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PROGRAM 
XXIII TATRZAŃSKIEGO SYMPOZJUM NAUKOWEGO 

EDUKACJA JUTRA 19-21 czerwca 2017 r., Zakopane, 
Hotel „Hyrny", ul. J. Piłsudskiego 20 

19 czerwca 2017 r., poniedziałek 

Godzina Program Miejsce 

7:00 - 9:00 
Rejestracja uczestników 
XXIII Tatrzańskiego Sympozjum Tatrzańskiego 

Recepcja 
Hotelu 

8:00 - 9:00 Śniadanie 
Restauracja 

Hyrny 

9:00 - 10:00 Uroczyste otwarcie Sympozjum Duża Sala 
Konferencyjna 

10:00 - 10:30 Przerwa kawowa 
Restauracja 

Hyrny 

10:30 - 12.30 I sesja plenarna Duża Sala 
Konferencyjna 

12:30 - 13:00 Przerwa kawowa 
Restauracja 

Hyrny 

13:00 - 15:00 II sesja plenarna Duża sala 
Konferencyjna 

15:00 - 16:30 Obiad 
Restauracja 

Hyrny 

 

Panel dyskusyjny 1 

Wartości, cele, zadania edukacji jutra. Diagnozowanie  
i prognozowanie edukacji jutra 

 
Sala A-1 

17:00 - 19:00 

Panel dyskusyjny 2  

Obszary edukacji jutra 
 

Sala A-2 

Panel dyskusyjny 3 

Organizowanie procesów edukacji jutra. Podmioty 
organizujące edukację jutra 

 
Sala S-2 

 

Panel dyskusyjny 4 

Prowadzenie i wykorzystywanie badań pedagogicznych w 
edukacji jutra. Innowacje edukacyjne 

 
Sala S-3 

20:00 - .... Uroczysta kolacja 
Restauracja 

Hyrny 
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20 czerwca 2017 r., wtorek 

Godzina Program Miejsce 

8:00 - 9:00 Śniadanie Restauracja 
Hyrny 

09:00 - 15:00 Dzień Tatrzański - wyjście w góry Tatry 

15:00 - 16:00 Obiad 
Restauracja 

Hyrny 

 

Panel dyskusyjny 1(ciąg dalszy) 

Wartości, cele, zadania edukacji jutra. Diagnozowanie 
i prognozowanie edukacji jutra 

Sala A-1 

16:00 - 18:00 
Panel  dyskusyjny 2 (ciąg dalszy) 

Obszary edukacji jutra 

 
Sala A-2 

 

Panel dyskusyjny 3 (ciąg dalszy) 

Organizowanie procesów edukacji jutra. Podmioty organizujące 
edukację jutra 

 
Sala S-2 

 

Panel dyskusyjny 4 (ciąg dalszy) 

Prowadzenie i wykorzystywanie badań pedagogicznych 
w edukacji jutra. Innowacje edukacyjne 

 
Sala S-3 

18.00-19:00 Spotkanie Komitetu Naukowego i Komitetu 
Organizacyjnego XXIII TSN 

 
Sala S-4 

20:00 - 24.00 Kolacja w stylu regionalnym 
„Bąkowo 
Zohylina" 

21 czerwca 2017 r., środa 

Godzina Program Miejsce 

8:00 - 9:30 Śniadanie 
Restauracja 

Hyrny 

10:00 - 12:00 

Podsumowanie 

XXIII Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego 

Konceptualizacja 
XXIV Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego 

Duża Sala 
Konferencyjna 

12:00 - 13:00 Obiad 
Restauracja 

Hyrny 

do 14:00 Wyjazd Uczestników Sympozjum 
Recepcja 
Hotelu 
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PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 

Poniedziałek - 19.06.2017 

9:00 - 10:00 Uroczyste otwarcie 

XXIII Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego Edukacja Jutra 

 

 dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. WSB – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXIII TSN 

 prof. dr hab. Stanisław Palka – Przewodniczący Komitetu Naukowego XXIII TSN 

 dr Mariusz Lekston – Prorektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu 

 dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR – Dziekan Wydziału Pedagogicznego  

                                                                              Uniwersytet Rzeszowski 

Przewodniczą: 

 

 prof. dr hab. Stanisław Palka – Przewodniczący Komitetu Naukowego XXIII TSN 

                                                       Uniwersytet Jagielloński 

 dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. WSB – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXIII TSN 

                                                                        Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

 dr Mariusz Lekston – Prorektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu 

 dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR – Dziekan Wydziału Pedagogicznego,  

                                                                              Uniwersytet Rzeszowski 

 

 

Wystąpienia zaproszonych gości: 

 mgr inż.Piotr Bąk – Starosta Tatrzański 

 mgr Leszek Dorula – Burmistrz Zakopanego 

Podziękowania 

 Wykład wprowadzający: 

prof. zw. dr hab. Stanisław Palka – Obszary tematyczne poznawania, badania 

i projektowania "Edukacji Jutra". 

10:00 - 10:30 Przerwa kawowa 
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10:30- 12:30 Sesja plenarna I 

 Przewodniczą: dr hab. Anna Karpińska, prof. UwB 
                                         dr hab. Tomasz Zimny, prof.nadzw.  

 dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. WSB                                                               
prof. dr hab. Stanisław Palka 
 

Referaty: 
prof. dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowa – Współtworzenie wiedzy między ewolucją                 

                                                                              a rewolucją epistemologii pedagogicznej  

dr hab. Andrzej Ćwikliński, prof. UAM – Aksjologia w teorii i praktyce edukacyjnej  

dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR – Osiągnięcia szkolne uczniów szkół podstawowych       

                                                                         pracujących  w systemie klas łączonych 

dr hab. Jan Grzesiak, prof. UAM – Docymologiczno-metodologiczne aspekty dobrych zmian  

                                                               w edukacji oraz w kręgu nauk o niej 

dr hab. inż. Janusz Morbitzer, prof. WSB – Współczesny uczeń jako „Homo mediens" –    

                                                                              edukacyjne implikacje 

dr hab. Edward Nycz prof. UO – Kapitał tożsamościowy młodego pokolenia. Próba rozeznania         

                                                           zjawiska w zmieniającej się rzeczywistości  

dr hab. Janina Świrko-Pillipczuk, prof. US – Indywidualizacja i uspołecznienie w edukacji 

                 – podejście interdyscyplinarne 

dr Aleksandra Kamińska – Pracownik pokolenia Y w obliczu przemian globalnego rynku  

                                                  pracy 

DYSKUSJA 

 

 

dr Aleksandra Kamińska - Pracownik pokolenia Y w obliczu przemian globalnego rynku pracy 

Przerwa kawowa 

Sesja plenarna II 

 
prof. dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowa 
dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR 
dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. WSB 
prof. dr hab. Stanisław Palka 
 

Referaty: 
prof. dr hab. Wojciech Kojs – Nauczanie uczenia się - węzłowy problem edukacji  
                                                       i pedagogiki (z  myślą o Edukacji jutra...)  
dr hab. Anna Karpińska, prof. UwB – Nurty myślenia o dydaktyce  
dr hab. Tomasz Zimny, prof. nadzw. – Motywacyjne aspekty kontrolowania i oceniania  
                                                                       szkolnego 
dr hab. Ewa Szadzińska, prof. UŚ – Projekt zmian procesu kształcenia akademickiego 

                  ukierunkowanego na wartości społeczne  
prof. dr hab. Stanisław Dylak, dr Mariusz Przybyła – ”Skinner dzisiaj”  
dr Anna Batiuk – Bezpieczeństwo w rodzinie – osamotniona starość  
dr Grzegorz Godawa, dr Łukasz Ryszka – Popularność „ nauczyciela jutra” w szkole  
                                                                            w świetle narracji własnej 
dr Sonia Wawrzyniak – Dylematy edukacji w warunkach wielokulturowości 
 
 
DYSKUSJA 
 
15:00 - 16:00 Obiad 
 

12:30 - 13:00 

13:00- 14:00 
 
Przewodniczą: 
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16:30 - 18:30                          Dyskusje Panelowe I 

Panel dyskusyjny 1 

Wartości, cele, zadania edukacji jutra. 

Diagnozowanie i prognozowanie edukacji jutra 

/SALA „A-1"/ 

Moderatorzy dyskusji: dr hab. Jan Grzesiak, prof. UAM 
                                             dr Sabina Wieruszewska-Duraj  
                                             dr Bartłomiej Gołek 
 
prof. dr hab. Adam Rosół – Kultura narodowa a zadania edukacyjne szkoły  wyższej  

prof. dr hab. Bogdan Szulc – Oblicza współczesnego patriotyzmu i męstwa  

                                                    w kontekście edukacyjnym 

prof. dr hab. Romuald Kalinowski – Samoobrona powszechna społeczeństwa 

 Rzeczypospolitej Polskiej 

mgr Sylwia Zakrzewska – Teraźniejszość i przyszłość edukacji dla bezpieczeństwa 

dr hab. Halina Guzy-Steinke, prof. UKW – Edukacja regionalna – w poszukiwaniu tego, co        

                                                                             zapomniane 

mgr Marcin Bulak – Ruch harcerski „Nieprzetarty szlak" - doświadczenia historyczne dla   

                                     edukacji jutra  

dr Szymon Dąbrowski – Edukacja jutra wg Józefa Tischnera 

dr Zofia Remiszewska – Młodzież akademicka i jej świat wartości. Komunikat z badań  

dr Langier Cecylia – Wartości moralne uznawane przez studentów edukacji   

                         przedszkolnej i wczesnoszkolnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  

dr Dorota Ciechanowska – Zróżnicowanie motywacji wobec studiowania i nieuczciwości   

                                                 akademickiej studentów 

dr Maria Kocór – Zaufanie i odpowiedzialne zaangażowanie szkolnych podmiotów 

                                w edukację dla lepszego jutra 

dr Andrzej Mamroł – Tożsamość i nastawienie do życia młodzieży akademickiej 

                                         w dobie popkultury 

dr Sabina Wieruszewska-Duraj – Konstruktywny wymiar organizowania przestrzeni swobody  

                                                             w edukacji dziecka 

 

* czas prezentacji referatu w panelu dyskusyjnym - ok. 7 min 
 

20:00 - Uroczysta kolacja (hotel „Hyrny”) 
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Panel dyskusyjny 2 

Obszary edukacji jutra 

/SALA „A-2"/ 

Moderatorzy dyskusji: prof. dr hab. Jerzy Nowocień 
                                             dr hab. Marta Wrońska, prof. UR 
                                             dr Ewa Kochanowska 
 
dr Ewa Kochanowska – Rozwijanie samodzielności poznawczej dziecka jako działanie 

                             (nie)pozorne nauczycieli w edukacji wczesnoszkolnej  
dr Aleksandra Kruszewska – Oddziaływanie bajki na życie emocjonalne dziecka 
                                                     kończącego roczne przygotowanie przedszkolne  
dr Bożena Dusza – Bajka animowana i literacka w codzienności dziecka przedszkolnego  
dr Anna Pękala – Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w świecie muzyki  
dr hab. Agnieszka Weiner – Jakiej muzyki słuchasz? Preferencje muzyczne młodzieży   
                                                   akademickiej  
dr hab. Anna Marta Żukowska – Koncepcja swobodnej ekspresji w sztuce i edukacji plastycznej   
                                                            w ujęciu Anny Trojanowskiej-Kaczmarskiej  
mgr Anna Magdalena Świerczyńska – Edukacja w muzeach na świeżym powietrzu  
prof. dr hab. Jerzy Nowocień – O potrzebie pedagogiki sportu w edukacji jutra  
prof. dr hab. Kazimierz Żegnałek, mgr Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska – Miejsce i rola 

edukacji fizycznej w działalności statutowej szkoły  
dr hab. Teresa Parczewska –W stronę przyrody: o norweskich praktykach edukacji na   
                                                    zewnątrz  
dr hab. Krzysztof Widawski, dr hab. Piotr Oleśniewicz prof. WSB,  
dr Julita Markiewicz-Patkowska – Aktywność fizyczna w czasie wolnym na przykładzie       
                                                              uczniów w środowisku wiejskim 
 
* czas prezentacji referatu w panelu dyskusyjnym - ok. 7 min 
20:00 - Uroczysta kolacja (hotel „Hyrny”) 
 

Panel dyskusyjny 3 

Organizowanie procesów edukacji jutra. 

Podmioty organizujące edukację jutra 

/SALA „S-2"/ 

Moderatorzy dyskusji: dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz prof. UO 
                                              dr hab. inż. Janusz Morbitzer prof. WSB 
                                              dr Aleksandra Kamińska 
 
dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz prof. UO – Wielowymiarowa działalność szkoły na rzecz   
                                                                                    wspierania rozwoju dzieci i młodzieży ze      
                                                                                    specjalnymi potrzebami edukacyjnymi          
                                                                                    wyzwaniem  dla edukacji jutra 
mgr Marek Wiendloch – Społeczna i medialna rola kreowania wizerunku placówki oświatowej           
                                             niezbędnym atrybutem jej funkcjonowania w perspektywie   
                                              edukacji jutra  
dr Ewa Augustyniak – Kultura szkoły wyższej-problemy 
prof. dr hab. Zbigniew Kruszewski –Towarzystwa Naukowe w przestrzeni edukacji   
                                                                    całożyciowej  
prof. dr hab. Stanisław Kowalkowski – Jakość kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej -   
                                                                       uwarunkowania i wyzwania 
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dr hab. Krzysztof Krakowski – Miejsce i rola szkolenia obronnego w doskonaleniu zawodowym   
                                                         kadr administracji publicznej i samorządowej  
dr Zbigniew Leśniewski – Aktualności w zakresie doskonalenia zawodowego w Siłach   
                                                Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
dr Paweł Szmitkowski – Szkolenia obronne w administracji publicznej jako istotny element   
                                             edukacji dla bezpieczeństwa w RP 
dr Maciej Szaszkiewicz – Emocjonalna atmosfera więzienia: opresja - apatia - depresja/agresja  
dr Maria Kurek – Edukacja dla wszystkich, także dla dzieci z wieloraką niepełnosprawnością  
dr hab. Teresa Żółkowska – Sieci wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnością   
                                                    intelektualną 
dr Ewa Gawlik – Cechy instytucji totalnej na przykładzie placówki opiekuńczo-wychowawczej 
dr Maria Katarzyna Grzegorzewska –  Profesjonalizm nauczyciela jutra dzięki umiejętnością   
                                                                      zarządzania stresem 
 
czas prezentacji referatu w panelu dyskusyjnym - ok. 7 min 
 

20:00 - Uroczysta kolacja (hotel „Hyrny”) 
 

Panel dyskusyjny 4 

Prowadzenie i wykorzystywanie badań pedagogicznych w edukacji jutra. 

Innowacje edukacyjne 

/SALA „S-3"/ 

Moderatorzy dyskusji: dr hab. Małgorzata Kabat, prof. UAM 
dr Agnieszka Kozerska  
dr Grzegorz Godawa 
 

dr hab. Małgorzata Kaliszewska – Kompetencja hermeneutyczna „wychowawców/nauczycieli   
                                                              zdrowia 
dr Barbara Klasińska – Pedagogiczne zamyślenie nad przydatnością przysłów ludowych 

                               w hermeneutycznym poznawaniu świata  
dr hab. Małgorzata Kabat, prof. UAM – Wartości w zawodzie nauczyciela – wykorzystanie   
                                                                                systemowej metody analizy pojęć wieloznacznych 
mgr Magdalena Oleśniewicz, dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. WSB – Wpływ informacji   
                                                    graficznej oraz negatywnego afektu na oceną ryzyka zachowań   
                                                    seksualnych  
dr Emilia Musiał – Edukacja – może inaczej 
dr Jakub Czopek – Czy w edukacji jest miejsce na Big Data? Bilans szans i zagrożeń  
dr Marek Hallada –Korzystanie z internetu przez nauczycieli i uczniów w celach edukacyjnych  
dr Małgorzata Bartoszewicz, prof.dr hab. Halina Gulińska – Wspomaganie procesu nauczania 
                                                        i uczenia się – utrwalanie i sprawdzanie osiągnięć ucznia w  
                                                       epoce cyfrowej  
dr Żaneta Kaczmarek – Nowe media w edukacji medycznej  
dr Krzyśko Grzegorz – Performans w edukacji chemicznej – teoria i praktyka 

* Referaty prezentowane w sesji plenarnej. 

20:00 - Uroczysta kolacja (hotel „Hyrny”) 
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Wtorek - 20.06.2017 

8:00 – 8:30 Śniadanie 
8:30 – 15:00 - Dzień Tatrzański – zajęcia dydaktyczne w Tatrach  
Trasy do wyboru: 

Pierwszy szlak – Dolina Kościeliska – Schronisko na Hali Ornak 
Grupa I (maksimum 40 osób) 

– Kiry – Dolina Kościeliska – Schronisko na Hali Ornak – Dolina Kościeliska – Kiry 
Trasa łatwa, przebiega płasko, bez nachyleń. 

9:00 – 9:20 Przejazd sprzed hotelu „Hyrny" w Zakopanem mikrobusikami do wylotu Doliny 
Kościeliskiej. 
13:30 – 14:00 Przejazd mikrobusikami do hotelu „Hyrny" w Zakopanem. 

Długość: ok. 5,5 km (x 2) = 11 km 
Czas przejścia: około 1,5 min (x 2) = 3,0 - 3,5 h 
Pobyt przy schronisku: ok. 1 h 
Razem ok. 4 - 4,5 h 

Cena wycieczki: 30 zł 

Drugi szlak – Dolina Lejowa 
Grupa II (maksimum 30 osób) 

– Kiry – Polana Biały Potok – Niżnia Kominiarska Polana – Dolina Kościeliska – Kiry 
Trasa bardzo słabo znana, przez co niejako automatycznie warta polecenia. Trasa przebiega 
płasko, bez nachyleń 

9:00 – 9:20 Przejazd sprzed hotelu „Hyrny" w Zakopanem mikrobusikami do wylotu Doliny 
Kościeliskiej. 
13:30 – 14:00 Przejazd mikrobusikami do hotelu „Hyrny" w Zakopanem. 

Długość: ok. 4 km (x 2) = 8 km 
Czas przejścia: około 1,10 min (x 2) = 2,2 - 3,0 h 
Pobyt przy bacówce na Polanie Huty Lejowe : ok. 1 h 
Razem ok. 4 h 

Cena wycieczki: 30 zł 

Trzeci szlak – Dolina Strążyska 
Grupa III (maksimum 40 osób) 

– Hotel „Hyrny” – Dolina Strążyska – Hotel „Hyrny” 
Trasa przebiega płasko, bez nachyleń, trasa w cieniu. 
9:00 – 9:30 wyjście piechotą sprzed hotelu „Hyrny" do Doliny Strążyskiej. 
13:00 – 13:30 powrót piechotą z Doliny Strążyskiej do hotelu „Hyrny". 

Z Polany Strążyskiej krótki żółty szlak (ok 10 min.) zaprowadzi nas do wodospadu Siklawica. 

Długość: ok. 3,5 km (x 2) = 7 km 
Czas przejścia: około 1,15 min (x 2) = 2,30 - 3,0 h 
Pobyt przy bacówce: ok. 1 h 
Razem ok. 4 h 

Cena wycieczki: 30 zł 

Na wycieczkę należy zaopatrzyć się w strój sportowy, wygodne górskie /sportowe obuwie i kurtkę 
przeciwdeszczową. 

 
 

15:00 -16:00 – Obiad – w restauracji hotelu „Hyrny” 
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16:00 - 18:00 Dyskusje Panelowe II 

Panel dyskusyjny 1 (ciąg dalszy) 

Wartości, cele, zadania edukacji jutra. 

Diagnozowanie i prognozowanie edukacji jutra 

/SALA „A-1"/ 

Moderatorzy dyskusji: dr hab. Jan Grzesiak prof. UAM 
                                              dr Sabina Wieruszewska-Duraj  
                                              dr Bartłomiej Gołek 
 
mgr Tatiana Grabowska – Rodzina sprzymierzeńcem w drodze do podmiotowości dziecka 
                                                w wieku przedszkolnym 
dr Grzegorz Piekarski – Teoretyczne podstawy współczesnego wolontariatu w koncepcjach   
                                           działania społecznego  
mgr Monika Zielińska, mgr Marlena Pieniążek – Wolontariat jako forma aktywności   
                                                                                         prospołecznej młodzieży studenckiej  
dr Bartłomiej Gołek – Kształtowanie potrzeb poznawczych młodzieży w społeczeństwie   
                                       opartym na wiedzy 
dr Katarzyna Wereszczyńska – Kompetencje społeczne studentów edukacji wczesnoszkolnej 
                                                        i wychowania przedszkolnego 
dr hab. Anna Krajewska – Współdziałanie dydaktyczne podmiotów w fazach procesu     
                                                kształcenia w ocenie studentów i nauczycieli 
dr Joanna Ogrodnik – Aspiracje edukacyjne uczniów a poziom ich osiągnięć szkolnych  
dr Gabriela Kryk – Proces kształcenia młodszych uczniów - rzeczywistość a potrzeby   
                                   edukacyjne  
dr hab. Urszula Ordon, prof. AJD – Nauczyciel przedszkola i klas I-III w percepcji dzieci  
                                                                 i rodziców 
dr Joanna Skibska – Style uczenia się a dostosowanie warunków edukacyjnych do możliwości   
                                        poznawczych dziecka. Raport z badań 
dr Izabela Sochacka – Wybrane aspekty diagnozy surdologopedycznej dziecka z niedosłuchem   
                                        przewodzeniowym 
dr Izabela Plieth-Kalinowska – Przyczyny odrzucenia rówieśniczego dziecka w młodszym  
                                                         wieku szkolnym w opinii rodziców i uczniów 
 
czas prezentacji referatu w panelu dyskusyjnym - ok. 7 min 
 

 

                                                 Panel dyskusyjny 2 (ciąg dalszy) 

Obszary edukacji jutra 

/SALA „A-2"/ 

Moderatorzy dyskusji: prof. dr hab. Jerzy Nowocień 
                                              dr hab. Marta Wrońska prof. UR 

                                              dr Ewa Kochanowska 

 
dr Anna Kwaśna, dr Anna Romanowska-Tołłoczko, mgr Piotr Piwowarczyk – Wybrane 

motywy aktywności ruchowej w środowisku wodnym w świetle   
wartości   

dr Katarzyna Wojciechowska – Środowiskowe aspekty kształtowania nawyków żywieniowych   
                                                        dzieci w wieku przedszkolnym 
 



12 

 

 

dr Izabela Plieth-Kalinowska – Nawyki żywieniowe uczniów szkoły podstawowej 
                                                         i gimnazjum  
dr Jana Jurfkova, Petra Dudova – Wiedza kobiet w ciąży na temat żywienia noworodków  
dr Izabela Korabiewska, dr Monika Lewandowska, dr hab. Dariusz Białoszewski – Ocena   
                                                                                   sprawności motorycznej młodzieży 13-14-letniej  
dr Monika Lewandowska, dr Izabela Korabiewska, dr hab. Witold Rongies, dr hab. Dariusz 
Białoszewski – Edukacja zdrowotna a zachowania zdrowotne wśród studentów kierunku   
                             fizjoterapia 
dr Izabela Korabiewska, dr Monika Lewandowska, dr hab. Witold Rongies, dr hab. Dariusz 
Białoszewski – Wiedza na temat bólów krzyża jako istotny element edukacji zdrowotnej   
                            młodzieży 

dr Mondr Monika Lewandowska, dr Izabela Korabiewska, mgr Anna Obszyńska-Litwiniec,               
dr hab. Witold Rongies, dr hab. Dariusz Białoszewski – Ergonomia pracy nauczyciela   

                                                                                                      zawodu – na kierunku technik masażysta 
dr hab. Beata Łabuz-Roszak, mgr Maciej Horyniecki, dr Paweł Dobrakowski, Marcin Tabor, 
Anna Bochenek, mgr Jarosław Szczygieł, dr hab. Marek Roszak – Wiedza na temat udaru     
                                                       mózgu wśród studentów uczelni medycznych i niemedycznych.  
                                                              Potrzeba edukacji prozdrowotnej w społeczeństwie polskim  
dr Justyna Ratkowska-Pasikowska – Sztuka kochania Michaliny Wisłockiej, czyli co doktor  
                                                    Michalina przyniosła w darze pedagogii. Tropy dla edukacji jutra 

 
czas prezentacji referatu w panelu dyskusyjnym - ok. 7 min 
 
 

Panel dyskusyjny 3 (ciąg dalszy) 

Organizowanie procesów edukacji jutra. 

Podmioty organizujące edukację jutra 
/SALA „S-2"/ 

Moderatorzy dyskusji: dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz prof. UO 
dr hab. inż. Janusz Morbitzer prof. WSB 
dr Aleksandra Kamińska 

 

dr Aleksandra Aszkiełowicz, dr Kacper Radzki – Relacje nauczyciela z uczniem jako  
                                                                                          przestrzeń manipulacji wychowawczej  
dr Teresa Neckar-Ilnicka – Nauczyciel dzieci w wieku wczesnoszkolnym kreatorem twórczej   
                                                 aktywności. Mity czy fakty?  
dr Maria Porzucek-Miśkiewicz – Determinanty rozwoju uczniów zdolnych  
dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx – Aktywność edukacyjna studentów pedagogiki                       
                                   wczesnoszkolnej w kontekście ich planów dotyczących własnej przyszłości  
mgr Katarzyna Kiepas-Remesz –Znaczenie i możliwości wykorzystania wyobraźni w pracy   
                                                           pedagogicznej z jednostkami i grupami  
dr Joanna Ogrodnik, dr Ewa Przybyła – Skuteczność stosowania kar i nagród w procesie   
                                                                        kształcenia w opinii przyszłych nauczycieli  
dr Michał Kowalewski – Dydaktyczno-wychowawcze i społeczne wymiary komunikacji    
                                              językowej w teorii i praktyce edukacyjnej współczesnej szkoły  
dr Justyna Wojciechowska – Wykładniki językowej obiektywizacji w modelu komunikacyjnym   
                                                    DZIECKO-OSOBA DOROSŁA. Interioryzacja znaczeń  
dr Aleksandra Aszkiełowicz – Rola rodziców w procesie adaptacji dzieci do przedszkola   
                                                        w kontekście edukacji jutra 
 
* czas prezentacji referatu w panelu dyskusyjnym - ok. 7 min 
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* 

Panel dyskusyjny 4 (ciąg dalszy) 

Prowadzenie i wykorzystywanie badań pedagogicznych w edukacji jutra. 

Innowacje edukacyjne 

/SALA „S-3"/ 

Moderatorzy dyskusji: dr hab. Małgorzata Kabat, prof. UAM 
dr Agnieszka Kozerska  
dr Grzegorz Godawa 
 

dr Magdalena Wasylewicz – Ikonosfera w komunikacji a prywatność współczesnej młodzieży  
dr Ewelina Konieczna – Pobudzanie przez czytanie, czyli biblioterapia w pracy nauczyciela,   
                                            wychowawcy terapeuty 
dr hab. Irena Szewczyk-Kowalewska prof. UŁ – Magia literatury i teatru – zapomniane pojęcia   
                                                         w terapii i wspieraniu dziecka zdrowego i dotkniętego chorobą  
dr Rafał Majzner – Wybrane kierunki optymalizacji edukacji muzycznej w klasach   
                                   początkowych szkoły podstawowej w opiniach studentów 
dr Maria Sobieszczyk – Edukacja patriotyczna i obywatelska kanwą praktyk pedagogicznych  
                                            przyszłego nauczyciela wczesnej edukacji – możliwości, propozycje,   
                                            rozwiązania praktyczne  
mgr Jolanta Konieczny – Znaczenie koncepcji kształcenia przez badanie w realizowaniu   
                                              edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju  
dr Beata Ciupińska – Jak zatrzymać niepożądane zachowania nastolatków? Trening   
                               zastępowania agresji wg Goldsteina w pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej 
dr Daria Sikorska – Konsumpcja dopalaczy przez młodzież w wieku ponadgimnazjalnym  
dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. WSB, dr Wojciech Starościak, mgr Maria Rewers,                                                         
dr hab. Halina Guła-Kubiszewska – Obraz kariery zawodowej z perspektywy młodzieży  
                                                                   akademickiej z wybranych kierunków studiów uczelni               
                                                                   wrocławskich wchodzącej na rynek prac  
dr Agnieszka Kozerska – Wybrane psychologiczne koncepcje mądrości z perspektywy badań   
                                              nad uczeniem się w okresie późnej dorosłości  
dr hab. Marta Wrońska prof. UR – E-meryt, czyli blogujący senior – raport z badań 
 
* czas prezentacji referatu w panelu dyskusyjnym - ok. 7 min 
 
 
 
 
 
 
 
18:00 - 19:00 Spotkanie Komitetów Naukowego i Organizacyjnego XXIII Tatrzańskiego  
                      Sympozjum Naukowego Edukacja jutra 
 
 
prof. dr hab. Stanisław Palka – Przewodniczący Komitetu Naukowego XXIII TSN 
dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. WSB – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXIII TSN 
 
 
 
20:00 - 24:00 Wieczór regionalny połączony z kolacją w Restauracji „Bąkowo Zohylina” 
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Środa - 21.06.2017 

8:00 - 9:30 Śniadanie 

10:00 - 12:00 Podsumowanie XXIII Tatrzańskiego Sympozjum 

Naukowego Edukacja jutra przez liderów paneli 

dyskusyjnych 

oraz przewodniczącego Komitetu Naukowego 
                                       Konceptualizacja XXIV Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego   

                                       Edukacja jutra - prof. dr hab. Stanisław Palka 

12:00 - 13:00 Obiad 

do godz. 14:00 Wyjazd uczestników Sympozjum 
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