OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM
Z CYKLU „BADANIA I POLITYKA EDUKACYJNA”

JAK POMÓC NAUCZYCIELOM W PRZEKAZYWANIU
MŁODZIEŻY WARTOŚCI?
WARTOŚCI I WARTOŚCIOWANIE W EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ
Lublin, Hotel Victoria, 8–9 marca 2011 r.

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL
Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL
Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Lublinie
Opieka merytoryczna:
prof. Jerzy Bartmiński (UMCS), prof. Krzysztof Biedrzycki (UJ, IBE), prof. Krystyna
Chałas (KUL), prof. Jolanta Choińska-Mika (UW, IBE), prof. Michał Federowicz (IFiS
PAN, IBE), prof. Bogumiła Kaniewska (UAM), prof. Stefan Mieszalski (Wyższa Szkoła
Pedagogiczna w Warszawie), ks. prof. Marian Nowak (KUL), prof. Jadwiga Puzynina
(UW), prof. Dariusz Rott (UŚ, PAU), prof. Stefan Sawicki (KUL), prof. Andrzej Tyszczyk
(KUL), ks. prof. Alfred Wierzbicki (Instytut Jana Pawła II KUL), prof. Dorota
Zdunkiewicz-Jedynak (UW), prof. Sławomir Jacek Żurek (KUL) – przewodniczący

Patronat honorowy:
Wojewoda lubelska, Genowefa Tokarska
Rektor KUL, ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk
Kurator Oświaty w Lublinie, Krzysztof Babisz

„Badania i polityka edukacyjna”

8 marca 2011 r.
9.30-10.00
10.00-10.15

10.15-11.45

11.45-13.15

Rejestracja gości
Otwarcie obrad – prowadzenie: prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek (KUL)
Wystąpienia:
 Rektor KUL – ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk
 Dyrektor IBE – dr hab. Michał Federowicz
Sesja pierwsza plenarna: „Wokół wartości i wartościowania w nauce”
Prowadzenie: prof. dr hab. Krystyna Chałas (KUL)
 Wartości i wartościowanie w nauce (wykład inauguracyjny): ks. prof. dr hab.
Andrzej Szostek, Wartości i wartościowanie w nauce
 Dyskusja
Sesja druga w grupach tematycznych
Grupa pierwsza: „Wartości w polonistyce szkolnej i uniwersyteckiej”
Prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Stoff (UMK)
 prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek (KUL), Aksjologia w nowej podstawie
programowej z języka polskiego
 dr Iwona Wróbel (PCN Rzeszów), Triada Platońska w kształceniu kulturowoliterackim w liceum ogólnokształcącym
 dr hab. Anna Janus-Sitarz (UJ), Wpływ uniwersyteckiej dydaktyki literatury
na aksjologiczne aspekty szkolnej edukacji polonistycznej
 mgr Monika Kapuścińska (KUL), Zaangażowanie nauczycieli polonistów w
przekazywanie wartości w szkole średniej
 dr Marek Pieniążek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie),
Ocenianie jako wytwarzanie horyzontu aksjologicznie obojętnego. Problem
wartościowania polonistycznych osiągnięć ucznia
Grupa druga: „Wartości ważne dla współczesnej młodzieży – na podstawie
badań ankietowych”
Prowadzenie: dr hab. Krzysztof Biedrzycki (UJ, IBE)
 dr Grzegorz Adamczyk (KUL), Postawy moralne polskiej młodzieży w
świetle wyników badań socjologicznych
 mgr Barbara Gełczewska (Mazowieckim Samorządowym Centrum
Doskonalenia Nauczycieli), Czy wychowujemy pokolenie bezrefleksyjne?
Komentarze do ankiety aksjologicznej w liceach warszawskich
 mgr Elżbieta Brandenburska (Warszawskie Centrum Innowacji EdukacyjnoSpołecznych i Szkoleń), Od wartości do wartościowania. Komentarze do
ankiety aksjologicznej
 dr Justyna Kurtyka-Chałas (Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w
Warszawie), Osobowościowe uwarunkowania preferowanej hierarchii
wartości u osób w okresie dorastania i wczesnej dorosłości

13.15-14.30

Przerwa obiadowa

14.30-16.00

Sesja trzecia plenarna: „Wartościowanie w literaturoznawstwie i filologii”
Prowadzenie sesji: prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek (KUL)
 prof. dr hab. Andrzej Stoff (UMK), Przesłanki obecności problematyki
aksjologicznej w nauce o literaturze
 dr hab. Andrzej Tyszczyk (KUL), Wartość czasu w literaturze i literatury w
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16.00-16.30

16.30-17.30

17.30-19.00

19.00

czasie
dr hab. Krzysztof Biedrzycki (UJ, IBE), Interpretacja i wartościowanie
prof. zw. dr hab. Jakub Lichański (Uniwersytet Warszawski), Aksjologia i
filologia: o etycznych i merytorycznych konsekwencjach błędu atrybucji
dr Kordian Bakuła (Uniwersytet Wrocławski), „nie mam wroga większego
nad ciało moje”: samoponiżanie, umartwianie się, pogarda ciała i świata w
Kwiatkach świętego Franciszka
Przerwa kawowa, połączona z sesją plakatową

Sesja czwarta plenarna: „Język ucznia a świat wartości”
Prowadzenie: prof. dr hab. Jadwiga Puzynina (UW)
 prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska (UMCS), Preferencje aksjologiczne
współczesnej młodzieży licealnej
 dr Joanna Jaklińska-Ciągło (Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego),
Wolność-niewola. Słowa-klucze uruchamiające język uczniowski
 dr Anna Wileczek (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana
Kochanowskiego w Kielcach), Aksjologia relacji interpersonalnych w
socjolekcie młodzieżowym
Sesja piąta plenarna: „Język wobec wartości i wartościowania w edukacji
szkolnej i uniwersyteckiej”
Prowadzenie sesji i panelu: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (UMCS)
Panel z udziałem: prof. dr hab. Jadwigi Puzyniny (UW), prof. dr hab. Doroty
Zdunkiewicz-Jedynak (UW), prof. dr hab. Agnieszki Mikołajczuk (UW), prof. dr
hab. Anny Pajdzińskiej (UMCS)
Kolacja
9 marca 2011 r.

9.00-10.30

Sesja szósta plenarna: „Wychowanie do wartości”
Prowadzenie: ks. prof. dr hab. Marian Nowak (KUL)
 dr Beata Komorowska (KUL), Specyfika wychowania ku wartościom dziecka w
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 dr Maria Romanowska (OKE Jaworzno), Wartości a ocenianie w dydaktyce
szkolnej i na egzaminie
 dr Stanisław Bortnowski (UJ), Czy uczenie literatury w szkole może jeszcze
umacniać wartości?
 mgr Małgorzata Kosińska-Pułka (OKE Wrocław), Czy są możliwe zadania
egzaminacyjne z zakresu aksjologii?

10.30-11.00

Przerwa kawowa

11.00-12.30

Sesja siódma plenarna: „Świat wartości a współczesna kultura”
Prowadzenie sesji: ks. prof. dr hab. Alfred Wierzbicki (KUL)
 ks. prof. Leon Dyczewski (KUL), Współczesna kultura wysoka i popularna
wobec wartości i wartościowania
 prof. dr hab. Leszek Pułka (Uniwersytet Wrocławski), Dominacja estetyki
kiczu w kulturze współczesnych mediów
 dr hab. Krystyna Błeszyńska (SGGW), Problematyka wartości w
społeczeństwie wielokulturowym
 prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko (SGGW), Nowe modele zdobywania wiedzycyberprzestrzeń i jej zagrożenia edukacyjne
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12.30-14.00

Sesja ósma plenarna: Edukacja i wychowanie wokół świata wartości. Ku
jakim wartościom i w jaki sposób wychowywać młodzież?
Prowadzenie panelu i dyskusji: Dariusz Rott (UŚ)
Panel z udziałem: prof. dr hab. Jolanty Choińskiej-Miki (UW, IBE),
Wojciecha Małeckiego (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu), prof.
dr hab. Waldemara Furmanka (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab.
Krystyny Chałas (KUL)
Dyskusja podsumowująca

14.00-14.30

Podsumowanie: prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek (KUL)

14.30-15.30

Obiad

Sesja plakatowa:
Plakaty są rozwieszone od rana 8 marca na stelażach przed aulą. Autorzy
prezentacji będą dostępni podczas przerwy kawowej pierwszego dnia obrad.
 mgr Magdalena Boronowska (KUL), Kultura metamorfoz – trudna sztuka
(Re)definicji i (Re) konstrukcji wartości przez młodzież szkolną
 mgr Marzena Domka (KUL), Praca wolontarystyczna jako źródło budowania
wewnętrznej i zewnętrznej przestrzeni aksjologicznej
 mgr Anna Fatyga (Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek w Kielcach), Wartości i
wartościowanie w edukacji polonistycznej
 mgr Katarzyna Gromek-Segit (Zespół Szkół im. św. S. Kostki w Lublinie), Patron
szkoły a wartości urzeczywistniane przez jej uczniów
 mgr Monika Korzeniowska (KUL), Własna aktywność polonistyczna na
przestrzeni czasu wolnego młodzieży szkolnej
 mgr Agnieszka Manios (Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Stefana Prawdzic
Złotnickiego w Zduńskiej Woli; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w
Sieradzu), Wartości w życiu uczniów z zaburzonym zachowaniem na podstawie
wyników Skali Wartości Rokeacha przeprowadzonego wśród wychowanków
świetlic środowiskowych byłego województwo sieradzkiego
 mgr Monika Marciniak (Muzeum Podlaskie w Białymstoku), Muzeum
multimedialne – estetyka w cyberprzestrzeni
 mgr Katarzyna Ożóg (KUL), Renesans czy zmierzch urzeczywistniania wartości
kultury ludowej przez dzieci i młodzież
 dr Maciej Pabisek (UJ) Zdarzenie lektury zderzone z brakiem lektury
 mgr Elżbieta Piątek (UJ), Dialog z Innym jako wartość i wyzwanie dla edukacji
 dr Monika Szabłowska-Zaremba (KUL), Edukacja wielokulturowa wobec wartości
kultury polskiej
 mgr Ewa Walczak (KUL), Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem
pedagogicznym w edukacji elementarnej
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