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XXVI Tatrzańskie Sympozjum Naukowe Edukacja jutra 

Sympozjum Tatrzańskie:  

Wędrowanie w stronę słonecznych obszarów edukacji 

 

Tatrzańskie Sympozja i Seminaria Naukowe odbywają się już od 26 lat. Niezmienne jest w nich 

odniesienie do podstawowych składników edukacji, którymi są: kształcenie (nauczanie i wychowanie 

umysłowe) i wychowywanie (moralne, estetyczne, zdrowotne), a także częściowo opieka i profilaktyka. 

Niezmiennie te procesy są ujmowane w formie składników, którymi są: cele (oparte na aksjologii), 

treści, metody, formy kształcenia i wychowania, formy organizacyjne pracy uczennic i uczniów oraz 

wychowanek i wychowanków, środki kształcenia i wychowania, kontrola i ocena wyników. Są one 

realizowane przy respektowaniu zasad kształcenia i wychowania. Podejmowanie hasła „edukacja 

jutra” wskazywało na chęci uczestniczek i uczestników sympozjów (seminariów) do określania potrzeb 

zmian edukacyjnych. Uczestniczki i uczestnicy: a) nie mieli przekonania, że w wyniku ich obrad zmieni 

się edukacja – wszak zasadnicze zmiany, reformy edukacyjne zależały od decyzji polityków 

oświatowych realizujących programy ideologiczne ekip sprawujących władzę; jednakowoż 

uczestniczki i uczestnicy: b) mieli świadomość, że ich obrady wyrażają chęci wprowadzenia 

korzystnych zmian w kształceniu i wychowaniu dzieci, młodzieży i dorosłych, bez względu na 

obowiązujący doraźnie system oświatowy; c) wiedzieli, że procesy kształcenia i wychowania zależą od 

istotnych zmian w edukacyjnych uwarunkowaniach zewnętrznych: cywilizacyjnych, społecznych, 

politycznych, kulturowych, ekonomicznych, obyczajowych, wyznaniowych. Te przeświadczenia dawały 

poczucie pewności, że potrzebne jest ciągłe rozważanie tematu edukacji jutra. Taką postawę, jak można 

mniemać, będą (będą mogli) przejawiać uczestnicy i uczestniczki XXVI Tatrzańskiego Sympozjum 

Naukowego w 2020 roku. Doświadczenia z ćwierćwiecza Sympozjów (Seminariów) wskazują, że 

zmienia się sytuacja w zakresie potrzeb edukacji, silniej zaznaczają się fakty, zjawiska i procesy 

negatywne, społecznie rzutujące na zachowania uczennic i uczniów, wychowanek i wychowanków, 

wyraźniej rysują się zjawiska anomalii w rozwoju fizycznym i psychicznym dzieci i młodzieży. Wymusza 

to u osób realizujących procesy kształcenia i wychowania stosowanie działań profilaktycznych, 

ochronnych, terapeutycznych. Aby w tej sytuacji analizować potrzeby zmian w edukacji jutra, 

niezbędna jest wiedza z zakresu edukacyjnych badań opisowych, diagnostycznych, wyjaśniających, 

eksperymentalnych, historycznych, porównawczych i międzynarodowych. Potrzebna jest również 

wiedza dotycząca aktualnych doświadczeń z praktyki edukacyjnej, z działań innowacyjnych. Można 

więc przenośnie rzecz ująć, że te działania poznawcze, badawcze, praktyczne wyznaczają drogę  

w stronę słonecznych obszarów edukacji. Powyższe wprowadzenie usprawiedliwia przyjęcie 

poniższego zestawu obszarów tematycznych XXVI Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego: 
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I. Praktycznie użyteczne dane z aktualnych edukacyjnych badań opisowych, diagnostycznych, 

prognostycznych i eksperymentalnych w zakresie kształcenia (nauczania, wychowania 

umysłowego), wychowania (moralnego, estetycznego, zdrowotnego, obronnego), opieki, 

profilaktyki. 

II. Wykorzystywanie danych z wyjaśniania i interpretowania aktualnych zjawisk i procesów 

edukacyjnych w Polsce i poza Polską. 

III. Pozytywne impulsy i wzory z doświadczeń edukacyjnych z przeszłości w Polsce i innych krajach 

(na podstawie badań historycznych). 

IV. Informacje o stanie i użyteczności innowacji w praktyce edukacyjnej Polski i innych krajów 

europejskich (na podstawie badań porównawczych i międzynarodowych). 

V. Orientacja w danych z badań nad edukacją w naukach filozoficznych, psychologicznych, 

socjologicznych, etnologicznych, ekonomicznych, o kulturze, o polityce. 

VI. Osłabianie zjawisk agresji (w tym cyberprzemocy), uzależnień (m.in. uzależnień od internetu  

i telefonu komórkowego), dyskryminacji, nietolerancji (etnicznej, wyznaniowej, kulturowej, 

ekonomicznej) uczennic i uczniów w procesach edukacji. 

VII. Obniżanie poziomu niechęci rodziców do nauczycieli i nauczycieli do rodziców, respektowanie 

praw uczniów i praw nauczycieli. 

VIII. Przygotowywanie nauczycielek i nauczycieli do pozytywnego reagowania i postępowania  

w pracy z uczennicami i uczniami z defektami fizycznymi i psychicznymi,  

z niepełnosprawnościami, ze stanami depresyjnymi. 

Niechaj badacze i praktycy edukacyjni znajdują w tych obszarach miejsce dla tematyki swoich 

wystąpień. Niech głosom seniorów i osobom w sile wieku badawczego towarzyszą głosy młodzieży 

naukowej (licencjatów, magistrów, doktorów), wszak ona bierze na ramiona brzemię ulepszania 

edukacji – tworzenie podstaw edukacji jutra.  

Obrady XXVI Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego odbywają się w scenerii Tatr, w środowisku 

kulturowym Podhala, co może wywoływać pozytywne impulsy emocjonalne, intelektualne  

i towarzyskie, podobnie jak wcześniejsze Sympozja realizowane w Zakopanem. 

prof. dr hab. Stanisław Palka 

Przewodniczący Komitetu Naukowego  

XXVI Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego „Edukacja jutra” 
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PROGRAM  

 
XXVI TATRZAŃSKIEGO SYMPOZJUM NAUKOWEGO EDUKACJA JUTRA  

21-23 września 2020 r., Zakopane, Hotel „Hyrny”, ul. J. Piłsudskiego 20 
 

21 września 2020 r., poniedziałek 
 

Godzina Program Miejsce 

7:00–9:00  Rejestracja uczestników 

XXVI Tatrzańskiego Sympozjum Tatrzańskiego 

Recepcja 

hotelu 

8:00–9:00 Śniadanie Restauracja 

9:00–10:30 Wprowadzenie w tok realizacji Sympozjum 

Uroczyste otwarcie Sympozjum 

Duża sala 

konferencyjna 

10:30–11:00 Przerwa kawowa Restauracja 

11:00–13.00 I sesja plenarna 

 

Duża sala 

konferencyjna 

13:00–13:30 Przerwa kawowa Restauracja 

13:30–15:30 II sesja plenarna Duża sala 

konferencyjna 

15:30–16:30 Obiad Restauracja 

17:00–18:30 

Panel dyskusyjny 1 

Praktycznie użyteczne dane w zakresie kształcenia  

i wychowania z badań: teoretycznych i praktycznych, 

polskich i zagranicznych, współczesnych  

i historycznych  

Sala A-1 

Panel dyskusyjny 2  

Orientacja w danych z badań nad edukacją w naukach 

filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych 

i kulturowych 

Sala S-2 

Panel dyskusyjny 3  

Innowacje w edukacji. Nauczyciele, uczniowie i rodzice 

w przestrzeni szkolnej – prawa, obowiązki i specjalne 

potrzeby edukacyjne. Ochrona uczniów przed 

negatywnymi zjawiskami) 

Sala S-3 

Panel dyskusyjny 4  
Strategia i prognostyka – wspólne obszary dociekań 
naukowych – wymiar teoretyczny  

Sala S-4 
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Panel dyskusyjny 5  
Bezpieczeństwo wewnętrzne w kontekście ewolucji 
wiedzy w zakresie dyscypliy naukowej Nauki  
o bezpieczeństwie 

Sala  

Panel dyskusyjny 6  
Bezpieczeństwo człowieka a bezpieczeństwo narodowe – 
nowe możliwości, stare paradoksy 

Sala  

20:00  Uroczysta kolacja  Restauracja 

 

22 września 2020 r., wtorek 
 

Godzina Program Miejsce 

7:00–8:00 Śniadanie Restauracja 

08:00–14:00 Dzień Tatrzański – zajęcia dydaktyczne w Tatrach Tatry 

14:00–15:00 Obiad Restauracja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30–17:00 

Panel dyskusyjny 1 (ciąg dalszy) 

Praktycznie użyteczne dane w zakresie kształcenia  

i wychowania z badań: teoretycznych i praktycznych, 

polskich i zagranicznych, współczesnych i historycznych 

Sala A-1 

Panel dyskusyjny 2 (ciąg dalszy) 

Orientacja w danych z badań nad edukacją w naukach 

filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych  

i kulturowych 

Sala S-2 

Panel dyskusyjny 3 (ciąg dalszy) 

Innowacje w edukacji. Nauczyciele, uczniowie i rodzice 

w przestrzeni szkolnej – prawa, obowiązki i specjalne 

potrzeby edukacyjne. Ochrona uczniów przed 

negatywnymi zjawiskami) 

Sala S-3 

Panel dyskusyjny 4 (ciąg dalszy) 

Strategia i prognostyka – wspólne obszary dociekań 

naukowych – wymiar krajowy i międzynarodowy  

Sala S-4 

Panel dyskusyjny 5 (ciąg dalszy) 

Problematyka wspólnotowości w kontekście 

bezpieczeństwa społecznego 

Sala 

Panel dyskusyjny 6 (ciąg dalszy) 

Synergia cywilno-wojskowa 

Sala 

17.30–18:30 Spotkanie Komitetu Naukowego i Komitetu 

Organizacyjnego XXVI TSN 

Konceptualizacja 

XXVII Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego 

Sala S-4 
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20:00–24:00 Kolacja w stylu regionalnym „Bąkowo 

Zohylina” 

 

23 września 2020 r., środa 
 

Godzina Program Miejsce 

8:00–9:30 Śniadanie Restauracja 

10:00–12:00 Podsumowanie  

XXVI Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego 

Konceptualizacja 

XXVII Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego 

 

Duża sala 

konferencyjna 

12:00–13:00 Obiad Restauracja 

do 14:00 Wyjazd uczestników Sympozjum  
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PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 

 
Poniedziałek – 21.09.2020 r. 

 

9:00–10:30           Wprowadzenie w tok realizacji Sympozjum 

• dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. WSH – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXVI 

TSN 

 

                               Uroczyste otwarcie 

                               XXVI Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego „Edukacja jutra” 

 

• prof. dr hab. Stanisław Palka – Przewodniczący Komitetu Naukowego XXVI TSN 

• dr Mariusz Lekston – Prorektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu 

• dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR – Dziekan Wydziału Pedagogicznego, Uniwersytet 

Rzeszowski 

• płk dr hab. inż. Krzysztof Krakowski, prof. ASzWoj – Dziekan Wydziału Wojskowego,  

        Akademia Sztuki Wojennej 

 

Przewodniczą: 
 

• prof. dr hab. Stanisław Palka – Przewodniczący Komitetu Naukowego XXVI TSN, 

                                                        Uniwersytet Jagielloński 

• dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. WSH – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego  

                                                                      XXVI TSN, Akademia Wychowania Fizycznego  

                                                                      we Wrocławiu 

• dr Mariusz Lekston – Prorektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu 

• dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR – Dziekan Wydziału Pedagogicznego, Uniwersytet 

Rzeszowski 

• płk dr hab. inż. Krzysztof Krakowski, prof. ASzWoj – Dziekan Wydziału Wojskowego,  

        Akademia Sztuki Wojennej 
 

Wystąpienia zaproszonych gości: 

• mgr inż. Piotr Bąk – Starosta Tatrzański 

• mgr Leszek Dorula – Burmistrz Zakopanego 

 

Podziękowania i gratulacje  

 

http://www.wwoj.akademia.mil.pl/dziekan-wwoj/
http://www.wwoj.akademia.mil.pl/dziekan-wwoj/
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Wykład wprowadzający: 

prof. dr hab. Stanisław Palka  

Wprowadzenie w problematykę XXVI Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego „Edukacja 

jutra 

 

10:30–11:00 Przerwa kawowa  

 

11:00–13:00                          I sesja plenarna  

 

Przewodniczą: dr hab. Anna Karpińska, prof. UwB 

 dr hab. Anna Krajewska 

 dr Aleksandra Kamińska-Małek 

Wystąpienia: 

 

dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR 

Analiza procesu kształcenia w kategoriach aktów komunikowania 

dr hab. Krzysztof Krakowski, prof. ASzWoj 

Wychowawca i działanie wychowawcze w działaniu patriotycznym  

prof. dr hab. Danuta Waloszek 
Znane i nieznane wymiary innowacji nauczycielskiej. Kontekst badawczy  

prof. dr hab. Bogdan Szulc, prof. dr hab. Tomasz Majewski 

Wychowanie moralne i jego konsekwencje w poglądach i zachowaniach młodzieży  

dr hab. Ewa Kochanowska, prof. ATH 

Po co jest szkoła? Funkcje szkoły z perspektywy kandydatów do zawodu nauczyciela 

dr Maria Katarzyna Grzegorzewska 

Cele i zadania edukacji jutra – dyskurs interdyscyplinarny 

 

13:00–13:30                                Przerwa kawowa 
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13:30–15:30                         II sesja plenarna  

 

Przewodniczą: prof. dr hab. Danuta Waloszek 

 dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR 

 dr hab. Krzysztof Krakowski, prof. ASzWoj 

Wystąpienia: 

 

dr hab. Janusz Morbitzer, prof. Akademii WSB 

Edukacja w epoce współczesnych kryzysów 

dr hab. Jolanta Bonar, prof. UŁ 
Obserwacja etnograficzna w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji 

dr hab. Ewa Borowiec, prof. UŚ 
Wykorzystywanie wiedzy metodologicznej w indywidualizacji kształcenia studentów  

dr hab. Anna Krajewska 

Formy organizacyjne współdziałania dydaktycznego w procesie kształcenia w ocenie 
nauczycieli i studentów 

dr Agnieszka Kozerska 
Odmiany active ageing z perspektywy codzienności osób starszych 

 

DYSKUSJA 

 

15:00–16:30 Obiad 
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Dyskusje panelowe I 

17.00–18:30                                    Panel dyskusyjny 1 

Praktycznie użyteczne dane w zakresie kształcenia i wychowania z badań:  

teoretycznych i praktycznych, polskich i zagranicznych, współczesnych i historycznych) 

(SALA „A-1") 

 

Moderatorzy dyskusji: dr hab. Ewa Kochanowska, prof. ATH 

 ks. dr hab. Grzegorz Godawa 

 dr Mariusz Lekston 

 

Występujący w panelu: 

dr hab. Ewa Gurba, mgr Paulina Rzewucka, lic. Marcelina Kalemba 

Pojęcie wdzięczności w opinii osób u progu dorosłości 

 

dr Jakub Czopek  

Poszukiwanie informacji przez studentów – raport z badań pilotażowych 

 

dr Magda Urbańska 

Mediacje w szkole jako forma wsparcia w środowisku oświatowym w opiniach młodzieży 
akademickiej  

dr Dorota Ciechanowska 

Rozbieżności pomiędzy samooceną studentów a zaangażowaniem w proces uczenia się 

studentów pokolenia cyfrowego  

 

dr Małgorzata Ostrowska  

Wybrane problemy aktywności fizycznej studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – 

kontekst doświadczeń sportowych i wychowania rodzinnego 

 

dr hab. Zbigniew Leśniewski 

Treści szkolenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  
 

dr Paweł Ostolski 

Wybrane problemy szkolenia obronnego w Polsce 

prof. dr hab. Stanisław Kowalkowski 
Jakość kształcenia w uczelni wojskowej w świetle oceny warunków kształcenia nauczycieli  
i studentów – wnioski z badań 
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Uczestnicy panelu: 

dr Justyna Kosz-Szumska 

dr hab. Małgorzata Kaliszewska, prof. UJK 

dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, prof. UO 

dr Żaneta Kaczmarek 

dr Paweł Dobrakowski 

 

Udział w dyskusji:  

dr hab. Anna Krajewska 

dr Anna Batiuk 

dr Mateusz Garbiec 

mgr Piotr Karaś 

 

 

* czas prezentacji referatu w panelu dyskusyjnym - ok. 7 min 

20:00 – uroczysta kolacja (hotel „Hyrny”) 
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17:00–18:30                          Panel dyskusyjny 2 

 

Orientacja w danych z badań nad edukacją 

 w naukach filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych i kulturowych 

(SALA „S-2") 

 

Moderatorzy dyskusji: prof. dr hab. Bogdan Szulc 

 dr hab. Małgorzata Kaliszewska, prof. UJK 

 dr Daniela Colonna-Kasjan 

 

Występujący w panelu: 

dr Barbara Klasińska  

Drogi rozwoju kompetencji hermeneutycznych: koniec alibi, początek „słonecznej 

przygody” 

 

dr Barbara Klasińska, dr hab. Małgorzata Kaliszewska, prof. UJK 

Przeżycie – przebudzenie – przemiana. Inicjacyjne dynamizmy egzystencji ludzkiej  

w motywowaniu studentów pedagogiki pracy socjalnej do (samo)doskonalenia kompetencji 

hermeneutycznych  

mgr Joanna Lorenc 

Zmiana społeczna a edukacja 

 

dr Emilia Musiał  
Edukacja cyfrowa, czyli jaka? 

 

dr Sylwia Przewoźnik 

Edukacja w społeczeństwie technokratycznym i informacyjnym. Spojrzenie krytyczne  

i horyzontalne 
 

mgr Sylwia Wilczyńska  

Wyobraźnia moralna dzieci w kontekście rozważań nad wychowaniem moralnym 

 
dr Monika Miczka-Pajestka 

Podmiot a instytucje w perspektywie etycznej. Wokół problematyki komunikacji  

i tożsamości 
 

dr hab. Ilona Urych, dr Dorota Domalewska 

Tożsamość narodowa i patriotyzm uczniów klas wojskowych i studentów wojskowej uczelni 

wyższej jako istotne elementy bezpieczeństwa narodowego  
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Uczestnicy panelu: 

dr Anna Lisiecka 

dr Maria Katarzyna Grzegorzewska 

dr hab. Mirosław Grusiewicz, prof. UMCS 

dr hab. Rafał Majzner, prof. ATH 

dr Katarzyna Kowalik-Paluch 

dr hab. Edward Nycz, prof. UO 

dr Katarzyna Wereszczyńska 

dr Justyna Ratkowska-Pasikowska 

 

Udział w dyskusji:  

dr Katarzyna Kutek-Sładek 

mgr Grzegorz Polański 

dr hab. Adam Rosół 

 

* czas prezentacji referatu w panelu dyskusyjnym – ok. 7 min   

20:00 – uroczysta kolacja (hotel „Hyrny”) 
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17:00–18:30                          Panel dyskusyjny 3 

Innowacje w edukacji. Nauczyciele, uczniowie i rodzice w przestrzeni szkolnej –  

prawa, obowiązki i specjalne potrzeby edukacyjne. 

 Ochrona uczniów przed negatywnymi zjawiskami 

(SALA „S-3") 

 

Moderatorzy dyskusji: dr hab. Marta Wrońska, prof. UR 

 dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. UKW 

 dr Maria Kocór 

 

Występujący w panelu: 

dr hab. Marta Wrońska, prof. UR 
Nauczyciel i uczeń wobec ery konwergencji medialnej 

dr hab. Agnieszka Bojarska-Sokołowska 
Praktyczne zastosowanie interaktywnego nauczania w edukacji matematycznej  

dr Marek Hallada 
Uczenie się nie musi być monochromatyczne. Kolor jako czynnik mogący wspomagać 
uczenie się  

dr Barbara Lulek 
Rodzice w przestrzeni rzeczy i wydarzeń szkolnych. Zagubienie – współodczuwanie – 
rytuały 

dr Maria Kocór 
O potrzebie przygotowania kandydatów na nauczycieli do radzenia sobie ze stresem  
w szkole i wspierania uczniów w tym zakresie 

dr Bożena Dusza 
Szkoła równych szans? Raport z badań nauczycieli  

dr Mirosław Laskowski 
Edukacja wojskowa w opinii uczniów pierwszej edycji programu Certyfikowanych 
Wojskowych Klas Mundurowych  

dr Katarzyna Kocoń-Rychter, mgr Bogusława Nidecka 
Postawy rodzicielskie jako czynnik ryzyka wystąpienia depresji wśród młodzieży  

mgr Agnieszka Mateja 
Sylwetka nastoletniego samobójcy  

dr Andrzej Mamroł 
Profilaktyka i terapia fonoholizmu wśród uczniów szkół podstawowych  
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Uczestnicy panelu: 

dr hab. Anna Karpińska, prof. UwB 

dr Ewa Augustyniak 

mgr Ewa Kraus 

dr Gabriela Kryk 

dr Tatiana Grabowska 

mgr Agnieszka Wierzchosławska 

dr Magdalena Wasylewicz 

dr Izabela Plieth-Kalinowska 

dr Maria Sobieszczyk 

 

Udział w dyskusji:  

dr Sławomir Rębisz 

mgr Andrzej Drożdż 

mgr Monika Zielińska 

dr Ewa Sosnowska-Bielicz 
 

* czas prezentacji referatu w panelu dyskusyjnym – ok. 7 min  

20:00 – uroczysta kolacja (hotel „Hyrny”) 

 

 

 

 

17:00–18:30     Panel dyskusyjny 4 
 

Strategia i prognostyka – wspólne obszary dociekań naukowych – wymiar teoretyczny 

(SALA „S-4") 

 
Moderatorzy dyskusji: dr hab. Halina Świeboda 

 prof. dr hab. Ryszard Szpyra 

 dr Piotr Lewandowski 

 

Występujący w panelu: 

dr hab. Halina Świeboda 
Strategia i prognostyka we współczesnym świecie. Wyzwania i problemy 
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prof. dr hab. Ryszard Szpyra 
Perspektywy stosowania sztucznej inteligencji w edukacji dorosłych 

dr Piotr Lewandowski 
Opinia publiczna – przed użyciem wstrząsnąć – prognozowanie na podstawie analizy 
kodów geopolitycznych 

dr Remigiusz Lewandowski 
Wybrane aspekty bezpieczeństwa tożsamości 

dr Paweł Stobiecki 
Świadomość zagrożeń bezpieczeństwa użytkownika w sieci Internet  

dr Tomasz Zawadzki 
Mathematical background for modeling information wars 

dr Lucjan Drabarek 
Wybrane elementy teorii informacji 

gen. bryg (rez.) mgr inż. Andrzej Pawlikowski, dr Jacek Rosa 
System wywiadu gospodarczego – niezbędny warunek systemu bezpieczeństwa 
 

Uczestnicy panelu: 

prof. dr hab. Maciej Marszałek 

prof. dr hab. Jarosław Gryz 

dr hab. Piotr Grochmalski 

dr Cyprian Kozera 

dr Eugeniusz Jendraszczak  

dr Lech Drab 

dr Klaudia Kwapisz 

dr Marta Gębska 

dr Paweł Piotrowski 

dr Anna Mróz-Jagiełło 

dr Wiktoria Trybuł 

ppłk mgr Katarzyna Sala 

 

* czas prezentacji referatu w panelu dyskusyjnym – ok. 7 min  

20:00 -  uroczysta kolacja (hotel „Hyrny”) 
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17:00–18:30     Panel dyskusyjny 5 
 
Bezpieczeństwo wewnętrzne w kontekście ewolucji wiedzy w zakresie dyscypliy naukowej  

Nauki o bezpieczeństwie 

(SALA „S-4") 

 
Moderatorzy dyskusji: prof. dr hab. Witold Lidwa 

 dr hab. Marian Kuliczkowski 

 dr Malwina Kołodziejczak 

 

Występujący w panelu: 

prof. dr hab. Waldemar Kitler 
Klasyczne i współczesne równoważniki bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa 
narodowego 

dr Mariusz Antoni Kamiński 
Nauki o bezpieczeństwie i inne dyscypliny naukowe źródłem inspiracji treści kształcenia na 
kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne 

dr hab. Marek Fałdowski, dr Bogdan Guziński 
Bezpieczeństwo wewnętrzne jako dziedzina wiedzy naukowej i praktyka działalności 
organów państwowych. 

dr Zbigniew Skwarek, dr Irmina Denysiuk 
Treści kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne 

ppłk dr Wojciech Sójka, dr Klaudia Stachowiak 
Podmioty realizujące misje w zakresie ochrony zewnętrznej granicy UE – przykład inspiracji 
do treści kształcenia z przedmiotów ochrona granicy oraz ochrona granicy Unii Europejskiej  
i wybranych państw świata 

dr Mariusz Antonii Kamiński, dr Justyna Kurek 
Rozpowszechnianie dorobku naukowego na różnych platformach i forach internetowych 

prof. dr hab. Waldemar Kitler 
Wytyczne do kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 
2020/2021 

 

Uczestnicy panelu: 

prof. dr hab. Beata Łaciak 

dr Przemysław Gasztold 

dr hab. Ilona Urych 

płk. dr hab. Krzysztof Drabik  

ks. dr hab. Cezary Smuniewski  

dr Marcin Mazurek  
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dr Barbara Drapikowska  

 

* czas prezentacji referatu w panelu dyskusyjnym – ok. 7 min 

20:00 – uroczysta kolacja (hotel „Hyrny”) 

 

 

 

 

 

17:00–18:30     Panel dyskusyjny 6 
 

Bezpieczeństwo człowieka a bezpieczeństwo narodowe – 

nowe możliwości, stare paradoksy 

(SALA „S-4") 

 
Moderatorzy dyskusji: dr hab. Ilona Urych 

 dr Dorota Domalewska 

  

Występujący w panelu: 

dr Mateusz Kuczabski 
Aktualne społeczne wyzwania zdrowotne dla bezpieczeństwa narodowego 

mgr Paulina Kozłowska 
Handel ludźmi w Polsce wyzwania i perspektywy 

dr hab. Kamila Trochowska 
Zrównoważona kultura bezpieczeństwa 

dr hab. Jarosław Solarz 
Energetyka jądrowa a świadomość społeczna 

dr hab. Bogdan Michailiuk 
Edukacja w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej – informowanie o zagrożeniach oraz 
zasadach zachowania 

dr hab. Milena Palczewska 
System edukacji w państwach nieuznawanych na przykładzie Tureckiej Republiki Cypru 
Północnego 
 

Uczestnicy panelu: 

dr hab. Jarosław Solarz 

dr hab. Sylwester Kurek 

dr Witold Ostant 
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dr Marzena Żakowska 

dr Jacek Stempień 

dr hab. Andrzej Soboń 

dr Bogusław Jagiełło 

 

* czas prezentacji referatu w panelu dyskusyjnym – ok. 7 min 

20:00 – uroczysta kolacja (hotel „Hyrny”) 

 
 
 
 

Wtorek – 22.09.2020 r. 

7:00–8:00 – śniadanie  

8:00–14:00 – Dzień Tatrzański – zajęcia dydaktyczne w Tatrach  

 

Trasy do wyboru: 

Trasa I 
KALATÓWKI – ŚCIEŻKA NAD REGLAMI – DOLINA BIAŁEGO  
 
8:00 – wyjazd spod hotelu Hyrny do Kuźnic 
 
Wyruszamy spod dolnej stacji kolejki na Kasprowy Wierch, żeby po ok. 40 minutach osiągnąć 
przepiękną polanę Kalatówki. Po drodze zaglądamy do pustelni Brata Alberta. Po 
odpoczynku w Hotelu Górskim Kalatówki ruszamy dalej, niezbyt stromo pod górę,  
w kierunku Przełęczy Białego, skąd rozpościera się przepiękny widok na zbocza Długiego 
Giewontu. Następnie, podziwiając widoki, Ścieżką nad Reglami schodzimy w kierunku 
Doliny Białego. Urokliwą doliną wciętą między wapienne zbocza Krokwi oraz Sarniej Skały 
docieramy do jej wylotu, skąd pieszo wracamy do Hyrnego.  
 
Wycieczka łatwa, ok. 5-6 h, w partiach reglowych Tatr kilka podejść i stromszych zejść  

 

Cena wycieczki: 30 zł 
 
Trasa II 
KALATÓWKI – HALA KONDRATOWA – PRZEŁĘCZ KONDRACKA – DOLINA 
STRĄŻYSKA  
 
8:00 – wyjazd spod hotelu Hyrny do Kuźnic  
 
Wyruszamy spod dolnej stacji kolejki na Kasprowy Wierch, żeby po ok. 40 minutach osiągnąć 
przepiękną polanę Kalatówki. Po drodze zaglądamy do pustelni Brata Alberta. Po 
odpoczynku w Hotelu Górskim Kalatówki ruszamy dalej, pod górę, w kierunku Doliny 
Kondratowej. Po godzinie docieramy pod schronisko na Hali Kondratowej. Jest to 
najmniejsze schronisko w Tatrach Polskich.  
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Następnie przed nami godzinne stromsze podejście na Kondracką Przełęcz. Wysiłek się 
opłaca. Widoki zapierają dech w piersiach. Mamy Giewont prawie na wyciągnięcie ręki. 
Pozostaje widokowe zejście do Doliny Strążyskiej – miejscami stromo.  
 
Wycieczka trudna, ok. 6-7 h  
 
Cena wycieczki: 30 zł 
 
 
 
Trasa III 
 
DOLINA STRĄŻYSKA – SARNIA SKAŁA – DOLINA BIAŁEGO 
 
9:00 – wyjazd spod hotelu Hyrny do wylotu Doliny Strążyskiej  
 
Dolina Strążyska – niewielka, bardzo urokliwa dolinka reglowa. Z Polany Strążyskiej przepiękny 
widok na masyw Giewontu. Na końcu wodospad Siklawica – największy w Tatrach Zachodnich.  
Stamtąd ok. 50 min pod górę na Czerwoną Przełęcz i 10 min na Sarnią Skałę (wejście na szczyt po 
skale). Widoki na całą nieckę zakopiańską oraz Tatry Wysokie oraz Zachodnie. Północna ściana 
Giewontu na wyciągnięcie ręki.  
Zejście z Czerwonej Przełęczy do uroczej Dolinki Białego. Od wylotu powrót pieszo do hotelu.  
 
Trasa łatwa, całość ok. 4-5 h 
 
Cena wycieczki: 30 zł 
 
 
Trasa IV 
 
KUŹNICE – KASPROWY WIERCH – HALA GĄSIENICOWA – KUŹNICE 
 
8:00 – wyjazd spod hotelu Hyrny do Kuźnic  
 
Wjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch. Kawa na 1985 m n.p.m. zawsze smakuje 
wybornie. Po osiągnięciu najwyższego punktu, obok najwyżej w Polsce położonego 
obserwatorium meteorologicznego, zejście na Suchą Przełęcz i dalej w stronę przepięknej 
polodowcowej Doliny Suchej Wody Gąsienicowej. Po odpoczynku w schronisku 
Murowaniec powrót do Kuźnic przez Dolinę Jaworzynki. Cała trasa obfituje w przepiękne 
widoki.  
 
Trasa średnio trudna, strome zejścia, ok. 7 h 
 
Cena wycieczki: 30 zł 
 
 
Trasa V 
 
JASZCZURÓWKA – DOLINA OLCZYSKA – KOPIENIEC – TOPOROWA CYRHLA 
 
8:00 – wyjazd spod hotelu Hyrny do Jaszczurówki 
 
Kopieniec to szczyt położony w reglowej części Tatr Wysokich. Wygodnym, łatwym 
szlakiem przez Dolinę Olczyską dochodzimy na Polanę Olczyską oraz do Wywierzyska 
Olczyskiego. Następnie czeka nas podejście lasem pod wierzchołek Kopieńca. Warto wyjść 
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na szczyt, z którego roztacza się przepiękny widok na Tatry Wysokie i nieckę podhalańską. 
Zejście do Toporowej Cyrhli.  
 
Wycieczka ok. 5 h 
 
Cena wycieczki: 30 zł 
 
Na wycieczki należy zaopatrzyć się w: 
strój sportowy, wygodne obuwie górskie/sportowe i kurtkę przeciwdeszczową 
 

14:00–15:00 – obiad – w restauracji Hotelu „Hyrny” 

 

 

Dyskusje panelowe II 

15:30–17:00  Panel dyskusyjny 1 (ciąg dalszy) 

Praktycznie użyteczne dane w zakresie kształcenia i wychowania z badań:  
teoretycznych i praktycznych, polskich i zagranicznych, współczesnych i historycznych 

 (SALA „A-1") 
 
 

Moderatorzy dyskusji: dr hab. Ewa Kochanowska, prof. ATH 

 ks. dr hab. Grzegorz Godawa 

 dr Mariusz Lekston 

 

Występujący w panelu: 

dr Justyna Kosz-Szumska 

Tworzenie projektu edukacyjnego – współdziałanie czy zakamuflowana praca indywidualna? 
Rozważania w kontekście wyników badań własnych  

dr Justyna Kosz-Szumska 

Siła czy wytrwałość? – pytania o czynniki warunkujące poczucie sprawstwa. Rozważania  
w świetle wyników badań własnych 

ks. dr hab. Grzegorz Godawa 

Znaczenie dotyku w edukacji. Model węgierski 

dr hab. Małgorzata Kaliszewska, prof. UJK 

„Dach czy fundamenta?” – problematyka zdrowotna na łamach „Wychowania Fizycznego” 
z lat 1920-1939 w perspektywie przełomu dwoistości w pedagogice  

dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, prof. UO  

Problemy kierowania szkołą na łamach „Nowej Szkoły” (1945-2017) 

dr Żanetta Kaczmarek 

Medycyna cyfrowa – nowe wyzwania społeczne 
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mgr Dorota Szopa, dr Paweł Dobrakowski, dr hab. Beata Łabuz-Roszak 

Czy edukacja zmienia świadomość żywieniową chorych na cukrzycę?  

mgr Kamila Tobula, dr hab. Beata Łabuz-Roszak,  
mgr Żaneta Rachwaniec-Szczecińska, dr Paweł Dobrakowski 
Wiedza kobiet w wieku prokreacyjnym na temat zdrowego odżywania w ciąży 

 

Uczestnicy panelu: 

dr hab. Anna Krajewska 

mgr Paulina Rzewucka 

lic. Marcelina Kalemba 

dr Jakub Czopek 

dr Magda Urbańska 

dr Dorota Ciechanowska 

dr Małgorzata Ostrowska 

dr hab. Zbigniew Leśniewski 

mgr Dominika Machnio 

dr Paweł Ostolski 

prof. dr hab. Stanisław Kowalkowski 
 

Udział w dyskusji:  

dr Anna Batiuk 

dr Mateusz Garbiec 

mgr Piotr Karaś 

 

* czas prezentacji referatu w panelu dyskusyjnym – ok. 7 min 
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15:30–17:00                     Panel dyskusyjny 2 (ciąg dalszy) 
 

Orientacja w danych z badań nad edukacją w naukach filozoficznych, psychologicznych, 

socjologicznych i kulturowych 

(SALA „S-2") 

 

Moderatorzy dyskusji: prof. dr hab. Bogdan Szulc 

 dr hab. Małgorzata Kaliszewska, prof. UJK 

 dr Daniela Colonna-Kasjan 

 

Występujący w panelu: 

dr Alina Lisiecka 

Piękno uspołecznione. Poglądy Johna Ruskina na społeczeństwo i wychowanie  

dr Maria Katarzyna Grzegorzewska 
Wpływ edukacji kulturowej z pogranicza dziedzin na profilaktykę stresu i kierunki 
rozwoju edukacji jutra  

dr hab. Mirosław Grusiewicz, prof. UMCS 
Założenia organizacyjno-metodyczne edukacji muzycznej dzieci młodszych a praktyka 
szkolna  

dr Daniela Colonna-Kasjan 
Możliwości wykorzystania technik muzykoterapii w edukacji  

dr hab. Rafał Majzner, prof. ATH 
Przeżycie estetyczne jako warunek nadawania znaczeń muzyce kompozytorów 
młodopolskich przez dzieci 

dr Katarzyna Kowalik-Paluch 
Wartości estetyczne przyrody w wytworach plastycznych uczniów kończących edukację 
wczesnoszkolną  

dr hab. Edward Nycz, prof. UO 
Społeczne uwarunkowania świadomości młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy  

dr Katarzyna Wereszczyńska 
Inteligencja emocjonalna studentów – przyszłych nauczycieli  

dr Justyna Ratkowska-Pasikowska 
Doświadczanie przeżyć inicjacyjnych przez bohaterów Witkacego, Andrzeja Czcibora- 
-Piotrkowskiego i Frankla Wedekinda. Kolejna odsłona dla edukacji jutra 
 

Uczestnicy panelu: 

dr Barbara Klasińska 
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mgr Joanna Lorenc 

dr Emilia Musiał 

dr Sylwia Przewoźnik 

mgr Sylwia Wilczyńska 

dr Monika Miczka-Pajestka 

dr hab. Ilona Urych 

dr Dorota Domalewska 

 

Udział w dyskusji: 

dr Katarzyna Kutek-Sładek 

mgr Grzegorz Polański 

dr hab. Adam Rosół 

 

* czas prezentacji referatu w panelu dyskusyjnym – ok. 7 min 
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15:30–17:00                     Panel dyskusyjny 3 (ciąg dalszy) 
 

Innowacje w edukacji. Nauczyciele, uczniowie i rodzice w przestrzeni szkolnej –  

prawa, obowiązki i specjalne potrzeby edukacyjne.  

Ochrona uczniów przed negatywnymi zjawiskami 

(SALA „S-3") 

 

Moderatorzy dyskusji: dr hab. Marta Wrońska, prof. UR 

 dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. UKW 

 dr Maria Kocór 

 

Występujący w panelu: 

dr hab. Anna Karpińska, prof. UwB 
Wybrane aspekty sytuacji szkolnej uczniów z zespołem Aspergera 

dr Ewa Augustyniak 
Sytuacja studentów z niepełnosprawnościami, stanami depresji, innymi chorobami 
utrudniającymi studiowanie 

dr Ewa Gawlik, mgr Ewa Kraus 
Przygotowanie uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną do 
samodzielności 

dr Gabriela Kryk 
Prawo dziecka do nauki w edukacji wczesnoszkolnej  

dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. UKW 
Praca z uczniem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej 

dr Tatiana Grabowska 
„Czym skorupka za młodu nasiąknie…? – czyli o rozsądnym wspieraniu rozwoju 
potencjału twórczego dziecka 

mgr Agnieszka Wierzchosławska 
Dyscyplina w przedszkolu – wspólne ustalanie zasad czy narzędzie do kierowania grupą?  

dr Magdalena Wasylewicz 
Emocjonalne funkcjonowanie cyfrowych uczniów we wczesnym wieku szkolnym  

dr Izabela Plieth-Kalinowska 
Techniki plastyczne stosowane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej jako czynnik 
determinujący poziom jakości pisma uczniów klas pierwszych 

dr Maria Sobieszczyk 
„Ojczyzna nasza to dom i szkoła”, czyli metodyczne możliwości nauczycieli 
wczesnoszkolnych w patriotycznej i regionalnej edukacji wychowanków 
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Uczestnicy panelu: 

dr hab. Agnieszka Bojarska-Sokołowska 

dr Marek Hallada 

dr Barbara Lulek 

dr Maria Kocór 

dr Bożena Dusza  

dr Mirosław Laskowski 

dr Katarzyna Kocoń-Rychter 

mgr Agnieszka Mateja 

dr Andrzej Mamroł 

 

Udział w dyskusji:  

dr Sławomir Rębisz 

mgr Andrzej Drożdż 

mgr Monika Zielińska 

dr Ewa Sosnowska-Bielicz 

 

* czas prezentacji referatu w panelu dyskusyjnym – ok. 7 min  

 
 
 
 
15:30–17:00                     Panel dyskusyjny 4 (ciąg dalszy) 

Strategia i prognostyka – wspólne obszary dociekań naukowych –  

wymiar krajowy i międzynarodowy 

(SALA „S-4") 

 
Moderatorzy dyskusji: prof. dr hab. Maciej Marszałek 

 prof. dr hab. Jarosław Gryz 

 dr hab. Piotr Grochmalski 

 

Występujący w panelu: 

prof. dr hab. Maciej Marszałek 
Operacje wsparcia pokoju. Teoria i praktyka 

prof. dr hab. Jarosław Gryz 
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Bezpieczeństwo energetyczne państw – wybrane kierunki rozwoju 

dr hab. Piotr Grochmalski 
5G jako ramy chińskiej strategii ekspansji 

dr Cyprian Kozera, dr Eugeniusz Jendraszczak 
Biały wywiad w strategicznym podejściu do bezpieczeństwa   

dr Lech Drab, dr Klaudia Kwapisz 
15 lat ESDC – stan obecny i prognozy 

dr Marta Gębska 
Prognozowanie trendów gospodarczych i bezpieczeństwa ekonomicznego w regionie 
Trójmorza 

dr Paweł Piotrowski 
Strategia suwerenności Polski po roku 90. 

dr Anna Mróz-Jagiełło, dr Wiktoria Trybuł 
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP – analiza i prognoza 

ppłk mgr Katarzyna Sala 
Strategia ONZ wobec konfliktów w Afryce. Rola obserwatora wojskowego w Saharze 
Zachodniej. Obserwacja uczestnicząca 
 

Uczestnicy panelu: 

dr hab. Halina Świeboda 

prof. dr hab. Ryszard Szpyra 

dr Piotr Lewandowski 

dr Remigiusz Lewandowski 

dr Paweł Stobiecki  

dr Tomasz Zawadzki 

dr Lucjan Drabarek 

gen. bryg (rez.) mgr inż. Andrzej Pawlikowski 

dr Jacek Rosa 

 

* czas prezentacji referatu w panelu dyskusyjnym – ok. 7 min  
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15:30–17:00                     Panel dyskusyjny 5 (ciąg dalszy) 

Problematyka wspólnotowości w kontekście bezpieczeństwa społecznego 

(SALA „S-4") 

 
Moderatorzy dyskusji: prof. dr hab. Beata Łaciak 

 dr Przemysław Gasztold 

  

Występujący w panelu: 

dr hab. Ilona Urych 
Aksjologiczne uwarunkowania tożsamości narodowej młodych Polaków w świetle analizy 
wyników badań własnych. Implikacje dla bezpieczeństwa narodowego 

płk. dr hab. Krzysztof Drabik  
Utylitarystyczny wymiar bezpieczeństwa strukturalnego  

ks. dr hab. Cezary Smuniewski 
Teologiczne korzenie polskiej wspólnoty politycznej 

dr Marcin Mazurek 
Tożsamość narodowa w świetle polskich strategii bezpieczeństwa 

dr Barbara Drapikowska 
Zagadnienie tożsamości i wspólnotowości lokalnej, narodowej i ponadnarodowej  
w przestrzeni medialnej 
 

Uczestnicy panelu: 

prof. dr hab. Witold Lidwa 

dr hab. Marian Kuliczkowski 

dr Malwina Kołodziejczak 

prof. dr hab. Waldemar Kitler 

dr Mariusz Antoni Kamiński 

dr hab. Marek Fałdowski 

dr Bogdan Guziński 

dr Zbigniew Skwarek 

dr Irmina Denysiuk 

ppłk dr Wojciech Sójka 

dr Klaudia Stachowiak  

dr Justyna Kurek 

 

* czas prezentacji referatu w panelu dyskusyjnym – ok. 7 min  
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15:30–17:00                     Panel dyskusyjny 6 (ciąg dalszy) 

Synergia cywilno-wojskowa 

(SALA „S-4") 

 
Moderatorzy dyskusji: dr hab. Jarosław Solarz 

 dr hab. Sylwester Kurek 

  

Występujący w panelu: 

dr Witold Ostant 
Narodowa strategia wodorowa RFN – między energetyką a polityką 

dr Marzena Żakowska 
Źródła konfliktów zbrojnych w XXI w. 

dr Jacek Stempień 
Wsparcie administracji publicznej przez SZPR w sytuacjach kryzysowych – aspekty prawno- 
-organizacyjne 

dr hab. Andrzej Soboń 
Potencjał organizacji proobronnych a bezpieczeństwo państwa 

dr Bogusław Jagiełło 
W poszukiwaniu adekwatnej definicji zjawiska terroryzmu 
 

Uczestnicy panelu: 

dr hab. Ilona Urych 

dr Dorota Domalewska 

dr Mateusz Kuczabski 

mgr Paulina Kozłowska 

dr hab. Kamila Trochowska 

dr hab. Jarosław Solarz 

dr hab. Bogdan Michailiuk 

dr hab. Milena Palczewska 

* czas prezentacji referatu w panelu dyskusyjnym – ok. 7 min 
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17:30–18:30  Spotkanie Komitetów Naukowego i Organizacyjnego  

                      XXVI Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego Edukacja jutra 

 

/SALA „S-4"/ 

 

Przewodniczą: prof. dr hab. Stanisław Palka – przewodniczący Komitetu Naukowego 

XXVI TSN 

 dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. WSH – przewodniczący Komitetu 

Organizacyjnego XXVI TSN 

 

20:00–24:00 Wieczór regionalny połączony z kolacją w Restauracji „Bąkowo Zohylina” 

 

 
 

Środa – 23.09.2020 r. 
 

 
8:00–9:30  Śniadanie 
 

10:00–12:00   Podsumowanie XXVI Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego  

                                   Edukacja jutra przez liderów paneli dyskusyjnych oraz   

                                   Przewodniczących Komitetu Naukowego i Organizacyjnego 

 

                                  Konceptualizacja XXVII Tatrzańskiego Sympozjum             

                                  Naukowego Edukacja jutra - – prof. dr hab. Stanisław Palka 

 

12:00–13:00            Obiad  

 

do godz. 14:00        Wyjazd uczestników Sympozjum  
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INFORMACJE DODATKOWE 
 
 

Szanowni Państwo!  

Organizatorzy informują, że:  

− ze względu na czekającą wielu uczestników długą podróż istnieje możliwość 

rezerwacji miejsc noclegowych od 20 września. Na podstawie odrębnej umowy 

między hotelem „Hyrny”  

a organizatorami koszt noclegu ze śniadaniem dla uczestnika sympozjum (po 

upustach) wynosi: 

✓ pokój jednoosobowy: 130 zł; 

✓ pokój dwuosobowy: 100 zł; 

✓ apartament: 140 zł; 

− w przypadku chęci skorzystania z dodatkowego noclegu prosimy o przekazanie 

informacji organizatorom do 10 września;  

− ze względu na wzrost kosztów związanych z organizacją Sympozjum oraz 

niepodniesieniem przez organizatorów opłaty dla uczestników za udział  

w Sympozjum koszt dodatkowych noclegów (poza noclegami z 21/22 oraz 22/23)  

w tym roku będzie dodatkowo płatny dla wszystkich uczestników Sympozjum; 

− ze względu na ograniczoną ilość miejsc w pokojach jednoosobowych prosimy  

o przekazanie informacji dotyczącej zakwaterowania w pokojach dwuosobowych 10 

września;  

− na wystąpienie oraz dyskusję podczas sesji plenarnych przewiduje się 10–15 minut. 

Ostateczna decyzja o czasie trwania poszczególnych wystąpień należy do 

przewodniczących sesji;  

− zgodnie z ustaleniami Komitetu Naukowego Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego 

Edukacja jutra jego obrady w sesjach mają przybrać formę dyskursu naukowego wokół 

szerokiej gamy problemów edukacji jutra. W związku z tym zachodzi potrzeba 

ograniczenia czasu (około 7 min) na prezentowanie treści, które są zawarte w dwóch 

obszernych tomach książek związanych z problematyką tegorocznego Tatrzańskiego 

Sympozjum Naukowego Edukacja jutra. Prosimy Uczestników o przygotowanie się do 

dyskusji zgodnie z programem XXVI TSN 

 

W sali sesyjnej będzie dostępny komputer oraz rzutnik multimedialny. 
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Sekretariat Sympozjum będzie czynny: 

21 września 2020 r. w godzinach od 17:00 do 20:00  

22 września 2020 r. w godzinach od 7:00 do 12:00  

Kontakt: 

Ewa Kraus: tel. mobil +48 666 083 597  


