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Komitet Naukowy Konferencji:
dr hab. Małgorzata Kabat (UAM w Poznaniu)- przewodnicząca
prof. UAM dr hab. Jerzy Kujawiński (profesor senior UAM) honorowy przewodniczący
prof. UAM dr hab. Sławomir Banaszak (UAM w Poznaniu) - wice-przewodniczący
prof. ATH dr hab. Sławomir Sztobryn (ATH Bielsko-Biała) - wice-przewodniczący
prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal – Michalska (UAM w Poznaniu)
prof. zw. dr hab.Teresa Hejnicka – Bezwińska (UKW w Bydgoszczy)
prof. UAM dr hab. Ignacy Kuźniak (UAM w Poznaniu)
prof. zw. dr hab. Barbara Nowak (UAM w Poznaniu)
prof. UG dr hab. Agnieszka Nowak – Łojewska (Uniwersytet Gdański)
prof. zw. dr hab. Stanisław Palka (Uniwersytet Jagielloński)
prof. UZ dr hab. Ewa Pasterniak Kobyłecka (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. UAM dr hab. Eugeniusz Piotrowski (UAM w Poznaniu)
dr hab. Ewa Szadzińska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Komitet Organizacyjny Konferencji
dr hab. Małgorzata Kabat (przewodnicząca)
dr Ewa Palka (sekretarz)
dr Urszula Tokarczyk – Bar (sekretarz)
dr Justyna Śmietańska
mgr Dominik Handzewniak

kontakt: konferencja.metodologia@amu.edu.pl
informacje: http://www.metodologia.amu.edu.pl/
[zakładka: Konferencje i seminaria]
Założenia konferencji
Wszystko na świecie zmienia się i płynie, a droga człowieka, naukowca i nauczyciela
może przybierać rozmaite kierunki i barwy stając się jasną i piękną lub szarą i niewyraźną.
Może ujawniać sukcesy i słabości, tytaniczną pracę i wielość dzieł, w których prawda, dobro
i piękno zyskują nietuzinkowe wymiary. Tylko czas, ten widoczny i niewidoczny, pokazuje
dokonania osoby, jej wieloraką aktywność, zatrzymane w woluminach, myśli, tezy i idee.
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Konferencja naukowa zorganizowana w 10 rocznicę śmierci prof. zw. dr hab.
Janusza Gniteckiego stanie się ważnym wydarzeniem w środowisku akademickiej
społeczności. Podczas podjętego dialogu mają szansę pojawić się przemyślenia, refleksje,
doświadczenia, propozycje uczestników niosące nowe propozycje rozpatrywania obszarów
pedagogiki i nauk z nią współpracujących, umożliwiając wypracowanie koncepcji
potrzebnych praktyce edukowania innych, by ich Dobro, Prawda i Piękno w przyszłości
zyskały niepowtarzalny wymiar.
Konferencja została pomyślana w ten sposób, by w pierwszym dniu w części
wspomnieniowej i naukowej przede wszystkim uczcić pamięć śp. Profesora, osoby niezwykle
zaangażowanej w tworzenie od podstaw zakładu naukowego wchodzącego w skład struktury
organizacyjnej powstającego pod koniec XX wieku Wydziału Studiów Edukacyjnych. Osoby
o niezaprzeczalnym dorobku naukowym, niestereotypowym języku, zapamiętanej przede
wszystkim z ogromnej życzliwości wobec każdego człowieka, nieustannej afirmacji i troski
o maksymalizację rozwoju własnego, współpracowników i studentów oraz całego
Uniwersytetu i wspólnoty akademickiej.
Drugi dzień poświęcony będzie szeroko rozumianej refleksji naukowej. Pragniemy
zaproponować dyskusję nad znaczeniem Prawdy, Dobra i Piękna w edukacji, filozofii, jak
i życiu każdego człowieka – naukowca, teoretyka, badacza czy nauczyciela praktyka. Wobec
tego zachęcamy do przygotowania wystąpień i tekstów poświęconych wybranym obszarom
tematycznym:


wielopłaszczyznowe ujęcie pedagogiki:
źródła pedagogiki i jej uwarunkowania, granice racjonalności, ewolucja refleksji nad
edukacją, poszukiwanie tożsamości, współczesne koncepcje i nurty, konsekwencje
teoriopoznawcze, inspiracje płynące z innych dyscyplin, załamanie współczesnych
paradygmatów, dokonywanie szeroko rozumianych zmian w jednostce;
 edukacja i filozofia; symbioza vs samodzielność:
korzenie i starożytne tradycje, ich teraźniejsze reminiscencje, język naukowy
w kulturze europejskiej, inspiracje poznawcze i badawcze, wartości i cele edukacji;
 metodologia pedagogiki:
charakterystyka orientacji metodologicznych; metodologia pedagogiki empirycznej,
prakseologicznej i hermeneutycznej, różnorodność metod badań w naukach
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społecznych, badania ilościowe, jakościowe i triangulacyjne, pomiar i przetwarzanie
wyników, istnienie zmiennego porządku esencjalnego i egzystencjalnego w badaniach
pedagogicznych, znaczenie wiedzy metodologicznej dla nauczyciela w okresie
metodologicznego i ontologicznego przełomu;
dydaktyka i jej istota w kontekście teorii i praktyki edukacyjnej:
źródła powstania, związki z innymi naukami, transformacje, dydaktyka
epistemologiczna, jej paradygmaty, wykorzystanie nowoczesnej technologii w służbie
nauczania i uczenia się, efektywność metod i form nauczania, stosowanie
alternatywnych metod i środków dydaktycznych, warsztat metodyczny nauczyciela,
jakość i skuteczność procesu edukacji,
sylwetka nauczyciela i jego kwalifikacje zawodowe dawnej i dziś:
realizm i/lub idealizm w nauczycielskim zawodzie, rozwój umiejętności
i kompetencji, znaczenie kształcenia nauczyciela, status społeczny, sukces, prestiż,
lęk, stres, wypalenie zawodowe, zmiana roli, samokształcenie, samorozwój, twórcza
aktywność, kreatywność, działania innowacyjne w środowisku szkolnym; przywódca,
menadżer i lider w oświacie, wartości i etyka zawodu;
uczeń jako odbiorca działań edukacyjnych:
edukacja zrównoważona, konstruowanie programów kształcenia stymulujących
i wspierających rozwój, przyswajanie i przetwarzanie treści nauczanych czynności
w procesie dydaktyczno – wychowawczym, teoria umysłu a rozwój wychowanka
w procesie kształcenia, twórcza aktywność ucznia, uczeń zdolny, relacje ucznia
z nauczycielem, teoria i praktyka konstruowania zintegrowanych zadań szkolnych;
wizje nowej edukacji:
edukacja alternatywna, perspektywy edukacji w globalnym świecie, wykorzystanie
supernauczania, znaczenie globalistyki dla przyszłości edukacji;
edukacja w całym cyklu życia
oraz inne propozycje.

Sprawy organizacyjne i ich terminarz:
1. Zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie tematu wystąpienia na karcie – tradycyjnie
w załączniku (na stronie) - Karta_zgloszenia_konferencji.doc lub elektronicznie do
15 maja 2017 roku.
2. Informacja zwrotna od organizatorów o zakwalifikowaniu tematu wystąpienia do
1 czerwca 2017 roku.
3. Wniesienie opłaty konferencyjnej do 15 czerwca 2017 roku.
4. Koszt udziału w konferencji wynosi:
Uczestnik czynny – 420 zł; opłata obejmuje materiały konferencyjne, przerwy
kawowe, obiady, uroczystą kolacje, występ muzyczny, publikację tekstu
w recenzowanej monografii – 0,6 arkusza wydawniczego (24 tys. znaków).
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Monografia będzie punktowana zgodnie ze standardami MNiSW,
rozporządzenie Ministra z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu
przyznawania kategorii jednostkom naukowym.
Tekst powinien być napisany w dokumencie Word, zgodnie z instrukcją
Wydawnictwa UAM (przykładowe zapisy przypisów i bibliografii), zamieszczoną
na stronie: http://www.press.amu.edu.pl/pl/dla-autorow.html)
Uczestnik bierny – 210 zł; opłata obejmuje materiały konferencyjne, przerwy
kawowe, obiady, uroczystą kolacje, występ muzyczny.
Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto bankowe UAM:
BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 w tytule przelewu podając subkonto:
K00000664 oraz imię i nazwisko z dopiskiem konferencja.metodologia
5. Przekazanie pełnego tekstu organizatorom do 20 września 2017 roku.
6. Uczestnicy samodzielnie rezerwują miejsce noclegów oraz regulują opłaty.
Propozycje zakwaterowania w załączniku (na stronie) – baza_noclegowa.pdf.
7. Wszelkie
zapytania
prosimy
kierować
do
sekretarzy
konferencji:
konferencja.metodologia@amu.edu.pl dr Urszula Tokarczyk-Bar (tel. 608 609 218)
i dr Ewa Palka.

Z wyrazami szacunku
dr hab. Małgorzata Kabat
Przewodnicząca
Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Sekretarze konferencji
dr Ewa Palka
dr Urszula Tokarczyk – Bar
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