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Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Wydział Nauk Społecznych 

Katedra Wczesnej Edukacji 

Pracowania Pedagogiki Wczesnoszkolnej 

 

Mamy  zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

DZIECKO – CYFROWY TUBYLEC W SZKOLE. PROBLEMY I WYZWANIA 

 

Pierwsze spotkanie z cyklu Uczeń i jego cyfrowy świat  

odbędzie się 9 kwietnia 2016 roku w Olsztynie 

 

Wybór tematu konferencji jest podyktowany naszymi zainteresowaniami i niepokojami związanymi ze 

zmieniającym się światem i kategorią zmiany, w tym zmiany ucznia, cyfrowego tubylca. Dostrzegamy 

konieczność konfrontacji oczekiwań współczesnego dziecka z założeniami edukacji.  

Zachęcamy pedagogów i przedstawicieli innych dyscyplin społecznych oraz humanistycznych, 

akademików i praktyków do udziału w dyskusji, wymiany myśli i doświadczeń wokół następujących 

ważkich pytań, ich katalog nie jest zamknięty: 

 W jakim stopniu jesteśmy świadomi zmian zachodzących w otaczającym świecie i na ile potrafimy 

na nie jako opiekunowie/nauczyciele/pedagodzy odpowiedzieć?  

 W jakiej codzienności żyje dziecko? Jak edukować dziecko z innego świata i do innego świata? Kto 

definiuje ten świat?  

 Jakie wyzwania stawia zmiana (szeroko rozumiana) przed nauczycielem i szkołą?  

 Jaka jest nowa rola nauczyciela? Czy jest możliwe porozumienie współczesnego ucznia                                       

i nauczyciela?  

Proponujemy dialog różnych środowisk w następujących formach: debata, wykłady, referaty w sekcjach, 

sesja posterowa. Przewidujemy również zorganizowanie warsztatów, których celem chcemy uczynić 

doświadczanie możliwości wykorzystania nowych technologii w pracy nauczyciela z cyfrowym tubylcem. 

Z racji, iż liczba osób w grupach warsztatowych jest ograniczona, o udziale w warsztatach będzie 

decydowała kolejność zgłoszeń. Chęć udziału w warsztatach prosimy deklarować w karcie 

zgłoszeniowej.   
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Dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM 

Dr Beata Adrjan 

Dr Iwona Cymerman 

Dr Małgorzata Dagiel 

Dr Alina Kalinowska 

Dr Małgorzata Kowalik-Olubińska 

Dr Małgorzata Sławińska 

Mgr Joanna Dziekońska 
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Mgr Janina Karoń 

Mgr Wiesław Szyszkowski 

 

 

Koszt udziału w Konferencji wynosi 200 zł i obejmuje: wygłoszenie referatu w sekcji, udział                                

w warsztatach, materiały konferencyjne, certyfikat poświadczający udział w warsztatach, certyfikat 

poświadczający wygłoszenie referatu, bufet kawowy oraz obiad. Przewidujemy również wydanie 

recenzowanej publikacji stanowiącej zbiór artykułów nadesłanych przez zainteresowanych uczestników 

konferencji (teksty zostaną opublikowane po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej recenzji). Koszty 

publikacji zawierają się w powyższej kwocie. Koszty podróży oraz noclegi pokrywają uczestnicy 

konferencji lub jednostki delegujące.  
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Opłaty konferencyjnej prosimy dokonywać do 9 marca 2016 roku na podany numer bankowy:  

92 1030 1218 0000 0000 9113 2567, w tytule przelewu wpisując:  

Konferencja - Cyfrowy tubylec - Olsztyn, imię i nazwisko. 

 

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać do 15 lutego 2016 roku.  Szczegółowy program wraz                     

z osobową kwalifikacją do obrad plenarnych i poszczególnych sekcji prześlemy Państwu w wersji 

elektronicznej do 15 marca 2016r.  Zgłoszenia oraz potwierdzenia udziału w warsztatach prosimy 

kierować na adres mailowy: joanna.dziekonska@wp.pl lub jankamaj@o2.pl wpisując w tytule: 

Cyfrowy tubylec – Olsztyn.  

 

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji są dostępne na stronie internetowej: 

www.uwm.edu.pl/kwe w zakładce „Konferencje”. Dodatkowe pytania prosimy kierować do sekretarzy 

konferencji:  

mgr Joanny Dziekońskiej: joanna.dziekonska@wp.pl, +48 606 992 947 

mgr Janiny Karoń: jankamaj@o2.pl, +48 500 090 411. 

 

 

ZAPRASZAMY 

 

 

Sekretarze Konferencji: 

Mgr Joanna Dziekońska 

Mgr Janina Karoń 

Przewodnicząca Konferencji: 

Dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM 
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