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WST!P

 Kolejny ju! VII Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny Polskiego 
Towarzystwa Pedagogicznego odbywa si" w Toruniu pod has&em:   

„Po !ycie si"ga# nowe…” Teoria a praktyka edukacyjna.
Program skoncentrowany jest na dyskusji wokó & zwi'zków 
pedagogiki jako nauki i praktyk edukacyjnych, widzianych przez 
pryzmat tocz'cych si" wokó& i w%ród nas wielkich prze&omów 
nakierowanych na pozytywne rozwi'zania obecnych problemów, 
dylematów i trudnych kwestii praktycznych w przysz&o%ci. 
 S&u!y# temu ma przeprowadzenie obrad Zjazdu w! ramach 
szczególnej formu&y programowo-organizacyjnej. Debat" otwiera 
wprowadzaj ' ca sesja plenarna, po czym nast "puj ' obrady 
równolegle w! dziesi"ciu sesjach. Pierwszego dnia skupimy si" na 
diagnozach, krytycznym rozpoznaniu pól problemowych i kwestii 
do rozwi'zania, natomiast drugiego dnia skierujemy uwag" na 
wskazanie najwa!niejszych wzorów dobrych rozwi'za$. Zjazd 
zako$czy dyskusja panelowa nad funkcj' rzeczywist' i! mo!liw' 
pedagogiki w planowych zmianach o%wiatowych. Mamy nadziej", !e 
formu&a ta pozwoli na zintensyfikowanie debaty, wykorzystanie 
czasu na wymian" pogl'dów i do%wiadcze$. 
 Dla komfortu uczestników organizujemy wszystko w! jednym 
obiekcie a jest nim Centrum Konferencyjne Hotel Filmar. 
Przedstawiamy Pa$stwu szczegó&owy program VII Ogólnopolskiego 
Zjazdu Pedagogicznego wraz z! okre%leniem miejsc prowadzenia 
obrad plenarnych i debat w dziesi"ciu sesjach. 

(yczymy owocnych obrad. 

Przewodnicz'cy Komitetu Programowego
Prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski

Przewodnicz'ca Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Maria Marta Urli$ska, prof. UMK
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Ramowy program obrad

20 wrze%nia 2010 roku

1000–1130  OTWARCIE ZJAZDU I WYST!PIENIA 

PLENARNE (sala Kujawsko-Pomorska)

1130–1445   OBRADY SESJI  I, II i III     (równolegle)

Sesja I       Rynek i edukacja: mi"dzy przedsi"biorczo#ci$ 

i!wykluczeniem? (sala Kujawska)

Sesja II    Demokracja: zaanga%owanie i bierno#&? 

(sala Wis!a)

Sesja III   Ró%nica czy zam"t – imitacja czy

swojsko#&? (sala Pomorska)

13oo–1315    Przerwa na kaw"

1445–1545    Obiad (restauracja Hotelu Filmar)

1545–1900    OBRADY SESJI IV, V i VI     (równolegle)

Sesja IV Postmodernizm i tradycja? (sekcja I – sala Wis&a;

 sekcja II – sala Flisak; sekcja III – sala Toru$ska)  sekcja II – sala Flisak; sekcja III – sala Toru$ska) 

Sesja V „Rewolucja podmiotów” – egoizm czy 

autonomia? (sala Kopernik – rozpocz"cie, godz. 1615)

Sesja VI  Poszukiwanie nowego paradygmatu: 

polifonia czy kakofonia? (sala Kujawska)

1715–1730    Przerwa na kaw"
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UROCZYSTA KOLACJA (restauracja Hotelu 

Filmar)

21 wrze"nia 2010 roku

900–1000 Koncert orkiestry Vita Activa z Gda#ska

(sala Kujawsko-Pomorska)

1000–1345  OBRADY SESJI VII, VIII, IX i X (równolegle)

Sesja VII Pozór w edukacji – diagnoza, próby rozwi$za'
(sala Kujawska)

Sesja VIII Podr"czniki, poradniki – mapa czy #lepa 

uliczka? (sala Kopernik)

Sesja IX Nauczyciel – jego (nie)przygotowanie 

(sala Wis!a; sekcja I – sala Wis!a; sekcja II – sala Flisak)

Sesja X Ku pozytywnym do#wiadczeniom czyli 

czasami si" udaje (sala Pomorska)

1145–1200    Przerwa na kaw"

1345–1445 Podsumowanie obrad,

zamkni"cie VII Zjazdu PTP
(sala Kujawsko-Pomorska)

1500 Obiad (restauracja Hotelu Filmar)
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Rozmieszczenie sal konferencyjnych

Parter:

Kujawsko-Pomorska, Kujawska, Pomorska, Toru$ska

II pi"tro:

Wis&a, Kopernik, Flisak

Stanowiska wydawnictw uczestnicz'cych w Zje)dzie 

znajduj' si" w foyer Hotelu Filmar, na parterze
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Szczegó!owy program obrad

20 wrze!nia 2010 roku (poniedzia"ek)
(sala Kujawsko-Pomorska)

Otwarcie obrad Zjazdu, powitanie Uczestników i Go!ci

prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski

 Dziekan Wydzia"u Nauk Pedagogicznych

Wyst"pienia Go#ci Honorowych w tym:

prof. dra hab. Andrzeja Radzimi#skiego

 Jego Magnificencji Rektora UMK

Sesja plenarna

Moderator: prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski

Wyst"pienia wprowadzaj"ce:

prof. dra hab. Zbigniewa Kwieci#skiego

 Przewodnicz$cego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

prof. dra hab. Stefana Kwiatkowskiego

 Przewodnicz$cego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

prof. dra hab. Aleksandra Nalaskowskiego

 Dziekana Wydzia"u Nauk Pedagogicznych

Referaty plenarne:

dr hab. Astrid M%czkowska-Christiansen, prof. EUHE

Pedagogia bezdro!a w „"wiecie bez alternatyw”

prof. dr hab. Bogus"aw &liwerski (DSW)

Wspó#czesna my"l pedagogiczna w poszukiwaniu nowych idei i teorii

prof. dr hab. Lech Witkowski (IBE)

W obronie !yciodajno"ci edukacji
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  Sesja I

Rynek i edukacja: mi#dzy przedsi#biorczo"ci$ 
i!wykluczeniem

20 wrze%nia 2010 roku, godz. 1130–1445, sala Kujawska

Koordynatorzy:

dr hab. Monika Jaworska-Witkowska (UKW, WSEZiNS)

prof. dr hab. Miros&aw Szyma$ski (UP KEN)

prof. dr hab. Lech Witkowski (IBE)

Wprowadzenie

dr hab. Monika Jaworska-Witkowska (UKW, WSEZiNS)

Cz#"% I 

 prof. dr hab. Eugenia Potulicka (UAM)
  Neoliberalizm – rynek – skutki przedsi!biorczo"ci w!edukacji 

 prof. dr hab. Tadeusz S&awek (U*)
  Uniwersytet, rozum, u#yteczno"$

Cz#"% II     Panel rektorski

 prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
 Rektor Uniwersytetu w!Bia!ymstoku

 prof. dr hab. in$. Józef Kubik 
 Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w!Bydgoszczy

 prof. dr hab. Robert Kwa%nica
 Rektor Dolno%l&skiej Szko!y Wy$szej we Wroc!awiu
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 prof. dr hab. Kazimierz Wenta
 Rektor Wy$szej Szko!y Humanistycznej TWP w!Szczecinie

 dr Zbigniew Dom!a&
 Kanclerz Wy!szej Szko&y Edukacji Zdrowotnej i Nauk 
 Spo&ecznych w!+odzi

Cz#"% III     Wyst$pienia wydawców i dyskusja

 redaktor Wojciech !*liwerski
 Dyrektor !Oficyny Wydawniczej „Impuls” z Krakowa

 dr Adam Marsza&ek
 Prezes Wydawnictwa „Adam Marsza&ek” z!Torunia

Zako&czenie

 prof. dr hab. Miros&aw Szyma$ski (UP KEN)
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Sesja II

Demokracja: zaanga'owanie i bierno"%?
20 wrze%nia 2010 roku, godz. 1130–1445, sala Wis&a

Koordynator:
prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek (UG)

Debata z udzia&em Autorów tekstów opublikowanych na stronie 
internetowej Zjazdu

 dr hab. Piotr B&ajet, prof. WSB (Toru$)
Foresight w edukacji, czyli jak przysz%o"$ okre"la 
tera&niejszo"$ 

 dr Mariola Ga$ko-Karwowska (USz)

Mi!dzy strategicznym a deliberacyjnym rozumieniem 
bierno"ci i zaanga#owania wyborczego

 mgr Anna Kola (UMK)
Rola kszta%cenia elitarnego w procesie demokratyzacji 
i!pluralizacji spo%ecze'stwa polskiego po 1989 roku 

 mgr Micha& Mielczarek (DSW)

Aktywna polityka spo%eczna w "wiecie „znikaj(cego 
zatrudnienia” – nak%anianie do zaanga#owania czy osadzanie 
w bierno"ci?

 dr hab. Ma&gorzata Or&owska, prof. APS

Recypient pomocy spo%ecznej – czy to jeszcze obywatel?

 dr Piotr Sta$czyk (UG)

Milcz(ca zgoda, kultura ciszy i polityka g%osu 

 mgr Karolina Starego (UG)
Demokracja – w%adza ludu czy zarz(dzanie masami? 
Wspó%czesna rzeczywisto"$ spo%eczna i polityczna w oczach 
polskich nauczycieli 
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 dr Rafa& W&odarczyk (UWr)

Zaanga#owanie a rysowanie granic w perspektywie 
pedagogiki azylu

11



Sesja III

Ró'nica czy zam#t – imitacja czy swojsko"%?
20 wrze%nia 2010 roku, godz. 1130–1445, sala Pomorska

Koordynatorzy:
prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak (USz)
prof. dr hab. Zbyszko Melosik (UAM)

Cz#"% I
Globalne obywatelstwo czy nowa wie'a Babel?

dr hab. Jadwiga Kosowska-Rataj, prof. UO
)wiadomo"$ mi!dzykulturowa m%odzie#y akademickiej 

dr Lidia Marek (USz)
Mieszka'cy czy obywatele "wiata? – perspektywa edukacyjna 
globalnego obywatelstwa

mgr +ukasz Stankiewicz (UG)
Transformacja imitacyjna i jej wp%yw na ideologi! 
w!dyskursie polskiej sfery publicznej

dr Monika N"cka (UP KEN)
Problem identyfikacji kulturowej uczniów Szkó% 
Mi!dzynarodowych – próba diagnozy i propozycja pomocy 
edukacyjnej

mgr Telimena Ryta (AP S&upsk)
Swojsko"$ i obco"$ jako konstytuuj(ce zasady spo%ecznej 
organizacji (kultura masowa cech( nowoczesnego 
spo%ecze'stwa)

dr Joanna Cukras-Stel'gowska (UMK)
Ponowoczesne (re)konstrukcje to#samo"ci etnicznych
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Cz#"% II
Mi#dzy pluralizmem a t#sknot$ za normatywnymi         

rozwi$zaniami

dr Tomasz Gmerek (UM Pozna$)
Edukacja w Rosji – od socjalizmu do neoliberalizmu

dr Andrzej Jaros&aw Puli$ski (NiepWSP Bia&ystok)
Egalitaryzm jako czynnik sukcesu edukacyjnego szko%y 
fi'skiej

dr Jarema Drozdowicz (UAM)
Mapowanie ró#nicy. Human Terrain System w akademickich 
i spo%ecznych dyskursach w%adzy

mgr Olga Mazurek-Lipka (UAM)
Spo%eczne konstrukcje sukcesu #yciowego w Stanach 
Zjednoczonych. Mi!dzy orientacj( na dyplom akademicki 
a!telewizyjnym show

mgr Joanna Nawój-Po&ocza$ska (USz)
Elastyczno"$ vs przywi(zanie: polityka Unii Europejskiej 
w!zakresie ca%o#yciowego doradztwa zawodowego

mgr Maria Serafinowicz (USz) 
Moda w gimnazjum: kreowanie indywidualnego wizerunku 
czy pod(#anie za obowi(zuj(cymi trendami?

mgr Karolina Domagalska-Nowak (UAM)
Popkultura i to#samo"$ imigrantów w Norwegii
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Cz#"% III
Akademia - swojsko"% czy zam#t

dr hab. Zbigniew Kruszewski (SWPW P&ock)
Dzia%ania mi!dzykulturowe w stosunkach mi!dzy uczelniami 
z!ró#nych krajów

dr Renata Wawrzyniak-Beszterda, dr Sylwia Jaskulska,
mgr!Mateusz Marciniak (UAM) 

Mi!dzy polem szkolnym i akademickim. Inspiracje 
P.!Bourdieu w!badaniach nad studentami UAM w Poznaniu

dr S&awomir Banaszak (UAM) 
Kszta%cenie mened#erów w Polsce: stan i perspektywy

dr W&odzimierz Olszewski (DWSPiT Polkowice)
Zadania szko%y wy#szej na rzecz rozwoju spo%eczno"ci 
lokalnej

dr Katarzyna Kabaci$ska (UAM)
Studenci czescy wobec sukcesu #yciowego

dr Daria Hejwosz (UAM)
Spo%eczne funkcje szkolnictwa wy#szego w Republice 
Po%udniowej Afryki i konstruowanie ró#nicy
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Sesja IV
Postmodernizm i tradycja?

20 wrze%nia 2010 roku, godz. 1545–1900, sala Wis&a

Koordynator:
prof. dr hab. W&adys&awa Szulakiewicz (UMK)

Sekretarz:    
dr Agnieszka Wa&"ga (UMK)

1545–1645 – obrady plenarne
1645–1900 – obrady w równoleg&ych sekcjach 
(sekcja I – sala Wis&a; sekcja II – sala Flisak; sekcja III – sala 
Toru$ska)

Cz#"% plenarna   (sala Wis&a)

prof. dr hab. Roman Schulz (UMK)
Czy pedagogika ma swoje wielkie pytania?

dr hab. Romuald Grzybowski, prof. UG
Dziedzictwo edukacyjne przesz%o"ci: balast czy skarbnica 
wzorów?

Sekcja pierwsza
Pedagogika i edukacja w perspektywie postmodernistycznej

Moderatorzy:
dr hab. Wies&aw Jamro!ek, prof. UAM, prof. +WSH
dr hab. Jerzy Kochanowicz, prof. DSW

dr hab. Wies&aw Jamro!ek, prof. UAM, prof. +WSH
Znaczenie kongresów i zjazdów pedagogicznych dla polskiej 
teorii i praktyki edukacyjnej

prof. dr hab. Grzegorz Karwasz (UMK)
Post-konstruktywizm a korzenie kulturowe Europy
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prof. dr hab. Bronis&aw Siemieniecki (UMK)
Pedagogika kognitywistyczna marzenie czy rzeczywisto"$?

ks. prof. dr hab. Edward Walewander (KUL)
Postmodernizm a pedagogika chrze"cija'ska 

dr hab. Jerzy Kochanowicz, prof. DSW
Doktryna wczesnego chrze"cija'stwa jako prze%om 
w!wychowaniu

dr Adrianna Nizi$ska (DSW)
Ponowoczesne rewolty w edukacji doros%ych. Od konstatacji 
do konsternacji

dr Edyta Wolter (UKSW)
Wychowanie ekologiczne w okresie polskiego modernizmu

dr hab. Tomasz Biernat, prof. UMK
Czy istnieje rodzina ponowoczesna?

dr Jan Rutkowski (UW)
Zmierzch kszta%cenia jako implikacja podstawowych za%o#e' 
pó&nej nowoczesno"ci

dr Jaros&aw Horowski (UMK)
O dojrzewaniu do moralno"ci cnoty w kontek"cie kultury 
(post)modernistycznej

dr Andrzej Ci'!ela (APS)
Poza opozycj( „postmodernizm-tradycja” – od „wychowania 
dla przysz%o"ci” B. Suchodolskiego ku humanistycznej 
pedagogice alterglobalizmu

dr Tomasz Leszniewski (UMK)
To#samo"$ w dzia%aniu jako konstruktywny ogl(d relacji 
jednostki ze spo%ecze'stwem
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mgr Sylwester Zielka (UG) 
Kanon lektur jako pole walki mi!dzy tradycj( 
a!postmodernizmem?

ks. mgr Micha& Styczy$ski (UPS Rzym)
Logo-wychowawca w kontek"cie kultury ponowoczesnej. 
O!wizji nauczyciela Victora Emila Frankla

Sekcja druga
Pedagogiczne "wiatopogl$dy i projekty - dziedzictwo przesz(o"ci

Moderatorzy:
prof. dr hab. Stefania Walasek (UWr)
dr hab. Grzegorz Michalski, prof. U+

dr hab. Krzysztof Jakubiak, prof. UG
Prze%omy w rodzinie i wychowaniu rodzinnym na ziemiach 
polskich w czasach nowo#ytnych

prof. dr hab. Stefania Walasek (UWr)
Dzia%acze spo%eczni i nauczyciele okresu zaborów wobec 
wyzwa' edukacyjnych XX wieku

ks. dr hab. Czes&aw Kustra, prof. UMK
Idea% XIX-wiecznego polskiego feminizmu. Jadwigi 
Zamoyskiej (1831-1923) koncepcja edukacji „kobiety 
pracuj(cej”

dr Agnieszka Wa&"ga (UMK)
Przywróci$ polsk( o"wiat!. Zas%ugi Józefa Dietla w!dziele 
repolonizacji szkolnictwa

mgr Joanna Falkowska (UMK)
Szko%a ostoj( wychowania narodowego. Projekty my"licieli 
okresu autonomii galicyjskiej
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dr hab. Andrzej Szmyt (UWM)
Tradycja szko%y Tadeusza Czackiego i Hugona Ko%%(taja 
w!Polsce Odrodzonej 

dr Tomasz Maliszewski (UG)
Polska o"wiata doros%ych – wizje i spory u progu 
niepodleg%o"ci

dr hab. Janina Kostkiewicz, prof. UJ 
Krytyka filozoficznych i ideologicznych podstaw wychowania 
w pracach pedagogów 20-lecia mi!dzywojennego

dr hab. Grzegorz Michalski, prof. U+
Obraz kryzysu szkolnictwa powszechnego lat trzydziestych 
XX wieku w czasopismach organizacji nauczycielskich

dr Izabela Stelmasiak (AP S&upsk)
Janusz J!drzejewicz – przeci!tny polityk, przeci!tny 
nauczyciel w nieprzeci!tnym czasie

mgr Ewa Dybowska (WSFP „Ignatianum”)
Pedagogia ignacja'ska – tradycja we wspó%czesno"ci

dr Beata Topij-Stempi$ska (WSFP „Ignatianum”)
Ignacja'skie „Magnis” w #yciu i dzia%alno"ci organizacyjnej 
Józefa Boka (1886-1952) 

dr hab. Elwira Kry$ska, prof. UwB
Rola wybitnych jednostek w wychowaniu patriotycznym 
w!okresie indoktrynacji politycznej (1944-1956)

18



Sekcja trzecia
Edukacyjne sukcesy i pora'ki – mi#dzy tradycj$ a!wspó(czesno"ci$

Moderatorzy:
prof. dr hab. Kalina Bartnicka (AH Pu&tusk, PAN)
dr hab. Irena Szybiak, prof. UW, prof. AH (Pu&tusk)

prof. dr hab. Kalina Bartnicka (AH Pu&tusk, PAN)
Przemiany idei uniwersytetu europejskiego w okresie 
XVIII-!XXI wieku

dr Rafa& Godo$ (UW)
Kszta%cenie uniwersyteckie wobec wyzwa' wspó%czesno"ci

dr hab. Irena Szybiak, prof. UW, prof. AH (Pu&tusk)
Historia o"wiaty i wychowania w kszta%ceniu pedagogów: 
tradycje i wspó%czesno"$

dr Jan Ry% (UP KEN)
Rola szkó% wojskowych w okresach prze%omowych dla narodu 
i pa'stwa polskiego

dr Iwonna Michalska (U+) 
Niepodleg%a Polska – nowe wyzwania. Czytelnictwo jako 
"rodek przeciwdzia%ania wtórnemu analfabetyzmowi 
w!okresie mi!dzywojennym

dr hab. Eleonora Sapia-Drewniak, prof. UO
W trudnej rzeczywisto"ci edukacyjnej – o"wiata doros%ych na 
tzw. Ziemiach Odzyskanych 

dr Ryszard *l"czka (UP KEN)
Wp%yw zmian politycznych i ekonomicznych na szkolnictwo 
zawodowe w Polsce po II wojnie "wiatowej
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dr Justyna Gulczy$ska (UAM)
Szko%a "rednia ogólnokszta%c(ca w prze%omowych momentach 
okresu Polski Ludowej

dr Andrzej Ko&akowski (UG)
Ideologiczne i polityczne uwarunkowania rozwoju systemu 
opieki nad dzieckiem w Polsce w latach 1945-1956

dr Danuta Apanel (AP S&upsk)
Przemiany w edukacji osób niepe%nosprawnych w III 
Rzeczypospolitej Polskiej

dr El!bieta Gorloff (UG)
Wy#sze szko%y nauczycielskie – ewolucja, prze%om czy regres 
w systemie kszta%cenia nauczycieli 

dr hab. Roman Tomaszewski, prof. AP (S&upsk)
Wy#sze szkolnictwo wojskowe mi!dzy nowoczesno"ci( 
a!neonowoczesno"ci( (1967-2007)

dr Tomasz Tokarz (DSW)
Krytyka przemian o"wiatowych po prze%omie 1989 roku 
w!polskiej my"li konserwatywnej

dr hab. Barbara J"drychowska (UWr)
Wspó%czesna szko%a katolicka dla dziewcz(t – wyznacznik 
przesz%o"ci czy przysz%o"ci?
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Sesja V
„Rewolucja podmiotów”: egoizm czy autonomia?

20 wrze%nia 2010 roku, godz. 1615–1900, sala Kopernik

Koordynator:
dr hab. Miros&awa Nowak-Dziemianowicz, prof. DSW

dr hab. Agata Cudowska, prof. UwB 
Homo explorens jako próba poszukiwania to#samo"ci 
ponowoczesnej

dr Ma&gorzata Muszy$ska (UMK) 
Wyzwanie podmiotów edukacyjnych wobec niestabilno"ci 
teorii i praktyki. Próba dalszej rekonstrukcji pedagogiki 
krytycznej

dr hab. Lucyna Dziaczkowska (USz) 
Wspólnota jako warunek konieczny rozwoju osobowej 
podmiotowo"ci cz%owieka

dr Makary K. Stasiak, prof. AHE (+ód))
O"wieceniowy a podmiotowy model edukacji 

dr Maria Reut (DSW)
Podmiot, podmiotowo"$ i „subtelniejsze j!zyki”

dr Pawe& Rudnicki (DSW) 
Rewolucji podmiotów nie b!dzie. Edukacyjne konteksty 
bierno"ci

dr Urszula Dzikiewicz-Gazda (DSW)
Powszechno"$ i wyj(tek – w kszta%ceniu akademickim dla 
spo%ecze'stwa obywatelskiego

dr Beata Krzywisz-Rynkiewicz (UWM) 
Odpowiedzialno"$ – jak rozumiej( j( dzieci i m%odzie#
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dr Renata Doniec (UJ) 
Modele i wzory zachowa' rodzinnych w Polsce na 
przyk%adzie przemian spo%eczno-moralnych rodziny w latach 
1989-2010

dr Danuta Opozda (KUL JPII)
Indywidualizm i kolektywizm jako sk%adnik mentalno"ci 
pedagogicznych

dr Joanna Ostrouch-Kami$ska (UWM) 
Rodzina o równoleg%ych karierach rodziców jako spo%eczna 
przestrze' autokreacji: pytanie o istot! egalitaryzmu

dr Mariusz Gajewski (WSFP „Ignatianum”)
Cz%owiek jako opowiadanie – implikacje pedagogiczne 
i!terapeutyczne
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Sesja VI
Poszukiwanie nowego paradygmatu: polifonia czy 

kakofonia?
20 wrze%nia 2010 roku, godz. 1545–1900, sala Kujawska

Koordynatorzy:
dr hab. Amadeusz Krause, prof. UG
dr hab. Bogus&aw Milerski, prof. ChAT, prof. APS

Wprowadzenie (1545–1600)
    Panel 1     Paradygmat – pytania zasadnicze (1600–1700)
    Panel 2     Paradygmaty w badaniach szczegó&owych  (1700–1800)
    Panel 3     Paradygmaty w praktyce wychowania (1800–1900)

!

Zg(oszone wyst$pienia (w trakcie panelu referenci prezentuj$ 
tezy):

dr Ewa Domaga&a-Zy%k (KUL JP II)
Studenci z uszkodzeniami s%uchu w uczelniach wy#szych 
–!polifonia mo#liwo"ci

dr Kamila Kami$ska (UWr)
Czarna my"l pedagogiczna - zag%uszane dyskursy akademii

dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM
W kierunku paradygmatu pracy socjalnej jako subdyscypliny 
nauk humanistyczno-spo%ecznych

dr Dorota J. Kornas-Biela (KUL)
Paradygmat jedno"ci w pedagogice prenatalnej

dr Anna Lendzion (KUL)
Przeciw negacji uczu$ w fenomenologii D. von Hildebranda 
w interpretacji T. Biesagi

dr Barbara Walasek-Jarosz (UJK)
Losowo"$ i zdolno"$ twórcza w paradygmatach naukowych
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dr Miros&awa Moszkowicz (UP KEN)
Nowe  tendencje w naukach humanistycznych  jako 
wyzwanie dla edukacji – zwrot obrazowy, zwrot 
performatywny, zwrot ku rzeczom

dr Bogdan Ogrodnik (*l'ski Ogród Botaniczny 
 w!Miko&owie)

Pedagogia procesu A.N. Whiteheada oraz jej wspó%czesne 
rozwini!cia

dr Andrzej Ryk (UP KEN)
Paradygmat fenomenologiczny  w pedagogice. Metoda, teoria 
i praktyka

dr Jolanta Rze)nicka-Krupa (UG)
Pedagogika, ró#nica, niepe%nosprawno"$. Pytanie o!podmiot 
a!kwestia to#samo"ci i zmiany paradygmatycznej dyscypliny

dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec (UMK)
Od kanonu przez polifoni! do kakofonii znacze' edukacji 
ustawicznej

dr Witold Starnawski (UKSW)
Przezwyci!#enie dylematu teorii i praktyki: kategoria 
ojcostwa

dr Danuta Wajsprych (UWM)
My"l s%aba w badaniach pedagogicznych.
Hermeneutyczno-fenomenologiczny wymiar pedagogiki 
humanistycznej

dr Agnieszka Woynarowska (UG)
Ró#nica jako wyzwanie. Pedagogika (nie)specjalna 
i!paradygmat krytyczno-emancypacyjny

dr Alina Wróbel (U+)
Antropologiczna perspektywa badawcza jako kontekst 
pedagogicznego poznania i dzia%ania
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Sesja VII

Pozór w edukacji – diagnoza, próby rozwi!za"
21 wrze!nia 2010 roku,  godz. 1000–1345, sala Kujawska

Koordynatorzy:
prof. dr hab. Maria Dudzikowa (UAM)
dr hab. Dariusz Kubinowski, prof. UMCS

Cz#$% I     Panel (1000–1130)

Moderatorzy:
 prof. dr hab. Maria Dudzikowa (UAM)
 dr hab. Dariusz Kubinowski, prof. UMCS

Uczestnicy:
 dr hab. Dorota Klus-Sta"ska, prof. UG
 Uniwersytet Gda"ski
 mgr Jacek Wi!niewski
 Szko#a Podstawowa w!Osieku  n/Noteci$
 mgr Grzegorz Lech
 III L.O. im. Unii Lubelskiej w Lublinie
 Magdalena Jurek
 III L.O. im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Cz#$% II  (1130–1320)

Debata z udzia#em Autorów tekstów:
 

dr Maria Groenwald (UG)
Dlaczego stroimy zgrzebn! edukacj" w cesarskie szaty? 
O!edukacji przez pryzmat ba#ni Andersena „Nowe szaty 
cesarza” 

dr hab. Hanna Kosty#o, prof. UMK
Pozory edukacji w koncepcji Paula Freire 
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dr Karina Knasiecka-Falbierska (UAM)
MEN/MENiS/MEN czyli iluzja/illusio (w!perspektywie 
P.!Bourdieu) 

dr hab. Iwona Chrzanowska (WSP +ód))
Pozory strategii – strategia pozoru. Kszta%cenie uczniów 
z!niepe%nosprawno"ci( 

dr Beata Jachimczak (WSP +ód))
Dzia%ania pozorowane – o wdra#anych zmianach w!systemie 
kszta%cenia specjalnego 

dr Alicja Walenda (NWSP Bia&ystok)
Szko%a – samorz(d – kuratorium: „tercet egzotyczny”?

dr Urszula Dernowska (APS) 
Scaffolding w procesie dydaktycznym – fakt czy mit?

dr Natalia Bednarska (WSP ZNP)
Misja placówki edukacyjnej jako egzemplifikacja pozoru 
w!edukacji 

dr Krzysztof Polak (UJ)
Biurokratyczny #ywot pozoru szkolnego 

dr Violetta Kopi$ska (UMK)
Pozorno"$ partycypacji spo%ecznej w kontek"cie 
funkcjonowania organów spo%ecznych w szkole 

dr Ewa T&uczek-Tadla (URz)
Pozór w szkolnej edukacji obywatelskiej 

dr Ewa Bochno (UZ)
Zespo%owo"$ w szkole – czy jeszcze jeden pozór?

dr Gra!yna Szyling (UG)
Obiektywizm i sprawiedliwo"$ – (nie)wygodne kategorie 
szkolnego oceniania 
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dr Miros&awa Cylkowska-Nowak (UM Pozna$)
Wagarowanie – próba o"wietlenia dzia%a' pozornych 

dr hab. Urszula Szu%cik, prof. U*
Kwiatek do ko#ucha – edukacja artystyczna 

dr Bernadeta Didkowska (UMK)
Edukacja artystyczna – Niezb!dna? Potrzebna? Zbyteczna?

mgr Justyna Ratkowska-Pasikowska (AP S&upsk)
Spaleni „s%oneczkiem” – czyli skutki zabaw seksualnych 
dorastaj(cej m%odzie#y. Czyj to problem? 

dr Iwona Kopaczy$ska (UZ)
McDonald, Disney i McEdukacja. Pozorno"$ kszta%cenia 
w!klasach!I-III

dr Magdalena Grochowalska (UP KEN)
Rzeczywisty czy (i) iluzoryczny obraz dyskursu 
edukacyjnego w przedszkolu 

dr Beata Zi"ba-Ko&odziej (PWSZ Tarnobrzeg)
„)piewa$ ka#dy mo#e”(?), czyli kto mo#e by$ wychowawc( w 

internacie i bursie szkolnej. Zagro#enia wynikaj(ce ze zmian 
przepisów o"wiatowych

Cz#"% III   Swobodne wypowiedzi (1320–1340)

Cz#"% IV   Podsumowanie obrad (1340–1345)

 prof. dr hab. Maria Dudzikowa (UAM)
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Sesja VIII

Podr#czniki, poradniki – mapa czy "lepa uliczka?
21 wrze%nia 2010 roku, godz. 1000–1345, sala Kopernik

Koordynator:
dr hab. Mariola Chomczy$ska-Rubacha, prof. UMK

Sekretarz:
dr Wioletta Kwiatkowska (UMK)

Cz#"% I

Panel „Polityczno"% podr#czników i!poradników” (1000–1055)

Moderator:
dr Dorota Pankowska (UMCS)
            
Uczestnicy:  dr hab. Mariola Chomczy$ska-Rubacha, prof. UMK
  mgr Karolina Starego (UG)
  dr Edyta Zierkiewicz (UWr) 

Cz#"% II     cz#"% referatowa (1055–1345)

Ukryty program podr#czników 

Prowadz'cy:
dr hab. Mariola Chomczy$ska-Rubacha, prof. UMK 
          
            Marta K"sy, +ukasz Garstecki, 

Sek(s)retna edukacja – prezentacja bada$
studentów II roku pedagogiki WNP UMK pod kierunkiem 
dr hab. M.!Chomczy$skiej-Rubachy, prof. UMK

dr Eva Zamojska (UAM)
Ideologie edukacyjne i konstruowanie podr!czników 
szkolnych
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dr Renata Szczepanik (AHE w +odzi)
Mi!dzy teori( a praktyk( szkolnego kszta%cenia w zakresie 
wiedzy o spo%ecze'stwie

Ukryty program poradników

Prowadz'cy: dr Edyta Zierkiewicz (UWr)
 
dr hab. Krzysztof Szmidt, prof. U+

Twórczo"$ typu fast food – krytyczna analiza poradników 
rozwoju kreatywno"ci

dr Monika Grochalska (UWM)
Trudna sztuka „bycia razem” – przemiany intymno"ci w!"wiecie 
wspó%czesnym a "wiat relacji damsko-m!skich w!popularnych 
poradnikach

dr Renata Borzyszkowska (UKW)
„Dopieszczone dziecko”. Powinno"ci rodzicielskie kreowane 
w!prasie poradnikowej dla rodziców

dr Joanna Belzyt (UG)
E-poradniki i ich znaczenie dla osób niepe%nosprawnych

Przysz(o"% podr#czników

Prowadz'cy: dr hab. Krzysztof Szmidt, prof. U+

prof. dr hab. Bronis&aw Siemieniecki (UMK)
Przysz%o"$ podr!czników szkolnych

prof. dr hab. Grzegorz Karwasz (UMK),
dr Anna Kami$ska (AP S&upsk) 

Internet kontra s%owo drukowane – przypadek fizyki 

dr Wioletta Kwiatkowska (UMK)
Dost!p do elektronicznych podr!czników a zjawisko 
wykluczenia spo%ecznego
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Sesja IX
Nauczyciel – jego (nie)przygotowanie?
21 wrze%nia 2010 roku, godz. 1000–1345, sala Wis&a

Koordynatorzy:
dr hab. Dorota Go&"bniak, prof. DSW
prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska (UW)

Cz#"% plenarna (1000–1200)

Wokó( programowego niedomkni#cia kwalifikacji 
nauczycielskich

Moderator:
dr hab. Jacek Kurz"pa, prof. SWPS (Wroc&aw)

Wprowadzenie: 
prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska (UW)

Implikacje teorii poznania humanistycznego wzgl!dem teorii 

i!praktyki kszta%cenia nauczycieli - czy programowa otwarto"$ 
i!niedomkni!to"$ kwalifikacji zawodowych 

dr hab. Dorota Go&"bniak, prof. DSW
Mi!dzy naturalnym eksperymentowaniem a przygodnym 
aktywizmem. Wielowymiarowo"$ edukacyjnych bada' w!dzia%aniu 
w „prze%omowej przysz%o"ci” 

dr hab. Joanna Michalak, prof. U+
Nauczyciel akademicki jako profesjonalista

prof. dr hab. Ewa Bili$ska-Suchanek (AP S&upsk)
Sukces jako (nie)konieczny element w rozwoju to#samo"ci 
nauczyciela
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Dyskusja z udzia!em Autorów tekstów:

dr hab. in".! Jolanta Zieli#ska, prof. UP
Informatyczne (nie)przygotowanie nauczyciela – szans! czy 
zagro"eniem dla edukacji

dr Ewa Koby!ecka (UZ)
Niektóre niedostatki przygotowania aksjologicznego 
nauczycieli

mgr Iwona H$%ka (DSW)
Nauczyciel–ucze#. Wokó$ problemu zaufania

dr Marek Ko&cielniak (UJ)
Ucze# jako klient – nauczyciel jako?

mgr Eryk Derza (DSW)
Nauczyciel konformista (nie)przygotowany czy refleksyjny 
praktyk

Sekcja pierwsza  (1200–1345, równolegle z drug', sala Wis!a)

Codzienno!" szkolna jako miejsce i #ród$o profesjonalnego uczenia 

dr hab. Jacek Kurz$pa, prof. SWPS (Wroc!aw)
Szko$a jako miejsce mityczne versus miejsce niechciane

dr Anna Sajdak (UJ)
Profesjonalizm dydaktyczny nauczycieli – ograniczenia 
i!mo"liwo%ci akademickiego kszta$cenia

dr Jolanta Sajdera (UP KEN)
Konstruktywna praktyka jako sposób weryfikacji teorii 
akademickiej
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mgr Gra!yna Wyszy$ska (DSW)
)wiat #ycia zawodowego jako mo#liwo"$ i ograniczenie 
rozwoju nauczycieli 

dr Beata Zamorska (DSW)
Szczeliny p%ynno"ci jako miejsce profesjonalnego uczenia si! 
nauczycieli

dr hab. Wanda Dró!ka, prof. UJK
Dylematy jako"ci nauczyciela wobec zmienno"ci spo%eczno-
kulturowego kontekstu jego pracy

dr S&awomir Krzycha&a (DSW)
Kulturowo-spo%eczne uwarunkowania i zespo%owe style radzenia 
sobie przez nauczycieli z edukacyjn( obco"ci(

mgr Milena Gucma (USz)
Magiczne praktyki nauczycielskie 

mgr Katarzyna Szorc (UwB)
*ród%a i sposoby doskonalenia zawodowego wspó%czesnego 
nauczyciela

 
Sekcja druga (1200–1345, równolegle z pierwsz', sala Flisak)

(Nie)przygotowanie nauczycieli w badaniach edukacyjnych 

i!badaniach nad edukacj$ 

dr hab. Katarzyna Kraso$, prof. U*
Kulturowy model mistrza w poetyce postulatywnej 
a!nauczyciel rzeczywisty w odbiorze uczniowskim

dr Agnieszka Nowak-+ojewska (UZ)
Nauczyciele o sobie – próba rekonstrukcji fenomenograficznej

mgr Karolina Tersa (UG)
„Niedomkni!te” kwalifikacje i niepewno"$ w roli jako &ród%o 
oporu nauczycieli wobec bada' edukacyjnych 
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dr Hana Cervinkova (DSW)
Praktyki – badania – zaanga#owanie. Antropologowie jako 
praktycy edukacyjni? 

dr Hanna K"dzierska (UWM)
Mi!dzy powo%aniem a maksymalizacj( zysków – przemiany 
dróg wyboru zawodu nauczyciela

dr Anna Róg (PWSZ Tarnobrzeg, UJK)
Nauczyciel wychowawca w percepcji m%odzie#y gimnazjalnej 

dr Ma&gorzata Kabat (UAM)
Zamys% – przygotowanie – realizacja zawodu nauczyciela. 
Kilka refleksji teoretycznych i wyników bada' 

dr Krystyna Kami$ska (AH Pu&tusk)
Przygotowanie nauczycieli w obliczu realizacji przez dzieci 
sze"cioletnie obowi(zku szkolnego 
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Sesja X

Ku pozytywnym do"wiadczeniom czyli czasami si# udaje
21 wrze%nia 2010 roku, godz. 1000–1345, sala Pomorska

Koordynatorzy:
prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski (UMK)
dr hab. Beata Przyborowska, prof. UMK

Sekretarz:
mgr Marta Ma&ecka (UMK)

Otwarcie obrad i wprowadzenie (1000–1015)
dr hab. Beata Przyborowska, prof. UMK

Problematyka nades(anych referatów – omówienie (1015–1030) 
prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski (UMK)

Dyskusja panelowa:

„Któr#dy do pedagogicznego sukcesu?” (1030–1150)

Moderator:  dr hab. Beata Przyborowska, prof. UMK 

Uczestnicy:  
mgr Robert Mazelanik (Stowarzyszenie STERNIK), 

prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski (UMK)

mgr Jacek Beszczy$ski (Przedszkole „S&oneczko” w Toruniu)

dr Marek Budajczak (UAM)

dr Joanna Sosnowska (U+)

mgr Mariusz Budzy$ski („ALA” Autorskie Licea Artystyczne 
i!Akademickie)
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Dyskusja ogólna (1205–1330) 

Moderator:
prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski (UMK)

Debata z udzia(em Autorów tekstów opublikowanych na stronie 
internetowej Zjazdu

mgr Beata Bochnia (DSW)
Realna dost!pno"$ "rodków unijnych a teoretyczne za%o#enia 
autorów programów pomocowych

dr Marek Budajczak (UAM)
Indywidualne i spo%eczne pozytywy polskich zaanga#owa' 
w!edukacj! domow(

mgr Mariusz Budzy$ski (Autorskie Licea Artystyczne 
 i!Akademickie) 

Wychowanie do samodzielno"ci i odpowiedzialno"ci – XV lat 
do"wiadcze' Szkó% „ALA” 

dr hab. Teresa Giza, prof. W* (Kielce), mgr Lidia Pasich 
 (Kielce)

Jak rozwija% si! projekt „Taki jak Mozart”?

dr Piotr Krakowiak (Fundacja Hospicyjna – Gda$sk,  WSFP 
„Ignatianum”)

Od bierno"ci do spo%ecznego zaanga#owania na przyk%adzie 
programu rozwoju wolontariatu hospicyjnego „Lubi! 
pomaga$” /z perspektywy organizatora – animatora 
–!moderatora/ 

dr Jolanta E. Kowalska (U+)
Pozytywne do"wiadczenia z realizacji edukacji olimpijskiej 
przez studentów pedagogiki Uniwersytetu +ódzkiego 
w!placówkach o"wiatowych
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mgr Robert Mazelanik (Stowarzyszenie STERNIK)
Nauka czytania dla ch%opców. Problem edukacyjnej luki p%ci 
(education’s gender gap) i propozycja metody stosowanej 
w!szkole dla ch%opców „,agle”

dr Bogdan Ogrodnik (*l'ski Ogród Botaniczny  
 w!Miko&owie)

Pozaszkolna edukacja ekologiczna jako "cie#ka rozwojowa 
dzieci i!m%odzie#y

dr Piotr Plichta (WSP +ód))
Polsko-norweski projekt ROBUSD jako przyk%ad oferty 
pedagogiki akademickiej dla praktyki edukacyjnej

mgr Katarzyna Smulska (UMK)
Koncepcja szcz!"liwej szko%y – Aleksandra Sutherlanda 
Neilla

dr Joanna Sosnowska (U+)
Jak tworzy$ przyjazne przedszkole? – sugestie praktyka

mgr Katarzyna Szymala (Stowarzyszenie STERNIK)
Partycypacyjny model zarz(dzania. Rola dyrekcji szko%y: 
wspieranie nauczycieli

 

Podsumowanie i zako&czenie obrad  sesji  X (1330–1345)

 dr hab. Beata Przyborowska, prof. UMK,

 prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski (UMK)
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Komitet Programowy:

Przewodnicz'cy: 

prof.!dr hab. Aleksander Nalaskowski (UMK)

Sekretarz: 

   dr Jaros&aw Horowski (UMK)

Cz&onkowie:

prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak (USz)

dr hab. Wanda Dró!ka, prof. UJK 

prof. dr hab. Maria Dudzikowa (UAM)

dr hab. Dorota Klus-Sta$ska, prof. UG

prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska (UW)

prof. dr hab. Zbigniew Kwieci$ski (DSW, UMK)

dr hab. Joanna Michalak, prof. U+

ks. dr hab. Jaros&aw Michalski, prof. UMK

ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL

prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz (UwB)

dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK

prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski (UAM)

prof. dr hab. Anna Przec&awska

dr hab. Beata Przyborowska, prof. UMK

dr hab. Krzysztof Rubacha, prof. UMK

prof. dr hab. Joanna Rutkowiak (OSW im. Józefa 

Rusieckiego)

prof. dr hab. Roman Schulz (UMK)

prof. dr hab. Lech Witkowski (IBE)

dr Dorota Ciechanowska (USz)

dr Jolanta Nowak (UKW)
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Komitet Organizacyjny

Przewodnicz'ca:

dr hab. Maria Marta Urli$ska, prof. UMK

Sekretarz:     

  dr Agnieszka Uniewska (UMK)

Cz&onkowie: 
dr hab. Dariusz Kubinowski, prof. UMCS

dr Halina Rotkiewicz (UW)

dr Ludmi&a Nowacka (PWSZ Racibórz)

dr Filip Nalaskowski (UMK)

dr Tomasz Leszniewski (UMK)

dr Miros&aw Zientarski (WSIiE TWP)
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Biuro organizacyjne

dr hab. Maria Marta Urli$ska, prof. UMK - koordynator

dr Joanna Cukras-Stel'gowska (UMK)

dr Magdalena Cuprjak (UMK)

mgr Dagna Dejna (UMK)

mgr Joanna Falkowska (UMK)

mgr Katarzyna Grabianowska (UMK)

dr Jaros&aw Horowski (UMK)

dr Katarzyna Jurzysta (UMK)

mgr Anna K&awsiu#-Zdu$czyk (UMK)

dr Tomasz Leszniewski (UMK)

dr Monika Kamper-Kuba$ska – asystent koordynatora

mgr Anna Krawczyk (UMK) – administrator strony internetowej 

dr Wioletta Kwiatkowska (UMK)

dr Filip Nalaskowski (UMK)

mgr Marta Ma&ecka (UMK)

mgr Dariusz Raczkowski (UMK)

mgr Tomasz Ró!a$ski (UMK)

dr Agnieszka Uniewska (UMK)

mgr Magdalena Urli$ska – asystent koordynatora

dr Agnieszka Wa&"ga (UMK)

dr Miros&aw Zientarski (WSIiE TWP) - grafika
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