
 

 

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu 

oraz  

Uniwersytet Rzeszowski 

i 
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Tatrzańskie Sympozjum Naukowe  

Edukacja jutra 

 

Sympozjum 

odbędzie się w dniach 20–22.09.2021 r. w Zakopanem 

w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „HYRNY”, ul. Piłsudskiego 20 
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Patronat medialny: 

 



Wprowadzenie do tematyki XXVII Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego  

Edukacja jutra 

Edukacja w Polsce – w III RP – w ostatnich dwóch dekadach podlega tendencjom zmian w stronę 

centralistycznego zarządzania oświatą i ścisłego nadzorowania. Związane to jest m.in. z przyjmowaniem idei 

edukacyjnych (naczelnych celów i zadań), z doborem treści humanistycznych i społecznych. Wynika to z 

polityk oświatowych (rządowych) będących efektem wyborów, a te są zmienne. To nauczyciele, 

wychowawcy, rodzice, młodzież dorosła (w tym studenci), uczestnicy Tatrzańskich Sympozjów Naukowych 

występują jako wyborcy i decydują o składach Sejmu i Senatu, pośrednio o osobach rządzących, także 

oświatą. Trzeba się z tym liczyć, ale w tak określonych ramach edukacji warto (trzeba) uwzględnić: 

1. Elementy wolności edukacyjnej, możliwości sprawstwa nauczycieli, uczniów i rodziców, 

współdziałania tych podmiotów oświatowych, wprowadzania innowacji.  

2. Sposoby racjonalnego prowadzenia wychowania (moralnego, estetycznego, zdrowotnego), kształcenia 

(nauczania i wychowania umysłowego, przy czym temu drugiemu trzeba dać wyższą rangę), opieki, 

profilaktyki, terapii. 

3. Zmienność form edukacji, w tym edukacji zdalnej oraz hybrydowej, i wskazywanie ich uwarunkowań 

ekonomicznych, społecznych, wyposażenia szkół i domów rodzinnych, wykształcenia rodziców 

uczniów. 

4. Wykorzystywanie wiedzy z badań edukacyjnych (pedagogicznych) – opisowych, diagnostycznych, 

wyjaśniających, eksperymentalnych: 

a) osiąganych współcześnie w Polsce; 

b) wyprowadzanych z doświadczeń z przeszłości; 

c) uzyskiwanych z badań porównawczych, badań międzynarodowych. 

5. Wykorzystywanie wiedzy z badań edukacyjnych z innych nauk – humanistycznych i społecznych, 

m.in. nauk filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych. 

6. Diagnozowanie i projektowanie działań naprawczych w zakresach zjawisk negatywnych edukacyjnie, 

m.in. uczniowskiej agresji, cyberprzemocy, uzależnień od środków odurzających, marginalizowania, 

dyskryminacji, nietolerancji. 

7. Przygotowywanie nauczycieli i wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą  

z niepełnosprawnościami rozwojowymi w sferach fizycznej i intelektualnej oraz z zaburzeniami 

osobowościowymi, m.in. z depresjami, ze skłonnościami samobójczymi. 

Wyżej zarysowane obszary mogą być brane pod uwagę przy namyśle nad tematami wystąpień ustnych  

i pisemnych przygotowywanych na XXVII Tatrzańskie Sympozjum Naukowe. Realizowanie takich tematów 

mogłoby dawać impulsy do zmierzania w stronę widnokręgu wyznaczonego przez edukację jutra. 

 

                       prof. zw. dr hab. Stanisław Palka 

przewodniczący Komitetu Naukowego XXVII TSN 

 

 

 

 

 

 



Opłata za udział w Sympozjum wynosi 850 zł i obejmuje: koszt noclegów, materiałów 

konferencyjnych oraz publikacji. Wszystkim zaproszonym Uczestnikom Sympozjum zapewniamy 

noclegi w pokojach 1- i 2-osobowych w dniach 20–22.09.2021 r., pełne wyżywienie w dniach  

20–21.09.2021 r. oraz śniadanie i obiad w dniu 22.09.2021 r. Informujemy, że istnieje możliwość 

przyjazdu w dniu 19.09.2021 r. na koszt własny.  

 

Zgłoszenie udziału w Sympozjum należy przesłać do 26 marca 2021 r., a tekst wystąpienia  

(tekst w edytorze tekstowym przesłany na adres mailowy tsn@humanitas.edu.pl  

– otrzymanie tekstu potwierdzamy drogą mailową) najpóźniej do 31 marca 2021 r.  

 

 

Potwierdzeniem udziału w Sympozjum będzie przelanie kwoty 850 zł  

najpóźniej do 28 maja 2021 r. na konto:  

 

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS  

41-200 SOSNOWIEC, UL. KILIŃSKIEGO 43  

ING BANK ŚLĄSKI S.A  

O/SOSNOWIEC  

24 1050 1360 1000 0008 0337 9932  

z dopiskiem „XXVII TSN”  

Wraz z przelewem prosimy o podanie danych do faktury (pełna nazwa firmy, adres, NIP)  

 

 

Niezbędne informacje oraz materiały (formularz zgłoszeniowy, wymogi redakcyjne itp.)  

znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.tsn.edu.pl  

 

 

Dodatkowych informacji udziela: 

 

• w sprawach organizacyjnych  

mgr Ewa Kraus 

tel. 0-32 363 12 00  

tel. kom. 666 083 597  

tsn@humanitas.edu.pl  

 

 

• w sprawach dotyczących publikacji w monografii  

lub „Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika”  

dr Aleksandra Kamińska-Małek 

tel. 784 43 42 63 

aleksandra.kaminska@humanitas.edu.pl  

 

• we wszystkich innych sprawach  

(w tym publikacji w czasopiśmie innym niż 

„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika”) 

dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. WSH  

tel. kom. 601 73 43 39 

piotr.olesniewicz@humanitas.edu.pl  

mailto:tsn@humanitas.edu.pl
http://www.tsn.edu.pl/
mailto:tsn@humanitas.edu.pl
mailto:aleksandra.kaminska@humanitas.edu.pl
mailto:piotr.olesniewicz@humanitas.edu.pl


WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS  

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec  

tel.: 32 363 12 00,  

faks: 32 363 12 07  

e-mail: sekretariat@humanitas.edu.pl  

www.humanitas.edu.pl 

 

Organizatorzy uprzejmie informują o możliwości publikacji tekstów autorskich: 

 

• w monografii naukowej XXVII Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego, która będzie się 

składać z rozdziałów (artykułów) w języku polskim. Monografia będzie punktowana zgodnie 

ze standardami MNiSW. Prosimy  o przesyłanie tekstów do monografii na adres: 

tsn@humanitas.edu.pl.  Pragniemy zaznaczyć, że w monografii nie będą mogły zostać 

zamieszczone teksty, które: 

o zostaną nadesłane po 28 marca 2021 r., 

o nie spełniają wymogów redakcyjnych, 

o nie uzyskają pozytywnych recenzji wydawniczych. 

• w „Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika”. Czasopismo jest 

umieszczone w Wykazie czasopism naukowych MNiSW z przypisaną liczbą 20 pkt. za artykuł. 

Numery, których wydanie zostało zaplanowane na rok 2021, ukażą się w drugiej połowie 

2021 r. Informacje dotyczące czasopisma, w tym informacje niezbędne do poprawnego 

przygotowania artykułu (tj. tematyczny zakres zainteresowań, wymagania dotyczące 

konstruowania artykułu, wymagania redakcyjne) oraz wewnętrzna procedura dotycząca prac 

wydawniczych (od zgłoszenia artykułu do jego publikacji), znajdują się na jego stronie 

internetowej: https://humanitas-pedagogika.publisherspanel.com/. Artykuły do czasopisma 

prosimy zgłaszać wyłącznie za pomocą panelu redakcyjnego czasopisma dostępnego na 

stronie: https://editors.publisherspanel.com/ppanel/index. Jednak w ramach patronatu 

medialnego czasopisma nad XXVII Tatrzańskim Sympozjum Naukowym „Edukacja jutra” 

do prac redakcyjnych w „Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika” 

nie będą mogły zostać skierowane teksty, które: 

o zostaną nadesłane po 28 marca 2021 r., 

o nie są przygotowane zgodnie z wymaganiami czasopisma opisanymi na jego stronach 

internetowych, 

o ich tematyka jest niezgodna z przyjętą linią czasopisma, 

o nie uzyskają pozytywnej opinii Oficyny Wydawniczej Humanitas, 

o nie uzyskają pozytywnych recenzji wydawniczych. 

• organizatorzy planują poszerzyć możliwości publikowania artykułów z konferencji w innych 

czasopismach (w dyscyplinie pedagogika) za min. 20 pkt. (szczegóły w kolejnym 

komunikacie). 
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