
Katedra Wczesnej Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczeci skiego
zaprasza serdecznie do udzia u w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

pt. Dziecko i filozofia w kontek cie wczesnej edukacji

Konferencja odb dzie si  w Szczecinie dniach 27-28 kwietnia 2015 roku na Wydziale
Humanistycznym US i adresowana jest do pedagogów, filozofów, psychologów,
kulturoznawców, teologów, terapeutów oraz nauczycieli. Konferencja jest zaproszeniem do
dyskusji nad problematyk  wczesnej edukacji, dotyczy  b dzie znaczenia filozofii
w kszta towaniu samodzielno ci poznawczej i twórczej dziecka, jego wra liwo ci wobec
wiata.

W dobie dynamicznego rozwoju cyfryzacji i informatyzacji spo ecze stw,
komercjalizacji kultury i populizmu mediów wa ny staje si  krytyczny namys  nad
kierunkiem przemian wczesnej edukacji. W tym kontek cie warto zada  nast puj ce pytania:
Jak  rol  pe ni  mo e nauczanie filozofii we wczesnej edukacji? Jak wykorzysta  w niej
dzieci ce filozofowanie? Jak kszta ci  kompetentnego, „charyzmatycznego” nauczyciela?

Mottem konferencji s  s owa prof. Leszka Ko akowskiego o charyzmatycznym
nauczycielu, który zw aszcza we wczesnej edukacji powinien mie  cechy Mistrza:

Mamy zaufanie do takich Mistrzów, je li s  zdolni naprawd  nas uczy
i wzbogaca  duchowo. Nauczanie jest ja owe, je li osoba nauczyciela nie jest

wpisana w tre  tego, czego uczy.

Tak pisze prof. Leszek Ko akowski, doctor honoris causa Uniwersytetu
Szczeci skiego, którego teksty nak aniaj  do aktywnego my lenia. Twórczo  prof. Leszka
Ko akowskiego, a tak e wielu innych filozofów i pedagogów, stanowi  b dzie punkt wyj cia
do rozwa  w nast puj cych panelach tematycznych:

1. Filozofia dziecka i dzieci stwa w literaturze i kulturze
2. Twórczo  dziecka jako aktywno  filozoficzna
3. Nauczyciel wczesnej edukacji i wychowanie do warto ci
4. Pedagogika filozoficzna i kultura wczesnej edukacji
5. Filozofia dla dzieci Lipmana i inne programy edukacyjne

Wyk ad inauguracyjny wyg osi prof. Robert Pi at, ceniony polski filozof, wspó autor
podr czników do nauczania filozofii, wspó wykonawca innowacyjnego projektu
europejskiego pt. „Pozwoli  dzieciom my le ”.

Konferencji towarzyszy  b : wystawa prac plastycznych dzieci, kiermasz ksi ek
oraz warsztaty metodyczne dla nauczycieli.

Tematy referatów mo na zg asza  do 28 lutego 2015 roku na adres:
joannasaja@gmail.com lub dr Paula Wia ewicz-Wójtowicz, Instytut Pedagogiki, 71-431
Szczecin, ul. Ogi skiego 16/17.

 Koszt udzia u w konferencji wynosi 450 z  (dla doktorantów 400 z ) i obejmuje
materia y promocyjne, wy ywienie (w tym uroczyst  kolacj ) oraz publikacj  referatu (po
uzyskaniu pozytywnej recenzji) w wysoko punktowanym czasopi mie.

mailto:joannasaja:@gmail.com


Op at  konferencyjn  nale y ui ci  do 20 marca 2015 roku. Numer konta zostanie
podany w komunikacie nr 2.

Komitet Organizacyjny tworz :

dr hab. Urszula Ch ci ska, prof. US  przewodnicz ca,
checinska1@wp.pl

mgr Joanna Krzemkowska-Saja – sekretarz,
joannasaja@gmail.com, tel. 788-792-397

dr Paula Wia ewicz-Wójtowicz – sekretarz,
paula.wiazewicz-wojtowicz@tlen.pl, tel. 517-438-399

dr Beata Birnbach

dr Bo ena Grzeszkiewicz

dr Ma gorzata Falkiewicz-Szult

dr Ma gorzata Kunicka

dr Agnieszka Materne

mgr Ewa Mrówka

dr Julita Orzelska

dr Jacek Moroz

Sk ad Komitetu Naukowego zostanie podany w Komunikacie nr 2.

Serdecznie zapraszamy do Szczecina!
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