
Rejestracja uczestników konferencji
8:00-9:00

Uroczyste otwarcie konferencji
9:00-9:15

 
OBRADY PLENARNE

Prowadzenie: dr hab. Grzegorz Godawa, prof. UPJP2
9:15 - 10:45, AULA (tłumaczenie symultaniczne)

 
 

ks. bp. prof. dr hab. Janusz Mastalski (UPJP2) 
(Nie)dojrzałość wychowanka i wychowawcy w kontekście ,,cywilizacji zamiast"

 
dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW 

Odpowiedzialność człowieka nauki - istota akademickości
 

prof. Alexander Batthyány, PhD (Viktor Frankl Institute) 
Nourishing the Person: Logotherapy in Education

 
 

Przerwa kawowa (s. 215,216)
10.45- 11.15

 
ERASMUS+ project presentation UsinG online gAMe to tackle Early school leaving and reducing behavioural

difficulties among pupils (GAME) 2019-1-PL01-KA201-064865
11:15 - 12:45, AULA (tłumaczenie symultaniczne)

 
prof. Zuzana Palkova (NewEdu) 

Project  GAME - Introducing and explaining of the general concept
 

mgr Justyna Janik (UPJP2) 
Diagnosis of the school situation of students with behavioral problems

 
mgr Kostas Kovas (UPAT) 

Stages of constructing a game based on virtual reality – GAME VR
 

mgr Luis Guarita (AINOVA) 
Online game as a training tool in the opinion of teachers

 
mgr Maciej Dymacz (ARID) 

Using online game in designing training courses for teachers and educators
 

mgr Sorin Ionitescu (CTE) 
Using online tools to disseminate projects

 
* Możliwość udziału w warsztatach z zastosowaniem narzędzia wirtualnego GAME, 

Laboratorium komputerowe, III piętro
 

Przerwa obiadowa (stołówka akademicka)
12.45-13.45

PROGRAM KONFERENCJI
KATEGORIE (NIE)OBECNE W EDUKACJI

Wychowanie - Kształcenie – Rozwój
Kraków, 24 września 2021

ul. Bernardyńska 3 
 



 

 
SESJE PANELOWE

13:45 - 15:15
 

Sesja panelowa I, Lektorium
Prowadzenie: dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, prof. UMCS

 
dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, prof. UMCS  

Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi jako niezauważany obszar kształcenia do pracy socjalnej
 

dr Katarzyna Wojtanowicz  
Kształcenie do zawodów wsparcia społecznego - wyzwania i implikacje

 
dr Barbara Sordyl-Lipnicka 

 Oswajanie niepewności w sytuacjach zawodowych pracownika socjalnego
 

dr Katarzyna Sygulska  
Nauki płynące z doświadczeń życiowych

 
mgr Marta Michałek 

Patologie w obszarze funkcjonowania współczesnych rodzin polskich
 
 

Sesja panelowa II, sala 218
Prowadzenie: dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW

 
dr hab. Aleksander Posacki 

Znaczenie filozofii i niebezpieczeństwo pseudonauki w edukacji

 

dr hab. Grzegorz Godawa, prof. UPJP2 

W poszukiwaniu bliskości w edukacji

 

dr Mirosław Ściupider-Młodkowska 

Dopalacze Ego jako kategorie (nie)obecne, w relacji rodzic-szkoła-dziecko

 

dr Jolanta Kraśniewska, mgr Małgorzata Wróbel 

Re-personalizacja podstawą resocjalizacji

 

dr Grzegorz Wąchol 

Czynniki wspomagające wychowanie do kryzysu w oparciu o personalizm chrześcijański

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Sesja panelowa III, AULA (tłumaczenie symultaniczne)

Prowadzenie: dr Ewa Kulawska 
 

dr Ewa Kulawska 
Rola prężności psychicznej w przygotowaniu studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej do pracy

nauczycielskiej
 

dr Roman Solecki 
Poczucie sensu życia jako istotny czynnik chroniący w profilaktyce i terapii zachowań

ryzykownych dzieci i młodzieży
 

dr Patrycja Curyło-Sikora 
Rola szkoły w kształtowaniu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Perspektywa psychologii zdrowia

 
dr Michał Gwiżdż 

 Jak budować odporność psychiczną u dziecka? Próba analizy zjawiska
 

dr Marta Grześko-Nyczka  
Kształtowanie kompetencji społecznych w szkole podstawowej. Założenia podstawy programowej 

vs. praktyka edukacyjna
 

dr Paulina Peret-Drążewska 
 O młodych do młodych, czyli popularyzacja wiedzy na temat adolescencji wśród współczesnej młodzieży

 
Przerwa kawowa (s. 215,216)

15.15-15.45
 

SESJE PANELOWE
15.45- 17.15

 
Sesja panelowa IV, AULA (tłumaczenie symultaniczne)

Prowadzenie: dr Roman Solecki
 

ks. dr Łukasz Marczak  
Rozwój (nie)zrównoważony w edukacji? Istotne kategorie etyczno-społeczne w kształceniu 

o zrównoważonym rozwoju
 

dr Sonia Dzierżyńska-Breś 
Dziecko rodzica odbywającego wyrok w zakładzie karnym w kontekście szkolnej edukacji

 
dr Dorota Domagała 

Samodzielność i odpowiedzialność w edukacji wczesnoszkolnej
 

dr Elżbieta Kręcisz-Plis 
Ambiwalencja w relacji nauczyciel - rodzic w edukacji dziecka z chorobą przewlekłą

 
dr Kamilla Frejusz 

Obecność jako meta-kategoria pedagogiczna
 
 



 

dr Paulina Hornik
 Egzystencjalno-analityczna koncepcja sensu - kontekst tanatoedukacyjny

Sesja panelowa VI, sala 218
Prowadzenie: dr Jolanta Kraśniewska 

 
dr Katarzyna Wereszczyńska  

Aktywność prospołeczna studentek - przyszłych nauczycielek
 

dr Hewilia Hetmańczyk 
Współczesny nauczyciel przedszkola w oczach przyszłych przedstawicieli tej profesji

 

mgr Joanna Motyl  
Rozwój religijny osób z niepełnosprawnością intelektualną

 
Sesja panelowa V, Lektorium

Prowadzenie: dr hab. Artur Fabiś, prof. UP
 

dr hab. Artur Fabiś, prof. UP 
Nieheteronormatywność w szkole - nieobecna kategoria

 
dr Dawid Misiak  

Superwizja w oświacie jako konieczny a nieobecny element w polskim systemie edukacji
 

dr Urszula Lewartowicz  
Kabaret w edukacji - od publicznej pedagogii do oporu uczniowskiego

 
dr Alicja Lisiecka  

Wstręt, czyli kategoria nieobecna w edukacji estetycznej

dr Lucyna Myszka-Strychalska  
O potrzebie odbudowy relacji młodzieży - wokół wniosków z badań prowadzonych 

w czasach pandemii SARS-CoV-02
 

dr Agnieszka Domagała-Kręcioch 
Błędy w przestrzeni edukacyjnej

 
mgr Żaneta Garbacik 

 Psychospołeczne warunki pracy nauczycieli akademickich. Aktualne konteksty funkcjonowania
 

Zakończenie konferencji
17.15-17.45, AULA 


