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Komunikat 1     

 

Szanowni Państwo, Młode Pedagożki, Młodzi Pedagodzy, 

 

przed nami Jubileuszowa XXXV Letnia Szkoła Młodych Pedagogów im. Marii Dudzikowej, 

organizowana przez Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk wraz                           

z Przewodniczącą prof. dr hab. Agnieszką Cybal-Michalską. Gospodarzem Szkoły jest 

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej na czele z Panią Rektor dr hab. Zdzisławą Dacko-

Pikiewicz, prof. AWSB i Przewodniczącym Rady Dyscypliny Pedagogika Akademii WSB        

dr hab. Markiem Walancikiem, prof. AWSB. Kierowniczkami naukowymi Jubileuszowej 

XXXV LSMP są: prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak i dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ.  

 

Jubileuszowa XXXV LSMP odbędzie się w dniach 5–9 września 2022 roku w malowniczo 

położonym kompleksie konferencyjno–wypoczynkowym w Bielsku–Białej u podnóża gór           

– Dębowca i Szyndzielni – Hotel Dębowiec z widokiem na Beskid Śląski i Mały. 

 

Celem Letnich Szkół jest wspieranie i stymulowanie rozwoju naukowego młodych pedagożek 

i pedagogów. W ramach tych Szkół stwarzane są okazje do uzupełniania i pogłębiania wiedzy, 

wzbogacania własnego warsztatu badawczego, a także możliwości debiutów naukowych oraz 

promowania najzdolniejszych. Ważne jest również tworzenie warunków sprzyjających 

autentycznej integracji środowiska, pracy w dobrej atmosferze i zacieśnianiu więzi 

międzypokoleniowych. Zajęcia odbywają się w kilku wypróbowanych już formach, jak 

wykłady, dyskusje panelowe, warsztaty i prezentacje naukowe zaproszonych gości                          

– autorytetów w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, rozmowy i konsultacje              

z nimi, problemowe seminaria w małych grupach, wizyty studyjne, wystąpienia i prezentacje 

dorobku młodej kadry pedagogicznej. 
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Specyfikę tegorocznej Letniej Szkoły Młodych Pedagogów nada jej temat: 

Pedagogika i edukacja w wikiświecie; o zmianie/zmianach kultury edukacji w środowisku 

cyfrowym - jak je badać, opisywać i interpretować. 

 

„Wikiświat” – szerzej środowisko mediów cyfrowych – to szczególny rodzaj sfery publicznej 

– spotkanie heterogenicznej publiczności, która rozwija się na wspólnej bazie komunikacji           

i osądu. To swoiste metaversum – nieunikniona obecna i przyszłościowa przestrzeń realizacji 

idei pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki krytycznej i emancypacyjnej, 

doświadczanie równości dostępu do edukacji i źródeł uczenia się, wolności, odpowiedzialności 

i solidarności. Wikiświat to nie tylko ruch kontrhegemoniczny, ale także poważna, trudna do 

powstrzymania aktywność masowa, w której jest możliwość przyłączania się do innych, ale też 

inicjowania interwencji społecznych. Jest to aktywność dostępna dla każdej osoby niezależnie 

od jej specyficznych właściwości, nierzadko utrudniających uczestniczenie w relacjach                 

z innymi. To świat wyzwalający wyobraźnię, miejsce obecności i rozwoju wiedzy, także tej 

wyciszonej i zakazanej, kształtowania umiejętności kognitywnych i instrumentalnych, 

odkrywania i doświadczania własnego potencjału oraz otwierania się na potrzeby i poglądy 

Innych/innych, poznawania i respektowania zasad etyki i netykiety. 

 

Zgodnie z ideą i zasadami Letniej Szkoły Młodych Pedagogów w polu zainteresowania jest 

interdyscyplinarne podejście do podjętego zagadnienia, analizowanie go i interpretowanie           

z wielu perspektyw teoretycznych i praxis, z uwzględnieniem szerokiego horyzontu 

temporalnego, aksjologicznego i metodologicznego. 

 

Jubileuszowa XXXV LSMP będzie zatem czasem i miejscem poszerzania wiedzy oraz 

wzbogacania (samo)świadomości metodologicznej młodych badaczy/badaczek. Poznanie 

teorii, podejść badawczych oraz doświadczeń stworzy okazję doskonalenia merytorycznego        

i warsztatu badawczego. Podjęta tematyka i sposoby jej realizacji pozwolą na wyzwolenie            

z uproszczeń i potoczności w postrzeganiu i traktowaniu świata mediów cyfrowych, głównie 

ze względu na ich funkcje ludyczne i autoekspresyjne, rozprawienie się z mitami i stereotypami. 

Wzbogaci ofertę pedagogii publicznych oraz przestrzeni walki o uznanie. Przyczyni się do tego 

spotkanie z wybitnymi uczonymi i dzielenie się własnym doświadczeniem. 
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Podjęta w tym roku problematyka koncentruje się na społecznej i cyfrowej przestrzeni 

współpracy i edukacji wymagającej wysokich kompetencji krytycznych oraz odporności na 

pokusy uproszczeń. Będzie uszczegóławiana w świetle różnych teorii i praktyk                                    

z uwzględnieniem - między innymi – następujących pytań: 

• Jakie są teoretyczne założenia aktualnej i przyszłościowej kultury edukacji w „wikiświecie”? 

• Jakie perspektywy metodologiczne są/mogą być użyteczne - co i jak warto badać? 

• Jak analizować, interpretować i opisywać fakty, zjawiska oraz procesy dziejące się w świecie 

mediów cyfrowych, jakie kategorie są/mogą być/ będą potrzebne do opisu zjawisk                            

z wikiświata? 

• Jakie są możliwości uczenia się w wikiświecie – od schoolingu do edukacji i tworzenia 

wyobrażonych wspólnot edukacyjnych? 

• Jaki jest edukacyjny potencjał nowych środków komunikacji – grafiki, emoji, unikodów               

– wykorzystywania i tworzenia ich w interakcjach edukacyjnych? 

Odpowiedzi na te i inne pytania będą formułowane i dyskutowane z udziałem wybitnych 

znawców wikiświata, podczas bezpośrednich kontaktów i konsultacji z zaproszonymi 

uczonymi o znaczącym, międzynarodowym dorobku, także spoza środowiska akademickich 

pedagogów, w tym z wybitnymi specjalistami w zakresie metodologii i socjologii Internetu, 

oceny wiarygodności treści w mediach cyfrowych oraz ochrony informacji, komunikacji 

medialnej i sztucznej inteligencji. Nasze zaproszenie do wystąpienia w roli Mistrzów zostało 

przyjęte - między innymi - przez Dariusza Jemielniaka, Adama Wierzbickiego, Macieja 

Tanasia, Natalię Hatalską, Zenona Gajdzicę, Bogusława Śliwerskiego, Jacka Pyżalskiego, 

Radosława Rybkowskiego. 

Możliwość uczenia się od nich i z nimi jest niepowtarzalną szansą odkrywania potencjału 

własnego oraz naukowego i edukacyjnego potencjału wikiświata. 

Informacje organizacyjne: 

1) Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (jest na stronie) do dnia 20 czerwca 2022 

r. 

2) Informujemy, że koszt uczestnictwa (zakwaterowanie: 5 noclegów, wyżywienie, materiały) 

w Szkole wynosi 1150,00 zł. 

3) Prosimy o dokonanie opłaty konferencyjnej do dnia 20 czerwca 2022 r.  

4) Doba hotelowa rozpoczyna się w niedzielę 4 września 2022 r. o godzinie 14:00. Zachęcamy 

do przyjazdu w niedzielę!!! 
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5)Bliższe informacje dotyczące XXXV Letniej Szkoły Młodych Pedagogów podamy                    

w kolejnym komunikacie oraz na naszej stronie https://wsb.edu.pl/xxxv-letnia-szkola-

mlodych-pedagogow/zaproszenie. 

6)W razie pytań prosimy o kontakt z Sekretarz  LSMP. 

 

Serdecznie zapraszamy Młode Pedagożki i Młodych Pedagogów do udziału w Letniej 

Szkole. Prosimy o upowszechnienie w Państwa środowisku wstępnych informacji                    

o tegorocznej Szkole. 

 

Kierowniczki Naukowe Jubileuszowej XXXV LSMP: 

prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak 

e-mail: malwa_1@interia.eu 

 

dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ 

e-mail: E.Bochno@ips.uz.zgora.pl 

tel. +48 691 335 565 

Sekretarz LSMP Prezydentka Forum Młodych Pedagogów przy KNP PAN kadencji 

2021/2022 

dr Karolina Walancik 

e-mail: kwalancik-ryba@wsb.edu.pl 

tel. +48 609 644 585 

  

Przewodniczący Rady Dyscypliny Pedagogika Akademii WSB 

dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB 

tel. +48 601 766 250 

e-mail: mwalancik@wsb.edu.pl 

 


