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rozwoju (produkcyjność, konkurencja, rola 

państwa) są zgodne z ustaleniami ekonomii. 

Pojęcie wydajności jest przez autora nie-

świadomie używane w dwojakim znacze-

niu, co prowadzi do mieszania kategorii 

ilości z wartością. Konkurencja jest nato-

miast odpowiedzialna za przyspieszenie 

wzrostu w warunkach stabilizacji, która jest 

jej zaprzeczeniem. Bardzo ciekawie jest 

przedstawiona analiza relacji pomiędzy 

państwowym interwencjonizmem a tem-

pem wzrostu gospodarczego. 

Recenzując, została napisana zgodnie 

z zaleceniami Ludwiga von Missesa, by pro-

blemy ekonomiczne rozpatrywać poprzez 

fakt rzadkości oraz posługując się licznymi 

podstawowymi prawami ekonomii, takimi 

jak prawo związków, korzyściami podziału 

pracy, korzyściami pieniądza, naturą środka 

wymiany czy cyklem koniunkturalnym9. 

Wybitny ekonomista Jorg Guido Huels-

mann twierdził, że jest to jedyna metoda 

ogarniana natury praw ekonomicznych 

i odkrywania błędów i niespójności10.

Sebastian Kluz

9  L. von Misses, Ludzkie działanie. Traktat 
o ekonomii, Warszawa 2007.

10  Wywiad dla polskiego Instytutu Ludwiga 
von Missesa, Matusz Machaj, Piotr Mastalerz, 
Paweł Skrzynecki, www.misses.pl. 
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Konferencji towarzyszyło motto autorstwa 

Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez 

to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie 

przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się  

z innymi”. Zaadresowana była do środowisk 

naukowych, jak również do nauczycieli wy-

chowawców wszystkich poziomów kształ-

cenia oraz do opiekunów i terapeutów pra-

cujących z niepełnosprawnymi z różnych 

grup wiekowych. Jej tematyka dotyczyła za-

grożeń procesów wychowania i nauczania, 

sposobów zapobiegania im, problemów po-

jawiających się w pracy w uczniami, studen-

tami, osobami dorosłymi  i niepełnospraw-

nymi oraz współczesnych metod pracy na-

uczyciela, wychowawcy, terapeuty.

Konferencja zgromadziła około 100 

uczestników z różnych ośrodków nauko-

wych. Zgłoszono 26 referatów, zaprezento-

wano natomiast 24. Podczas tego dwudnio-

wego spotkania panowała bardzo miła at-

mosfera, która sprzyjała twórczym przemy-

śleniom.

Ofi cjalne otwarcie poprzedzone zostało 

występem artystycznym, podczas którego 

zobaczyć oraz usłyszeć można było uczniów 

Szkoły Muzycznej w Koninie, grających na 

gitarze, fl ecie oraz akordeonie. Dopiero po 

tym występie dr Adam Gogacz z  WSHE 

w Łodzi wyeksponował cel konferencji – 

dzielenie się z innymi ludźmi swoją wiedzą, 

umiejętnościami, przemyśleniami, doświad-
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czeniami. Wskazał, iż w dzisiejszym świecie, 

w którym następuje tak szybki rozwój cywi-

lizacyjny, bardzo ważne jest, aby nauczyciel 

łączył w sobie funkcje wychowawcy, opie-

kuna, terapeuty –  w sferach zarówno myśli, 

duszy, emocji, jak i wiedzy.

Merytoryczna część obrad rozpoczęła 

się wystąpieniem M. Dudzikowej, zatytuło-

wanym Samowychowanie – wokół teorii 

i praktyki, któremu towarzyszyło motto: Po-

myśl w siebie, stań się na nowo. Profesor do-

ciekała istoty pracy nad sobą, szukając od-

powiedzi na pytanie: dlaczego jedni pracują 

nad sobą, a inni nie podejmują tego wysił-

ku? Wskazała, jak ważna jest owa praca, 

zarówno dla ucznia, jak i dla nauczyciela 

wychowawcy, który nie może godzić się na 

własną przeciętność. W dzisiejszym świecie 

istotne jest, aby człowiek sam wyznaczał 

sobie cele oraz programował twórczą pracę 

nad sobą. W dalszej części referatu jego au-

torka zobrazowała różnorodność funkcji 

pracy nad sobą, od adaptacyjnej, rekon-

strukcyjnej, autoregulacyjnej, samozacho-

wawczej aż po prace nad sobą, jako poczu-

cie własnej wartości i godności. Odnosząc 

się do stwierdzenia Bogdana Suchodolskie-

go „wychowanie mimo wszystko”, zmodyfi -

kowała je do formy „samowychowanie mi-

mo wszystko”. Zauważyła, iż w dzisiejszym 

świecie młodzież zdaje sobie sprawę z tego 

jaka jest, ale niestety nie posiada wiedzy 

mówiącej o tym, jaka chce być, dokąd ma 

dążyć, wobec czego nie zauważa dysonansu 

pojawiającego się na styku wizji „ja realne-

go” z „ja idealnym” – wszystko to prowadzi 

do braku odczucia konieczności pracy nad 

sobą. Przedstawiła koncepcję pracy nad so-

bą, jej fazy od poznawczo-oceniającej, przez 

idealizacyjną, realizacyjną, aż po kolejną 

poznawczo-oceniającą.

Po przerwie kawowej zgromadzeni mo-

gli wysłuchać wystąpienia Janusza Gęsickie-

go z  Akademii Pedagogiki Specjalnej 

w Warszawie na temat: Zrozumieć szkołę. 

Pozaszkolne uwarunkowania kulturowe 

i społeczne. Celem wykładu było poszuki-

wanie odpowiedzi na cztery pytania, a mia-

nowicie: 1. Dlaczego uczniowie nie myślą? 

2. Dlaczego uczniowie są wredni? 3. Dlacze-

go nauczyciele nie są mistrzami? 4. Dlacze-

go rodzice „olewają” szkołę? Odpowiedzi na 

te pytania profesor szukał w innych niż pe-

dagogika dyscyplinach naukowych, bowiem 

zjawiska zachodzące w szkołach są w głów-

nej mierze warunkowane czynnikami spo-

łecznymi i kulturowymi. Wniosek: polscy 

uczniowie nie potrafią sami poszukiwać 

wiedzy, ani nawet posiadanej wiedzy wyko-

rzystywać, ponieważ zjawisko to jest wpisa-

ne w uwarunkowania kulturowe, które de-

terminowały sposób myślenia o kształceniu 

ogólnym, jako apraktycznym. Profesor wy-

kazał, iż brak zaufania jest cechą charakte-

rystyczną naszego społeczeństwa, a ponad-

to jest on wynikiem doświadczeń historycz-

nych, tradycji kulturowych, co skutkuje 

„wredotą uczniowską”. Odwołując się do 

teorii organizacji zarządzania, do analizy 

dotyczącej kultury organizacyjnej, dowodził 

też, iż w szkole panuje tzw. „kultura rutynia-

rzy”, charakteryzująca się wolnym tempem 

przepływu informacji zwrotnych oraz ma-

łym ryzykiem podejmowanych działań, wo-

bec czego trudno jest wymagać od nauczy-

cieli, aby byli mistrzami indywidualizujący-
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mi procesy zarówno wychowawcze, jak 

i edukacyjne. Przeszedł następnie do zapre-

zentowania występujących dwóch typów 

zbiorowości: zbiorowości wspólnotowej 

oraz stowarzyszenia, podkreślając, iż żyjemy 

dziś w społeczeństwie masowym, nie przy-

wiązując się do miejsc, sytuacji. Żyjemy co-

raz bardziej w stowarzyszeniach, oddalając 

się tym samym od wspólnoty, którą cecho-

wało pokrewieństwo, braterstwo, uczestni-

czenie we wzajemnych stosunkach, jako 

osobowości. Profesor przytoczył myśl Bog-

dana Jałowieckiego: „Społeczeństwo za-

mieszkuje miejsce, zbiorowość zaś zaludnia 

obszar. Miejsce jest doskonale znane, przy-

swojone, własne, obszar natomiast jawi się, 

jako niczyj i obcy”.  W takich realiach nie 

możemy wymagać od rodziców, aby przeja-

wiali oni zainteresowanie szkołą.

W  problematykę pedagogiki polskiego 

mesjanizmu wprowadził uczestników kon-

ferencji dr hab. ks. Mirosław Michalski. 

W swoim referacie wskazywał korzenie me-

sjanizmu w ogóle. Zaznaczył przy tym typo-

wo słowiański charakter mesjanizmu pol-

skiego. Wystąpienie to było okazją do po-

znania związku łączącego pedagogikę me-

sjanizmu, z fi lozofi ą i etyką. Podkreślał on, 

iż pedagogika bez korzeni jest nauką mar-

twą; przedstawił również twórców polskie-

go mesjanizmu. 

Następny referat, autorstwa dr Barbary 

Nowak z WSHE w Łodzi, przedstawiał na-

uczyciela, jako terapeutę w traumatycznych 

wydarzeniach w życiu ucznia. Ukazany zo-

stał bardzo szeroki kontekst roli nauczycie-

la. Wystąpienie to oparte było o własne do-

świadczenia, płynące z pracy terapeutycznej. 

Na koniec padło stwierdzenie, iż istnieje ko-

nieczność odkrycia wielkich możliwości 

terapeutycznych, tkwiących w postawach 

wychowawców.

O  młodzieżowych interpretacjach roli 

i  kompetencji współczesnego nauczyciela 

mówiła dr Violetta Kopińska z UMK w To-

runiu. Przedstawiła wyniki własnych badań, 

którymi objęła reprezentatywną grupę to-

ruńskich 18-latków. Wykazała, iż uczniowie 

przejawiają wielką potrzebę dialogu z na-

uczycielem, który powinien pełnić jedno-

cześnie rolę wychowawcy. Owa potrzeba 

posiadania wychowawcy leży dzisiaj niejako 

w sprzeczności  z pozycją funkcji wycho-

wawczej, spychanej na dalszy plan przez 

kompetencje dydaktyczne nauczyciela. 

Przedstawione zostały postulaty uczniów, 

dotyczące kompetencji i roli współczesnego 

nauczyciele. M.in. zagadnienie koncepcji 

własnych ról nauczyciela, zarówno z pozycji 

„ja”, czyli jaki nauczyciel chciałby być dla 

uczniów, jak  i  z  pozycji „oni”, mówiącej 

o tym, jak nauczyciel chciałby być postrze-

gany przez uczniów. We własnych koncep-

cjach roli nauczyciela z pozycji „ja” dominu-

ją funkcje dydaktyczne, natomiast w kon-

cepcji rozpatrywanej z  pozycji „oni” na 

pierwszy plan wysuwają się wychowawcze 

funkcje nauczyciela.

Dr Barbara Olszewska z WSHE w Łodzi 

przedstawiła referat zatytułowany: Rola na-

uczyciela w rozwiązywaniu konfl iktów w śro-

dowisku szkolnym. Autorka wyszła od stwier-

dzenia, iż: „nie może być mowy o kształce-

niu, ani o  wychowaniu bez efektywnego 

komunikowania się”. Przedstawiła za Gard-

nerem koncepcję komunikacji interperso-
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nalnej, aby stworzyć tło do ukazania fak-

tycznej pozycji nauczyciela w szkole. Omó-

wione zostało zagadnienie różnorodnych 

konfliktów, czyli rozbieżności interesów, 

oraz skutki, które dają  o sobie znać w sytu-

acji, gdy konfl ikt bywa ukrywany, ignorowa-

ny, bagatelizowany. Uwzględniono pięć grup 

konfl iktów, u podłoża których leży rywali-

zacja, a mianowicie konfl ikty: relacji, da-

nych, wartości, struktury, interesów. Zapre-

zentowane zostały procedury, które można 

wykorzystać przy rozwiązywaniu konfl ik-

tów, takie jak: arbitraż, negocjację, a zwłasz-

cza mediację. Wystąpienie podsumowane 

zostało zdaniem: „Rzecz nie w tym, co ro-

bisz, lecz w  tym, co zobaczą, rzecz nie 

w tym, co mówisz, lecz w tym, co usłyszą”.

Następny referat wygłosił mgr Marek 

Piskulski. Nosił on tytuł: Lekcje i zajęcia cie-

kawe. Nauczyciel kreatywny, uczeń kreatyw-

ny – metody pracy z dziećmi i młodzieżą 

zdrową i zaburzoną. Wystąpienie to bardzo 

wyraźnie podkreślało znaczenie inteligencji 

kreatywnej oraz konieczność stwarzania 

uczniom przez nauczycieli warunków do 

kreatywnego rozwoju. Prelegent przedstawił 

funkcje aktywności twórczej oraz stosowa-

ne przez siebie metody rozbudzania zainte-

resowań uczniów. Wyraził też przeświad-

czenie, iż twórcze zachowania jednego na-

uczyciela udzielają się innym, dlatego warto 

je podejmować.

Zagadnienia terapii młodzieży społecznie 

niedostosowanej w modelu humanistyczno-

-transcendentalnym przedstawiła dr Anetta 

Jaworska z WSHE w Łodzi. W swoim wy-

stąpieniu próbowała odpowiedzieć na pyta-

nie: czym jest wyżej wspomniana terapia 

oraz co może powodować? Wyszła od kon-

cepcji człowieka – rodzi się on dobry. Zada-

niem nauczyciela wychowawcy staje się 

wówczas budzenie tego, czasami uśpionego 

dobra. Tę dobrą naturę człowieka budzić 

może tylko taki nauczyciel, który posiada 

otwarte horyzonty myślowe. Doktor przed-

stawiła transcendencję jako zdolność czło-

wieka do przekraczania granic, do wycho-

dzenia poza siebie. W dalszej części referatu 

ukazane zostały zadania terapii opartej na 

modelu transcendentalnym, do głównych 

zaliczyła: autorefl eksję oraz doświadczenie 

poczucia winy – dzięki którym człowiek 

coraz bardziej stawałby się autorem swojego 

życia, a nie pełnił w nim tylko roli aktora. 

Kolejne wystąpienie zaprezentowało 

metodę audytywno-werbalną w  edukacji 

dzieci  z wadą słuchu w wieku przedszkol-

nym. Autorem jego była mgr Beata Wawrzy-

niak-Chrzanowska z WSP w Łodzi, ukazu-

jąca jak ważną rolę do spełnienia ma wy-

chowawca terapeuta w przedszkolu i nie 

tylko, w stosunku do dzieci z wadą słuchu. 

Podkreśliła, iż okres przedszkolny stanowi 

najbardziej istotny moment dla przebiegu 

rehabilitacji dziecka z tą wadą. Poruszyła też 

zagadnienia podstawy wychowania słucho-

wego, jak również celu metody audytywno-

werbalnej. 

Przedostatni referat tego dnia dotyczył 

rozwijania umiejętności terapeutycznych na-

uczycieli. Wygłosił go dr Robert Parol z Aka-

demii Pomorskiej w Słupsku. Wyszedł on 

od tezy, która brzmiała: „każdy człowiek, 

w każdym miejscu i czasie może zmieniać 

i rozwijać swoje relacje terapeutyczne”. Do-

konał podziału terapeutów na: pomagają-
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cych profesjonalnych oraz nieprofesjonal-

nych, jednocześnie powołując się na liczne 

badania i wykazując, iż efektywność pracy 

terapeutów zarówno profesjonalnych, jak 

i tych nieprofesjonalnych, nie różni się ni-

czym. W dalszej części wystąpienia ukazy-

wał na czym ma polegać budowanie wła-

snych kompetencji terapeutycznych.

Mgr Marcin Olejniczak z PWSZ w Ko-

ninie zaprezentował referat kończący obra-

dy pierwszego dnia, zatytułowany: Nauczy-

ciel wobec wyzwań kultury popularnej. Autor 

podkreślił w nim funkcje, role i zadania na-

uczyciela, w stosunku do edukacji jako pod-

systemu społeczno-kulturowego. Poruszone 

zostały zagadnienia: konsumpcjonizmu, ro-

zumianego jako unikanie cierpienia, przy-

krości, myślenia oraz komercjalizacji, do 

której dochodzi na rynku usług edukacyj-

nych. Wszystkie te zjawiska wymagają od 

nauczyciela postawy otwartej, refl eksyjnej, 

ale i krytycznej.

Po tym wystąpieniu uczestnicy konfe-

rencji zwiedzili Bazylikę w Licheniu. Wie-

czorem natomiast, po całodziennych obra-

dach wszyscy zebrani zostali zaproszeni na 

uroczystą kolację. 

Drugi dzień konferencji rozpoczęły roz-

ważania Heliodora Muszyńskiego z UAM 

w Poznaniu na temat: Partnerstwa uczniów 

i nauczycieli w szkole. Profesor postawił tezę, 

iż przeżywamy obecnie bardzo poważny 

ogólnokulturowy kryzys, polegający na na-

rastaniu przepaści międzypokoleniowej, 

która odbija się szerokim echem na funk-

cjonowaniu szkoły, mającej problemy z do-

stosowaniem się do nowych warunków. Je-

steśmy świadkami coraz bardziej wyraźnego 

wydzielania się potężnej kultury młodzie-

żowej. Owa kultura nie jest niestety kulturą 

kontaktu, współpracy, wobec czego szkoła 

coraz bardziej staje się miejscem życia mło-

dzieży, które nie jest w żaden sposób przez 

ową szkołę inspirowane, organizowane. 

Profesor zwrócił uwagę na zjawisko wytwa-

rzania w szkole przez młodzież własnych 

struktur organizacyjnych, w żaden sposób 

niezwiązanych z ofi cjalnym życiem szkoły. 

Funkcjonowanie ucznia w  tych nowych 

strukturach wywiera na jego osobę znacz-

nie większy wpływ niż tradycyjne życie 

szkoły. W dalszej części wystąpienia scha-

rakteryzowany został współczesny system 

szkolny: jego obronny, autorytatywny cha-

rakter, który jest obecnie przejawem na-

uczycielskiej bezradności. Aktywność 

ucznia w szkole jest zawsze wtórna, w sto-

sunku do aktywności nauczyciela. Zobrazo-

wane zostało zjawisko ubezwłasnowolnia-

nia przez szkołę zarówno ucznia, jak i na-

uczyciela. Trudno mówić  o podmiotowości 

ucznia, skoro jest on tylko wykonawcą po-

leceń nauczyciela. Problem tkwi w odręb-

ności ról ucznia i nauczyciela, którą zauwa-

żył już Florian Znaniecki, mówiąc: Uczeń 

w osobie nauczyciela widzi kogoś, kim nigdy 

nie będzie. Jest to zaprzeczeniem wycho-

wawczej funkcji szkoły. Profesor podkreślił 

w dalszej części, że człowiek kształtowany 

jest przez pełnione role. Za rolę w  pełni 

„osobotwórczą” uznał rolę nienarzucaną. 

Jeśli nie zbliżymy do siebie ról pełnionych 

przez ucznia i nauczyciela, to wykluczymy 

wszelkie partnerstwo. Ucznia można włą-

czać w  czynności nauczyciela, jednakże 

uczeń musi do tego postulowanego partner-
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stwa dojrzeć, dorosnąć, przechodząc od po-

ziomu prowadzenia, przewodnictwa. Nie-

stety polski system kształcenia załamuje się 

na przejściu od poziomu prowadzenia do 

przewodnictwa – wtedy też nauczyciel za-

czyna przejawiać w kontaktach z uczniami 

nieżyczliwą autokrację.

Po przerwie kawowej prof. Władysław 

Zaczyński z Uniwersytetu Warszawskiego 

przedstawił referat Nauczyciel w konfl ikcie 

humanistycznego i technicznego widzenia je-

go osoby. Na wstępie nawiązał do Ivana Illi-

cha mówiąc, że jeśli zapyta się ucznia, komu 

zawdzięcza posiadaną wiedzę, to nigdy nie 

powie, że nauczycielowi. Jeśli natomiast lu-

dzie starsi z  rozrzewnieniem i  sympatią 

wspominają swoich nauczycieli – jest to tyl-

ko produkt sklerotycznych zmian. Profesor 

dokonał podziału rzeczywistości na zastaną 

i tworzoną. W tej drugiej wyróżnił rzeczy-

wistość techniczną i humanistyczną, które 

bardzo często znajdują się względem siebie 

w konfl ikcie. Rozum techniczny inaczej wi-

dzi i odbiera świat niż rozum humanistycz-

ny. Podkreślony został fakt, iż cechą rozumu 

technicznego jest odchodzenie od wartości 

etycznych. Profesor dokonał technicznego 

oglądu nauczyciela oraz wskazał, iż miej-

scem spotkania się rozumu technicznego 

i dydaktyki jest wzrastająca ingerencja zło-

żonych środków technicznych, która umoż-

liwia nauczanie bez udziału nauczyciela. 

Prof. przywołał apel Jana Jakuba Rousseau, 

aby wracać do natury. Zauważył, że następu-

je dziś uprzedmiotawianie człowieka, przez 

redukowanie jego myślenia, dzięki kompu-

terowi oraz Internetowi. Nie można reduko-

wać procesu dydaktycznego do procesu czy-

sto technicznego, gdyż musi się on opierać 

na wzajemnej więzi emocjonalnej, która leży 

u podstawy powodzenia tego procesu. Więź 

emocjonalna między nauczycielem 

a uczniem stanowi fundament wzajemnego 

dobra. Kończąc profesor wyraził postulat, 

aby humanizować świat techniki.

O ukrytym programie w polskiej szkole 

początku XXI wieku mówiła dr Ewa Przy-

gońska z WSHE w Kaliszu. Przytoczyła de-

fi nicje ukrytego programu autorstwa: Phili-

pa Jacksona, Elizabeth Vallance oraz Edgara 

Friedenberga. Nawiązując do książki „Uczeń 

w teatrze życia szkolnego” – autorstwa An-

drzeja Janowskiego – wyróżniła dwie od-

miany ukrytego programu: za podręcznika-

mi oraz za szkolną codziennością. Przeszła 

następnie do scharakteryzowania ukrytego 

programu początku XXI wieku oraz do 

przedstawienia wyników własnych badań 

dotyczących świadomości istnienia owego 

ukrytego programu zarówno u nauczycieli, 

jak i u uczniów.

Dr Diana Gulińska-Grzeluszka z WSHE 

w Kaliszu przedstawiła swoje rozważania 

dotyczące muzykoterapii wobec dzieci prze-

jawiających zachowania agresywne, opiera-

jąc je na wynikach własnych badań. Skupiła 

się na scharakteryzowaniu jednej z metod 

muzykoterapii, a mianowicie na mobilnej 

rekreacji muzycznej oraz na efektach, jakie 

może ona przynieść, w stosunku do dzieci 

przejawiających szereg zachowań agresyw-

nych. Referat ten zapoczątkował cykl wystą-

pień bardziej specjalistycznych.

Na temat grupowej terapii logopedycznej 

oraz tego, czy jest ona wyborem, czy przymu-

sem mówiła mgr Agnieszka Hamerlińska 
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z UKW w Bydgoszczy. Nakreślone zostały 

główne cele pracy logopedycznej, jak rów-

nież kryteria, które powinny być brane pod 

uwagę podczas tworzenia grup terapeutycz-

nych. Konkluzja tego wystąpienia była na-

stępująca: nie należy tworzyć grupowej te-

rapii logopedycznej, gdyż przynosi ona 

znacznie gorsze rezultaty niż terapia indy-

widualna, niestety jednak warunki nie po-

zwalają dzisiaj jeszcze na to, żeby każde 

dziecko, które takiej pomocy wymaga, zo-

stało objęte terapią indywidualną.

Kolejny referat dotyczył wybranych psy-

chospołecznych problemów dzieci  i młodzie-

ży z trudno leczącą się padaczką, w ocenie 

ich rodziców, a wygłosiła go dr med. Barba-

ra Wiśniewska. Celem jej było ukazanie 

podmiotu, jakim jest dziecko z padaczką. 

Podkreślony został wieloczynnikowy wpływ 

chorób na fi zyczne, psychiczne, jak również 

społeczne funkcjonowanie jednostki.

Dr Agnieszka Gutowska-Wyka oraz mgr 

Magdalena Nadworna-Cieślak, obie  

z WSHE w Łodzi, przybliżyły zebranym za-

gadnienie poczucia koherencji, jako zasobu, 

który sprzyja zachowaniom zdrowotnym 

młodzieży. Zachowania zdrowotne mają 

udział  w warunkowaniu zdrowia, jak rów-

nież w powstawaniu chorób – szczególnie 

serca  i nowotworów. Autorki wystąpienia 

przedstawiły wyniki własnych badań, uka-

zujące alarmujący stan zachowań związa-

nych ze zdrowiem wśród Polaków oraz za-

leżności między poziomem poczucia kohe-

rencji, a  ilością oraz jakością zachowań 

zdrowotnych. Konkluzja brzmiała następu-

jąco: poczucie koherencji nie może być tyl-

ko konstruktem teoretycznym, lecz powin-

no być bazą do tworzenia oddziaływań 

wychowawczych i pedagogicznych.

Na temat aspiracji życiowych uczniów 

gimnazjów z  małych miast województwa 

łódzkiego mówił dr M.W. Wójtowicz z Uni-

wersytetu Łódzkiego. Przedstawiał wyniki 

własnych badań, których celem było spraw-

dzenie, w jakim stopniu gimnazjum inspi-

ruje aspiracje życiowe swoich uczniów. 

Zmieniają się one w  kolejnych klasach, 

a jednocześnie pozostają w związku z od-

miennymi w okresie dorastania zaintereso-

waniami dziewcząt i  chłopców. Innymi 

wskazywanymi uwarunkowaniami jest pre-

stiż zawodu rodziców, osiągnięcia szkolne, 

samodoskonalenie się.

Swoimi refleksjami dotyczącymi na-

uczyciela przedmiotów zawodowych w re-

aliach szkoły średniej podzieliła się mgr 

Wioletta Brzychcy z WSHE w Koninie. Za-

rysowane zostało między innymi zagadnie-

nie obszarów nauczycielskich kompetencji, 

problem niewystarczającego przygotowania 

praktycznego nauczycieli do poprawnego 

wypełniania swej roli zawodowej, jak rów-

nież zjawisko bardzo szybkiej dezaktualiza-

cji podręczników do nauki przedmiotów 

zawodowych.

W tematykę nowych wyzwań edukacji 

medialnej wprowadziła uczestników konfe-

rencji mgr Wioletta Poturlała. Ogół odbior-

ców pedagogiki medialnej został podzielo-

ny na: cyfrowych imigrantów oraz pokole-

nie cyfrowe. W  oparciu o  raport „Dzieci 

aktywne online” scharakteryzowane zostały 

najbardziej aktywne grupy internautów 

oraz strony najczęściej odwiedzane i domi-

nujące motywy.
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Przedostatnia swój referat przedstawiła 

mgr Agnieszka Tomaszewska z  WSHE  

w Koninie, a brzmiał on: Nauczyciel na mia-

rę XXI wieku. W wystąpieniu swoim pod-

kreśliła konieczność zdania sobie przez na-

uczycieli sprawy z tego, że wywierają oni 

świadomie oraz nieświadomie bardzo duże 

wpływy na emocjonalny, społeczny, jak 

również osobowościowy rozwój każdego 

dziecka, z którym się zetkną. Przypomniała, 

iż nauczycielem się nie bywa – nim się jest. 

Starała się odpowiedzieć na pytanie, jak być 

dobrym nauczycielem oraz jakie cechy po-

winien posiadać idealny nauczyciel.

Konferencję zamknęło wystąpienie mgr 

Iwony Chmielewskiej z WSHE w Koninie, 

na temat roli i zadań nauczyciela akademic-

kiego.

Wszystko to wskazuje, że Licheń przez 

dwa dni stał się miejscem wymiany szeroko 

pojętej myśli pedagogicznej, Spotkanie to 

ma zaowocować publikacją, na którą złożą 

się wszystkie wygłoszone referaty, przez co 

cel konferencji, którym było również dotar-

cie z nowymi ideami i pomysłami do szero-

kiego grona odbiorców, w celu zwiększenia 

efektywności pracy, zostanie osiągnięty.

Konferencja ta była pierwszą, w której 

brałam udział. Udając się na nią miałam na-

dzieję poszerzyć swoją wiedzę pedagogicz-

ną, poznać nowe metody pracy z uczniem 

oraz wysłuchać konstruktywnych dyskusji, 

które moim zdaniem obrazują wartość spo-

tkania, gdyż pozwalają krystalizować poglą-

dy, dają możliwość zrodzenia się nowych 

wizji czy pomysłów. O  ile cel pierwszy, 

głównie dzięki wystąpieniom Profesorów: 

Marii Dudzikowej, Janusza Gęsickiego, He-

liodora Muszyńskiego oraz Władysława 

Zaczyńskiego – którzy w  sposób bardzo 

otwarty i  przystępny dzielili się swoimi 

przemyśleniami, dając zebranym cząstkę 

siebie, został jak najbardziej osiągnięty – 

o tyle moje pozostałe oczekiwania niestety 

nie zostały spełnione. Większość osób, któ-

re przedstawiały swoje referaty, miała wielki 

problem, żeby zmieścić się w założonym li-

micie czasowym. Zdarzało się, że referenci 

nawet nie docierali do połowy swojego wy-

stąpienia, a już musieli kończyć, w efekcie 

czego zebrani nie byli w stanie poznać tego 

co istotne. W moim odczuciu fakt ten burzy 

zupełnie zasadność organizowania tego, ty-

pu spotkań. Moje największe zastrzeżenia 

budzi brak jakiejkolwiek dyskusji podczas 

trwania owej konferencji. Być może organi-

zatorzy uznali ją za zbędną… Po żadnym 

referacie nie było możliwości wyrażenia 

własnego zdania czy zadania pytania, gdyż 

prowadzący od razu zapowiadał kolejne 

wystąpienie. Odniosłam wrażenie, które być 

może jest błędne, że większe znaczenie dla 

organizatorów miała ilość zaprezentowa-

nych referatów, a nie twórcza dyskusja, któ-

ra mogła się po niektórych z nich wywiązać, 

a przecież owa dyskusja bądź polemika by-

wa zazwyczaj ważniejsza niż suche informa-

cje zalewające uczestników konferencji.

Izabela Tomala


