
 

 

 

Białystok, 21 marca 2019 r. 

     „...wróćmy nad jeziora...” 
   

Zakład Dydaktyki Ogólnej 
Wydziału Pedagogiki i Psychologii 

Uniwersytetu w Białymstoku 

serdecznie zaprasza do udziału w 

X AUGUSTOWSKIM SPOTKANIU NAUKOWYM 

EDUKACJA W DIALOGU I PERSPEKTYWIE 

(prezentacje - polemiki - propozycje), 

które odbędzie się w dniach 8 - 10 września 2019 roku w Augustowie 
 

POD PATRONATEM JEGO MAGNIFICENCJI REKTORA 

 UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU 
PROF. ZW. DR HAB. ROBERTA W. CIBOROWSKIEGO 

oraz 

KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH 

 POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

 

Wyjątkową okazją do edukacyjnych obrad czynimy już dziesiątą, a więc Jubileuszową 

Konferencję nad mazurskimi jeziorami. X edycja „Edukacji w dialogu i perspektywie” skłania 

organizatorów do refleksji, iż ustawiczny dyskurs o aktualnych i planowanych przemianach 

w oświacie jest wciąż pożądany oraz pozwala utwierdzić się w przekonaniu, że istnieje potrzeba 

kontynuacji rozważań o losach polskiej edukacji. Kierujemy się przesłaniem – wyrażanym przez 

prof. zw. dr. hab. Kazimierza Denka – że istnieje konieczność dostrzegania dokonujących się 

zmian w systemie edukacji nie tylko w kontekście „toczącej się reformy”, lecz także w dłuższej 

perspektywie czasu z pozycji nauk o edukacji, ponad opcjami politycznymi w aspekcie 

wielopłaszczyznowych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych oraz wymagań społeczeństwa 

wiedzy. Zapraszając Państwa do akademickiego dyskursu dążymy do wyeksponowania 

kluczowych kwestii procesu optymalizacji edukacji, który wymaga dokładnego określenia 

funkcji, zadań oraz cech szkoły, a także zapewnienia niezbędnych warunków i środków do ich 

efektywnej realizacji. 

 



Augustowskie Spotkania Naukowe tradycyjnie skupiają grono wybitnych pedagogów 

i naukowców z nauk interdyscyplinarnych z różnych ośrodków akademickich, specjalistów 

w dziedzinie tak teorii, jak i praktyki edukacyjnej. Doświadczenia z organizacji poprzednich 

edycji konferencji utwierdzają w przekonaniu, że nasz dydaktyczny dyskurs wyznacza nowe nurty 

w badaniach i analizach procesu kształcenia. 

Wierzymy, że tegoroczne spotkanie nabierze niepowtarzalnego klimatu z uwagi na jeszcze 

jeden wyjątkowy i piękny jubileusz 90. urodzin naszego Mistrza – prof. zw. dr hab. Jerzego 

Niemca – inicjatora, twórcy i honorowego gościa Augustowskich Spotkań Naukowych. 

Celebrowanie jubileuszowego spotkania pragniemy dzielić z Państwem zapraszając do aktywnej 

obecności zarówno stałych uczestników, jak i nowych gości, którzy zechcą wzbogacić dialog 

edukacyjny.  

Do przyjaciół i uczniów Dostojnego Jubilata, zwłaszcza tych, którzy nie będą mogli osobiście 

uczestniczyć w Augustowskim Spotkaniu, zwracamy się z propozycją przesłania (do końca maja) 

adresów gratulacyjnych, krótkich wspomnień, które zamieścimy w Albumie Jubileuszowym. 

Celem Augustowskich Spotkań Naukowych jest zapewnienie naukowego standardu, 

wielowątkowości, interdyscyplinarności i kompleksowego ujęcia problemów edukacyjnych, 

czego efektem jest propozycja następujących, pięciu profili tematycznych: 

PROFIL PIERWSZY: 

EDUKACJA A PROCESY ZMIANY SPOŁECZNEJ 

zmiana jako centralna kategoria opisu edukacji, dydaktyczne konteksty polityki edukacyjnej 

i wymagań rynku pracy, idea life long learning jako element budowania społeczeństwa 

opartego na wiedzy, synergia pomiędzy obszarem edukacji szkolnej i kształcenia zawodowego 

a kulturą, konteksty światowych standardów kształcenia 

PROFIL  DRUGI: 

ŹRÓDŁA I KIERUNKI PRZEMIAN W DYDAKTYCE 

tożsamość dydaktyki, wieloparadygmatyczność dydaktyki, dydaktyka ogólna jako nauka 

i przedmiot akademicki, naukowe pogranicza dydaktyki, dydaktyki szczegółowe 

i subdyscypliny dydaktyki ogólnej, dydaktyczna rzeczywistość  

w perspektywie praktyki edukacyjnej 

 
PROFIL  TRZECI: 

DYDAKTYKA SZKOŁY WYŻSZEJ  

– PERSPEKTYWY ROZWOJU 
 

zmiany w szkolnictwie wyższym – Konstytucja dla Nauki, dydaktyka szkoły wyższej jako 

subdyscyplina dydaktyki, edukacja akademicka zorientowana na studenta, współczesny proces 

studiowania, rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich 



PROFIL  CZWARTY: 

OPTYMALIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA 

SUKCESY I NIEPOWODZENIA W PROCESIE KSZTAŁCENIA 

 

kreowanie środowiska aktywnego uczenia się, uczniowie o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych (uczeń zdolny, uczeń z niepowodzeniami szkolnymi), nauczyciel i jego wielorakie 

kompetencje, współdziałanie i dialog podmiotów edukacyjnych, 

poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w praktyce edukacyjnej 

 

PROFIL  PIĄTY: 

SZKOŁA W PRZESTRZENI MEDIALNEJ 
 

szkoła w obliczu digitalizacji współczesnego świata, przeładowanie informacyjne  

a proces budowania wiedzy przez ucznia, dylematy cyfrowej edukacji z perspektywy uczestników 

procesu kształcenia, technologie cyfrowe w procesie kształcenia, dydaktyczne wykorzystanie 

środowiska wirtualnego (VR, AR, symulacja komputerowa, zasoby Internetu) 

 

Wierzymy, że tęsknota za pięknem mazurskiej ziemi, sentyment i więź akademicka łącząca 

nasze spotkania, a przede wszystkim intelektualna potrzeba zabrania głosu w naukowej debacie 

o stanie i prognozach zmian w polskiej edukacji, skłoni Państwa do rezerwacji wrześniowego 

terminu i uczestnictwa w konferencji, na którą już dziś gorąco zapraszamy. 

 

 

 

 

            Kierownik Zakładu Dydaktyki Ogólnej 

 

 

 

             Dr hab. Anna Karpińska, prof. UwB 

 

 

 

 

  



Miejscem obrad będzie Augustów - miasto, którego atrakcyjne położenie 

w otulinie mazurskich lasów i jezior, liczne walory krajobrazowe i zdrowotne sprzyjać 

będą naukowym dyskusjom. 

Koszt udziału w Konferencji wynosi 800 złotych i obejmuje: 3 noclegi, 

wyżywienie, imprezy towarzyszące (rejs statkiem, uroczysta kolacja, mazurska 

biesiada przy ognisku), materiały konferencyjne, częściowe partycypowanie 

w kosztach publikacji.  

Przewidujemy wydanie monografii zawierającej opracowania naukowe 

przygotowane na konferencję. Publikacja zostanie wydana w Wydawnictwie 

Naukowym z listy MNiSW (20 punktów). Warunkiem zakwalifikowania artykułu do 

druku jest uzyskanie pozytywnych recenzji. 

W ramach tegorocznej, jubileuszowej Konferencji planujemy organizację 

fakultatywnej, jednodniowej wycieczki do Wilna jako akcentu wieńczącego jej 

zakończenie (w dniu 11 IX 2019 r., symulowany koszt ok. 150 zł od osoby). Osoby 

zainteresowane udziałem w wycieczce prosimy o deklaracje uczestnictwa w karcie 

zgłoszenia. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji i prosimy o nadsyłanie zgłoszeń 

z tematem wystąpienia (na załączonej karcie uczestnictwa) oraz dokonanie opłaty 

konferencyjnej na konto Banku Millennium S.A. nr 92 1160 2202 0000 0002 4179 4346 

z dopiskiem „X ASN”, w terminie do 30 maja 2019 roku. 

Korespondencję prosimy kierować na adres Komitetu Organizacyjnego Konferencji, 

który udziela wszelkich dodatkowych informacji: 

 

Zakład Dydaktyki Ogólnej 

Wydział Pedagogiki i Psychologii 

Uniwersytet w Białymstoku 

ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok 

tel. 85 745 72 81; fax. 85 745 73 95 

e-mail: asn@uwb.edu.pl 

 

 

 

 

 

 

Komitet Organizacyjny Konferencji tworzą pracownicy  

Zakładu Dydaktyki Ogólnej: 

dr Walentyna Wróblewska, tel. 692 124 363, w.wroblewska@wp.pl 

dr hab. Katarzyna Borawska-Kalbarczyk 

dr Alina Szwarc 

dr Monika Zińczuk 

dr Karol Kowalczuk 

mgr Piotr Remża 
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