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Wprowadzenie 

Konferencja TALENTY od ponad dziesięciu lat ułatwia młodym talentom rozpoczęcie kariery 

naukowej: oferuje występ na cieszącej się popularnością konferencji oraz stwarza możliwość publikacji 

w dobrze cytowanym czasopiśmie naukowym uznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego.  

Konferencja dedykowana jest przede wszystkim debiutom naukowym – studentom, doktorantom  

i młodym adiunktom, którzy mają możliwość zdobywania nowej wiedzy i cennych kompetencji 

niezbędnych w świecie nauki. Zaletą konferencji jest jej interdyscyplinarność. Dzięki temu gościmy 

studentów takich kierunków jak: pedagogika, psychologia, socjologia, kulturoznawstwo, filologia, 

prawo i wiele innych. Różnokierunkowość konferencji Talenty stwarza przestrzeń do nabierania 

nowych doświadczeń i wszechstronnego rozwoju. Podczas wystąpień i obrad w sekcjach uczestnicy 

doskonalą sztukę publicznych wystąpień. Mają także szansę zadawać pytania oraz prowadzić dyskusje.  

Tradycją konferencji jest cykl warsztatów organizowanych w jej pierwszym dniu. Podczas spotkań 

warsztatowych uczestnicy mogą pogłębić wiedzę z zakresu m.in. edycji i redakcji tekstów naukowych, 

pisania abstraktów ustrukturyzowanych czy wygłaszania prezentacji konferencyjnych. 

W tym roku program szkolenia został wzbogacony o zasady korzystania z platformy OJS (Open Journal 

System), która służy do zarządzania procesem wydawniczym i publikowania czasopism online.  

Ogromną zaletą udziału w konferencji Talenty jest możliwość publikowania artykułów w czasopiśmie 

naukowym „Ogrody Nauk i Sztuk”. Uczestnicy podejmują pracę nad tekstem pod okiem zespołu 

doświadczonych specjalistów, będących jednocześnie redaktorami międzynarodowych periodyków 

notowanych w Web of Science. Każdy z autorów ma możliwość szczegółowego omówienia swojego 

artykułu z redaktorem prowadzącym. Dzięki temu uczestnicy traktowani są w sposób indywidualny  

i podlegają szczególnej opiece. Publikacja w otwartym dostępie oraz nadane numery DOI zwiększają 

szanse tekstów na cytowanie. Unikatowy jest także czas oczekiwania na pokonferencyjną publikację, 

gdyż wynosi on zaledwie sześć miesięcy. 

Każda edycja dostarcza nowych doświadczeń. W ciągu ostatniej dekady mieliśmy przyjemność 

współpracować z licznymi ośrodkami naukowymi. Ponadto co roku nawiązujemy znajomości z nowymi 

młodymi naukowcami. W tym roku przyjęliśmy ponad 70 zgłoszeń, a czynny udział w konferencji 

weźmie 45 uczestników z 34 ośrodków naukowych. Wystąpienia zostały podzielone na cztery sekcje, 

w zależności od problematyki omawianych zagadnień. Tematyka Konferencji jest szeroka. W programie 

zaplanowano sekcje: wokół edukacji formalnej i nieformalnej, kultura i społeczeństwo, z pogranicza 

pedagogiki i psychologii oraz interdyscyplinarną. Co więcej, klasycznym referatom i prezentacjom 

multimedialnym towarzyszy sesja posterowa, podczas której można poszerzyć zakres omawianych 

zagadnień lub zaprezentować np. projekt badawczy lub/i edukacyjny.  

Mamy nadzieję, że podjęta w tym roku tematyka Konferencji okaże się atrakcyjna i dostarczy wielu 

miłych przeżyć intelektualnych. Już teraz zapraszamy na kolejną edycję, która odbędzie się 27-29 

listopada 2020 r.  

Kamila Wylęgły 

sekretarz konferencji Talenty 2019 
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Program Konferencji Talenty 2019 

 

piątek - 22.11.2019 

Hotel Campanile, ul. Ślężna 26, Wrocław 

WARSZTATY 

 

11.00 Rejestracja uczestników  

11.30-12.45 Podstawowe zasady redagowania tekstu naukowego - poradnik dla początkujących – 

dr Aleksander Kobylarek  

13.00-13.45 Podstawy prezentacji konferencyjnych – dr Kamil Błaszczyński  

14.00-15.00 Zasady korzystania z platformy Open Journal System (OJS) – mgr Kamila Wylęgły  

Wyjście na lunch - Instytut Psychologii UWr, ul. Dawida 1, Wrocław 

16.00-17.00 Redakcja i zapis bibliograficzny APA – mgr Beata Działa 

17.15-18.00 Zasady pisania abstraktów – mgr Patrycja Karpińska 

18.15-19.00 Zalety publikacji w otwartym dostępie – dr Ewa Jurczyk- Romanowska 

19.00-20.00 Indywidualne konsultacje – dr Aleksander Kobylarek 

 

sobota - 23.11.2019 

Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

 ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław 

9.00 Rejestracja uczestników  

SESJA POSTEROWA  

10:00-14:00 

Cacek Jakub, Uniwersytet Jagielloński, Czy edukacja seksualna jest skuteczna? Przegląd badań i 

aktualna dyskusja 

Dziukiewicz Julia, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Kultura przyspieszenia jako wyznacznik stylu 

życia: konteksty zdrowotne i pedagogiczno-edukacyjne 

Jaworska Magdalena, Uniwersytet Wrocławski, Cyberse(nior)curity 

Jaworska Magdalena, Uniwersytet Wrocławski, Matki w Cyberświecie 

Kaczmar Katarzyna, Uniwersytet Wrocławski, Czy kultura rodzi przedsiębiorczość? Cele i założenia 

projektu EPOC 

Kaczmar Katarzyna, Lymorenko Anna, Uniwersytet Wrocławski, Wpływ migracji na tożsamość 

własną i pokoleń 

Madej Martyna, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Starlearn  

Wiatrak Pamela, Uniwersytet Wrocławski, Culture for all 
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SEKCJA A „KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO”, moderator: Katarzyna Kaczmar 

10:00 – 11:30 wystąpienia konferencyjne cz. I  

Kinga Karczewska, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Zarządzanie tłumem  

w ratownictwie 

Aleksandra Surma, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Przywódca charyzmatyczny 

w społeczeństwie 

Wiktoria Morawska, Uniwersytet Wrocławski, Nowe agendy socjalizacji konsumenckiej w procesie 

wychowawczym 

Roksana Pilawska, Uniwersytet Wrocławski, Moda na fit-kulturę – pomiędzy indywidualnością,  

a powszechnością w kulturze współczesnej 

11:30-12:00 przerwa kawowa  

12:00-13.00 wystąpienia konferencyjne cz. II 

Magdalena Jaworska, Uniwersytet Wrocławski, Edukacyjny vs. reprodukcyjny obraz współczesnych 

matek 

Grzegorz Basara, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Znaczenie pracy ludzkiej w „świecie” 

Teilharda de Chardin 

Anna Lymorenko, Uniwersytet Wrocławski, Tożsamość osób migrujących 

13:00-13:30 lunch dla uczestników sekcji A, bufet Instytutu Pedagogki  

13.30-15:00 wystąpienia konferencyjne cz. III 

Paweł Bielawski, Uniwersytet Jagielloński, Dmytro Doncowa nacjonalizm integralny jako czynnik 

kształtujący ukraińską tożsamość narodową 

Aleksandra Mirek-Rogowska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, W objęciach 

reklamy socjalistycznej na przykładzie przekazów reklamowych w Jazz Forum (1972 – 1989) 

Agnieszka Witek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, U schyłku reklamy socjalistycznej 

– analiza reklam prasowych publikowanych na łamach Dziennika Polskiego w okresie od stycznia do 

czerwca 1989 roku  

Lilianna Wojtkowska, Uniwersytet Wrocławski, Funkcjonowanie nastolatka w społeczności 

fanowskiej w fandomie Harry'ego Pottera w ich narracji 

Paulina Łopatka-Koneczny, Uniwersytet Wrocławski, Analiza tekstów literacko-muzycznych na 

studiach wyższych (?) Na przykładzie wierszy Stanisława Barańczaka 
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SEKCJA B „WOKÓŁ EDUKACJI FORMALNEJ I NIEFORMALNEJ”, moderator: Kinga 

Trzmielewska  

10:00-11.30 wystąpienia konferencyjne cz. I  

Magdalena Kaliszewska-Henczel, Uniwersytet Łódzki, Baśń przyszłego nauczyciela. O nadawaniu 

znaczeń tekstom literackim w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

Grażyna Dzwonowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Grupowe komponowanie, swobodna 

improwizacja instrumentalna i rozbudzanie wyobraźni słuchowej jako strategie rozwijania 

kreatywności muzycznej 

Kinga Trzmielewska, Uniwersytet Wrocławski, Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności 

edukacyjnej przez Fundację Omniveda 

Martyna Stępień, Uniwersytet Wrocławski, Instytucja pozbawienia władzy rodzicielskiej i jej wpływ 

na egzekucję obowiązku szkolnego 

11:30-12:00 przerwa kawowa  

12:00-13:30 wystąpienia konferencyjne cz. II 

Aneta Duda-Jaśkiewicz, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Wykorzystanie metody 

badawczej w szkole. Aktywne eksperymentowanie drogą bogatszego rozumienia świata przez ucznia 

Kewin Bach, Uniwersytet w Białymstoku, Prawo do nauki: przywilej czy obowiązek? 

Anna Maciąg, Uniwersytet Wrocławski, Podmioty administrujące (w) uczelni i ich przemodelowanie 

w świetle reformy szkolnictwa wyższego 

Beata Maj, Uniwersytet Wrocławski, Edukacyjna aktywność młodzieży akademickiej 

13:30-14:00 lunch sekcji B 

14:00-15.00 wystąpienia konferencyjne cz. III 

Liliia Vorobii, Uniwersytet Łodzki, Computer-based testing 

Magda Wieteska, Uniwersytet Wrocławski, Książka Mój przyjaciel smartfon efektem warsztatów 

literackich na UTW w UWr 

Sylwester Szwedzki, Uniwersytet Jagielloński, Edukacyjne wyzwania misjonarzy jezuickich w Japonii 

XVI wieku 
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SEKCJA C „Z POGRANICZA PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII”, moderator: Katarzyna 

Kuźmicz 

10:00-11:30 wystąpienia konferencyjne cz. I 

Patrycja Mencel, Uniwersytet Wrocławski, Edukacja w systemie zapobiegania samobójstwom dzieci 

i młodzieży 

Damian Drabik, Uniwersytet Wrocławski, Dlaczego ludzie czynią zło? Teorie kryminologiczne 

kiedyś i dziś 

Aleksandra Polak-Kruszyk, Uniwersytet Wrocławski, Readaptacja społeczna skazanych 

opuszczających zakłady karne. Pomoc postpenitencjarna i inne instytucjonalne formy wsparcia 

Kamila Wylęgły, Uniwersytet Wrocławski, Wykorzystanie teatroterapii w procesie oddziaływań 

profilaktycznych i resocjalizacyjnych 

11:30-12:00 przerwa kawowa  

12:00-13:00 wystąpienia konferencyjne cz. II 

Viyaleta Khviatskovich, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Jak uczynić myśl widoczną: 

połączenie idei Agni-Jogi, kursu "Ty-artysta!" prof. Betty Edwards i zendoodle 

Katarzyna Kuźmicz, Postawy absolwentów pedagogiki PWSZ w Legnicy wobec pracy i swoich szans 

na rynku pracy 

Katarzyna Machał, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Padłeś? Powstań! Koncepcja 

Self-Reg Stuarta Shankera jako sposób na znaczącą poprawę jakości życia  

13:00-13:30 lunch sekcji C  

13:30-15:00 wystąpienia konferencyjne cz. III 

Katarzyna Sygulska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Doświadczenia życiowe  

a jakość życia człowieka (na przykładzie jednej historii) 

Magdalena Choińska, Uniwersytet w Białymstoku, Higiena w szkołach w Drugiej Rzeczypospolitej na 

podstawie czasopisma Opieka nad Dzieckiem 

Natalia Mandecka, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Katowicach, Jakość życia, wiek 

oraz liczba posiadanych dzieci jako predykatory wypalenia rodzicielskiego 

Sylwia Bokuniewicz, Uniwersytet Wrocławski, W jaki sposób wiara w sprawiedliwość świata 

pomaga w radzeniu sobie ze stresem i wieloznacznością sytuacji? 
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niedziela - 24.11.2019 

Instytut Psychologii UWr, ul. Dawida 1, Wrocław 

 

SEKCJA „INTERDYSCYPLINARNIE”, moderator: Mateusz Studniarek  

10:00-11:00 wystąpienia konferencyjne cz. I 

Monika Pilińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Kulturowe i wyznaniowe uwarunkowania 

przedsiębiorczości – wybrane aspekty 

Anna Sanecka, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Kultura artystyczna w edukacji przedszkolnej  

i wczesnoszkolnej  

Patrycja Oleś, Uniwersytet Rzeszowski, Psychologia buntów społecznych na podstawie protestu 

„żółtych kamizelek” we Francji 

11:00-11:30 przerwa kawowa  

11:30-13:00 wystąpienia konferencyjne cz. II 

Anna Bułat, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Pamięć LTM jako umysłowe 

rusztowanie każdego geniusza 

Katarzyna Kaczmar, Uniwersytet Wrocławski, Wybrane konteksty odraczania dorosłości 

Paulina Kozioł, Uniwersytet Wrocławski, Chińska ustawa o ochronie praw i interesów osób 

starszych – analiza oraz próba oceny 

Kinga Trzmielewska, Uniwersytet Wrocławski, Propagowanie idei krwiodawstwa przez Kluby 

Honorowych Dawców Krwi w mieście Turek 
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Abstrakty 

 

 

Bach Kewin Konrad, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa 

Prawo do nauki: przywilej czy obowiązek? 

 

Cel: Celem badania jest porównanie polskiego systemu oświaty z niemieckim i amerykańskim (USA) 

systemem oświaty, oraz wyciągnięcie wniosków dotyczących pożądanego kierunku ewolucji polskiego 

systemu oświaty. Podstawowym pytaniem, na które autor próbował znaleźć odpowiedź, to „czy polski 

system edukacji wyższej powinien stać się systemem w pełni niepublicznym (czyt. niefinansowanym 

ze środków publicznych), na wzór amerykański, czy też powinien pozostać ogólnodostępny (czyt. 

finansowany ze środków publicznych), jednak zdecydowanie bardziej elitarny, na wzór niemiecki?”. 

Celem badania było wskazanie, który system byłby bardziej efektywny w polskich realiach, zarówno z 

punktu widzenia ekonomicznego państwa, jak również z perspektywy obywateli i sektora prywatnego. 

Metody: Autor korzystał przede wszystkim z metody prawno-porównawczej, dogmatyczno-prawnej, 

oraz metody analizy źródeł. Głównym przedmiotem badań autora było: sposób i skuteczność 

przygotowania przyszłych studentów/uczniów do podjęcia edukacji na poziomie wyższym oraz 

efektywność i skuteczność kształcenia wyższego. System edukacji na poziomie podstawowym i średnim 

w USA i w Niemczech został przez autora przeanalizowany i porównany oraz zostały przez niego 

wyciągnięte wnioski dot. min. efektywności przyjętych rozwiązań w praktyce. Autor przeanalizował 

min. możliwość wprowadzenia systemu edukacyjnego wzorowanego na wspomnianych państwach w 

Polsce oraz prawdopodobne efekty tej zmiany. 

Wyniki: W wyniku zastosowania ww. metod badawczych, autor zauważył, że min. korzystniejszy  

z punktu widzenia interesu ekonomicznego państwa, jest system szkolnictwa wyższego wzorowany na 

amerykańskim, natomiast niemiecki system edukacji, po odpowiedniej konsolidacji jego zasad, jest 

korzystniejszy z punktu widzenia sektora prywatnego i obywateli. 

Wnioski: Zdaniem autora, w wyniku dokonanej analizy porównawczej, należy uznać, że polski system 

edukacyjny powinien ewaluować w kierunku niemieckiego systemu, który w polskich realiach jest 

bardziej korzystny. 

Słowa kluczowe: Szkolnictwo Wyższe, ewolucja polskiego szkolnictwa, niemiecki system edukacji.  
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Basara Grzegorz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologiczny 

Znaczenie pracy ludzkiej w „świecie” Teilharda de Chardin 

 

Teza: Praca człowieka i wszelkie jego działanie naznaczone jest czymś więcej, niż tylko czerpaniem 

korzyści materialnych. Jaką wartość i znaczenie pracy możemy odczytać z perspektywy Objawienia 

Bożego? 

Omówione koncepcje: „(...)Kto nie chce pracować, niech też nie je!” (2 Tes 3,10). Dla wielu ludzi, 

praca jawi się jako coś uciążliwego, dla innych staje się przyjemnością, a nawet pasją życia. Tak 

rozumiane podejście ukazuje, że posiada ona nie tylko wymiar materialny, ale także duchowy, który 

możliwy jest do odczytania z perspektywy Objawienia, którym dysponuje Kościół. Niniejszy artykuł 

jest próbą spojrzenia na zagadnienie pracy z perspektywy teologa i przyrodnika – Piotra Teilharda de 

Chardin.  

Wyniki i wnioski: Praca ludzka, poza elementem zapewnienia byty, posiada również wymiar duchowy, 

który nakierowuje go na Stwórcę. Poprzez pracę, człowiek staje się bardziej człowiekiem, socjalizuje 

się tworząc wspólnotę, przy jednoczesnym zachowaniu i rozwijaniu swojej indywidualności.  

Oryginalność/wartość poznawcza podejścia: Z punktu widzenia teologii, można ukazać głębszy sens 

podejmowanych przez człowieka działań i pracy, a także wskazać ich zasadność i celowość. Ukazanie 

wartości pracy ludzkiej może wzbudzić w ludziach wypalonych zawodowo zapał do działania oraz 

ukazać jego nadprzyrodzony wymiar. Pracę można odczytać jako swojego rodzaju misję w 

przekształcaniu świata stworzonego, która jest kontynuacją stwórczego zamysłu Boga.  

Słowa kluczowe: człowiek, antropologia, praca ludzka, Teilhard de Chardin,  

 

 

Bielawski Paweł, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny  

Dmytro Doncowa nacjonalizm integralny jako czynnik kształtujący ukraińską tożsamość narodową 

 

Dmytro Doncow nazywany jest „ojcem ukraińskiego nacjonalizmu”. To właśnie jego doktryna 

formowała zręby nowoczesnego ukraińskiego nacjonalizmu. W przeciwieństwie do wcześniejszych 

form ukraińskiego patriotyzmu, zaproponował on własną koncepcję – amoralnego ukraińskiego 

nacjonalisty, który nie będzie wahał się przed wykonaniem „najniebezpieczniejszego czynu” dla 

Ukrainy, która jest „ponad wszystko”. Wystąpienie ma za zadanie przedstawić zręby owej ideologii i 

to, w jaki sposób przekładała się ona na niewątpliwą zbrodniczość OUN/UPA. 
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Bułat Anna, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Pedagogiczny 

Pamięć LTM jako umysłowe rusztowanie każdego geniusza 

 

Cel: Doskonale wiemy, że częste powtarzanie informacji sprawi, że w końcu z pamięci krótkotrwałej 

zostanie ona przeniesiona do pamięci długotrwałej. Ale jak możemy usprawnić mechanizm działania 

mózgu, aby cały ten proces przebiegał sprawniej?  

Metody: William Chase i K. Anders Ericsson stworzyli „skilled memory theory” twierdząc ,że należy 

dążyć do magazynowania informacji od razu w pamięci długotrwałej. Prowadzi do tego trening oparty 

na trzech zasadach: meaningful encoding, retrival structure i speed-up. Dzięki niemu okazuje się, że 

nadzwyczajne wyniki pamięciowe są rezultatem ćwiczeń, a nie wrodzonych wybitnych umiejętności. 

Wyniki: Sensowne kodowanie, które tworzy mocne rusztowanie pomiędzy elementami przyswajanego 

materiału, pomaga nam w wytworzeniu wskazówek, które w ostatniej fazie zaowocują wydobyciem 

naszej wiedzy.  

Wnioski: Dzięki temu, że pamięć LTM, w porównaniu do krótkotrwałej, może przechowywać 

nieskończone ilości informacji, jej ćwiczenie może spowodować ulepszenie mechanizmów 

pamięciowych na tyle, że bez obaw będziemy mogli nazywać się „geniuszami” w wybranej przez siebie 

dziedzinie.  

Słowa kluczowe: pamięć, struktura, mechanizm, zasoby, układy, oddziaływanie, geniusz 

 

 

 

Magdalena Choińska, Uniwersytet w Białymstoku 

Higiena w szkołach w Drugiej Rzeczypospolitej na podstawie czasopisma Opieka nad Dzieckiem 

 

Na początek warto zauważyć, że w dzisiejszych czasach higiena jest bezspornie bardzo istotną kwestią 

niemal dla wszystkich ludzi na całym świecie. Co prawda, wciąż są miejsca, gdzie dbanie o nią stanowi 

ogromne wyzwanie, to jednak prawdą jest, że uczy się jej od najmłodszych lat. Swój artykuł 

poświęciłam zagadnieniu higieny w szkolnictwie w dwudziestoleciu międzywojennym, ponieważ 

zaciekawił mnie fakt, jak wiele uwagi poświęcano jej w tych trudnych dla Polski czasach. Uważam, że 

podążając za tym tematem szukałam odpowiedzi na pytania: Jak na przestrzeni lat w okresie 

dwudziestolecia międzywojennego wyglądała dbałość o higienę? Jak władze zachęcały do dbania o 

zdrowie i higienę? W jaki sposób uczono tego dzieci? Jak dbano o higienę w placówkach edukacyjnych? 

Jaki panował nad tym nadzór? Wielu autorów pochylało się nad tematem higieny w szkołach w 

dwudziestoleciu międzywojennym. Szczególnie na wyróżnienie zasługują tu prace: S. Kopczyńskiego, 

W. Roszkowskiego, P. Zaręby, B. Szczepińskiej, czy S. Wołoszyna. Jednakże wymienieni autorzy w 

swoich publikacjach nie odwoływali się do treści zamieszczanych w czasopiśmie „Opieka nad 

Dzieckiem”. Stąd też to czasopismo poddałam wnikliwej analizie i jest to niezwykła skarbnica wiedzy 

dotycząca czasów dwudziestolecia międzywojennego. Celem przeprowadzonych przeze mnie badań 

było głębsze poznanie podejścia do nauczania higieny w szkołach w oparciu o artykuły zawarte w 

wymienionym wyżej czasopiśmie. Zgłaszam, się na organizowaną przez Państwa konferencję właśnie 

z tym tematem, ponieważ uważam, że temat higieny w szkołach w Drugiej Rzeczypospolitej zasługuje 

na większą uwagę. 



 14 

Drabik Damian, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  

Dlaczego ludzie czynią zło? Teorie kryminologiczne kiedyś i dziś. 

 

Próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego niektórzy ludzie dopuszczają się zachowań agresywnych oraz 

naruszających ogólnie przyjęte normy stanowi przedmiot zainteresowania wielu dziedzin nauki,  

a wyjaśnienia tego zjawiska próbowano i próbuje się doszukać na wielu płaszczyznach i odnosząc się 

do wielu kryteriów. Szczególnie od momentu narodzin nauki jaką jest kryminologia, nastąpił wzrost 

zainteresowania etiologią zachowań agresywnych, dewiacyjnych i niezgodnych z ogólnie przyjętymi 

zasadami współżycia społecznego. Celem wystąpienia będzie przybliżenie wybranych teorii, które 

usiłowały bądź usiłują wytłumaczyć wyżej wymienione zjawiska, z uwzględnieniem teorii 

biologicznych, psychologicznych i socjologicznych oraz odnosząc się do wybranych badań  

i eksperymentów. 

Słowa kluczowe: kryminologia, psychologia, socjologia, agresja 

 

 

Duda-Jaśkiewicz Aneta, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS 

Wykorzystanie metody badawczej w szkole. Aktywne eksperymentowanie drogą bogatszego rozumienia 

świata przez ucznia. 

 

Cel: Celem badań jest sprawdzenie, czy i jak, metody aktywne, w tym metoda badawcza, są 

wykorzystywane w polskiej szkole. Jak nauczyciele wykorzystują jednostkę lekcyjną i jakich narzędzi 

dydaktycznych używają.  

Metoda badań: Projekt badawczy składał się z dwóch głównych komponentów: Pierwszy, 

nieuczestniczącej obserwacji lekcji przyrody w szkołach biorących udział w badaniu. Wykonano w 

sumie 376 obserwacji. Drugi komponent to indywidualne wywiady pogłębione z nauczycielami, których 

lekcje były obserwowane. Wywiady zrealizowano w trzech turach: w pierwszym tygodniu obserwacji; 

w ostatnim tygodniu obserwacji; około dwa miesiące po zakończeniu obserwacji. Łącznie zrealizowano 

40 wywiadów indywidualnych – po 10 w pierwszym i drugim etapie oraz 20 w trzecim etapie. 

Wyniki: W raporcie Instytutu Badań Edukacyjnych z 2014 roku przygotowanym pod kierownictwem 

Wojciecha Grajkowskiego, na pytanie „Co sprawiło by, że uczniowie częściej wykonywaliby 

doświadczenia na prowadzonych przez nauczyciela lekcjach przyrody?” najczęściej wskazywaną 

odpowiedzią było „Lepiej wyposażona pracownia przyrodnicza”. Badane szkoły zostały wyposażone w 

specjalistyczny sprzęt dydaktyczny. Podczas przeprowadzonych obserwacji sprawdzane było, kiedy i 

jak sprzęt jest wykorzystywany. Najczęściej wykorzystywaną pomocą były materiały tekstowe, głównie 

podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Nauczyciele wykorzystywali je aż w ponad 75 procentach. 

Specjalistyczny sprzęt jedynie w 13 procentach. 

Wnioski: Na poziomie deklaratywnym nauczyciele rozumieją założenia metody badawczej – takie jak 

samodzielne poznawanie świata przez uczniów, głównie poprzez obserwację i eksperymentowanie. Te 

deklaracje odbiegają jednak od codziennej praktyki stosując na zajęciach głównie metody podające. 

Słowa kluczowe: konstruktywizm, metoda badawcza, metoda aktywna, pomoce dydaktyczne, 

eksperymenty 
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Jaworska Magdalena, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych  

Edukacyjny versus reprodukcyjny obraz współczesnej matki 

Teza: Macierzyństwo na potrzebę dynamicznego rozwoju nowych technologii dostosowało się do 

panujących zasad w cyberświecie. Rodzaj ekshibicjonizmu na oczach nieznajomych stał się stylem 

życia, a także nieznanym dotąd odłamem mikroświata matek.  

Omówione koncepcje: Praca łączy ze sobą wątki nowych technologii oraz ujęcia macierzyństwa. Oba 

obszary wraz z upływem czasu ewoluują jednocześnie oddziałując na życie człowieka i przenikając je 

w różnorodnych aspektach. Macierzyństwo w XXI wieku odnalazło miejsce do ekspresji swoich 

obrazów na łamach internetowych społeczności. Mowa tu o instamatkach, które z powodzeniem kreują 

obraz macierzyństwa współczesnych kobiet. Określając trendy i reguły oraz dzieląc się swoimi 

poglądami i doświadczeniami, często w możliwie skrajny sposób. Zjawisko to generuje pytanie, czy jest 

to dobrze wykorzystane miejsce na przekazanie edukacyjnych walorów. Być może świat instamatek 

przyczynia się do sytuacji, w której matki rezygnują z prywatności i intymności w zamian za określone 

korzyści. 

Wyniki i wnioski: Ilość profili instamtek o charakterze edukacyjnym w perspektywie kont matek 

wystawiających swoją prywatność jako długoterminowy plan marketingowy jest znikoma. Najlepiej tę 

dysproporcję uwidacznia popularność wyżej wymienionych, skrajnych kont. Zaspokojenie sfery 

rozrywki oraz estetyki zyskuje znaczącą przewagę w internetowym świecie.  

Oryginalność/wartość poznawcza podejścia: Znaczenie nowych technologii nie tylko przejęło sfery 

życia człowieka, w których w sposób logiczny zastępowały przestarzałe i nieadekwatne rozwiązania. 

Dały także możliwość na nowe postrzeganie macierzyństwa. Jest to zarówno multum szans jak i 

możliwych zagrożeń. Jednakże decyzja o czerpaniu pozytywów uwarunkowana jest intencjami 

człowieka korzystającego z potencjału portali społecznościowych.  

Słowa kluczowe: internet, nowe miejsca pracy, potencjał internetu, zagrożenia internetu, 

macierzyństwo, mikroświaty matek, obrazy macierzyństwa w internecie, instamatki 

 

 

 

Kaczmar Katarzyna, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych  

Wybrane konteksty odraczania dorosłości 

 

Teza: W otaczającej nas XXI-wiecznej rzeczywistości można zaobserwować koncepcję dorosłości 

zwaną dorosłością odroczoną oraz pośredni etap rozwojowy: wyłaniającą się dorosłość. 

Omówione koncepcje: Artykuł łączy w sobie wątki psychologiczne, socjologiczne oraz pedagogiczne. 

Głównym tematem pracy jest dorosłość, w której znajdują się lub być może dopiero wkraczają wszyscy 

studenci. Etap ten stał się niezwykle bliski autorce, która zauważa zachodzące zmiany wśród swoich 

rówieśników i w życiu codziennym. W artykule opisane zostaną również problemy z realizacją zadań 

rozwojowych, tożsamość współczesnego młodego pokolenia oraz dylematy tożsamościowe – Adult 

Kids, Piotruś Pan i Wieczna Dziewczynka. 
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Wyniki i wnioski: Dorosłość jest podstawową, ale też kłopotliwą kategorią andragogiki. Stawanie się 

człowiekiem dorosłym to proces zachodzący obecnie od końca drugiej i nierzadko przez całą trzecią 

dekadę życia człowieka. Duży wpływ na odraczanie dorosłości ma społeczeństwo, w którym przychodzi 

dorastać jednostce. Młodzi ludzie mogą zostać przypisani do etapu wyłaniającej się dorosłości z różnych 

przyczyn, w tym ze względu na wciąż zmieniające się społeczeństwo – szybkie, płynne  

i zindywidualizowane. 

Oryginalność/wartość poznawcza podejścia: Z punktu widzenia edukatorów ludzi dorosłych, należy 

odnaleźć szanse rozwoju atrakcyjne dla młodych dorosłych. Są one upatrywane szczególnie w edukacji 

pozaformalnej i nieformalnej. Promowanie postaw twórczych i kreatywnych może wzbudzić w młodych 

dorosłych zapał do pracy nad sobą i większą świadomość tożsamościową. 

Słowa kluczowe: odraczanie dorosłości, wyłaniająca się dorosłość, młodzi dorośli, andragogika, 

edukacja nieformalna 

 

Kaliszewska-Henczel Magdalena, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu 

Baśń przyszłego nauczyciela. O nadawaniu znaczeń tekstom literackim w edukacji przedszkolnej  

i wczesnoszkolnej 

Cel: Artykuł ma na celu przybliżenie znaczeń nadawanych tekstom baśniowym przez kandydatów na 

nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej. Rozpoznawanie tych znaczeń pozwala przewidzieć 

przyszłą strategię projektowania zadań w oparciu o teksty, stanowiące fundament edukacji literackiej 

oraz przypisanie działań przyszłych nauczycieli do danego dyskursu pedagogicznego (Klus-Stańska 

2009). 

Metody: Podstawą badania było zrekonstruowanie fabuły dowolnie wybranej baśni. Badanie 

prowadzone było przed rozpoczęciem cyklu zajęć z edukacji polonistycznej – wybór swój studenci 

oparli zatem na doświadczeniach własnej edukacji literackiej. Analizie poddano 91 streszczeń. Projekt 

zakładał także przygotowanie scenariusza lekcji, który mógłby zostać przeprowadzony w przedszkolu 

lub szkole na podstawie baśni Żelazny Jan. Wypowiedzi studentów interpretowałam w oparciu o dwie 

teorie, dopełniające się wzajemnie, jeśli chodzi o cele edukacji polonistycznej. Teoria strukturalistyczna 

Proppa (1928) pozwoliła na określenie struktury i elementów tekstu, których wyodrębnienie umożliwi 

poznanie tekstów baśniowych jako charakterystycznych dzieł sztuki literackiej. Teoria Bettelheima 

(1976) dopełnia pedagogiczny sposób spojrzenia na baśń, w której ukryte są elementy umożliwiające 

rozwój wewnętrzny dziecka. 

Wyniki: Przeprowadzone badania wskazują, że baśnie odczytywane są przez studentów przede 

wszystkim jako utwory typowo dydaktyczne (dominacja dyskursu funkcjonalno-behawiorystycznego). 

Nawiązywanie do ich najgłębszej wartości: ukazaniu rzeczywistości wewnętrznej człowieka uwydatnia 

się jedynie w kilku narracjach bliskich dyskursowi humanistyczno-adaptacyjnemu. 

Wnioski: Próba stworzenia konspektów zajęć na podstawie baśni Żelazny Jan  miała umożliwić 

wstępną gotowość do tworzenia twórczych działań w oparciu o tekst, wykorzystujących przekład 

intersemiotyczny. Ostatecznie umożliwiła sformułowanie problemów, które według badanych wynikały 

wprost z tekstu oryginalnej bajki magicznej. Konieczne staje się wskazanie kandydatom na nauczycieli 

kierunków zmiany rozumienia tekstów baśniowych i definiowania ich roli w procesie edukacji 

literackiej.  

Słowa kluczowe: baśń, edukacja literacka, wiedza osobista nauczycieli 
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Karczewska Kinga, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Wydział Psychologii 

Zarządzanie tłumem w akcji ratowniczej  

 

Teza: Celem pracy jest edukacja w zakresie efektywnego zarządzania tłumem w czasie akcji 

ratowniczej. Przekaz kierowany jest zarówno do profesjonalnych służb (ratownictwo medyczne, wodne, 

górskie, drogowe, Straż Pożarna itp.) jak i ratowników ochotników.  

Omówione koncepcje: Analiza pojęć automatycznych wzorców zachowań i reagowania 

kontrolowanego, mechanizmy działania oraz ich wady i zalety. Przykłady automatycznych wzorców 

zachowań w oparciu o badania naukowe. Zdefiniowanie pojęcia tłumu psychologicznego oraz jego 

istotnych cech w kontekście zarządzania. Społeczny dowód słuszności jako zjawisko charakterystyczne 

dla tłumu psychologicznego. Siła autorytetu, mechanizm, który jest istotnym narzędziem w zarządzaniu 

tłumem.  

Wyniki i wnioski: Poznanie natury tłumu psychologicznego oraz mechanizmów, które nim rządzą daje 

osobom prowadzącym akcję ratowniczą narzędzia do skutecznego zarządzania. Wprowadzenie modułu 

zarządzania tłumem do szkoleń z zakresu szeroko pojętego ratownictwa jest pozytywnie odbierane przez 

szkolonych. Z ich relacji wynika, że wiedza ta dodaje im pewności siebie i rzeczywiście potrafi znacząco 

zwiększyć efektywność akcji ratowniczej.  

Wartość poznawcza: Doświadczeni ratownicy, zarówno profesjonalni jak i ochotnicy, zgodnie 

twierdzą, że zbierający się wokół akcji ratowniczej tłum jest jednym z trudniejszych przypadków 

„medycznych”. Edukacja w zakresie radzenia sobie z tłumem jest niezwykle ważna, ze względu na 

usprawnienie działań ratowniczych, gdzie każda minuta może okazać się na wagę złota.  

Słowa kluczowe: tłum psychologiczny, akcja ratownicza, zarządzanie tłumem, automatyczne wzorce 

zachowań, społeczny dowód słuszności, siła autorytetu, ratownictwo, psychologia społeczna, 

ratownictwo psychologiczne, psychologia w ratownictwie 

 

 

 

Khviatskovich Viyaleta, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk 

Humanistycznych 

Jak uczynić myśl widoczną? Idei Agni-yogi, kurs Prf. Beata Edwards „Ty artysta!” i arteterapia. 

 

Cel teoretyczny (poznawczy): sformułowanie ogólnych założeń budowania widocznej formy myśli 

przez pryzmat sztuki, percepcji wzrokowej i techniki arteterapii oraz opracowanie modelu. 

Metody: analizę, syntezę, abstrahowanie (abstrakcja), porównanie, uogólnienie, metody wnioskowania. 

Wyniki: Sztuka, percepcja wizualna i arteterapia to jedne z kluczowych sposobów rozwoju osobowości 

twórczej. Zharmonizowanie stanu psychicznego poprzez rozwój umiejętności wyrażania siebie oraz 

samoświadomości poprzez wizualizację własnych myśli, odczuć. 

Wnioski: Wartość wykorzystania sztuki do celów terapeutycznych polega na tym, że można jej używać 

do wyrażania i eksplorowania różnych uczuć, emocji na poziomie symbolicznym. 

Słowa kluczowe: żywa etyka, percepcja wzrokowa, psychologia twórcza, arteterapia, pedagogika 

artystyczna, sztuka 
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Lymorenko Anna, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych  

Tożsamość osób migrujących 

 

Teza: Tożsamość oraz jej budowanie stanowi ważny wątek dla praktyki edukacyjnej ludzi dorosłych. 

Odrębnym oraz interesującym aspektem tego zagadnienia jest tożsamość osób migrujących, czyli tych, 

w których biografii miało miejsce bezpośrednie przeniesienie się do innego kraju oraz tych, którzy 

doświadczają migracji w rodzinie.  

Omówione koncepcje: Celem artykułu jest wskazanie elementów tożsamości i tego co ją definiuje. 

Dodatkowo poruszy on problematykę budowania tożsamości osób, które doświadczyły migracji. 

Szczególnej analizie zostaną poddane różne procesy, które mają wpływ na budowanie tożsamości 

migrujących osób dorosłych.  

Wyniki i wnioski: Współcześnie tożsamość polega na budowaniu i świadomym pojmowaniu 

indywidualnej i unikalnej biografii. Odpowiada ona za ciągłość własnego „Ja” w warunkach 

dynamicznej i zmieniającej się rzeczywistości. Tożsamość osoby dorosłej podczas emigrowania – 

nagłej zmiany otoczenia, zmienia się. Doświadcza ona także wpływu innych ludzi, całych społeczeństw 

oraz kultury. Tym samym zostaje miażdżona. Odbywa to się przez ilość oddziałowujących na tożsamość 

stereotypów, problemów i kryzysów migracyjnych.  

Oryginalność/wartość poznawcza podejścia: Obecnie, migracja dotyczy prawie każdego człowieka. 

Cennym doświadczeniem życiowym, w tym edukacyjnym, będzie uwzględnienie świadomości wyżej 

wymienionych procesów. Połączenie wątków tożsamości oraz migracji daje możliwość głębszego 

poznania siebie oraz własnych korzeni i zwiększa świadomość tożsamościową. Jako pomoc 

dydaktyczną można wykorzystać metodę cyfrowego opowiadania historii. Jest ona zarówno kreatywna, 

jak i wzruszająca, łatwa w tworzeniu i przekazie. Historie mogą dotyczyć opowiadań rodzinnych, 

osobistych i społecznych. Kilka prostych kroków może pomóc w sięgnięciu do źródeł, których 

wcześniej nie znaliśmy i dzięki temu pomóc człowiekowi odnaleźć własną tożsamość i stale ją 

kształtować. 

Słowa kluczowe: tożsamość, budowanie biografii, budowanie tożsamości, dorosłość, edukacja 

dorosłych, migracje, cyfrowe opowiadanie historii, digital storytelling 

 

 

Łopatka-Koneczny Paulina, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i 

Pedagogicznych 

Analiza tekstów literacko-muzycznych na studiach wyższych (?) Na przykładzie wierszy Stanisława 

Barańczaka 

 

Cel: Ukazanie sposobów i możliwości wykorzystania różnego typu metod badawczych służących 

analizie i interpretacji tekstów poetyckich, które zawierają elementy muzyczne (odwołania, cytaty 

muzyczne, interteksty). Przedstawienie metodologii i narzędzi, którymi posługują się badacze, piszący 

o tego typu tekstach. 

Metody: Analiza tekstów naukowych traktujących o utworach literacko-muzycznych. Analiza 

filologiczna i muzykologiczna wierszy Barańczaka. Elementy metody heurystycznej. 
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Wyniki: Można odnotować badania łączące muzykologiczne i literaturoznawcze metody analizy 

tekstów, lecz jest ich niewiele. Z uwagi na występowanie tekstów pogranicznych, eksperymentalnych 

istnieje potrzeba kształcenia, które z gruntu byłoby interdyscyplinarne. Wiersze Barańczaka 

(szczególnie te pochodzące z tomu Podróż zimowa) należy badać dwutorowo: muzykologicznie i 

filologicznie, by móc je poddać interpretacji. Wykorzystywanie w badaniach omawianych tekstów 

wyłącznie jednej z metod nie daje pełnego obrazu dzieła. 

Wnioski: Do właściwej interpretacji wierszy, które uwikłane są w muzyczne konteksty, potrzebne są 

analizy interdyscyplinarne, łączące elementy literaturoznawcze i muzykologiczne. Niestety tego typu 

analiz jest niewiele. 

Słowa kluczowe: analiza filologiczna, analiza muzykologiczna, poezja, muzyka, Stanisław Barańczak. 

 

 

Machał Katarzyna, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Pedagogiki 

Specjalnej 

Padłeś? Powstań! Self-Reg Stuarta Shankera jako koncepcja znacząco poprawiająca jakość życia  

 

Teza: Self-Reg Stuarta Shankera jako koncepcja znacząco poprawiająca jakość życia. 

Omówione koncepcje: Mózg trójjedyny Paula MacLeana – interpretacja koncepcji na potrzeby 

wyjaśnienia neurobiologicznych podstaw Self-Reg Stres – nasz sojusznik czy wróg? Przewaga 

samoregulacji nad samokontrolą. Koncepcja rusztowania jako wsparcia w rozwoju Neurocepcja – nasz 

szósty zmysł. Mózgowe wi-fi 5 kroków Self-Reg 5 obszarów stresu i samoregulacji Samoświadomość  

i świadomość kluczem do poprawy życia Self-Reg jako odpowiedź na U-Bend naszego życia Self- Reg 

Stuarta Shankera to koncepcja, opierająca się na biologicznych, neurobiologicznych, psychologicznych 

i filozoficznych aspektach naszego życia. Pierwotnie stworzona została jako pomoc w terapii dzieci z 

ASD, obecnie stosowana jest z powodzeniem w szkołach i domach w wielu zakątkach świata. Self-Reg 

to sztuka redukowania napięcia przy jednoczesnym zachowaniu jak największych zasobów energii 

naszego organizmu. Samoregulacja bywa mylona z samokontrolą, jednak to dzięki samoregulacji 

samokontrola może stać się możliwa albo… Zupełnie zbędna. Self-Reg to uważność na siebie i innych, 

na otaczający nas świat, na wydarzenia obok. To bycie tu i teraz. Koncepcja zakłada, że każdy z nas jest 

w danej chwili najlepszą wersją samego siebie. Kluczowymi pytaniami, jakie zadaje Stuart Shanker są: 

“Dlaczego? Dlaczego teraz?”. Odpowiedzi na te pytania pozwalają na budowanie samoświadomości i 

świadomości na to, co wokół nas, na drugiego człowieka. Posiadanie strumienia samoświadomości 

pozwala nam na kierowanie myślami. To nasze myśli kreują nasza rzeczywistość. Widzimy świat takim, 

jakim chcemy widzieć. Myśląc i mówiąc o innych ludziach, sprawiamy, że oni tacy są. Bo są- w naszych 

oczach. W Self-Reg szukamy odpowiedzi, stajemy się swego rodzaju detektywami stresu- bo stres w tej 

koncepcji jest wszystkim tym, co wytrąca nas z homeostazy, równowagi. Oddzielamy oceny od faktów, 

stawiamy na empatię i patrzenie na drugiego człowieka “łagodnymi oczami”. Self-Reg to ciągły proces, 

który dopasowuje się do danej osoby. Jest to nasza wrodzona umiejętność, zastąpiona przez nacisk na 

samokontrolę. Self-Reg mówi o stresie, o rozpoznawaniu stresorów (czynników stresogennych), o 

redukowaniu oraz o regeneracji. Te trzy słowa: - Rozpoznanie - Redukcja - Regeneracja To trzy 

najważniejsze kroki Self-Reg, można je nazwać kołem ratunkowym w sytuacji stresowej, pełnej 

napięcia i negatywnych wibracji. Mając w głowie te trzy czynniki, jesteśmy w stanie wyjść z opresji z 

minimalnym zużyciem energii. Samoregulacja jest dla nas szansą. Dzisiejszy świat pełen jest wyzwań. 
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Musimy być szybciej, musimy więcej, bardziej, mieć, posiadać, działać. Self-Reg pozwala zatrzymać 

się i pomyśleć. Pozwala po prostu być. Tu i teraz. 

Oryginalność/ wartość poznawcza podejścia: Połączenie biologii, neurobiologii, psychologii  

i filozofii pokazuje oryginalne i spojrzenie na obecność człowieka w dzisiejszym świecie: w życiu 

codziennym, ale również w edukacji. 

Słowa kluczowe: samoregulacja, Self-Reg, Neurocepcja, Rusztowanie, 5 kroków Self-Reg, 5 obszarów 

stresu, stres, regeneracja, mózg, energia, napięcie  

 

 

Maj Beata, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut 

Pedagogiki 

Edukacyjna aktywność młodzieży akademickiej 

 

Cel: Badania służyły odpowiedzi na pytanie o rolę Internetu jako narzędzia edukacji młodzieży 

akademickiej, w kontekście tradycyjnych sposobów zdobywania wiedzy.  

Metoda: W dwustopniowych badaniach empirycznych posłużyłam się metodą sondażu 

diagnostycznego. Pierwszy etap badania zrealizowałam przy pomocy ankiety audytoryjnej (180 osób) i 

uzupełniłam wywiadami zbiorowymi z młodzieżą. W drugim etapie badania, którym objęłam 

kilkanaście osób, zastosowałam technikę wywiadu swobodnego.  

Wyniki: Badania zrealizowane wśród studentów UWr pokazują, że w toku studiowania internetowe 

źródła wiedzy (strony internetowe, portale edukacyjne) wykorzystywane są co najmniej na równi  

z podręcznikami i innymi książkami zalecanymi przez wykładowców. Część badanych przypisuje tym 

materiałom nawet wyższą wartość z uwagi na bardziej przystępny język oraz częstą aktualizację treści. 

Źródłem wiedzy naukowej, jak również nośnikiem wszelkich informacji i newsów z kraju i ze świata 

stały się popularne strony i portale internetowe. Kursy, warsztaty czy szkolenia on-line, traktowane jako 

dokształcanie się, są w badanej populacji studentów słabo rozpowszechnione. Po ukończeniu studiów 

respondenci deklarują jednak podjąć on-line formy dokształcania się lub doskonalenia zawodowego. 

Sceptyczne jest stanowisko badanych w odniesieniu do wirtualnego trybu realizowania studiów. Badane 

osoby poddają w wątpliwość wartość takiej edukacji zarówno pod względem merytorycznym, jak 

również pod kątem nabywanych kwalifikacji i kompetencji (w wymiarze zawodowym, jak również 

społecznym).  

Wnioski: Kształcenie i samokształcenie realizowane przez współczesnych studentów on-line, 

postrzegane jest jako ważne uzupełnienie tradycyjnych dróg edukacji. Wirtualne uczelnie nie są jednak 

traktowane obecnie jako realne zagrożenie dla funkcjonowania tradycyjnych placówek edukacyjnych, 

których pozycję ugruntowują względy merytoryczne, lecz także walory społeczne. Większość badanych 

uważa różne formy e–learningu za atrakcyjne i ważne uzupełnienie edukacji tradycyjnej  

i w najbliższych latach zamierza z nich korzystać bardziej aktywnie.  

Słowa kluczowe: Internet, media elektroniczne, edukacja, aktywność, młodzież akademicka 
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Mirek-Rogowska Aleksandra, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk 

Społecznych 

W objęciach reklamy socjalistycznej na przykładzie przekazów reklamowych w magazynie Jazz Forum 

(1972-1989) 

 

Cel: Jednym z celów głównych jest przybliżenie zjawiska, jakim jest reklama socjalistyczna, na 

przykładzie reklam występujących w polskim wydaniu magazynu muzycznego Jazz Forum, 

wydawanym w latach 1972 – 1989. Ponadto, należą do nich również ukazanie różnic pomiędzy teorią a 

praktyką w tworzeniu przekazów reklamowych, wskazanie intensywności i systematyczności 

pojawiania się reklam, a także zwrócenie uwagi na zastosowany typ argumentacji.  

Metody: Jako metodę badawczą stosuje się analizę zawartości, której narzędziem jest zmodyfikowany 

klucz kategoryzacyjny, zaproponowany przez badaczkę reklamy socjalistycznej Judytę Perczak. 

Analizie poddaje się jawną treść przekazu, opartą na jego ilościowym, jak i systematycznym opisie. Na 

materiał badawczy składają się wszystkie przekazy reklamowe, które pojawiły się na łamach polskiego 

wydania magazynu muzycznego Jazz Forum w latach 1972-1989, bez uwzględnienia dwóch numerów 

specjalnych. Komplet numerów tego dwumiesięcznika dostępny jest na jego archiwalnej stronie 

internetowej. 

Wyniki: W wynikach szczególną uwagę zwraca się na porównanie cech charakterystycznych oraz 

strukturalnych reklamy socjalistycznej w teorii i praktyce. Ponadto, wskazuje się na zachodzące zmiany 

w intensywności jej ukazywania się na łamach magazynu, a także zastosowany typ argumentacji.  

Wnioski: We wnioskach przedstawia się odpowiedzi na główne pytania badawcze. Ponadto, 

podsumowaniu poddaje się różnice， jakie występują pomiędzy teorią a praktyką w tworzeniu 

socjalistycznych przekazów reklamowych na łamach magazynu muzycznego Jazz Forum. 

Słowa kluczowe: reklama, reklama w PRL-u, reklama socjalistyczna, Jazz Forum, reklama prasowa 

 

 

Morawska Wiktoria, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk 

Historycznych i Pedagogicznych 

Nowe agendy socjalizacji konsumenckiej w procesie wychowawczym 

 

Teza: Celem artykułu jest wskazanie wpływu mega i makro poziomu na kształtowanie się nowych 

agend socjalizacji konsumenckiej w procesie wychowawczym.  

Omówione koncepcje: Analiza łączy w sobie teorie dotyczące problematyki szeroko pojętej 

konsumpcji, w tym teorię społeczeństwa konsumentów Z. Baumana, czy brandingu narodu J.U. 

McNeala z kilkoma ujęciami zmian XX i XXI-wiecznego społeczeństwa i globalizacji, wśród których 

wyjściową stała się teza B.J. Silvera  

Wyniki i wnioski: Artykuł stanowi próbę wyjaśnienia założenia, iż współcześnie proces wychowawczy 

związany jest nie tylko z przemianami w wartościach czy definiowaniu rodziny, ale też protestami w 

przemyśle motoryzacyjnym w latach 30 XX w., alokacją produkcji, marketingiem, globalizacją, 

konsumpcjonizmem, rozwojem nowych mediów i transformacją ustrojową w Polsce. W artykule 
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zwrócona jest uwaga na problematykę utowarowienia jednostki i „gry rynkowej” związanej z sukcesem 

i awansem społecznym rodziny zapośredniczonej przez rozwój dziecka – „najdroższej inwestycji”. 

Wartość poznawcza podejścia: Największą wartość stanowi oryginalna, dotychczas nie podejmowana, 

perspektywa analizy procesu wychowawczego współczesnego dziecka – nie tylko w kontekście rodziny, 

środowiska i konsumpcji, ale też procesów zmian w organizacjach i organizacji pracy. Tak przyjęty 

imperatyw wynika z przekonania, że współczesna rzeczywistość wymaga nie tylko analizy 

psychologicznej z perspektywy jednostki, czy socjologicznej analizy grupy i systemu edukacji, ale 

problemów odbywających się na poziomie międzynarodowym, przy przyjęciu tezy S. Huntingtona o 

konsolidowaniu się światowej gospodarki.  

Słowa kluczowe: wychowanie, konsumpcja, marketing dziecięcy, tożsamość, globalizacja, nowe 

media, współczesna rodzina 

 

 

Mandecka Natalia, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Katowicach 

Jakość życia, wiek oraz liczba posiadanych dzieci jako predykatory wypalenia rodzicielskiego. 

 

Cel: Wypalenie rodzicielskie jako zjawisko wyróżnia się trzema podstawowymi cechami: 

wyczerpaniem fizycznym i psychicznym, poczuciem daremności, oraz dystansowaniem się 

emocjonalne. Pierwszym celem badania było porównanie rodziców z jednym dzieckiem, z rodzicami 

posiadającymi więcej dzieci, w kontekście poziomu wypalenia rodzicielskiego oraz jakości życia. 

Drugim z celi badania było sprawdzenie czy płeć, jakość życia oraz wiek rodzica jest istotnym 

predykatorem wypalenia rodzicielskiego. 

Metody: Do celów badania wykorzystano kwestionariusz Oceny Wypalenia Rodzicielskiego (PBA), 

oraz Skalę Satysfakcji z Życia. Grupa badawcza została podzielona na rodziców z jednym dzieckiem 

(N = 210), oraz rodziców z więcej niż jednym (N = 229).  

Wyniki: Analiza uzyskanych rezultatów pokazała, że rodzice posiadający jedno dziecko (M = 210; i 

SD = 5,94) nie różnią się poziomem wypalenia rodzicielskiego i jakości życia od rodziców 

posiadających więcej niż jedno dziecko (M = 229; i SD = 5,70), t(435) = -1,47; p = 0,142. Regresja 

wykazała, że w grupie rodziców z jednym dzieckiem istotnym predykatorem okazała się niska jakość 

życia (ß = -0,51) oraz płeć żeńska (ß = 0,14), zaś w grupie rodziców z większą liczbą dzieci niż jedno 

istotnymi predykatorami okazała się niska jakość życia (ß = -0.48) i starszy wiek rodziców (ß = -0,24). 

Wnioski: Wyniki powyższego badania okazały się zgodne z poprzednimi badaniami oraz co ciekawsze, 

istotnym predykatorem był wiek rodziców w przypadku rodziców z większą liczbą dzieci oraz niska 

jakość życia rodziców niezależnie od liczby posiadanych dzieci. 

Słowa kluczowe: wypalenie rodzicielskie, dystansowanie się emocjonalne, wyczerpanie fizyczne  

i psychiczne, poczucie daremności 
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Mencel Patrycja, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra 

Kryminalistyki  

Edukacja w systemie zapobiegania samobójstwom dzieci i młodzieży  

 

Teza: Problem zamachów samobójczych wśród dzieci i młodzieży jest szczególnie niepokojącym 

zjawiskiem. Śmierć samobójcza dziecka nie jest bowiem tylko prywatną tragedią najbliższych, ale i 

całego społeczeństwa. Niestety problem ten osiąga coraz większą skalę. W ostatnich latach obserwuje 

się znaczny wzrost aktów samobójczych wśród roczników najmłodszych. Okazuje się, że niezwykle 

istotne znaczenie w systemie zapobiegania samobójstwom ma działalność prewencyjna w zakresie 

zachowań samobójczych, która powinna być ujęta w systemie edukacji. Edukacja winna obejmować 

zarówno nauczanie dzieci poprzez m.in. podnoszenie ich samooceny, uświadamianie o posiadaniu 

wsparcia społecznego oraz szkolenie nauczycieli w zakresie rozpoznawania sygnałów zagrożenia. 

Omówione koncepcje: Przedmiotem wystąpienia jest analiza czynników wpływających na profilaktykę 

samobójstw wśród najmłodszych. Szczególną uwagę zwrócono na działania placówek oświatowych 

(szkół) w zakresie trzech poziomów profilaktyki tj. profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna i 

profilaktyka wskazująca. 

Wyniki i Wnioski: Analiza wykazała znaczny wpływ szeroko pojętej edukacji w systemie zapobiegania 

samobójstwom adolescentów. Dziecko dorastające w poczuciu wsparcia i bezpieczeństwa zarówno ze 

strony rodziców, jak i szkoły radzi sobie z emocjami i stresem, a sytuacji trudnej szuka pomocy w celu 

rozwiązania problemu. 

Oryginalność/wartość poznawcza podejścia: Prezentowane zagadnienie jest zwróceniem uwagi na 

konieczność edukowania społeczeństwa w przedmiocie profilaktyki samobójstw. Istotnym czynnikiem 

mającym na celu zapobieganie samobójstwom wśród najmłodszych roczników może być właściwa 

edukacja. Zapobieganie próbom samobójczym dzieci i młodzieży musi opierać się na zintegrowanych 

działaniach zarówno rodziców, nauczycieli, jak i samych nastolatków. 

Słowa kluczowe: dziecko, samobójstwo, edukacja, zapobieganie, profilaktyka 

 

Oleś Patrycja, Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Społecznych 

Psychologia buntów społecznych na podstawie protestu „żółtych kamizelek” we Francji 

 

Cel: Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na naturę człowieka, który często sprzeciwia się 

wobec obowiązującym normom i prawom na podstawie protestu „żółtych kamizelek” we Francji. 

Metody: Analiza i obserwacja. 

Wyniki: Bunt ma na celu zmianę, a wszędzie tam, gdzie dochodzi do wielkich zmian, zderzamy się  

ze wspólnym mianownikiem – skutkami społecznymi. Zmiany, które występują również w uczestnikach 

protestów. Osoby potrafią odsunąć na bok swoje codzienne zajęcia, by wyjść na ulicę i domagać się 

zmian. 

Wnioski: Walczy się z różnych powodów i motywacji. To swoisty archetyp zachowawczy, który 

ukształtowany w wiekach najwcześniejszych był i jest stale obecny w rozwijającej się na przestrzeni 

dziejów kulturze ludzkości.  

Słowa kluczowe: Protest, „żółte kamizelki”, natura ludzka 
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Pilawska Roksana, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki 

Moda na fit-kulturę – pomiędzy indywidualnością, a powszechnością w kulturze współczesnej  

 

Teza: Podczas wystąpienia, chciałabym spróbować dokonać interpretacji pewnych zjawisk 

współczesnej kultury popularnej, które mogą świadczyć o tym, że jest ona oryginalną przestrzenią 

codzienności, która pozwala na hybrydowe połączenie tego co indywidualne z tym co powszechne lub 

wręcz masowe. Moim celem - a zarazem najważniejszym pytaniem, wokół którego będę koncentrować 

swoje rozważania - jest specyfika wzajemnych zależności pomiędzy „ekonomizacją” wybranych 

elementów kultury, a kształtowaniem świadomości odbiorców i tworzeniem nowych, społecznie 

uprawomocnionych schematów funkcjonowania jednostki w przestrzeni społeczno-kulturowej.  

Omówione koncepcje: We wstępie, przywołałam współczesne rozumienie kultury popularnej  

z perspektywy cultural studies, jako przestrzeni konstruującej tożsamość jednostek. Następnie 

odwołując się do rozważań Zbyszko Melosika, próbowałam scharakteryzować efekty i konsekwencje 

znanych procesów macdonaldyzacji i disneizacji we współczesnej kulturze. Na końcu, odnosząc się do 

koncepcji Carla Cederstroma i Andre Spicera, skonstruowałam własne pojęcie Fit-Konsumentów  

i odniosłam je do założeń coachingu i psychologii pozytywnej.  

Wnioski: Przedstawione przeze mnie przykłady wybranych zjawisk kulturowych oraz przywołane 

koncepcje, wskazują na pewną zewnętrzną obligatoryjność i konieczność dokonywania wyborów, które 

w założeniach miały świadczyć o indywidualności i wolności jednostek.  

Wartość poznawcza podejścia: Dokonując interpretacji i analizy wybranych zjawisk kulturowych, 

chciałam pokazać, że udzielenie odpowiedzi na pytanie - czy współcześnie to człowiek kreuje kulturę 

czy kultura kształtuje człowieka – jest nie tylko nie możliwe, ale także nie potrzebne. Istotą powinno 

być dążenie, by osoby związane z tematyką kultury popularnej (pedagodzy, andragodzy, kulturoznawcy 

etc.) poprzez praktyczne działanie lub konstruowanie trafnych, teoretycznych pytań, wspomagali 

kreowanie umiejętności krytycznego interpretowania elementów kultury i nadawania znaczeń u 

obecnych i przyszłych nadawco-odbiorców.  

Słowa kluczowe: współczesna kultura popularna, tożsamość jednostki, styl życia 

 

 

Pilińska Monika, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych 

Kulturowe i wyznaniowe uwarunkowania przedsiębiorczości – wybrane aspekty 

 

Cel: Wystąpienie jest próbą wykazania, w jaki sposób kultura i religia mogą wpływać na zachowania 

przedsiębiorcze i aktywność gospodarczą. Celem analizy jest również odpowiedź na pytanie, w jaki 

sposób należy przeprowadzać badania nad wpływem kultury i religii na różne aspekty 

przedsiębiorczości oraz jak wykorzystywać wyniki badań, również pod względem etycznym. Analizie 

poddane zostaną dotychczasowe badania i stan wiedzy z zakresu wpływu kultury i religii na 

przedsiębiorczość. Podmiotami analizy identyfikacyjno-porównawczej będą wybrane społeczeństwa. 

Metody: Metodyka badawcza obejmuje analizę desktop research danych wtórnych - krytyczna analiza 

literatury problemu i recepcja dotychczasowych publikacji (literatury przedmiotu) oraz analiza danych 

zastanych charakteryzujących przedsiębiorczość, rozmiar kapitału ludzkiego, aspekty kulturowe, a 

także główne wyznania religijne w społeczeństwie i poziom religijności tego społeczeństwa. 
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Wyniki: Przedsiębiorcze działania jednostek są uzależnione nie tylko od uwarunkowań materialnych, 

ale również kulturowych i wyznaniowych: wpływają one na kompetencje przedsiębiorcze, motywy  

i zachowania jednostek. 

Wnioski: Uwarunkowania kulturowe i religijne są względnie trwałe w stosunku do innych 

uwarunkowań przedsiębiorczości. Ze względu na ich znaczenie powinny być uwzględnianie w procesie 

analizy i kształtowania przedsiębiorczości jednostek. 

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, czynniki kulturowe, czynniki religijne, kapitał ludzi 

 

 

Polak-Kruszyk Aleksandra, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

Readaptacja społeczna skazanych opuszczających zakłady karne. Pomoc postpenitencjarna i inne 

instytucjonalne formy wsparcia  

 

Teza: Skuteczna readaptacja przyczynia się do zapobiegania ponownemu popełnianiu przestępstw, co 

z kolei przekłada się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa społecznego oraz ogranicza koszty 

utrzymania systemu penitencjarnego i pomocy społecznej. 

Omówione koncepcje: Przepisy penitencjarne wprowadzają cały wachlarz instrumentów, które mają 

pomóc byłym osadzonym wrócić do życia po zwolnieniu. Odpowiednie uregulowania znajdujemy w 

rozdziale VII kodeksu karnego wykonawczego, który dotyczy uczestnictwa społeczeństwa w 

wykonywaniu orzeczeń, pomocy w społecznej readaptacji oraz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 

oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Natomiast art. 43 K.K.W. określa zasady tworzenia i funkcjonowania 

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, z którego udziela się byłym 

skazanym i ich rodzinom pomocy, zwłaszcza o charakterze prawnym, psychologicznym, materialnym  

i medycznym.  

Wyniki i wnioski: Przygotowanie osadzonych do ponownego życia w społeczeństwie, a także 

odpowiednie zorganizowanie warunków przeciwdziała poczuciu wykluczenia takich osób, a co za tym 

idzie wspomaga ich powrót do życia zawodowego i rodzinnego po opuszczeniu murów zakładu karnego. 

Należy położyć szczególny nacisk na interakcje byłego więźnia z otoczeniem i ludźmi, których spotyka 

po zwolnieniu z jednostki penitencjarnej oraz na pomoc w organizacji pierwszych etapów życia, 

zarówno pod względem mieszkalnym jak i finansowym. Należycie przeprowadzony proces i pomoc ze 

strony instytucji państwowych prowadzi bowiem do zwalczania przestępczości, zwiększenia poczucia 

bezpieczeństwa społecznego, a także zapobiegania zjawiska recydywy, które na przestrzeni ostatnich 

lat poważnie wzrosło.  

Oryginalność/wartość poznawcza: Niniejsza prezentacja ma na celu wskazanie efektywnych 

sposobów wspomagania osób opuszczających zakłady karne przez instytucje państwowe w powrocie 

do życia sprzed odbywania kary pozbawienia wolności, pomocy w zorganizowaniu im środowiska 

wolnościowego, a także propozycji kierunków na przyszłość.  

Słowa kluczowe: readaptacja, skazani, pomoc postpenitencjarna, recydywa, pomoc społeczna, 

readaptacja społeczna  
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Sanecka Anna, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Studiów Stosowanych 

Kultura artystyczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

 

Cel: Celem referatu jest wskazanie, jak i w jakich obszarach współczesna kultura artystyczna może być 

obecna i wykorzystywana w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Metody: Wychodząc z założenia, że film, spektakl czy koncert to nie tylko rozrywka lub odstępstwo 

od codziennej szkolnej czy przedszkolnej rutyny, na wybranych przykładach przeanalizowano i 

wskazano, jakie inne funkcje spełniają/mogą spełniać dzieła kultury artystycznej we wczesnej edukacji 

dzieci. 

Wyniki: Wśród dzieł kultury artystycznej adresowanych do dzieci, bardzo wyraźnie różnią się od siebie 

te, obecne w ofercie programowej od lat czy pokoleń, od powstających współcześnie. Przenalizowane 

treści współczesnych dzieł kultury artystycznej wskazują na istnienie kilku znaczących tendencji:  

1. Tematy w nich poruszane są już nie tylko ponadczasowe, ale też bardzo aktualne,  

2. Wiele z nich dotyka kwestii, które jeszcze niedawno postrzegane były jako tematy zarezerwowane 

dla dorosłych, 3. W wielu trudno znaleźć w nich jednoznaczny „morał”, raczej zadają pytania niż 

udzielają odpowiedzi, skłaniają do dyskusji czy zastanowienia niż dają jednoznaczne wskazówki są 

więc trudniejsze dla nauczycieli i rodziców, a jednocześnie bardziej wymagające wobec dziecięcych 

odbiorców.  

Wnioski: Zaprezentowane przykłady wskazują, że dzieła sztuki/kultury artystycznej mogą stać się 

odpowiednim materiałem do wprowadzenia dzieci, nawet bardzo małych, w świat wartości, które 

zwykle nie są kojarzone z tą grupą wiekową. Dzięki temu sztuka i kultura artystyczna wpisują się w 

pedagogikę kultury rozumianą jako wychowanie do wartości. 

Słowa kluczowe: pedagogika kultury, kultura artystyczna, sztuka, wartości, edukacja przedszkolna  

i wczesnoszkolna, wychowanie do wartości 

 

 

Stępień Martyna, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

Instytucja pozbawienia władzy rodzicielskiej i jej wpływ na egzekucję obowiązku szkolnego 

 

Cel: analiza przepisów prawa polskiego regulujących instytucję pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz 

jej wpływ na egzekucję obowiązku szkolnego 

Metody: analiza dogmatyczno-prawna 

Wyniki: Orzeczenie przez sąd pozbawienia władzy rodzicielskiej względem rodziców skutkuje zmianą 

w zakresie osób odpowiedzialnych za wykonanie obowiązku szkolnego, natomiast bez zmian pozostaje 

osoba wykonująca obowiązek szkolny – uczeń. 

Wnioski: Pozbawienie władzy rodzicielskiej wywiera wpływ na egzekucję obowiązku szkolnego. 

Słowa kluczowe: pozbawienie władzy rodzicielskiej, rodzice, dzieci, obowiązek szkolny, egzekucja 
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Surma Aleksandra, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Filozofii i 

Socjologii, Katedra Etyki 

Przywódca charyzmatyczny w społeczeństwie 

 

Teza: Lider w organizacji jest jednostką niezwykle istotną, mającą wpływ na losy całej grupy oraz na 

efekty podjętych przez nią działań. Istotne jest, aby zachowania lidera były determinowane przez 

określone cechy charakteru. Najważniejsze z nich to: odpowiedzialność, umiejętność słuchania innych, 

wiarygodność, szczerość, pokora, spójność wewnętrzna i charyzma. Ostatnia z tych cech, jest tematem 

wielu dyskusji, które stanowią próbę odpowiedzi na pytanie, czy charyzma jest cechą wrodzoną, czy 

można jej się nauczyć. Głównym celem pracy była analiza pojęcia charyzmy w odniesieniu do 

kierowania innymi jednostkami. 

Omówione koncepcje: Jednym z myślicieli, który zajmował się przywództwem charyzmatycznym, był 

Max Webber. Uważał on, że posiadany autorytet i władza były otrzymywane na mocy daru. Właśnie ze 

względu na ten otrzymany dar, przywódca wymagał posłuszeństwa i oraz akceptacji. Teoria Daniela 

Katza i Roberta L. Khana przedstawia przywódcę charyzmatycznego m.in. jako osobę, która za swój 

cel stawia osiągania wspólnych efektów oraz emocji razem z podwładnymi. W teorii Gustava 

Le Bon'a możemy odnaleźć definicję charyzmy jako prestiż osobisty lub prestiż nabyty. 

Wyniki i wnioski: Na podstawie omówionych tez i analizie teorii przywództwa można stwierdzić, że 

podjęcie jednoznacznej decyzji czy charyzma jest cechą wrodzoną, czy nabytą nie jest praktycznie 

możliwe. 

Oryginalność poznawcza podejścia: W literaturze przedmiotu mamy wiele różnorakich opinii na temat 

przywódcy charyzmatycznego w społeczeństwie. Dla jednych będzie stanowił szansę i możliwość 

lepszego rozwoju, inni zaś będą uważać, że jest on zagrożeniem. Niemniej jednak należy podkreślić, że 

charyzma jest kluczową cechą każdego lidera czy przywódcy, która wpływa na osiągane sukcesy przez 

organizację.  

Słowa kluczowe: przywództwo, organizacja, charyzma, przywództwo charyzmatyczne, lider 

 

 

Sygulska Katarzyna, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Pedagogiczny 

Doświadczenia życiowe a jakość życia człowieka (na przykładzie jednej historii) 

 

Cel: Celem jest ukazanie związku pomiędzy doświadczeniami życiowymi jednostki a subiektywną 

oceną jakości jej życia. 

Metody: Zastosowano metodę biograficzną. 

Wyniki: Wyniki badań dotyczą historii życia badanej osoby (dzieciństwo, młodość, dojrzałość) oraz 

różnych obszarów jakości jej życia. 

Wnioski: Wnioski koncentrują się na wybranych zdarzeniach kształtujących poczucie jakości życia 

badanej osoby. Odnoszą się także do bilansu życiowego jednostki. 

Słowa kluczowe: doświadczenia życiowe, zdarzenia krytyczne, jakość życia, historia życia, biografia, 

osoba starsza. 
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Trzmielewska Kinga, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej przez Fundację Omniveda 

 

Cel: Poznanie i przedstawienie działalności edukacyjnej realizowanej przez Fundację Omniveda. 

Metody: Monografia 

Wyniki: Fundacja Omniveda została utworzona przez SCIENCE CLUBS OF EUROPE s.r.o. aktem 

notarialnym z dnia 26 czerwca 2014 roku. Działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jej siedzibą 

jest miasto Wrocław. Jej celem jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej  

i oświatowej, służącej popularyzacji nauki, edukacji i oświaty oraz wspieraniu wszechstronnego 

rozwoju społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży. Prowadzi badania dotyczące poziomu i 

jakości kształcenia dzieci i młodzieży w zakresie nauki i programów badawczych, organizuje koła 

zainteresowań, warsztaty i wycieczki edukacyjne. Jej głównym zadaniem jest prowadzenie kół 

naukowych „Wiedza nas bawi” we wrocławskich szkołach podstawowych. Są to zajęcia tworzone 

z myślą o dzieciach w wieku 6-12 lat, które wprowadzają je do takich dziedzin nauki jak: chemia, 

biologia, fizyka i astronomia czy nauki o Ziemi. W trakcie szeregu zajęć pozalekcyjnych dzieci pod 

okiem wykwalifikowanych lektorów samodzielnie wykonują eksperymenty naukowe. Fundacja 

organizuje również półkolonie letnie pn. „Lato Wiedzy” oraz zimowe pn. „Naukowa zima”. 

Tygodniowy program zajęć składa się z cyklu powiązanych ze sobą doświadczeń naukowych, wypraw 

badawczych oraz gier i zabaw ruchowych. Cały program jest zbalansowany i dostosowany do potrzeb 

uczestników, a jego realizacją zajmuje się wykwalifikowana kadra. Przy realizacji projektów 

współpracuje z dziećmi, rodzicami, dyrektorami szkół oraz lektorami prowadzącymi zajęcia.  

Wnioski: Fundacja Omniveda inicjuje, wspiera i prowadzi działalność edukacyjną na terenie 

Wrocławia. 

Słowa klucze: fundacja, Fundacja Omniveda. 

 

 

Trzmielewska Kinga, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

Propagowanie idei krwiodawstwa przez Kluby Honorowych Dawców Krwi w mieście Turek 

 

Cel: Poznanie i przedstawienie działań Klubów Honorowych Dawców Krwi w mieście Turek, mających 

na celu propagowanie idei krwiodawstwa. 

Metody: Monografia, wywiad narracyjny. 

Wyniki: Turek to miasto powiatowe, które znajduje się we wschodniej Wielkopolsce. Na chwilę obecną 

jest zamieszkiwane przez około 27 tysięcy osób. Wśród mieszkańców Turku można wyróżnić osoby, 

które pomaganie mają we krwi, a oddając krew ratują życie. To krwiodawcy. Obecnie w mieście 

funkcjonują trzy kluby, które wzajemnie ze sobą współpracują. 

Historia krwiodawstwa w mieście Turek sięga lat 60-tych. W 1961 roku jako pierwszy powstał Klub 

Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP „Górnik” przy Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów”, 

który funkcjonuje do dnia dzisiejszego. 

W 2015 roku powstał Klub Honorowych Dawców Krwi PCK im. Św. Floriana przy Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Turku. 
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Natomiast w 2018 roku rozpoczął swoją działalność Klub Honorowych Dawców Krwi im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego przy parafii Św. Barbary w Turku, który wypełnił lukę po poprzednim klubie.  

Główne zadania klubów to organizacja akcji poboru krwi oraz propagowanie idei krwiodawstwa wśród 

społeczności lokalnej. Ściśle współpracują oni z placówkami Służby Krwi, organami administracji 

rządowej i samorządowej czy prywatnymi przedsiębiorstwami.  

Wnioski: Krew jest najcenniejszym darem, jaki można podarować drugiemu człowiekowi. 

Krwiodawcy w bezinteresowny sposób ofiarowują innym cząstkę siebie. 

Słowa kluczowe: krwiodawstwo, kluby honorowych dawców krwi, miasto Turek. 

 

 

 

Wieteska Magda, Uniwersytet Wrocławski 

Książka Mój przyjaciel smartfon efektem warsztatów literackich na UTW w UWr 

 

Teza: Poczucie samoskuteczności, wywodzące się z teorii społecznego uczenia się Alberta Bandury 

(1977), może być pomocne w edukacji osób dorosłych.  

Omówione koncepcje: W pracy wykorzystano koncepcję poczucia własnej skuteczności opartej na 

czterech źródłach informacji (Bandura, 1997; Bańka, 2016). 

Wyniki i wnioski: W edukacji osób dorosłych – słuchaczy UTW w UWr – wiedza o poziomie poczucia 

samoskuteczności uczestników zajęć ma znaczący wpływ na odpowiednie nauczanie, którego celem jest 

kształcenie osób starszych w koncepcji pozytywnego starzenia się. Wyniki badań empirycznych 

wskazują na znaczenie poczucia samoskuteczności w dążeniu do osiągnięcia celu. Nie bez znaczenia 

dla poczucia samoskuteczności jest także zasada samospełniającego się proroctwa (Zimbardo, 1999), 

która powoduje wpływ określonych przekonań na konkretne działania. Zatem osoby, którym przy 

wykonaniu zadania towarzyszy wiara we własne możliwości (niezwiązane wyłącznie z tym konkretnym 

zadaniem), mają większe szanse na sukces, niż osoby nieprzekonane o swoim potencjale. 

Oryginalność/wartość poznawcza podejścia: Aktywność własna uczestników zajęć i jej efekty 

(publikacja książki) stały się wzmacniającym doświadczeniem poczucia samoskuteczności, opartym na 

poczuciu sprawstwa i dalszych pozytywnych prognozach odnośnie do możliwości pisania. 

 

 

Witek Agnieszka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych 

U schyłku reklamy socjalistycznej – analiza reklam prasowych publikowanych na łamach Dziennika 

Polskiego w okresie od stycznia do czerwca 1989 roku 

 

Cel: Celem badania jest analiza zawartości ramkowych reklam prasowych, które ukazały się na łamach 

Dziennika Polskiego w okresie styczeń-czerwiec 89’. Aspektem, na który zostanie zwrócona szczególna 

uwaga, będzie typ argumentacji, zmieniający się na przestrzeni miesięcy. Analiza ilościowa ukaże, jak 

zmieniała się liczebność przekazów reklamowych oraz znaczenie tego zjawiska w świetle zmieniającej 

się rzeczywistości gospodarczej i ustrojowej.  
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Metody: Wybraną metodą badawczą jest metoda jakościowa zawartości, poprzez zastosowanie klucza 

kategoryzacyjnego. Zastosowana zostanie również metoda ilościowa, by ukazać zmieniającą się 

liczebność reklam. Analizie poddane zostaną wszystkie przekazy reklamowe opublikowane w 

wybranym okresie.  

Wyniki: W wynikach przedstawiona zostanie zmieniająca się ilość reklam na łamach Dziennika 

Polskiego w czasie styczeń - czerwiec. Wyniki ukażą również, jaki typ argumentacji stosowany został 

najczęściej i jak zmieniał się on na przestrzeni miesięcy.  

Wnioski: We wnioskach przedstawiony zostanie stosunek ilość reklam do transformacji systemowej 

oraz wpływ przekazów reklamowych na zmieniające się społeczeństwo, jak również wpływ 

zmieniającego się społeczeństwa na przekazy reklamowe, bowiem „reklama jest elementem środowiska 

kulturowego, odbija jak w lustrze ledwo dostrzegalne zmiany w wartościach, moralności i zachowaniach 

społecznych grup społecznych, do których kieruje przekaz” (Reklama jako zjawisko społeczne,  

K. Kubiak) 

Słowa kluczowe: reklama socjalistyczna, reklama w PRL, reklama prasowa, Dziennik Polski, reklama 

prasowa w Dzienniku Polskim 

 

 

Wojtkowska Lilianna, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny 

Funkcjonowanie nastolatka w społeczności fanowskiej Harry’ego Pottera w ich narracji 

 

Cel: Przedstawienie oraz opisanie funkcjonowania nastolatka w społeczności fanowskiej Harry’ego 

Pottera, a także poznanie kultury fandomu 

Metody: Wywiad narracyjny, obserwacja uczestnicząca, analiza hermeneutyczna. 

Wyniki: - nastolatkowie czynnie uczestniczą w życiu fandomu poprzez tworzenie fanfiction oraz 

pomniejszych stowarzyszeń, 

− nastolatkowie dążą do nawiązywania interakcji interpersonalnej poprzez wymianę zdań na 

interesujący ich temat, np. schematyzację fanfików, 

− w fandomie występuje hierarchia członków. 

Wnioski:  

− pasja, jaką jest zgłębianie uniwersum powieści (tu: cyklu 

powieściowego Harry Potter) oraz jego modyfikowanie, staje się 

przyczynkiem do poszukiwania docelowej grupy czytelniczej, w której 

nastolatek byłby akceptowany i lubiany, 

− tworzenie fanfiction udoskonala kompetencje twarde i miękkie młodego człowieka, 

− nastolatkowie odnoszą sukcesy we wspólnym koegzystowaniu w fandomie, ale również 

ponoszą porażki.  

Słowa kluczowe: nastolatek, społeczność fanowska, fandom, fanfiction, fanfik, Harry Potter, kultura 

popularna 
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Wylęgły Kamila, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych 

Wykorzystanie teatroterapii w procesie oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych.  

 

Cel: Celem referatu jest udowodnienie skuteczności teatroterapii w procesie oddziaływań 

profilaktycznych i resocjalizacyjnych. 

Wyniki i wnioski: Arteterapia najprościej definiowana jest jako terapia poprzez sztukę. Ze względu na 

swoją skuteczność stosowana jest w różnych dziedzinach sztuki, również w teatrze. Ta forma terapii, 

potocznie nazywana teatroterapią, jest sposobem oddziaływania na jednostkę w celu wyzwolenia 

negatywnych emocji i zmiany jej postawy. W praktyce pedagogicznej terapia przez teatr przybiera różne 

formy. Najpopularniejsze z nich to drama, psychodrama i "Scena Coda". Ze względu na swoje walory 

terapeutyczne, teatroterapia jest często wykorzystywana w pracy z osobami niedostosowanymi 

społecznie, w tym również z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych. 

Wartość poznawcza: Artykuł stanowi zestawienie praktycznych przykładów programów 

resocjalizacyjnych i profilaktycznych opierających się na zasadach teatroterapii. Może stanowić obszar 

do dalszych badań.  

Słowa kluczowe: arteterapia, teatroterapia, niedostosowanie społeczne, uzależnienie, programy 

profilaktyczne, terapia. 

 

 

 

 

 

 

 


