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Założenia i obsZary tematycZne XXV tatrZańskiego sympoZjum naukowego Edukacja jutra

	 Podstawowym	 celem	 Jubileuszowego	 XXV	 Tatrzańskiego	 Sympozjum	 Naukowego	 jest	

prowadzenie	 rozważań	 na	 temat	 naczelny:	 „Możliwości wyzwalania potencjału dydaktyczno-

wychowawczego Edukacji jutra”.	 Edukacja	 obejmuje	 procesy	 kształcenia	 (nauczania	 i	 wychowania	

umysłowego),	 wychowania	 (moralnego,	 estetycznego,	 zdrowotnego),	 opieki,	 animacji	 społecznej,	

profilaktyki	obejmującej	dzieci,	młodzież	i	dorosłych.	Kluczowymi	składnikami	edukacji	są	kształcenie 

i	 wychowanie.	 Mają	 one	 duży	 potencjał,	 który	 można	 wyzwalać	 w	 przyszłości,	 a	 są	 nim	 wartości,	

z	 których	 wywodzone	 są	 cele	 i	 zadania	 edukacyjne,	 przede	 wszystkim	 klasyczna	 triada	 wartości	

naczelnych:	 PRAWDY	 (m.in.	 wiedzy	 prawdziwej,	 mądrości,	 myślenia	 krytycznego,	 myślenia	

twórczego),	DOBRA	(np.	wolności,	demokracji,	sprawiedliwości,	współdziałania,	solidarności)	i	PIĘKNA 

(w	 tym:	 przeżyć	 estetycznych,	 postaw	 twórczych,	 zdrowia,	 sprawności	 fizycznej).	 Jednak	 w	 życiu	

jednostkowym	i	zbiorowym	występują	także	antywartości,	takie	jak:	fałsz,	zło,	brzydota,	i	ich	pochodne, 

m.in.	niesprawiedliwość,	autorytaryzm,	zaburzenia	w	zachowaniu	uczniów	i	wychowanków,	przemoc 

w	szkole	i	poza	nią.	W	edukacji	jutra	pożądane	będzie	zarówno	wyzwalanie	wartości,	jak	i	przeciwdziałanie	

antywartościom,	ograniczanie	ich	występowania.	W	związku	z	powyższym	w	trakcie	trwania	Sympozjum	

ważne	będzie:

1. Podejmowanie	 tematyki	 związanej	 z:	 1)	 celami	 i	 zadaniami	 edukacji	 jutra;	 2)	 procesami	

kształcenia,	 wychowania,	 opieki,	 animacji	 społecznej,	 profilaktyki;	 3)	 efektywnością	 tych	

procesów;	 4)	 z	 podmiotami	 edukacji	 (przede	 wszystkim	 nauczycielami,	 wychowawcami,	

uczniami,	wychowankami,	rodzicami);	5)	uwarunkowaniami	efektów	tych	procesów.

2.	 Nawiązywanie	 do	 wiedzy	 z	 aktualnych	 polskich	 badań	 empirycznych	 nad	 edukacją,	 w	 tym 

do	 badań	 diagnostycznych,	 wyjaśniających	 oraz	 do	 badań	 eksperymentalnych,	 a	 także	

nawiązywanie	do	doświadczeń	praktycznych,	do	innowacji	pedagogicznych.

3.	 Nawiązywanie	do	wiedzy	z	badań	historycznych	i	badań	porównawczych.

4.	 Nawiązywanie	 do	 wiedzy	 z	 badań	 z	 nauk	 pokrewnych	 dla	 pedagogiki	 –	 głównie 

z	naukfilozoficznych,	psychologicznych,	socjologicznych.

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

ma	zaszczyt	zaprosić

na	
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Sympozjum		odbędzie	się	w	dniach	24-26.06.2019 r.	w	Zakopanem

w Ośrodku	Konferencyjno-Wypoczynkowym	„HYRNY”,

ul.	Piłsudskiego	20

https://goo.gl/maps/qT1AFe7HNim
https://goo.gl/maps/qT1AFe7HNim


	 W	 toku	 Sympozjum	 istotne	 powinno	 być	 rozwinięcie	 zagadnienia	 przygotowywania	

nauczycieli	 i	 wychowawców	 do	 edukacji	 jutra	 (kształcenia,	 dokształcania,	 samokształcenia),	 nie	

tylko	 w	 zakresie	 efektywnych	 sposobów	 prowadzenia	 procesów	 edukacyjnych,	 lecz	 także	 –	 co	

dziś	 jest	 coraz	 ważniejsze	 –	 do:	 a)	 umiejętnego	 reagowania	 na:	 agresję	 uczniów	 i	 wychowanków,	

uzależnienia	 dzieci	 i	 młodzieży,	 ich	 zachowania	 ryzykowne,	 jak	 również	 na	 cyberprzemoc; 

b)	 celnego	 prowadzenia	 kształcenia	 i	 wychowania	 uczniów	 z	 defektami	 rozwojowymi	 (fizycznymi	

i	 psychicznymi),	 uczniów	 i	 wychowanków	 z	 niepełnosprawnościami	 oraz	 przejawiających 

zaburzenia	w	zachowaniu.

	 Podejmowaniu	 podczas	 Sympozjum	 problematyki	 możliwości	 wyzwalania	 potencjału	

dydaktyczno-wychowawczego	 edukacji	 jutra	 może	 służyć	 czynny	 udział	 pracowników	 naukowych	

–	 nie	 tylko	 grupy	 profesorów	 tytularnych	 i	 uczelnianych,	 lecz	 również	 grupy	 doktorów,

magistrów,	 licencjatów	 (to	 właśnie	 oni	 będą	 realizować	 edukację	 jutra),	 a	 także	 czynny

udział	 praktyków.	 Wspólnymi	 siłami	 warto	 będzie	 podjąć	 zadania	 wyzwalania	

potencjału	 edukacji	 jako	 dobra	 społecznego	 w	 sytuacji	 rozchwiania	 systemów	 wartości	

i	 przesuwania	 edukacji	 na	 pobocze	 głównych	 problemów	 cywilizacyjnych	 w	 Polsce.

prof. dr hab. Stanisław Palka 

Przewodniczący Komitetu Naukowego XXV TSN

Komitet Naukowy:

prof.	dr	hab.	Stanisław	Palka	

	 –	Uniwersytet	Jagielloński	w	Krakowie	–	przewodniczący 

dr	hab.	Piotr	Oleśniewicz,	prof.	WSH	

	 –	Akademia	Wychowania	Fizycznego	we	Wrocławiu	–	wiceprzewodniczący

prof.	dr	hab.	Franciszek	Bereźnicki	–	Wyższa	Szkoła	Humanistyczna	TWP	w	Szczecinie

prof.	dr	hab.	dr	h.c.	Nitza	Davidovich	–	Ariel	University	(Izrael)	

prof.	dr	hab.	Krystyna	Duraj-Nowakowa	–	Akademia	Ignatianum	w	Krakowie	

prof.	dr	hab.	Stanisław	Dylak	–	Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu

prof.	PhDr.	Bohuslav	Hodan,	CSc.–	Masarykova	Univerzita	v	Brne	(Czechy)

prof.	dr	hab.	Wojciech	Kojs	–	Akademia	WSB	w	Dąbrowie	Górniczej

prof.	dr	hab.	dr	h.c.	Zbigniew	Kwieciński	–	Polska	Akademia	Nauk	w	Warszawie

prof.	dr	hab.	Joanna	Madalińska-Michalak	–	Uniwersytet	Warszawski

ks.	prof.	dr	hab.	Janusz	Mastalski	–	Uniwersytet	Papieski	Jana	Pawła	II	w	Krakowie

prof.	dr	hab.	Jerzy	Nikitorowicz	–	Uniwersytet	w	Białymstoku

prof.	dr	hab.	Beata	Przyborowska	–	Uniwersytet	Mikołaja	Kopernika	w	Toruniu

prof.	dr	hab.	Andrzej	Radziewicz-Winnicki	–	Komitet	Nauk	Pedagogicznych	PAN	

prof.	dr	hab.	Bogdan	Szulc	–	Akademia	Sztuki	Wojennej	w	Warszawie

prof.	dr	hab.	Mirosław	J.	Szymański	–	Akademia	Pedagogiki	Specjalnej	w	Warszawie

prof.	dr	hab.	dr	h.c.	Bogusław	Śliwerski	–	Uniwersytet	Łódzki

prof.	dr	hab.	Kazimierz	Żegnałek	–	Uniwersytet	Przyrodniczo-Humanistyczny	w	Siedlcach

dr	hab.	Ewa	Borowiec,	prof.	UŚ	–	Uniwersytet	Śląski	w	Katowicach

dr	hab.	Andrzej	Ćwikliński,	prof.	UAM	–	Uniwersytet	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu

dr	hab.	Jan	Grzesiak,	prof.	PWSZ	–	Państwowa	Wyższa	Szkoła	Zawodowa	w	Koninie

dr	hab.	Michał	Kaczmarczyk,	prof.	WSH	–	Wyższa	Szkoła	Humanitas	w	Sosnowcu

dr	hab.	Małgorzata	Kaliszewska,	prof.	UJK	–	Uniwersytet	Jana	Kochanowskiego	w	Kielcach

dr	hab.	Eugenia	Karcz-Taranowicz,	prof.	UO	–	Uniwersytet	Opolski

dr	hab.	Anna	Karpińska,	prof.	UwB	–	Uniwersytet	w	Białymstoku

dr	hab.	Anna	Krajewska	–	Uniwersytet	w	Białymstoku

dr	hab.	Krzysztof	Krakowski,	prof.	ASzWoj	–	Akademia	Sztuki	Wojennej	w	Warszawie

dr	hab.	Władysława	Łuszczuk,	prof.	WSH	–	Wyższa	Szkoła	Humanitas	w	Sosnowcu

dr	hab.	inż.	Janusz	Morbitzer,	prof.	Akademii	WSB	–	Akademia	WSB	w	Dąbrowie	Górniczej

dr	hab.	Edward	Nycz,	prof.	UO	–	Uniwersytet	Opolski

dr	hab.	Ryszard	Pęczkowski,	prof.	UR	–	Uniwersytet	Rzeszowski

dr	hab.	Andrzej	Rokita,	prof.	AWF	–	Akademia	Wychowania	Fizycznego	we	Wrocławiu

dr	hab.	Janina	Świrko-Pilipczuk,	prof.	US	–	Uniwersytet	Szczeciński

dr	hab.	Anna	Sajdak-Burska	–	Uniwersytet	Jagielloński

dr	hab.	Marta	Wrońska,	prof.	UR	–	Uniwersytet	Rzeszowski

dr	hab.	Tomasz	Zimny,	prof.	US	–	Uniwersytet	Szczeciński

dr	Aleksandra	Kamińska	–	Wyższa	Szkoła	Humanitas	w	Sosnowcu	–	sekretarz

Komitet Organizacyjny:

	dr	hab.	Piotr	Oleśniewicz,	prof.	WSH	–	przewodniczący

	dr	Aleksandra	Kamińska	–	wiceprzewodnicząca 

	mgr	Ewa	Kraus	–	sekretarz

	dr	Marek	Lewandowski



Opłata za udział w Sympozjum wynosi 850 zł i obejmuje: koszt noclegów, materiałów konferencyjnych oraz 
publikacji. Wszystkim zaproszonym Uczestnikom Sympozjum zapewniamy noclegi w pokojach 1- i 2-osobowych 
w dniach 24-26.06.2019 r., pełne wyżywienie w dniach 24-25.06.2019 r. oraz śniadanie i obiad w dniu 
26.06.2019 r. Informujemy, że istnieje możliwość przyjazdu w dniu 23.06.2019 r. na koszt własny. 

Zgłoszenie udziału w Sympozjum należy przesłać do 31 stycznia 2019 r. na adres tsn@humanitas.edu.pl, 
a tekst wystąpienia* (plik przygotowany w edytorze tekstowym przesłany na adres mailowy
aleksandra.kaminska@humanitas.edu.pl – otrzymanie tekstu potwierdzamy drogą mailową) najpóźniej do 
15 lutego 2019 r.

*	przy	przesyłaniu	tekstu	prosimy	o	podanie	w	mailu	preferowanego	miejsca	jego	publikacji	(„Zeszyty	Naukowe	Wyższej	
Szkoły	 Humanitas.	 Pedagogika”	 lub	 monografia	 z	 serii	 „Edukacja	 jutra”	 –	 o	 ostatecznym	 miejscu	 publikacji	 decydują	
wskazania	recenzentów	zamieszczone	w	recenzjach	wydawniczych).	W	przypadku	braku	informacji	tekst	skierujemy	do	
prac	w	monografii	„Edukacja	jutra”

Potwierdzeniem udziału w Sympozjum będzie przelanie kwoty 850 zł

najpóźniej do 30 marca 2019 r., na konto: 

	 Wraz	z	przelewem	prosimy	o	podanie	danych	do	faktury	(pełna	nazwa	firmy,	adres,	NIP	itp.).
Niezbędne	informacje	oraz	materiały (formularz	zgłoszeniowy,	wymogi	redakcyjne	itp.)	znajdziecie	

Państwo	na	stronie	internetowej	www.tsn.edu.pl.

Organizatorzy informują:

—	w	związku	z	trwającymi	w	MNiSW	pracami	nad	nowymi	zasadami	parametryzacji	(w	tym	punktacji 

za	 osiągnięcia	 naukowe)	 informację	 o	 punktacji	 za	 publikację	 artykułu	 w	 czasopiśmie 

„Zeszyty	 Naukowe	Wyższej	 Szkoły	 Humanitas.	 Pedagogika”	 oraz	 rozdziału	 w	monografii	 naukowej 

z	serii	„Edukacja	jutra”	prześlemy	Państwu	w	oddzielnym	komunikacie	po	opublikowaniu	przez	MNiSW	

oficjalnych	informacji;

— podczas	 przygotowywania	 tekstu	 do	 publikacji	 prosimy	 o	 stosowanie	 się	 do	 wymogów 

zamieszczonych	na	stronach	internetowych	naszego	wydawnictwa;

www.humanitas.edu.pl/Wydawnictwo_Czasopisma_Pedagogika#tab_3018.	

W	 przypadku	 przygotowywania	 tekstu	 do	 publikacji	 w	 „Zeszytach	 Naukowych	 Wyższej	 Szkoły	

Humanitas.	Pedagogika”	prosimy	o	zapoznanie	się	z	informacjami	zamieszczonymi	na	stronie	czasopisma,	

tj.:	 www.pedagogika-zeszytynaukowe.humanitas.edu.pl.	 Na	 stronach	 internetowych	 znajdziecie	

Państwo	 również	 wzory	 dokumentów	 wydawniczych.	 Prosimy	 o	 ich	 podpisanie	 oraz	 przesłanie 

na	adres:	Wyższa	Szkoła	Humanitas	(dr	Aleksandra	Kamińska),	ul.	Kilińskiego	43,	41-200	Sosnowiec.	

Przypominamy,	 iż	 z	 przyczyn	 formalnych,	 bez	otrzymania	dokumentów	wydawniczych,	 nie	możemy	

skierować	Państwa	tekstu	do	prac	redakcyjnych;

— w	monografii	i	„Zeszytach	Naukowych”	nie	będą	mogły	zostać	zamieszczone	teksty,	które:

	 •	zostaną	nadesłane	po	15 lutego 2019 r.*;

 • nie	spełniają	wymogów	redakcyjnych;

 • nie	uzyskają	pozytywnych	recenzji	wydawniczych.

w sprawach organizacyjnych: 

mgr	Ewa	Kraus
tel.	0-32	363	12	00	
tel.	kom.	784	943	053
tsn@humanitas.edu.pl 

dr	Marek	Lewandowski
tel.	kom.	607	275	557
marek.lewandowski@humanitas.edu.pl

w sprawach dotyczących publikacji w monografii z serii „Edukacja jutra” 
lub/i w „Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika”:

dr	Aleksandra	Kamińska
tel.	kom.	784	43	42	63
aleksandra.kaminska@humanitas.edu.pl 

we wszystkich innych sprawach:

dr	hab.	Piotr	Oleśniewicz,	prof.	WSH
tel.	kom.	601	73	43	39
piotr.olesniewicz@humanitas.edu.pl 

WYŻSZA	SZKOŁA	HUMANITAS
ul.	Kilińskiego	43,	41-200	Sosnowiec 

tel.:	32	363	12	00,
faks:	32	363	12	07

e-mail:	sekretariat@humanitas.edu.pl
www.humanitas.edu.pl

WYŻSZA	SZKOŁA	HUMANITAS	

ul.	Kilińskiego	43,	41-200	Sosnowiec

ING	Bank	Śląski	S.A	

O/Sosnowiec

24 1050 1360 1000 0008 0337 9932 

z	dopiskiem	„XXV	TSN”	

*	termin	nieprzekraczalny	dla	publikacji	w	czasopiśmie	„Zeszyty	Naukowe	Wyższej	Szkoły	Humanitas.	Pedagogika”

http://www.tsn.edu.pl
http://www.humanitas.edu.pl/Wydawnictwo_Czasopisma_Pedagogika#tab_3018. 
http://www.pedagogika-zeszytynaukowe.humanitas.edu.pl
mailto:tsn%40humanitas.edu.pl?subject=Tatrza%C5%84skie%20SYmpozjum%20Naukowe
mailto:marek.lewandowski%40humanitas.edu.pl?subject=Tatrza%C5%84skie%20Sympozjum%20Naukowe
mailto:aleksandra.kaminska%40humanitas.edu.pl?subject=
mailto:piotr.olesniewicz%40humanitas.edu.pl?subject=
https://goo.gl/maps/KEV7R4Y4JaR2
mailto:sekretariat%40humanitas.edu.pl?subject=
http://www.humanitas.edu.pl
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