
 
 

 
 

 

 
   

 

 

KONTAKT: 

Mgr. Ondřej Šimik, PhD. 
ondrej.simik@osu.cz 

+420 597 092 677 

dr Joanna Skibska 
jskibska@ath.bielsko.pl 

tel.+48 600 260 506 
 

ORGANIZATORZY: 
Uniwersytet Ostrawski 
Wydział Pedagogiczny 
Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i 
Wczesnoszkolnej  
Republika Czeska 
 
Akademia  
Techniczno-Humanistyczna 
Wydział Humanistyczno-Społeczny 
Katedra Pedagogiki 
Bielsko-Biała 
 

WSPÓŁORGANIZATORZY: 
Uniwersytet Śląski  
w Katowicach 
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji  
w Cieszynie 
Instytut Nauk o Edukacji 
Zakład Dydaktyki i Pedagogiki  
Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej 
 
Bond University  
Faculty of Society and Design  
Australia 
 

Lwowski Narodowy Uniwersytet  
im. Iwana Franki we Lwowie 
Wydział Języków Obcych 
Ukraina 
 
Uniwersytet Południowej Bohemii  
w Czeskich Budziejowicach  
Wydział Pedagogiczny 
Katedra Pedagogiki i Psychologii 
Republika Czeska 
 
Uniwersytet Hradec Králové 
Wydział Pedagogiczny  
Katedra Pedagogiki Specjalnej i 
Logopedii 
Republika Czeska 
 
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne 
Oddział Terenowy w Bielsku-Białej 
 

 
 

Szanowni Państwo 
 serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w  

 
 

VI  MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI 
NAUKOWEJ 

 
 

z cyklu 
 

Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce 
pedagogicznej – konteksty zmian 

 
 

na temat 
 

Nauczyciel i uczeń w ponowoczesności –
wartości, cele i strategie pedagogiczne 

 

Termin: 27. kwietnia 2018 roku 
Miejsce obrad: Uniwersytet Ostrawski,  

Republika Czeska 
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RADA NAUKOWA KONFERENCJI: 
 

PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI: 

doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D. (Republika Czeska) 
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Gofron (Polska) 

 

KOMITET NAUKOWY: 
prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs (Polska) 
prof. zw. dr hab. Marzenna Zaorska (Polska) 
prof. dr hab. Irena Adamek (Polska) 
prof. PhDr.  Bronislava Kasáčová, CSc. (Słowacja) 
prof. dr hab. Liliya Morska (Ukraina) 
prof. nadzw. dr hab. Józefa Bałachowicz (Polska) 
doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D. (Republika Czeska) 
prof. nadzw. dr hab. Jan Grzesiak (Polska) 
prof. nadzw. dr hab.  Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk (Polska) 
doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D. (Republika Czeska) 
prof. nadzw. dr hab. Eugenia Rostańska (Polska) 
prof. nadzw. dr hab. Sławomira Sadowska (Polska) 
dr hab. Urszula Szuścik (Polska) 
dr Taťána Göbelová, Ph.D. (Republika Czeska) 
dr Simona Hendrychová, PhD. (Republika Czeska) 
dr Miroslav Procházka, PhD. (Republika Czeska) 
dr Ondřej Šimik, PhD. (Republika Czeska) 
dr Wolodymyr Sulym (Ukraina) 
dr Beata Webb (Australia) 
 

ZAŁOŻENIA KONFERENCJI: 

 

Celem konferencji jest omówienie komplementarności współczesnych wartości, celów i 

strategii pedagogicznych, które odzwierciedlamy w dziedzinie edukacji w kontekście 

zmieniającego się świata oraz perspektyw życia podmiotów edukacji (dzieci, uczniów i 

studentów). Konferencja ma służyć odzwierciedleniu ryzyka zmienności oraz potrzeby 

zakotwiczenia wartości oraz koncentracji na celach edukacji, co może zarysować nowe 

spojrzenie na skuteczność strategii nauczania i uczenia się stosowanych w praktyce 

pedagogicznej lub opartych na badaniach w szerokim zakresie pedagogiki i dydaktyki. 
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CELE KONFERENCJI: 

 internacjonalna wymiana doświadczeń w zakresie zmian zachodzących w rzeczywistości 
edukacyjnej; 

 określenie oczekiwań społecznych stawianych wobec współczesnej przestrzeni 
edukacyjnej oraz podmiotów – nauczyciela i ucznia; 

 międzynarodowa integracja środowisk akademickich i innych zajmujących się 
interdyscyplinarnymi badaniami naukowymi; 

 informowanie o procesach wychowania dziecka w wieku przedszkolnm w odniesieniu 
do celów programowych oraz omawianie wyników badań poszczególnych krajów; 

 interdyscyplinarne porównanie znaczenia i form wsparcia uczniów i studentów 
niezbędnych w efektywnym uczeniu się oraz omówienie strategii pedagogicznych 
wykorzystywanych przez nauczyciela w procesie nauczania; 

 wymiana doświadczeń w zakresie edukacji artystycznej, omówienie perspektyw wyboru 
strategii uczenia się, prowadzących do osiągnięcia celów i wartości artystycznych 
edukacji w XXI wieku; 

 prezentacja celów i strategii pedagogicznych występujących w aktualnych dokumentach 
edukacyjnych i programowych. 
 

BLOKI TEMATYCZNE 

1. Dziecko w wieku przedszkolnym w kontekście edukacji na początku XXI wieku 
2. Strategia wspierania nauki uczniów na początku XXI wieku 
3. Wartości, cele i strategie edukacji artystycznej na początku XXI wieku 
4. Cele i strategie w aktualnych programach nauczania i materiałach edukacyjnych 

 

PROGRAM KONFERENCJI 

08.00-09.00  rejestracja uczestników 
09.00-09.15  otwarcie konferencji 
09.15-10. 45  sesja plenarna 
10.45-11.15  przerwa na kawę 
11.15-12.45  sesja plenarna 
12.45-14.00  obiad 
14.00-15.30  obrady w sekcjach 
15.30-16.00 przerwa na kawę 
16.00-17.30  obrady w sekcjach 
17.30-18.00  zakończenie konferencji/podsumowanie obrad sekcji 
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MIEJSCE KONFERENCJI: 

 
Konferencja odbędzie się Republice Czeskiej na Uniwersytecie Ostrawskim, Mlýnská 5, 
Ostrawa 
 

NOCLEGI 

 

Hotel Maria*** http://www.hotel-maria.cz/ 

Mercure Hotel Ostrava ****  http://www.mercureostrava.cz/ 

Hotel Brioni**** http://www.hotelbrioni.cz/cs/ 

Hotel Trio http://www.hotel-trio.cz/cs-cz 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA i OPŁATA KONFERENCYJNA: 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie zgłoszenia oraz wniesienie opłaty 
konferencyjnej. 
 
KARTĘ ZGŁOSZENIA do dnia 28 lutego 2018 r. nalez y wypełnic  w wersji elektronicznej na 
stronie  

WWW. konferencja.kontekstypedagogiczne.pl 
 

OPŁATĘ w wysokos ci w wysokos ci 2000 CZK (obejmuje udział w konferencji, przerwy 
kawowe, obiad, publikację tekstu po uzyskaniu pozytywnej recenzji) nalez y wpłacic  do dnia 
10 marca 2018 roku na konto: 

931761/0710 (Czeski Bank Narodowy Ostrava) 
IBAN: CZ 650710 00000000 0093 1761 

SWIFT (BIC): CNBACZPP 
 

nazwa rachunku adresowego: 
University of Ostrava, 

Dvořákova 7, Ostrava 1, 
kod pocztowy 701 03 

 
W tytule przelewu proszę wpisać  

 „Konferencja 27.04.2018”  oraz imię i nazwisko (uczestnika konferencji) 
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PUBLIKACJA: 

 

 teksty w języku angielskim, czeskim lub polskim nalez y przesłac  najpo z niej do 

dnia 30 maja 2018 r.; 

 warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku jest uzyskanie pozytywnej recenzji; 

 teksty nalez y przygotowac  według okres lonych zasad (w załączeniu); 

 artykuły proszę przesłac  w wersji elektronicznej (opisane – imię i nazwisko, miejsce 

pracy, telefon i mail) na adres: ondrej.simik@osu.cz 

 

TERMINARZ 

 

do 28 lutego 2018 r. – przesłanie (elektronicznej) karty zgłoszenia  
do 10 marca 2018 r. – dokonanie wpłaty 
do 30 maja 2018 r. – przesłanie tekstu  
 

 

 
KOMITET ORGANIZACYJNY: 

przewodniczą:  
Mgr. et MgA. Žaneta Šimlová, Ph.D. (Republika Czeska) 

dr Joanna Skibska (Polska) 
członkowie komitetu organizacyjnego: 
Mgr. Jan Karaffa, Ph.D. (Republika Czeska) 

PhDr. Bc. Karin Fodorová, Ph.D. (Republika Czeska) 
sekretarz konferencji: 

Bc. Šárka Ramíková (Republika Czeska) 
 
 

www. konferencja.kontekstypedagogiczne.pl 
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