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Uprzejmie przypominamy, że organizowana przez Komitet Nauk Pedagogicznych
Polskiej Akademii Nauk XXXI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, której gospodarzem
jest w tym roku Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się w dniach 11 – 16 września 2017 r.
w Katolickim Centrum Kultury „Dobre Miejsce” w Warszawie przy ul. Dewajtis 3. Temat
tegorocznych wykładów, warsztatów, warsztatów metodologicznych i konsultacji
z profesorami Letniej Szkoły brzmi: Problemy z własnym lub cudzym warsztatem
pisarstwa naukowego.
Letnie Szkoły Młodych Pedagogów profilowane są tematycznie. Problematyka
tegorocznej Szkoły kierowanej po raz dwudziesty czwarty przez prof. zw. dr hab. Marię
Dudzikową podejmuje sztukę pisarstwa naukowego. Problemy młodych pedagogów
z własnym lub cudzym warsztatem są dojmujące. Ich przezwyciężaniu posłuży refleksja
nad funkcjami języka w procesie wiedzotwórczym, osobliwościami języka szkół, nurtów,
paradygmatów w naukach humanistycznych i społecznych, odmianami stylowymi
współczesnej polszczyzny jako oferty dla pedagogów oraz strategiami pisania tekstów
na awans naukowy.
Zakładamy, że dociekania na różnym stopniu ogólności ujmowane w kategoriach
interdyscyplinarnych przyczynią się do wzrostu poziomu świadomości językowej

i kultury języka pedagogów, udoskonalenia indywidualnych warsztatów pisarskich oraz
zajęć dydaktycznych i w rezultacie efektywności w uprawianiu pedagogiki.

Ponadto,

żywimy nadzieję, że prezentacja osiągnięć młodych uczestników skłoni do integracji
środowiska

naukowego,

kontaktów

między

zacieśnienia

badaczami

z

więzi

różnych

międzypokoleniowej,

wzbogacenia

ośrodków

za

również

pomocą

„Międzyszkolnika”. Poziom konferencji gwarantuje grono znamienitych gości i tematyka
ich wystąpień. Większość zaproszonych na LSMP profesorów jest jednocześnie
członkami KNP PAN. Oto alfabetyczna lista profesorów i tytuły ich wykładów:
Ewa Bochno, (UZ), Jak budować warsztat pisarski studentów pedagogiki;
Maria Czerepaniak-Walczak, (USz), Pisanie i recenzowanie raportów z projektów
badawczych;
Maria Dudzikowa, (UAM), Metafora w dyskursie naukowym;
Stanisław Gajda, (UO), Komunikacja w nauce w perspektywie lingwistycznej;
Zenon Gajdzica, (UŚ), Sztuka pisania o niepełnosprawności;
Jolanta Maćkiewicz, (UG), Jak pisać prace naukowe;
Krzysztof Rubacha, (UMK), Język fenomenologiczny a behawioralny;
Tadeusz Sławek, (UŚ), Edukacja jako tworzenie i podtrzymywanie kultury nadziei;
Janusz Surzykiewicz, (UKSW), Duchowość jako zasób osobowy i społeczny
wyzwaniem dla edukacji;
Bogusław Śliwerski, (UŁ), Pisanie recenzji dorobku na awans naukowy;
Marek Wroński, (PWSZ w Kaliszu), Nierzetelność naukowa w publikacjach
pedagogów;
Mariusz Zemło, (KUL), Językowe uwarunkowanie wiedzy.
Ponadto odbędą się warsztaty: Język prezentacji medialnej - językiem komunikacji
z odbiorcą, prof. dr hab. Marek Furmanek z Zespołem Młodych (UZ); Redakcja tekstu

naukowego, redaktor dr Jolanta Świetlikowska, (Wydawnictwo Naukowe Katedra) oraz
Nowe technologie w pracy nad tekstem naukowym, dr Krzysztof Sawicki, (UwB).
W bieżącym roku organizatorzy otrzymali bardzo niską dotację z PAN, co wymusiło
podwyższenie opłaty dla uczestników do 1100 zł, a to stworzyło barierę trudną do
pokonania dla wielu potencjalnych uczestników. Zwracamy się do Państwa z prośbą
o

rozważenie

częściowego

pokrycia

kosztów

uczestnikom

Szkoły

Letniej

i poinformowanie społeczności akademickiej o takiej możliwości. Termin zgłoszeń został

przesunięty przez organizatorów do 15 czerwca, a termin uiszczenia opłat – do 20
czerwca.
Prosimy o życzliwe potraktowanie sprawy i z góry dziękujemy za wszelkie
działania podjęte dla zachowania nieprzerwanej 30-letniej tradycji Szkoły.
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