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Międzynarodowa Konferencja Naukowa
 „Psychopedagogiczne problemy edukacji 

i funkcjonowania człowieka – teoria i praktyka” 
Lublin 26–27.11.2015 r.

W dniach 26–27.11.2015 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa pt: Psychopedagogiczne problemy edukacji i funkcjono-
wania człowieka – teoria i praktyka. 

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Komitet Nauk Pedagogicznych 
PAN, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Wojewoda Lubelski Wojciech 
Wilk, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, zaś patronat 
medialny: Radio Lublin, TVP Lublin, Kurier Lubelski, Magazyn Psychologiczny 
Charaktery, Lubelskie – Smakuj Życie! 

Debaty konferencyjne zogniskowane były w kilkunastu obszarach tema-
tycznych, co pozwoliło na możliwie wieloprofilowe ujęcie problematyki. Celem 
konferencji było podjęcie przez przedstawicieli akademickich ośrodków pedago-
gicznych z Polski i z zagranicy dyskursu naukowego nad aktualnymi problemami 
pedagogiki i psychologii w zakresie edukacji i funkcjonowania człowieka, w wy-
miarze teoretycznym i praktycznym.

W konferencji wzięło udział 338 osób – w tym:
•	 170 przedstawicieli (w tym 96 samodzielnych pracowników nauki) 

41 uczelni wyższych: uniwersytetów, akademii, politechnik, szkół wyż-
szych z wiodących ośrodków akademickich w Polsce, 

•	 40 gości zagranicznych z trzynastu ośrodków naukowych z Ukrainy, 
Białorusi, Czech i Turcji (Narodowa Akademii Nauk Pedagogicznych 
Ukrainy w Kijowie; Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana 
Franki w Drohobyczu, Ukraina; Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny 
w Tarnopolu, Ukraina; Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla 
Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, Ukraina; Połtawski Narodowy Uniwer-
sytet Pedagogiczny im. Vladimira Galaktionovicha Korolenki, Ukraina; 
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Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny w Humaniu, 
Ukraina; Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych, Ukraina; Czer-
nihowski Narodowy Uniwersytet Technologiczny, Ukraina; Wschodnio-
europejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku, Ukraina; 
Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych we Lwowie, Ukraina; 
Państwowy Uniwersytet im. Aleksandra Puszkina w Brześciu, Białoruś; 
Uniwersytet Palackiego W Ołomuńcu, Czechy; Uniwersytet Abant Izzet 
Baysala w Bolu, Turcja),

•	 Praktycy z instytucji i organizacji edukacyjnych i pomocowych,
•	 128 pracowników i doktorantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii 

UMCS.
Komitet programowy konferencji tworzyli: prof. dr hab. Ryszard Bera; prof. 

dr hab. Janusz Kirenko; dr hab. Cezary Domański, prof. nadzw.; dr hab. Anna Du-
dak; dr hab. Anna Kanios, prof. nadzw.; dr hab. Katarzyna Klimkowska; dr Mał-
gorzata Kuśpit. Do komitetu organizacyjnego konferencji należeli: prof. dr hab. 
Ryszard Bera – przewodniczący, dr hab. Anna Kanios, prof. nadzw. – sekretarz, 
dr hab. Katarzyna Klimkowska – sekretarz, dr Joanna Wierzejska – koordynator.

W obradach plenarnych uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpień prof. 
dr. hab. Bogusława Śliwerskiego (Uniwersytet Łódzki); prof. dr. hab. Jerzego 
Brzezińskiego (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu); prof. dr. hab. 
Stefana M. Kwiatkowskiego (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grze-
gorzewskiej w Warszawie); prof. dr hab. Nelli Nyczkało (Narodowa Akademii 
Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie); prof. dr hab. Marii Kielar-Turskiej 
(Uniwersytet Jagielloński); prof. dr. hab. Jerzego Nikitorowicza (Uniwersytet 
w Białymstoku); prof. dr. hab. Stanisława Popka (Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie). 

Obrady konferencyjne, prowadzone w szesnastu interdyscyplinarnych ze-
społach problemowych, zogniskowane były wokół następujących obszarów te-
matycznych: 

1. Człowiek w środowisku pracy.
2. Nowe tendencje w pracy socjalnej – problemy kształcenia i działania.
3. Wieloaspektowy obraz współczesnej edukacji wczesnoszkolnej / możli-

wości i ograniczenia nowoczesnych technologii informacyjnych w dy-
daktyce.

4. Edukacja międzykulturowa dla przyszłości. Od teorii do praktyki.
5. Pedagodzy, nauczyciele, instytucje oświatowe i ich wkład w edukację 

dzieci i młodzieży. Przeszłość i teraźniejszość.
6. Sztuka – edukacja – animacja w XXI wieku.
7. W poszukiwaniu jakości życia dziecka – dyskursy wokół opieki, wycho-

wania i kształcenia.
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8. Wychowanie resocjalizujące – utopia czy rzeczywistość? 
9. Edukacja nauczycieli – współczesne problemy i kierunki przemian.
10. Edukacja i psychospołeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawno-

ścią w realiach zintegrowanej Europy. Nowe szanse i stare bariery.
11. Psychospołeczne aspekty funkcjonowania rodziny.
12. Wychowanie wobec wyzwań współczesności.
13. Diagnoza neuropsychologiczna – dylematy i perspektywy rozwoju.
14. Nowe metody i techniki w badaniach psychologicznych/trajektorie zmian 

– kontekst rozwojowy i edukacyjny.
15. Diagnoza i stymulacja zdolności i uzdolnień twórczych podstawą nowo-

czesnej modernizacji systemu edukacji/edukacyjny kontekst funkcjono-
wania człowieka.

16. Duchowość – niedoceniany aspekt psyche? 
W ramach konferencji w Instytucie Pedagogiki UMCS odbyła się podniosła 

i wzruszająca uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej śp. Prof. 
dr. hab. Januszowi Plisieckiemu. W wydarzeniu tym wzięli udział członkowie 
najbliższej rodziny Profesora. 

Ponadto konferencyjne spotkanie tak licznego grona naukowców – peda-
gogów i psychologów z całej Polski było również sposobnością do prezentacji 
książki śp. Prof. dr. hab. Zbigniewa Pietrasińskiego pt. Dziennik komputerowy 
z […]. Prezentację tę uświetniła obecność p. Marii Pietrasińskiej – żony Profe-
sora.

Katarzyna Klimkowska, Anna Kanios, Joanna Wierzejska
Zakład Pedagogiki Pracy i Andragogiki

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


