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KOMUNIKAT I 

 

W nawiązaniu do dotychczasowych pięciu Seminariów Metodologii Pedagogiki PTP 

proponujemy skupienie naszych debat metodologicznych wokół istoty pedagogiki współczesnej 

rozumianej jako humanistyczno-społeczna nauka stosowana, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji, 

aktualnej kondycji i perspektyw pedagogiki polskiej na tle różnorodności naukowego uprawiania studiów 

i badań nad wychowaniem/edukacją w innych krajach. Chodzi głównie o identyfikację, interpretację 

i egzemplifikację konsekwencji metodologicznych wynikających z rozumienia pedagogiki jako 

humanistyczno-społecznej nauki stosowanej oraz charakterystykę specyfiki wykorzystywania 

wybranych podejść synergicznych, opartych na tym rozumieniu, w praktyce badań 

pedagogicznych/edukacyjnych różnego typu. Tematyka konferencji wpisuje się w rodzimą dyskusję nad 

konsekwencjami administracyjnego wydzielenia pedagogiki z grupy dyscyplin nauk humanistycznych 

i jej przyporządkowania wyłącznie do grupy dyscyplin nauk społecznych, co jest sprzeczne z jej historią 

i dorobkiem, aktualnymi dokonaniami i potrzebami, a nade wszystko tradycjami i współczesnymi 

trendami rozwijania studiów i badań nad wychowaniem/edukacją na świecie. Nauki 

pedagogiczne/edukacyjne w różnych krajach są bowiem z powodzeniem uprawiane zarówno w obrębie 

humanistyki jak i nauk społecznych oraz korzystają z metodologicznej synergii humanistyczno-

społecznej i użyteczności praktycznej.    

Dyskusję proponujemy zogniskować wokół następujących kwestii szczegółowych: 

- pedagogika w systematykach naukowych;  

- istota naukowości pedagogiki współczesnej;  

- rozumienie pedagogiczności w praktyce badawczej nauk pedagogicznych/edukacyjnych;  

- historyczne źródła, metodologiczna różnorodność oraz aktualne trendy naukowych studiów i badań  

 nad wychowaniem/edukacją w Polsce na tle porównawczym;  

- swoistość metodologiczna polskiej pedagogiki współczesnej w kontekście uprawiania studiów i badań  

 pedagogicznych/edukacyjnych w różnych krajach; 

- pedagogika jako stosowana nauka humanistyczno-społeczna – synergiczne modele badawcze; 

- stosowane podejścia humanistyczno-społeczne w studiach i badaniach subdyscyplin pedagogicznych; 

- sens stosowalności/praktyczności pedagogiki jako nauki humanistyczno-społecznej i jej subdyscyplin; 

- przykłady zrealizowanych projektów studiów i badań pedagogicznych/edukacyjnych opartych  

na synergii rozwiązań metodologicznych osadzonych w naukach humanistycznych,  

społecznych i stosowanych.  



 

 

Namysł nad zaproponowanymi kwestiami prowadzony będzie w postaci:  

- obrad plenarnych, składających się z referatów metodologicznych Członków Komitetu Naukowego 

i zaproszonych Gości (wraz z dyskusją), rozwijających główny temat konferencji – pedagogika jako 

humanistyczno-społeczna nauka stosowana lub odnoszących się do wybranych szczegółowych 

obszarów tematycznych; 

- obrad w grupach roboczych, składających się z referatów, komunikatów, posterów, paneli etc., 

zgłaszanych przez zainteresowanych uczestników i zaakceptowanych przez Komitet Naukowy, w tym 

przede wszystkim z omówienia przykładów projektów badawczych mieszczących się w różnie 

rozwijanej pedagogice jako stosowanej nauce humanistyczno-społecznej z wyraźną koncentracją na 

dociekaniach metodologicznych. 

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na załączonym formularzu zgłoszenia udziału biernego 

albo aktywnego wraz z tytułem i tezami wystąpienia na adres dkubi@wp.pl w terminie do 25 kwietnia 

2016 roku. W przypadku czynnego uczestnictwa decyzję o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia zgłoszenia 

podejmie Komitet Naukowy. Po uzyskaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia należy uiścić opłatę 

konferencyjną w wysokości 250 złotych w terminie do 25 maja 2016 roku. W ramach opłaty 

konferencyjnej zapewniamy udział w obradach, materiały konferencyjne, poczęstunek podczas przerw 

kawowych, przygotowanie publikacji pokonferencyjnej oraz wieczorne programy turystyczno-kulturalne 

na terenie Szczecina. Opłata ta nie obejmuje wyżywienia i noclegów, które uczestnicy zapewniają sobie 

samodzielnie, ewentualnie korzystając z sugestii organizatorów. Numer konta bankowego, na które 

należy uiścić opłatę konferencyjną, zostanie podany do Państwa wiadomości w ramach decyzji 

o przyjęciu zgłoszenia. Obrady konferencji toczyć się będą w siedzibie Wydziału Humanistycznego 

Uniwersytetu Szczecińskiego i rozpoczną się 23 czerwca br. o godzinie 15.00, a zakończą 25 czerwca 

o godzinie 13.00.  

 

Z wyrazami szacunku 
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Prof. dr hab. Dariusz Kubinowski Dr Maksymilian Chutorański   Mgr Jerzy N. Grzegorek 
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