Sekcja III – Edukacja przedszkolna w Polsce – skala problemu na przełomie
XX i XXI wieku – 9 maja
Przewodniczą: prof. dr hab. Jan Kida,
doc. dr Larysa Kowalczuk
Dr Ewa Swoboda (Rzeszów)

Kształtowanie myślenia matematycznego u dzieci w wieku przedszkolnym

Dr Anna Steliga (Rzeszów)

Rola zajęć plastycznych w terapii dzieci nadpobudliwych psychoruchowo
w wieku przedszkolnym

Prof. dr hab. Michał Tokar

Nauczyciel, uczeń a ilustracja

(Preszow)
Dr Alicja Kubik (Rzeszów)

Kompetencja fonologiczna dzieci w wieku przedszkolnym w świetle badań
naukowych

Mgr Małgorzata Świdrak (Krosno) Gotowość szkolna dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej
Dr Marta Uberman (Rzeszów)

Dziecko przedszkolne w świecie sztuki współczesnej

Dr Narcyz Piórecki (Rzeszów)

Nauczyciel wobec edukacji kulturowo-przyrodniczej

Mgr Alina Dąbek (Rzeszów)

Znaczenie podręczników w wychowaniu przedszkolnym

Sekcja IV – Optymizm czy pesymizm nauczyciela – w stylu sukcesu
lub poraŜki – 9 maja
Przewodniczą: prof. dr hab. inŜ. Marian Kopczewski,
doc. dr Iryna Myszczyszyn
Dr Barbara NiŜankowska-Półtorak
(Rzeszów)

Nauczyciel miedzy przeszłością a współczesnością
8 – 9 maja 2006

Poczucie satysfakcji z wykonywanego zawodu w grupie nauczycieli o
róŜnym staŜu pracy

Dr Barbara CiŜkowicz (Bydgoszcz)

Styl wyjaśniania zdarzeń nauczycieli

Mgr BoŜena Dusza (Rzeszów)

Piętno w szkole. Refleksje o (z)ranionej toŜsamości ucznia

Mgr ElŜbieta Socha (Rzeszów)

Zjawisko przemocy wśród uczniów w młodszym wieku szkolnym

Mgr Irena Tocka (Rzeszów)

Współpraca nauczyciela – wychowawcy z rodziną

Mgr Małgorzata Franciszkowska

Nauczyciel a współpraca z rodzicami

(Toruń)

Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej

(sala konferencyjna w Ośrodku Szkoleniowym „Światowid”)

9.15-9.30

Otwarcie Konferencji przez J M Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
prof. dra hab. Włodzimierza Bonusiaka

9.30-9.45

Wystąpienie prof. dr hab. Eugenii Iwony Laski – przewodniczącej Komitetu Naukowego
Konferencji

Sekcja I – Nauczyciel wobec zmian kulturowych - 9 maja
Przewodniczą: prof. dr hab. Tadeusz Michalczyk,
prof. dr hab. Anna Tokarova

INAUGURACYJNA SESJA PLENARNA - część I
9.45-11.45

Przewodniczą: prof. zw. `dr hab. Stanisław Palka, prof. dr hab. Anna Karpińska
Prof. zw. dr hab. Stanisław Palka
(Kraków)

Doświadczenia z pedagogicznych badań historycznych i
porównawczych w kształceniu i doskonaleniu zawodowym
nauczycieli

Prof. dr hab. Eugenia Potulicka
(Poznań)
Prof. zw. dr hab. Jerzy Niemiec
(Białystok)
Prof. dr hab. Anna Karpińska
(Białystok)
Prof. dr hab. Janusz Czerny (Katowice)
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Nowacki
(Warszawa)
Prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak
(Bydgoszcz)
Prof. dr hab. Ryszard Gerlach
(Bydgoszcz)

Nauczyciel w szkole jako organizacji uczącej się

11.45-12.15

Nauczyciele „uwikłani“ współczesnością
Neurodydaktyka – nową perspektywą na sukces w uczeniu (się)
Model wychowania w koncepcji Steve’a Wolframa
Postawy nauczycielskie
Geneza i główne orientacje metodologiczne w polskiej
pedeutologii w początkach XX wieku
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zmieniającym się
świecie

13.45-14.45
15.00-18.00
18.15-19.45
20.15

Dr Adam Horbowski (Rzeszów)
Mgr Magdalena Wasylewicz
(Rzeszów)
Mgr Teresa Piątek,
Mgr Bogusława Wańczyk
(Rzeszów)
Dr Ryszard Solik (Katowice)
Mgr Zbigniew Ruszaj (Iwkowa)

Obraz „dobrego nauczyciela” w percepcji młodzieŜy
Nauczyciel – wychowawca wobec wyzwań pedagogiki XXI w.
Nauczyciel jako twórca nowego ładu edukacyjnego
Aksjologiczne aspekty portretu nauczyciela w świetle badań
empirycznych
Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań pedagogicznych
Samoświadomość nauczyciela w kontekście podejmowanych przez
niego działań pedagogicznych
Nauczyciel w obliczu ponowoczesności. Uwagi na marginesie pedagogii
artystycznej
Uwarunkowania rozwoju kompetencji nauczycieli

Przerwa
SESJA PLENARNA - część II

12.15-13.45

Dr Lucyna Mac-Czarnik
(Rzeszów)
Dr Janusz Boczar,
Mgr Monika Boczar (Rzeszów)
Mgr Joanna Borowik (Białystok)

Przewodniczą: prof. dr hab. Eugenia Potulicka, prof. zw. dr hab. Jerzy Niemiec
Prof. dr hab. Franciszek Szlosek
Przemiany kompetencji zawodowych nauczyciela
(Warszawa)
Prof. zw. dr hab. Stanisław
Proces twórczy sztuką dialogu i wartości
w procesie edukacji
Białogłowicz (Rzeszów)
Prof. dr hab. Barbara Baraniak
Rola i zadania nauczyciela w kształtowaniu kwalifikacji
(Warszawa)
zawodowych podmiotów uczących się
Prof. dr hab. Włodzimierz Goriszowski Nauczyciel w XX w. Funkcje, cele, zadania
(Warszawa)
Prof. dr hab. Grigorij Wasianowicz
Kultura obcowania nauczyciela
(Lwów)
Prof. dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski
(Katowice)

Aksjologiczne konteksty edukacyjnej wspólnoty kształtowane
przez muzykę w szkole wyŜszej

Prof. dr hab. Jerzy Tocki
(Rzeszów)
Doc. Dymytro Hertciuk
(Lwów)

Model nauczyciela – nie tylko matematyki
Oświatowo-kulturalne transformacje na Ukrainie: nowa misja
nauczyciela

Sekcja II – Wokół potrzeb współczesnej szkoły – 9 maja
Przewodniczą: prof. dr hab. Jerzy Tocki,
prof. dr hab. Grigorij Wasianowicz
Dr Ewa Markowska-Gos
(Rzeszów)
Dr Wiesława Walc (Rzeszów)

Opiekuńcza funkcja szkoły – sfera zapomniana czy zaniedbana?

Dr Beata Szluz (Rzeszów)

Perspektywy dla pracy socjalnej w szkole

Mgr Anna Wańczyk-Welc
(Rzeszów)
Mgr Krystyna WęgrzynBiołogłowicz (Rzeszów)
Dr Józef Szopiński (Rzeszów)

MłodzieŜ akademicka wobec wyznawców innych religii

Dr Ewa Szefler (Bydgoszcz)

Przerwa obiadowa
Zwiedzanie Muzeum Górnictwa Naftowego w Bóbrce oraz Muzeum Marii Konopnickiej w śarnowcu
Obrady w sekcjach
Uroczysta kolacja

Dr Beata Zięba (Rzeszów)
Dr Wojciech Motyka (Rzeszów)
Mgr Jerzy Tomala (Rzeszów)

Prawa dziecka w szkole

Mniejszości seksualne w ocenie studentów kierunków nauczycielskich
Samoograniczenia studentów w procesie dydaktycznym. Dwa
spojrzenie
Czy literatura dla dzieci traci na aktualności? Wizerunek nauczyciela
i szkoły w wybranych pozycjach z literatury dla dzieci drugiej połowy XX
wieku i początków XXI wieku.
Problemy opiekuna – wychowawcy w placówce socjalizacyjnej
Galicyjscy nauczyciele jako animatorzy Ŝycia muzycznego w środowisku
lokalnym
„Przestrzeń bezwymiarowa w malarstwie” – współczesne koncepcje
edukacji plastycznej

Sesja plenarna – 9 maja (wtorek)

Sekcja I – Nauczyciel wobec zmian kulturowych – 8 maja (poniedziałek)

Przewodniczą: prof. dr hab Janusz Czerny,
prof. dr hab. Włodzimierz Goriszowski

Przewodniczą: prof. dr hab. Barbara Baraniak,
prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak

9.30-10.30

Sesja plenarna część I
Prof. dr hab. Kazimierz
Marian Czarnecki
(Sosnowiec)
Prof. dr hab. Tadeusz
Michalczyk (Warszawa)
Prof. dr hab. Adam Solak
(Warszawa)
Prof. dr hab. Michał Pindera
(Mysłowice)
Prof. dr hab. Krystyna
śuchelkowska
(Bydgoszcz)
Prof. dr hab. Jan Kida
(Rzeszów)
Prof. dr hab. Anna Tokarova
(Preszow)
Prof. UR dr hab. Kazimierz
Szmyd (Rzeszów)

Modele twórczej pracy pedagogicznej nauczycieli i ich
charakterystyka
Socjologiczne podejścia do edukacji, a w szczególności do
roli ucznia i nauczyciela
Tischnerowski etos nauczyciela
Funkcje dyrektora w świetle reformy oświaty
Nauczyciel przedszkola i jego funkcje w zmieniającym się
świecie
Komunikacja językowa i kulturalna w kontekście kształcenia
wartości
Kształcenie zawodowe wobec rynku pracy

Dr Ewa Tłuczek-Tadla (Rzeszów)
Dr Piotr Kowolik (Mysłowice)
Dr Ryszard Skrzypniak (Koszalin)
Dr Anna Batiuk (Rzeszów)
Dr Agnieszka Grzywa-Bilkiewicz
(Rzeszów)
Dr Hubert Sommer (Rzeszów)
Dr Joanna Hałaj (Rzeszów)
Mgr Agnieszka Maliszewska (Gdańsk)
Mgr Marta Maksymiec (Lwów)

Nauczyciel zreformowanej szkoły a „deficyt obywatelstwa” wśród
młodzieŜy
Kierowanie zmianą w drodze do jakości pracy szkoły
Nauczyciel i uczeń w dobie przemian społecznych – wzajemne
oczekiwania
O potrzebie wychowania do polityki
Kształtowanie toŜsamości europejskiej w szkole
Rola nauczyciela we współczesnej szkole – socjologiczny aspekt
problemu
Kompetencyjne wyzwania dla nauczycieli szkół róŜnych szczebli
nauczania
Konterfekt nauczyciela muzyki – dawniej i dziś
Osobliwości zawodowego stanowienia nauczyciela języków
obcych w kontekście kulturowych zmian w społeczeństwie

Nauczyciel wobec kryzysu (relatywizmu) wartości
wychowawczych

Sekcja II – Wokół potrzeb współczesnej szkoły - 8 maja
10.30-10.45

Przerwa

10.45-11.45

Sesja plenarna część II

Doc. dr Myszczyszyn Iryna
(Lwów)
Prof. dr hab. Eugenia Iwona
Laska (Rzeszów)
Doc. dr Larysa Kowalczuk
(Lwów)
Prof. dr hab. inŜ Marian
Kopczewski (Koszalin)
Doc. dr Orsyja Kowalczuk
(Lwów)
Prof. dr hab. Irena
Mednanska (Preszow)

12.00-13.30
13.30-14.00
14.00-15.00

Przewodniczą: prof. dr hab. Michał Pindera,
doc. dr Dymytro Hertciuk

Mediakompetentność jako niezbędna jednostka
zawodowego wykształcenie współczesnego nauczyciela
Nauczyciel klas młodszych okresu przemian

Dr Agata Popławska (Białystok)

Nauczyciel jako dydaktyk – wychowawca z perspektywy ucznia
szkoły podstawowej

Dr Wojciech BłaŜejewski (Rzeszów)

Badanie skuteczności kształcenia nauczycieli

Kształtowanie image nauczyciela jako czynnik sukcesu
w przyszłej pedagogicznej działalności
Nauczyciel a technologie informacyjne w nauczaniu na
odległość
Oddziaływanie stanu emocjonalnego studentów na
przyszły sukces w pracy pedagogicznej
Edukacja muzyczna małego dziecka w krajach Unii
Europejskiej

Dr Ryszard Pęczkowski (Rzeszów)

Nauczyciel klas łączonych

Dr Czesław Lewicki (Rzeszów)

Dr Urszula Gruca-Miąsik (Rzeszów)

Wiarygodność i postawy nauczycieli wobec współczesnych badań
pedeutologicznych
Kontrowersje wokół egzaminów testowych
Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych wyzwaniem dla
nauczyciela szkoły ogólnodostępnej
Wyzwanie moralne dla nauczycieli w zmieniającej się szkole

Mgr Jolanta Podolak Zając (Rzeszów)

Warsztat pracy nauczyciela-wychowawcy

Mgr Marzena Staszewska (Rzeszów)

Wychowanie estetyczne we współczesnej szkole

Obrady w sekcjach
Sprawozdanie przewodniczących sekcji
Dyskusja
Przerwa obiadowa

Dr Halina Drewniak (Rzeszów)
Dr Aleksandra Mach (Rzeszów)

Sekcja III – Edukacja przedszkolna w Polsce – skala problemu
na przełomie XX i XXI wieku – 8 maja

Sekcja V – Media w procesie kształtowania wizerunku
nauczyciela i szkoły - 8 maja

Przewodniczą: prof. dr hab. Krystyna śuchelkowska,
prof. dr hab. Irena Mednańska

Przewodniczą: prof. dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski,
prof. dr hab. Kazimierz Marian Czarnecki

Dr Ewa Szadzińska (Katowice)

ZróŜnicowanie wiedzy o procesie kształcenia jako podstawa działań

Dr Janusz Miąso (Rzeszów)

nauczyciela przedszkola i klas I-III
Dr Gabriela Paprotna (Mysłowice)

Trudności w procesie kształcenia nauczycieli przedszkoli

Dr Danuta Ochojska (Rzeszów)

Nauczyciele przedszkola wobec problemów integracji dzieci zdrowych
z niepełnosprawnymi

Dr Anna Bajorek (Rzeszów)

Nauczyciel – człowiek superskutecznej komunikacji w społeczeństwie
informacyjnym XXI w.

Dr Marta Wrońska (Rzeszów)

Media w edukacji – koherencją, adiaforyzacją czy zagroŜeniem
w relacjach nauczyciel – uczeń?

Mgr Małgorzata Mikołajczak (Wrocław)

Medialny wizerunek nauczyciela i ucznia w kontekście skandali szkolnych,
jako źródło fundamentalnych pytań pedagogicznych

Rola nauczyciela we wspomaganiu rozwoju dziecka w wieku
przedszkolnym

Mgr Natalia Trochaniak (Lwów)

Treść i formy mediaedukacyjnej działalności współczesnego nauczyciela

Dr Sławomira Pusz (Rzeszów)

Rola nauczyciela przedszkola w diagnozowaniu ryzyka dysleksji

Dr Marek Hallada (Rzeszów)

Szkoła na stronach portali internetowych

Mgr Agnieszka Łaba (Przemyśl)

Wczesna interwencja w zespole Downa

Mgr Piotr Karaś (Rzeszów)

Platforma edukacyjna jako forma nowoczesnej komunikacji nauczyciel –
uczeń

Sekcja IV – Optymizm czy pesymizm nauczyciela
– w stylu sukcesu lub poraŜki - 8 maja

Sekcja VI – Nauczyciel zawodu w zmieniającym się świecie - 8 maja

Przewodniczą: prof. zw. dr hab. Stanisław Białogłowicz,
prof. dr hab. Adam Solak

Przewodniczą: prof. dr hab. Ryszard Gerlach,
prof. dr hab. Franciszek Szlosek

Dr GraŜyna Łój (Częstochowa)
Dr Maria Butrymowicz (Siedlce)

Optymizm nauczyciela podstawą sukcesu uczniów

Dr Julita Błasiak (Warszawa)

Nauczyciel pedagogicznych studiów zawodowych w opinii absolwentów

- modelowa sylwetka wykładowcy UTW

Dr Katarzyna Jurzysta (Toruń)

Nauczyciel zawodu a tranzycja młodzieŜy ze świata edukacji do świata

Podmiotowość nauczyciela a mobbing w miejscu jego pracy

pracy

Dr Krystyna Barłóg (Rzeszów)

Nauczyciel wobec wyzwań edukacji inkluzyjnej

Dr Małgorzata Marć (Rzeszów)

Mgr Mirosław Cholewiński (Kielce)

Nauczyciel jako lider

Dr Antoni Zając (Rzeszów)

Mgr Łukasz Suchecki (Wrocław)

Osobowość współczesnego pedagoga – rzemieślnik czy idealista?

Mgr Monika Zinczuk (Białystok)

Nauczyciel a niepowodzenia szkolne – jak odnieść edukacyjny sukces?

Współczesny model nauczyciela zawodu w kształceniu pielęgniarek
Wyzwania edukacyjne na pograniczu okresu nowoczesnego,
ponowoczesnego i ponowoczesnej moderny w Polsce

Mgr Justyna Sikora (Kielce)

Optymizm czy pesymizm kandydatów na nauczycieli w sytuacji bezrobocia

Mgr Monika Binkowska-Bury (Rzeszów)

Oczekiwania studentów kierunku pielęgniarstwa wobec nauczyciela
zawodu

Dr Ryszard Kalamarz (Rzeszów)

Nauczyciel ucznia dorosłego

