
 

                                                                                 

 

Uniwersytet Wrocławski 

Instytut Pedagogiki 

Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej 

pod patronatem  

KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK  

oraz  

JEGO MAGNIFICENCJI REKTORA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO  

 

Szanowni Państwo! 

zapraszamy do udziału  

w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

Dziecko w sytuacjach uczenia się. Poznawanie świata i swoich możliwości 

Brzeźno 16-18 maja 2016 

 

It is our pleasure to invite to the Second International Conference 

The child in learning situations. Exploring the world and own capabilities 

The Conference will take place on May 16-18th 2016 in the Palace of Brzeźno, Poland 



Komitet Naukowy Konferencji 

Przewodnicząca konferencji 

Prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz (Uniwersytet Wrocławski) 

 

Prof. zw. dr hab. Irena Adamek (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej) 

Prof. zw. dr hab. Stanisław Dylak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

Prof. zw. dr. hab. Maria Kielar-Turska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) 

Prof. zw. dr hab. Henryka Kwiatkowska (PAN, Uniwersytet Warszawski) 

Prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) 

 dr hab. prof. nadzwyczajny UWr Alicja Szerląg (Uniwersytet Wrocławski) 

Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski  (PAN, Uniwersytet Łódzki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. 

Marii Grzegorzewskiej) 

dr hab. Urszula Szuścik prof. nadzwyczajny  UŚ (Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji  

w Cieszynie) 

dr hab. prof. nadzwyczajny UZ Mirosław Kowalski ( Uniwersytet Zielonogórski) 

 Prof. Joanne Lunn (Queensland University of Technology) 

Prof. Carolyn Blackburn (Birmingham City University) 

Prof. dr Adnan Tufekčić (University of Tuzla) 

 

 

Założenia i cele konferencji 

Konferencja ma stanowić płaszczyznę wymiany doświadczeń teoretyków i praktyków 
zajmujących się problematyką edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, 
szczególnie w zakresie warunków sprzyjających uczeniu się dzieci, poznawaniu przez nich świata i 
własnych możliwości. 

Podjęcie takiej refleksji nabiera szczególnego znaczenia w świetle Raportu o Kapitale 
Intelektualnym Polski. Wskazano w nim obszary zaniedbań, które wpływają na niezadawalający 
poziom kapitału intelektualnego naszego kraju. Za jeden z nich uznano edukację dziecka. Ta diagnoza 
stała się dla nas punktem wyjścia do aktualizacji oczekiwań wobec podmiotów organizujących proces 
uczenia się dzieci. Do głównych celów konferencji należy podjęcie próby odpowiedzi na pytania o 
jakość dotychczasowej współpracy różnych środowisk na rzecz wspierania procesu uczenia się dzieci 
oraz wypracowanie pól satysfakcjonującej współpracy. Przyjmujemy założenie, że zmiana rodzi się w 
umysłach a nie dokumentach. Nie chodzi więc o współpracę w nich deklarowaną. Mimo wielu 
zawartych tam zapisów, daleko jest do urzeczywistnienia wizji szkoły jako przedsięwzięcia dla 
społeczności i w społeczności. Edukacja szkolna wciąż jest postrzegana głównie w kontekście 
gromadzenia tradycyjnie rozumianej wiedzy, wciąż jest miejscem nauczania zamiast uczenia się. 
Zwracamy się do pedagogów i psychologów zainteresowanych zmianą z prośbą o zakreślenie pól 
problemowych współczesnej edukacji dziecka/ucznia w tym kontekście. Należy przyjrzeć się 
miejscom, uczestnikom, programom i metodyce. Zapraszamy wszystkich, których łączy troska o jakość 
edukacji dziecka do refleksji nad: 

 realnymi sposobami inwestowania w obszary wspólnego uczestnictwa dorosłych i dzieci 
poprzez podejmowanie działań animacyjnych nastawionych na współpracę 
środowiskową; 



 edukacją regionalną rozumianą jako aktywną eksplorację miejsc ważnych dla społeczności 
lokalnej; 

 uczestnictwem dzieci w kulturze i wymianie wiedzy kulturowej; 

 edukacją obywatelską rozumianą jako zadanie społeczne (rozpisane dla rodziców, 
nauczycieli i innych dorosłych w środowisku dziecka); 

 możliwością włączenia w edukacyjną codzienność uczenia się od siebie nawzajem, 
tutoringu rówieśniczego, mentoringu, elementów edutainment, edukacji typu outdoor, 
jako sposobu na odejście od nauki naśladowczej, odtwarzającej schematy. 

Obszarów koniecznej zmiany jest więcej. Ta lista ich nie wyczerpuje. Jesteśmy otwarci na jej 
rozwinięcie i poszerzenie podczas wspólnej debaty. 

Strona konferencji 

http://konferencja.dziecko.uni.wroc.pl/ 

 

Miejsce konferencji 

Pałac Brzeźno 
Brzeźno 1 
55-110 Prusice 
www.palacbrzezno.pl 
 
Warunki uczestnictwa i opłata konferencyjna 
 

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia i wniesienie opłaty konferencyjnej.  

Opłatę w wysokości 750,00 PLN dla uczestników krajowych;  180 EUR dla uczestników zagranicznych  

należy wpłacić do dnia 30 marca 2016. 

Dla uczestników krajowych 

na konto BZWBK SA IV o/Wrocław 97 1090 2503 0000 0001 1093 9538 (Uniwersytet Wrocławski, pl. 

Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław) z dopiskiem konferencja dziecko  

Dla uczestników zagranicznych   

na konto PL 42 1090 2398 0000 0001 1094 9075 

KOD SWIFT:WBK PPL PP   z dopiskiem konferencja dziecko 

http://konferencja.dziecko.uni.wroc.pl/
http://www.palacbrzezno.pl/


Kalendarz konferencji: 

1 marca 2016 zgłoszenie konferencyjne wraz z abstraktem 

referatówkonferencjadziecko@uwr.edu.wroc.pl 

30 marca 2016 wniesienie opłaty konferencyjnej (750,00 zł) 1 

15 kwietnia 2016 II komunikat 

16-18 maja 2016 KONFERENCJA 

15 czerwca 2016 nadsyłanie pełnych tekstów artykułów 2   konferencjadziecko@uwr.edu.wroc.pl 

do grudnia 2016 zakończenie procesu wydawniczego 

 
1 Opłata obejmuje: 2 noclegi w pokojach 2 osobowych, śniadania, obiady, uroczystą kolację, kolację, bufety 
kawowe, publikację w recenzowanej monografii 
2 Warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku jest uzyskanie pozytywnej recenzji  wydawniczej 
 

Ramowy program I dnia konferencji: 

12.00-13.00 rejestracja uczestników 

13.15-14.15 obiad 

14.15-16.45 obrady plenarne 

16.45-17.15  przerwa kawowa 

17.15-19.15 obrady plenarne 

19.30 uroczysta kolacja 

 

 

Sekretarze naukowi        Sekretarze organizacyjni 

 
 
dr Elżbieta Jezierska-Wiejak       dr Marta Kondracka-Szala   

dr Joanna Malinowska         mgr Agnieszka Janik 

 

Komitet Organizacyjny 

dr Halina Dmochowska 

dr Agnieszka Jędrzejowska 

dr Mirosława Furmanowska 
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