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Szanowni Państwo 

W tym roku akademickim zainicjowaliśmy wydawanie w Instytucie Pedagogiki naszego 
wewnętrznego Biuletynu informacyjnego, zawierającego bieŜące wiadomości na temat instytutowych 
wydarzeń takich, jak: istotne kwestie dotyczące działalności dydaktycznej, publikacje naszych 
pracowników, obrony prac doktorskich, wykłady otwarte, konferencje, działalność studenckich kół 
naukowych i innych studenckich inicjatyw... 

Biuletyn będzie umieszczony na naszej stronie internetowej, a takŜe w wersji drukowanej w 
ogólnie dostępnych miejscach w Instytucie. Pierwsze numery biuletynu potraktujemy roboczo, 
jako niezbędny etap gromadzenia doświadczeń.  
 Do tego jednak, by Biuletyn się rozwijał konieczna jest Państwa pomoc. Czekamy na 
informacje!   
 Nadal oczekujemy na propozycje tytułu Biuletynu.   

prof. UG, dr hab. Dorota Klus-Stańska 
mgr Piotr Kowalczuk 

*** 
W Biuletynie: 

• Nominacje, nagrody, nowe obowiązki… s. 1 
• Będzie naukowo… s. 2 
• Dzieje się… s. 4 
• Odwiedzamy Zakłady Naukowe IP… s. 5 
• Kołem do nauki… s. 6 
• Mi ędzy ksiąŜkami… s. 6 

*** 
Nominacje, nagrody, nowe obowiązki… 

 

*** 
Z radością przypominamy, Ŝe aŜ dwoje pracowników IP zostało wybranych przez społeczność 
akademicką do pełnienia funkcji we władzach UG i WNS:  
prof. UG, dr hab. Maria Mendel na stanowisko Prorektora ds. Kształcenia; 
prof. UG, dr hab. Mirosław Patalon na stanowisko Prodziekana ds. Studenckich i Współpracy 
Mi ędzynarodowej. 
 

* 
Miło nam poinformować, Ŝe prof. UG, dr hab. Kazimierz Puchowski z Zakładu Historii Nauki, 
Oświaty i Wychowania otrzymał nagrodę indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy Ŝszego 
- w kategorii działania naukowe - za ksiąŜkę: Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów. Studium z dziejów edukacji elit, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007. 
Więcej o nagrodzonym dorobku naukowym i publikacji w kolejnym Biuletynie. 
 

* 
Społeczność naszego Instytutu ma nowego Profesora Zwyczajnego, nominację prezydencką i 
stanowisko od Rady WNS otrzymała prof. zw. dr hab. Ewa Szatan z Zakładu Wczesnej Edukacji . 
 

* 
Decyzją społeczności IP od 1 września br. kierują nami: 
Dyrektor Instytutu Pedagogiki prof. UG, dr hab. Romuald Grzybowski, Kierownik Zakładu 
Historii Nauki, Oświaty i Wychowania. 
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Z-ca Dyrektora ds. Naukowych prof. UG, dr hab. Dorota Klus-Stańska, Kierownik Zakładu 
Wczesnej Edukacji.  
Obowiązki z perspektywy studenta: 
- opieka merytoryczna nad kołami naukowymi, 
- udział studentów w konferencjach naukowych. 
 
Z-ca Dyrektora ds. Studiów I stopnia dr GraŜyna Szyling z Zakładu Diagnostyki Edukacyjnej 
Z-ca Dyrektora ds. Studiów II stopnia dr Alicja Komorowska-Zielony z Zakładu Wczesnej 
Edukacji 
Obowiązki z perspektywy studenta: 
- organizacja i nadzorowanie procesu kształcenia na studiach dziennych i zaocznych właściwego 
stopnia, 
- organizacja kształcenia w ramach programu MOST i Socrates Comenius, 
- merytoryczna opieka nad studentami studiującymi w ramach programu MOST, 
- nadzorowanie indywidualnych form studiowania, 
- rozpatrywanie indywidualnych spraw studenckich. 
 

* 
Nowymi Kierownikami Zakładów zostali: 
Pedagogiki Specjalnej prof. UG, dr hab. Amadeusz Krause, pracę w tym Zakładzie podjęła takŜe 
prof. UG, dr hab. Sławomira Sadowska. 
Wczesnej Edukacji prof. UG, dr hab. Dorota Klus-Stańska 
Diagnostyki Edukacyjnej prof. UG, dr hab. Krzysztof Jakubiak 

 
* 

Prof. zw. dr hab. Joanna Rutkowiak została wybrana Przewodniczącą Oddziału Gdańskiego 
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. 
 
Z delegacji IP dr Jolanta Kruk z Zakładu Dydaktyki  będzie reprezentowała Instytut w Gdańskiej 
Radzie Oświatowej.   

 
* 

Kierownikiem Praktyk Pedagogicznych została mianowana dr Monika Marczak z Zakładu 
Patologii Społecznej i Resocjalizacji.  
 
Koordynatorem programu ERASMUS została mgr Maria Kreft z Zakładu Wczesnej Edukacji .  
 
Kierownikiem Sekretariatu  została mgr Ewa Nyrek. 
 

*** 
Będzie naukowo… 

 

*** 
Nieporozumienia wokół metod jakościowych w pedagogice 
29 października br. w IP odbędzie się pierwsze w tym roku akademickim posiedzenie Zespołu 
Edukacji Elementarnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk połączone z 
zainicjowanymi seminariami metodologicznymi, wykładami i warsztatami z zakresu metodologii 
jakościowej. Udział w nim weźmie wielu specjalistów z zakresu wczesnej edukacji z całej Polski. 
29.10.2008 r., godz. 11.00, sala 62. 
11.00-11.45 - wykład  nt. Nieporozumienia wokół metod jakościowych w pedagogice - prof. UG,              
dr hab. Dorota Klus-Stańska. 
11.45-13.15 - warsztaty nt. Badania fenomenograficzne w pedagogice - dr Alicja Jurgiel.  
13.15-13.30 - przerwa  
13.30-16.00 - spotkanie robocze Zespołu Edukacji Elementarnej KNP PAN 

źródło: dr Dorota Bronk 
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Uniwersalizm i pedagogika 
Dr Piotr Zamojski serdecznie zaprasza na kolejne seminaria naukowe z cyklu: Uniwersalizm i 
pedagogika. 
12.11.2008 r., godz. 16.00, sala 25. 
Dyskusja nad ksiąŜką: E. Laclau, Ch. Mouffe, Hegemonia i socjalistyczna strategia tłum. S. Królak, 
DSWE, Wrocław 2007. 
26.11.2008 r., godz. 16.00, sala 25.  
Wokół ksiąŜki: A. Badiou, Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu, tłum. J. Kutyła, P. Mościcki, 
Ha!art, Kraków 2007. 

źródło: dr Piotr Zamojski 
 

* 
Koło naukowe „Didasco” zaprezentuje wyniki badań 
Działające w IP koło naukowe „Didasco”, zajmujące się badaniem kwestii związanych z 
funkcjonowaniem polskich szkół, takŜe szkół wyŜszych, prowadziło badania dotyczące ambiwalencji 
selekcji w szkole wyŜszej. Raport z tych badań zostanie zaprezentowany społeczności Instytutu 
13 listopada 2008 r.  
Członkami koła są studenci V roku wczesnej edukacji z językiem angielskim. Prezesem koła jest p. 
Jarosław Jendza, sekretarzem p. Kinga Bornowska, opiekunem naukowym dr Piotr Zamojski. 
Członkowie koła zapraszają wszystkich chętnych do współpracy nad interesującymi problemami 
współczesnej polskiej szkoły. 

źródło: KN „Didasco” 
 

* 
Anglojęzyczne forum „Skuteczne nauczanie” 
Open Inter-Faculty (Monthly) Forum “Successful Instruction”  
W roku akademickim 2008/2009 kontynuowane będzie otwarte angielskojęzyczne forum dyskusyjne 
„Skuteczne nauczanie” (powołane w Zakładzie Diagnostyki Edukacyjnej IP WNS przy współpracy z 
Instytutem Anglistyki WF na potrzeby pracowników oraz studentów naszej Uczelni). 
Na kolejnych spotkaniach prowadzonych w ramach Forum dyskutowane są w języku angielskim 
zagadnienia dotyczące przede wszystkim teorii kształcenia, dydaktyki języków obcych, 
metodologii badań społecznych oraz psychologii róŜnic osobowościowych. W Forum uczestniczą 
przedstawiciele róŜnych instytutów Uniwersytetu Gdańskiego.  
 
Cele Forum: 
1. dyskusja nad zagadnieniami, traktowanymi jako kluczowe dla pomyślnego nauczania, 
2. wzajemna konfrontacja i rozwój prac przedstawicieli subdyscyplin związanych z nauczaniem, 
3. promowanie zastosowania języka angielskiego w akademickich dyskusjach na UG. 
 
Tematy Forum planowane do realizacji do końca 2008 r. (kolejne w następnym Biuletynie).  
(key-issues: zagadnienia i terminologia, na którą zwracana jest na spotkaniu szczególna uwaga) 

1. achievement assessment [ocenianie osiągnięć] – 5 listopada 2008 r. 
What methods of achievement assessment can give it an educational effect? 
key-issues:  tests, examinations, test items, behaviours 

2. language competences [kompetencje językowe] – 26/28 listopada 2008 r.  
What language competences does a student explaining things to verbal students develop in himself? 
key-issues:  self-expression, reception, application, verbalization 

3. theories of education [teorie kształcenia] – 17/19 grudnia 2008 r. 
Which educational and psychological theories are worth applying in (second-language) instruction? 
key-issues:  behaviourism, constructivism, cognitive science, school system 
 
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Forum są mile widziane. Zgłoszenie udziału 
pedmd@univ.gda.pl Planowany termin spotkań to środa 15.15 i/lub piątek 13.15 (s. 61)  w zaleŜności 
od preferencji większości uczestników Forum.  

źródło: dr Michał Daszkiewicz 
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Dzieje się… 

*** 

Nowa kadencja Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (jubileusz 25-lecia działalności PTP 
obchodziliśmy w 2007 roku) dokonał wyboru spośród swych członków nowych władz. W skład 
nowego zarządu weszły: prof. zw. dr hab. Joanna Rutkowiak, prof. UG., dr hab. Dorota Klus-Stańska, 
dr Ewa Zalewska, dr Jolanta Kruk.  
Przewodniczącą Oddziału została prof. zw. dr hab. Joanna Rutkowiak, sekretarzem dr Ewa Zalewska, 
wiceprzewodniczącymi: prof. UG, dr hab. Dorota Klus-Stańska i dr Jolanta Kruk. 
Po wyborach zarząd ustalił najwaŜniejsze kierunki działalności gdańskiego PTP w nowej kadencji: 

1. zainicjowanie dyskusji nad bieŜącymi problemami edukacji oraz zaproszenie do debaty 
przedstawicieli środowisk nauczycielskich oraz rodziców, 

2. wypracowywanie i rozpowszechnianie stanowiska środowiska gdańskiego PTP dotyczącego 
istotnych spraw edukacyjnych (np. w sprawie rozpoczęcia nauki szkolnej przez sześciolatki, 
dyskusja nad podstawą programową), 

3. włączenie PTP w struktury międzynarodowe, umoŜliwienie wymiany naukowców, 
4. zaproszenie do współpracy z PTP podmiotów zaangaŜowanych w sprawy edukacji oraz 

zainicjowanie zakładania kół PTP w szkołach niepublicznych. 
źródło: dr Jolanta Kruk 

 
* 

Jakość i innowacyjność w edukacji przedmiotów ścisłych 
Zespół Zakładu Dydaktyki, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizuje projekt 
„Uniwersytet promotorem jakości i innowacyjności w edukacji przedmiotów ścisłych – 
podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej” 

 
Celem projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr akademickich i stworzenie sieci 
ich współpracy na rzecz innowacji w edukacji matematyczno-przyrodniczej w Polsce.  
Strategia: Po zidentyfikowaniu postaw i potrzeb nauczycieli uniwersyteckich oraz barier 
przeszkadzających w budowaniu samopomocowych więzi i podejmowaniu inicjatyw twórczego 
rozwiązywania problemów dydaktycznych nastąpi animacja grup wsparcia w Instytucie Pedagogiki. 
Dobre praktyki budowania kapitału społecznego zostaną przeniesione do instytutów nauk ścisłych i w 
wyniku kolejnych działań animacyjnych wyłoniona zostanie grupa przygotowująca alternatywny 
model podyplomowych studiów dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. 
Innowacją na tym etapie będzie partnerskie zaangaŜowanie w tworzenie programu studiów zarówno 
jego przyszłych wykładowców jak i słuchaczy pilotaŜowej edycji, których ekspercka informacja 
zwrotna i praca badawcza w szkole podniesie jakość kształcenia. Twórcze rozwiązania dydaktyczne 
zawarte zostaną w pilotaŜowej edycji kursu „blended learning” dla młodej kadry uniwersyteckiej i 
zebrane wraz z innymi efektami komponentu w formie uniwersyteckiego centrum zasobów 
samodoskonalenia.  
Termin realizacji:  01.01.2009 – 31.12.2010 r. 

źródło: dr Adam Jagiełło-Rusiłowski 
* 

„Nowe miejsce – nowe moŜliwości” czyli „parapetówka pedagogiczna” 
W oczekiwaniu na sygnał do przenosin na nowe miejsce Instytutu Pedagogiki w budynku WNS 
proponujemy  wspólnie naradzić się nad nową jakością naszej pracy a szczególnie nad nowym 
wymiarem współpracy między zakładami, studentami i administracją oraz przetestować niektóre z 
oryginalnych pomysłów podczas „parapetówki” w róŜnych formach artystycznego wyrazu (plakaty, 
happeningi, skecze, prezentacje multimedialne, koncerty itp.) 
Proponujemy razem zorganizować specjalny wieczór w nowym budynku IP, z jednej strony 
prezentując swoje pomysły na udoskonalenie codziennego funkcjonowania naszych zakładów, zajęć 
dydaktycznych, konsultacji, bufetu itd. z perspektywy pracowników naukowo-dydaktycznych 
konkretnych zakładów, studentów poszczególnych roczników a z drugiej wychodząc poza ramy 
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swoich jednostek zapewniając sobie atrakcyjny program wspólnej zabawy. ZaleŜy nam, by pomysły 
na jedno i drugie powstawały oddolnie w ramach nieformalnego „komitetu sterującego parapetówki”. 

Z  „błogosławieństwem” dyrekcji i Rady Instytutu zwołujemy pierwsze spotkanie takiego komitetu na 
czwartek 30 października o godz. 12.00 w pokoju 58. Zapraszamy kierowników/delegatów zakładów, 
starostów i przedstawiciela administracji. W razie wątpliwości prosimy o kontakt: arusil@ug.edu.pl  

źródło: Zespół parapetowy 
Zakładu Dydaktyki 

 
*** 

Odwiedzamy Zakłady Naukowe IP 
 

*** 
Jako pierwszy zaprosił nas Zakład Teorii Wychowania, którego Kierownikiem jest prof. UG,               
dr hab. Jan PapieŜ.  
 
W roku akademickim 2008/2009 w Zakładzie Teorii Wychowania pracuje 7 osób: prof. zw. dr hab. 
Jan śebrowski, prof. UG, dr hab. Jan PapieŜ, dr ElŜbieta Jundziłł, dr RóŜa Pawłowska, dr Piotr 
Bauć, mgr Katarzyna Kmita, mgr Marcin Welenc  
 
    Realizowana tematyka badawcza obejmuje obecnie zagadnienia marginalizacji i wykluczenia 
społecznego młodzieŜy wiejskiej oraz patologii społecznej (Jan PapieŜ). Badanie przemian warunków 
socjalizacyjno-edukacyjnych na wsi będzie kontynuowane w zakresie rozpoznania zróŜnicowania 
społeczności wiejskiej ze względu na tworzenie się nowej grupy społecznej tzw. ‘farmerów’. Zjawisko 
to jest nowością w warunkach polskich, a nie ma charakteru marginalnego. Podejmowane są takŜe 
badania nad opieką nad dzieckiem w rodzinie, a takŜe problemem samotności człowieka we 
współczesnym świecie. Kontynuacja zadania ma doprowadzić do realizacji wydawnictwa na ten temat 
(ElŜbieta Jundziłł, RóŜa Pawłowska).  Komunikacja w edukacji oraz współczynnik humanistyczny w 
róŜnych prądach pedagogicznych. (Piotr Bauć); a takŜe Mechanizm społecznego uczenia się jako 
źródło stereotypów i uprzedzeń (Marcin Welenc) to dalsze problemy podejmowane przez 
pracowników Zakładu. Podjęte badania nad doświadczeniami edukacyjnymi osób urodzonych w 
latach 1965-1975 finansowane są ze środków BW - badania własne w UG (Katarzyna Kmita). 
 
     Nowym kierunkiem podejmowanych zadań jest badanie rozwoju doradztwa zawodowego, 
poradnictwo zawodowe: teoria i praktyka; W 2008 roku udało się nawiązać znaczącą liczbę kontaktów 
badawczych z krajowymi i zagranicznymi (Anglia, Szwecja, Holandia, Finlandia) ośrodkami 
zajmującymi się zagadnieniami poradnictwa zawodowego. Planowane są na szerszą skalę badania i 
wymiana doświadczeń w rzeczonym zakresie w 2009 r.  
     „Teoretyczne podstawy wychowania” – przedmiot realizowany przez Zakład wpisuje się w 
aktualną debatę nad sensem badań nad wychowaniem. Po politycznej, etycznej i filozoficznej krytyce 
wychowania i badań na jego temat, w latach ’80 i ’90 XX wieku, epistemologiczna krytyka teorii i 
praktyki badawczej w tym zakresie staje się potrzebą najbliŜszych lat. Konferencja (ToŜsamość teorii 
wychowania) podejmująca tę problematykę jest w planach Zakładu na rok 2009. 
     Pracownicy Zakładu Teorii Wychowania aktywnie uczestniczą w konferencjach, stale podejmują 
współpracę ze środowiskiem nauczycielskim  w województwie pomorskim.  
 
     Jednym z wielu sukcesów Zakładu w latach 2006-2008 jest opublikowanie jednej monografii (J. 
PapieŜ, Przemiany warunków socjalizacyjno-edukacyjnych na wsi, Oficyna Wydawnicza Impuls, 
Kraków 2006)  oraz dwóch prac pod redakcją: (Kultura-Człowiek-Edukacja. Publikacja dedykowana 
Profesorowi Janowi śebrowskiemu, red. J. PapieŜ, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 
2006 oraz E. Jundziłł i R. Pawłowska Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość- Teraźniejszość-Przyszłość, 
Gdańsk 2008). 

źródło: mgr Katarzyna Kmita 
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Kołem do nauki… 

Historycy Edukacji  
Koło Naukowe Historyków Edukacji jest interdyscyplinarnym kołem naukowym studentów Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. 
Działalność koła obejmuje w szczególności: 
- spotkania naukowe (forum dyskusyjne, projekty badawcze), 
- uczestniczenie i tworzenie wydarzeń naukowo-kulturalnych (wydarzenia kulturalne, konferencje, 
teatr akademicki, sesje naukowe itp.), 
- organizację konferencji i spotkań z twórcami kultury, 
- organizację warsztatów pedagogicznych, 
- nawiązanie współpracy z innymi kołami naukowymi zrzeszonymi przy Uniwersytecie Gdańskim 
oraz przy innych uczelniach w Polsce. 
Opiekunem koła jest mgr Mariusz Brodnicki. 

źródło: Koło Naukowe Historyków Edukacji 
*** 

Mi ędzy ksiąŜkami… 
*** 

KONSULTACJE PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH W  ROKU 
AKADEMICKIM 08/09 ODBYWAJ Ą SIĘ W KAśDY CZWARTEK W GODZ. 13.00-15.00. 

 

*** 
W listopadowych dniach pamiętamy  

o Pracownikach, Współpracownikach i Studentach,  
którym zawdzięczamy tak wiele, 

którzy o d c h o d z ą c, 
zostawili cenne rady i całe bogactwo spotkania z drugim C z ł  o w i e k i e m… 

 

*** 
W Biuletynie nie piszemy o:  

Światowym Dniu MęŜczyzn, obchodzonym 3 listopada,  
i przypadającym 17 listopada Międzynarodowym Dniu Studenta 

bo w IP to „oczywista oczywistość” … 
Warto pamiętać: 
11.11. - 90. rocznica Odzyskania Niepodległości i Międzynarodowy Dzień Nauki i Pokoju 
16.11. - Międzynarodowy Dzień Tolerancji (UNESCO) 
20.11. - Światowy Dzień Dzieci 
21.11. - ONZ - Światowy Dzień Telewizji i Światowy Dzień śyczliwości - Dzień Pozdrowienia 
25.11. - Światowy Dzień Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć 

 

*** 
Jeszcze raz - z łezką w oku - polecamy 

fotorelację z imprezy „Przenosimy ślady…” (11.06.2008 r.) 
www.pedagogika.univ.gda.pl/IP/index.htm 

 
Do wyburzenia pozostało… 

*** 
Myśl miesiąca, znad biurka instytutowego skryby: 

„Jakakolwiek zmiana to tylko i wyłącznie zmiana tematu.” 
Cesar Aira, pisarz argentyński, za Naomi Klein „Doktryna Szoku” 

*** 
Wydano na prawach rękopisu do uŜytku wewnętrznego. Numer zamknięto 27.10.2008 r. 

 

Termin nadsyłania materiałów, skarg i polemik do kolejnego wydania upływa 20 listopada br. 
Zebrał: Piotr Kowalczuk, Zakład Wczesnej Edukacji, kontakt: kowalczuk@post.pl  


