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„...wróćmy nad jeziora...”

Zakład Dydaktyki Ogólnej
Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu w Białymstoku
serdecznie zaprasza do udziału w

IX AUGUSTOWSKIM SPOTKANIU NAUKOWYM
EDUKACJA W DIALOGU I PERSPEKTYWIE
(prezentacje - polemiki - propozycje),
które odbędzie się w dniach 11 - 13 września 2017 roku w Augustowie
POD PATRONATEM JEGO MAGNIFICENCJI REKTORA
UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
DR. HAB. ROBERTA W. CIBOROWSKIEGO, PROF. UWB

oraz
KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Już po raz dziewiąty mamy przyjemność zaprosić Państwa do edukacyjnego dialogu nad mazurskimi
jeziorami. Tegoroczne spotkanie wpisuje się w Jubileuszowe obchody 20-lecia Uniwersytetu w Białymstoku, jak
i 40-lecia funkcjonowania Wydziału Pedagogiki i Psychologii, a zarazem 40-lecia Zakładu Dydaktyki Ogólnej,
co czyni to spotkanie wyjątkowym.
Dotychczasowe edycje Augustowskich Spotkań Naukowych utwierdzają nas w przekonaniu, iż – zgodnie
z intencją profesora Józefa Półturzyckiego – istnieje potrzeba prowadzenia ustawicznego dyskursu, w celu realizacji
założenia o konieczności naukowego wspomagania aktualnych i planowanych zmian w systemie oświaty. Wobec
naukowego niepokoju o losy polskiej edukacji, kierując się myślą profesora Czesława Kupisiewicza o „edukacyjnej
materii” – która jest albo bardzo niepodatna na dotychczasowe próby jej ulepszenia, albo owe próby wymagają
radykalnej zmiany – wyrażamy przekonanie, iż szkoła jako główna instytucja edukacyjna jest „nieunikniona”, ale
musi być ustawicznie doskonalona, by mogła stać się „szkołą jutra”.
Żywimy nadzieję, że z intelektualnym, emocjonalnym, ale i sentymentalnym zainteresowaniem odczytacie
Państwo impulsy płynące z ośrodka białostockich dydaktyków i zechcecie być z nami we wrześniu na ziemi
augustowskiej, by uczestniczyć w „edukacyjnym biennale”. Równie serdecznie zapraszamy nowych gości, którzy
zechcą włączyć się w ów naukowy dyskurs.
Nasze refleksje skupiają się wokół trzech aktualnych zagadnień: edukacja – dialog – perspektywa. Dbając
o wysoki poziom uprawiania dydaktyki jako nauki o procesie kształcenia, przyświeca nam troska o bogactwo
prezentowanych poglądów, zaangażowanie w myślenie o losach polskiej edukacji w kontekście reformy oraz
pielęgnowanie niepowtarzalnego i wyjątkowego klimatu akademickiej więzi rodzącej się między uczestnikami
konferencji.
Zamierzeniem organizatorów jest możliwie wieloprofilowy i interdyscyplinarny ogląd najbardziej aktualnych
problemów edukacyjnych. Proponujemy następujące profile – problemy dla edukacyjnego dialogu:

PROFIL PIERWSZY:
EDUKACJA WOBEC OCZEKIWAŃ I POTRZEB
WSPÓŁCZESNOŚCI I PRZYSZŁOŚCI
strategie i przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie; polityka oświatowa – dylematy reformy systemu oświaty;
konteksty światowych standardów kształcenia, edukacja wobec zagrożeń i złożoności cywilizacyjnych; edukacja
a potrzeby rynku pracy; innowacyjność w edukacji; edukacja całożyciowa

PROFIL DRUGI:
TRÓJJEDNIA NAUKI – DYDAKTYKI – PRAKTYKI
dydaktyka ogólna jako nauka, źródła i kierunki przemian w dydaktyce; kondycja dydaktyki jako przedmiotu
akademickiego; dydaktyka ogólna i inne nauki; dydaktyki szczegółowe
i subdyscypliny dydaktyki ogólnej; elementy podmiotowe i przedmiotowe dydaktyki
– nauczyciel i uczeń, pomiędzy celami a efektami kształcenia; związki dydaktyki i praktyki edukacyjnej; problemy
aksjologiczne, teleologiczne, docymologiczne, ontodydaktyczne, ortodydaktyczne

PROFIL TRZECI:
DYDAKTYKA SZKOŁY WYŻSZEJ
– STAN I KIERUNKI ROZWOJU
dydaktyka akademicka jako subdyscyplina pedagogiczna; pola badawcze dydaktyki akademickiej; paradygmatyczne
ujęcia dydaktyki szkoły wyższej; student i nauczyciel akademicki; współczesny proces studiowania; kompetencje
dydaktyczne nauczycieli akademickich; kultura akademicka; jakość kształcenia akademickiego

PROFIL CZWARTY:
UWARUNKOWANIA EDUKACYJNEJ EFEKTYWNOŚCI
orzekanie o efektywności kształcenia; troska o jakość osiągnięć szkolnych; aksjologiczne uwarunkowania
niepowodzeń szkolnych; możliwości kompensacyjne systemu edukacyjnego; uczniowie o specjalnych potrzebach
edukacyjnych (uczeń zdolny, uczeń z niepowodzeniami szkolnymi); sukcesy i niepowodzenia wielości podmiotów
i środowisk; indywidualizacja procesu kształcenia; neurodydaktyczne przesłanki dla edukacji;
motywacja do uczenia się; wyrównywanie szans edukacyjnych

PROFIL PIĄTY:
SZKOŁA W PRZESTRZENI MEDIALNEJ
nauczyciel wobec digitalnych przemian współczesności; potrzeby, oczekiwania
i rozczarowania cyfrowego ucznia; instrumentarium nauczyciela w cyfrowej szkole; nowomedialne wspomaganie
procesu kształcenia; edukacja w środowisku wirtualnym; edutainment w edukacji; edu-gaming jako innowacja
pedagogiczna; programowanie jako wsparcie rozwoju poznawczego uczniów
Jesteśmy przekonani, że uczestnicy wzbogacą przedstawione propozycje tematyczne planowanego dialogu
i zgłoszą cenne projekcje dla edukacji.
Serdecznie zapraszamy do akademickiej biesiady!
Kierownik Zakładu Dydaktyki Ogólnej

dr hab. Anna Karpińska, prof. UwB

Konferencja odbędzie się w Augustowie. Mamy nadzieję, że otoczenie, piękno przyrody, malownicze jeziora
i czyste powietrze sprzyjać będą obradom.
Koszt udziału w Konferencji wynosi 750 złotych i obejmuje: 3 noclegi (także z 10/11 września), 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, po ich pozytywnej recenzji, a tym samym wzbogacenie dotychczasowego
pokłosia Augustowskich Spotkań Naukowych liczącego 21 tomów, o kolejne książki.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji i prosimy o nadsyłanie zgłoszeń i propozycji tematycznych
(na załączonej karcie uczestnictwa) oraz dokonanie opłaty konferencyjnej na konto Banku Millennium S.A.
nr 92 1160 2202 0000 0002 4179 4346 z dopiskiem „IX ASN”, w terminie do 30 czerwca 2017 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

