Rozprawy Społeczne 2016, Tom 10, Nr 4
ISSN 2081-6081

SPRAWOZDANIE

CZĘŚĆ III: SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE Z XIV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
„PRZEKRACZANIE GRANIC W EDUKACJI”
A REPORT ON THE XIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“CROSSING BORDERS IN EDUCATION”
Stanisława Nazaruk
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Zakład Pedagogiki

Nazaruk S. (2016), Sprawozdanie z XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Przekraczanie granic w edukacji”. Rozprawy Społeczne,
4 (10), s. 89.

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.:
,,Przekraczanie granic w edukacji” została zorganizowana w dniach 07-09 czerwca 2016 r. przez Instytut
Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Jest to niezwykle prestiżowe
wydarzenie naukowe, odbywające się cyklicznie.
Miejscem konferencji był Dom Pracy Twórczej ,,Reymontówka” koło Siedlec. Od lat Instytut Pedagogiki
czynnie przyczynia się do rozwoju i współpracy
naukowej między uniwersytetami oraz ośrodkami
naukowo-badawczymi w Polsce, Słowacji, Czechach,
Bułgarii, Węgrzech, Rosji, Ukrainie, Łotwie, Białorusi, Stanach Zjednoczonych i w innych krajach na
świecie.
Konferencja została objęta honorowym patronatem Jej Magnificencji Rektor UPH prof. ndzw. dr hab.
Tamary Zacharuk. O randze i popularności konferencji świadczy imponująca liczba jej uczestników,
których w tym roku było ponad 120. Państwową
Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej reprezentowała dr Stanisława Nazaruk.
Głównym celem zorganizowanej konferencji
było zwrócenie uwagi i podjęcie dyskusji wokół
zagadnień związanych z kierunkiem efektywności i
skuteczności nowoczesnej edukacji. Jest to związane z doświadczaniem wiedzy, odkrywaniem, przeżywaniem, łączeniem teorii z praktyką. Uzależniona
jest od aktywności uczących się oraz stosowanych
przez nauczyciela aktywnych metod nauczania.
Wymieniona konferencja była okazją do zaprezentowania wyników najnowszych badań edukacyjnych przeprowadzonych w Europie.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonały Rektor UPH prof. ndzw. dr hab. Tamara Zacharuk i Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego prof. ndzw.
dr hab. Anna Klim- Klimaszewska. Ze względu na
rozbudowany zakres tematyczny konferencji ustanowiono obrady plenarne i trzy sekcje tematyczne.

Obrady plenarne oscylowały wokół zagadnienia
edukacji wczesnoszkolnej w świetle przeobrażeń
paradygmatycznych.
Obrady w pierwszej sekcji koncentrowały się w
obszarze szeroko pojętej inwencji w edukacji dzieci,
młodzieży i dorosłych. W drugiej sekcji tematyka dotyczyła diagnozy i organizacji pracy w instytucjach
edukacyjnych. Tematem przewodnim trzeciej sekcji
były nowe horyzonty w edukacji dzieci, młodzieży
i dorosłych. Podczas dyskusji podkreślano rolę nauczyciela, szkoły, rodziny w edukacji i w podejmowaniu inwencji. Dostrzeżono istotne prawidłowości w skutecznej edukacji, które uporządkowano w
tzw. filary. Pierwszy filar powinien uwzględniać
wiedzę, umiejętności i postawy uczniów, drugi specyfikę uczenia się, czyli style i strategie zdobywania
wiedzy, trzeci zdolności i uzdolnienia uczniów, czyli
ich słabe i mocne strony, czwarty filar metody, formy i sposoby przekazywania wiedzy, różne źródła
pozyskiwania informacji. Współcześnie wymaga
się od nauczyciela nowego podejścia do praktyki
edukacyjnej, poszukiwania twórczych rozwiązań,
pobudzania u uczniów twórczego myślenia. Dlatego
w pracy nauczyciela decydującą rolę odgrywa inwencja, która pozwala mu dostrzec i odpowiednio
wykorzystać naturalne oraz celowo organizowane
sytuacje dydaktyczno-wychowawcze.
Warto jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że wymienionej konferencji towarzyszyła wystawa posterów. Zgłoszone prace plastyczne wykładowców,
studentów i uczestników konferencji zaprezentowano w holu zabytkowego dworku znanego pisarza i noblisty Władysława Reymonta w którym
odbywała się konferencja. Ze względu na wielowymiarowość tematyki konferencji i różne formy jej
przekazu oraz zaangażowanie uczestników należy
stwierdzić, że konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem.
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