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konferencja „pedagogika pracy” na temat  
Człowiek – obywatel – pracownik na rynku pracy

11 i 12 kwietnia 2011 roku odbyła się w świnoujściu, w domu Pracy Twórczej 
akademii morskiej w Szczecinie, międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu 
„Pedagogika pracy”. jej organizatorem była Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP 
w Szczecinie oraz Państwowy instytut Badawczy w Radomiu oraz akademia morska 
w Szczecinie. Patronat naukowy nad konferencją sprawował komitet nauk Pedago-
gicznych Polskiej akademii nauk, a patronat honorowy – marszałek Województwa 
zachodniopomorskiego. 

W skład komitetu naukowego konferencji  weszli:
– prof. zw. dr hab. Stefan m. kwiatkowski – dr h.c. uniwersytetu Pedagogicznego 

w krakowie, przewodniczący komitetu nauk Pedagogicznych Pan,
– prof. zw. dr hab. maria czerepaniak-Walczak – wieceprzewodnicząca komitetu 

nauk Pedagogicznych Pan,
– prof. zw. dr hab. kazimierz Wenta – rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej 

TWP w Szczecinie,
– dr hab. mirosława nowak–dziemianowicz, prof. dSW – dziekan Wydziału nauk 

Pedagogicznych dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu,
– prof. dr jarosław janio – Santa anna college, uSa,
– prof. zw. dr hab. Tatiana grebeniuk – Rosyjski Państwowy uniwersytet imma-

nuela kanta w kaliningradzie,
– dr hab. inż. Henryk Bednarczyk – kierownik ośrodka Pedagogiki Pracy inno-

wacyjnej gospodarki instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy instytut 
Badawczy w Radomiu.

Pedagogika pracy jako subdyscyplina pedagogiki funkcjonuje w Polsce niemal 
od czterdziestu lat. Twórcy tej stosunkowo młodej jeszcze subdyscypliny uznali, że 
przedmiotem jej badań będą pedagogiczne aspekty relacji: człowiek – wychowanie 
– praca, w której praca została naznaczona jako wartość uniwersalna, będąc podsta-
wowym rodzajem naszej aktywności, towarzyszącym nam od najmłodszych lat. To 
dzięki niej tworzymy i przekształcamy własne środowisko, warunki życia, strukturę, 
a także siebie. Taką przyjęto argumentację przemawiającą za zasadnością wyodrębnienia 
nowej subdyscypliny pedagogicznej. analiza dotychczasowego dorobku, a także nowe 
uwarunkowania społeczno-gospodarcze wydają się uzasadnioną podstawą do tego, by 
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w warunkach wolnego rynku pracy na nowo postawić kilka istotnych pytań dotyczących 
różnych aspektów relacji: człowiek – obywatel – pracownik. organizatorzy konferencji, 
kierując się troską o dalszy rozwój tej subdyscypliny pedagogicznej, zaprosili do udziału 
w niej przedstawicieli świata nauki i gospodarki, tworząc warunki do zainicjowania dys-
kusji w wymiarze międzynarodowym między reprezentantami różnych subdyscyplin 
pedagogicznych, a także innych nauk, w tym przede wszystkim psychologii, socjologii, 
komunikacji społecznej, nauk technicznych, ekonomicznych itp. (organizatorzy planują 
wydanie publikacji stanowiącej recenzowaną pracę zbiorową, w której zamieszczone 
zostaną wszystkie nadesłane na konferencję materiały).

W programie znalazły się również wystąpienia okolicznościowe prof. zw. dr. hab. 
kazimierza Wenty – rektora Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, 
i dr. czesława Plewki, prof. WSHW TWP.

W sesji plenarnej, której  przewodniczyli: prof. zw. dr hab. kazimierz Wenta, 
dr hab. inż. Henryk Bednarczyk oraz dr hab. mirosława nowak-dziemianowicz referaty 
wygłosili:

– dr hab. mirosława nowak-dziemianowicz – Pracowitość czy zatrudnialność czło-
wieka współczesnego na rynku pracy,

– mgr jacek Piechota, prezes Polsko-ukraińskiej izby gospodarczej – Człowiek 
w nowej gospodarce . Wyzwania rynku pracy,

– prof. zw. dr hab. Stanisław kaczor, dr h.c. akademii nauk ukrainy – Istota 
kwalifikacji społeczno-moralnych pracownika – człowieka,

– prof. dr jarosław janio (w ramach telekonferencji) – Media cyfrowe w przygotowa-
niu do pracy zawodowej nauczyciela w Stanach Zjednoczonych,  

– dr karolina drela – Zawody przyszłości a wymagania pracodawców.
12 kwietnia obrady przebiegały w następujących sekcjach problemowych.
Sekcja i, której moderatorami byli: dr hab. Franciszek Szlosek, prof. aPS, i dr cze-

sław Plewka, prof. WSH TWP, zajmowała się tematem Zmierzch czy dobra passa dla 
pedagogiki pracy? W jej ramach zostały wygłoszone referaty:

– dr hab. Franciszek Szlosek, prof. aPS, mówił o Pedagogice pracy w warunkach 
gospodarki rynkowej,

– dr czesław Plewka, prof. WSH TWP, o Człowieku, obywatelu, pracowniku w re-
lacjach gospodarki opartej na wiedzy,

– dr hab. Henryk Bednarczyk, prof. iTE-PiB, o Ustawicznej edukacji zawodowej 
dla innowacyjnych technologii przyszłości,

– dr Teresa Sarleja o Rozwijaniu kultury życia jako zadaniu pedagogiki pracy,
– dr Regina Thurow o Kobietach na rynku pracy – faktach i opiniach,
– mgr dorota krawczak-dzieńdziura o Rozwoju zawodowym w perspektywie zmien-

nego rynku pracy na przykładzie zawodów turystycznych,
– dr konrad klimkowski o Akademickim systemie oceniania jako korelacie kwalifikacji 

zawodowych absolwentów,
– dr grażyna Erenc-grygoruk o Przygotowaniu nauczycieli języków obcych do kształ-

cenia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej – komunikat z badań,
– dr jerzy ambroży o Karierze zawodowej studentów pedagogiki pracy z zarządzaniem 

zasobami ludzkimi,
– mgr Edyta kozieł o Rozwoju kształcenia modułowego,
– mgr katarzyna Begier o Aktualności ideału wspólnoty głębokiej w twórczości Edwar-

da Abramowskiego.
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Sekcja ii, której moderatorami byli:  prof. zw. dr hab. kazimierz Wenta, dr hab. 
Elżbieta Perzycka, prof. uS, obradowała na temat  Pedagogika medialna dla rynku pracy. 
Wystąpili w niej:

– prof. zw. dr hab. kazimierz Wenta, który mówił o Samouctwie informacyjnym 
w edukacji dla rynku pracy,

– dr hab. Elżbieta Perzycka, która wygłosiła referat Media cyfrowe źródłem zmiany 
w warsztatach pracy nauczyciela,

– dr hab. alla Prisyazhnaya, prof. WSH TWP, której wystąpienie było zatytuło-
wane Russian Universities to approach multi-level system of higher education: problems 
and prognoses of labour market response,

– dr Tadeusz Piątek z referatem Neomedialne uwarunkowania pedagogiki pracy 
współczesnej szkoły wyższej,

– dr joanna kandzia, która mówiła o Edukacji medialnej . Kim jest i kim może być 
człowiek?,

– mgr jowita krajewska z referatem Postawy wobec pracy zawodowej pokolenia 
sieciowego,

– dr Eunika Baron-Polańczyk, której tytuł wystąpienia brzmiał Model kompetencji 
informacyjnych w zakresie wykorzystania ICT,

– mgr Tomasz Sułkowski mówił o Otwartych internetowych zasobach ustawicznej 
edukacji zawodowej,

– mgr maciej Sokołowski-zgid z referatem Wychowanie do e-informacji . Nowe formy 
przekazu informacji w przestrzeni internetowej a szanse i wyzwania dla rynku pracy,

– mgr anna kowalik, która wygłosiła referat Jak sprostać oczekiwaniom w pracy? 
O motywacji nauczycieli do zastosowania nowych technologii w edukacji,

– mgr zbigniew Talaga mówił o Elementach pedagogiki pracy na lekcjach informaty-
ki.

Tematem obrad sekcji iii była Kultura i bezpieczeństwo pracy w relacjach wolnego 
rynku, jej moderatorami byli: dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. uz, i dr inż. Wojciech 
oleszak. Referaty wygłosili:

–  dr hab. Bogusław Pietrulewicz – Problemy profesjologiczne w zakładzie pracy,
– mgr inż. marian Szyszko – Kultura bezpieczeństwa – podstawy efektywności zarzą-

dzania ryzykiem zawodowym,
– dr inż. Wojciech oleszak – Kultura bezpieczeństwa a system zarządzania bezpie-

czeństwem i higieną pracy,
– mgr Barbara Bartoszewicz – Kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy,
– małgorzata kamieniecka – Przemiany w zakładach pracy i ich wpływ na bezpie-

czeństwo pracowników,
– adam chodyniecki, aneta dec – Kultura bezpieczeństwa pracy a wolny rynek,
– prof. zw. dr hab. Wojciech Lipiński – Kultura bezpieczeństwa pracy w zawodzie 

teleinformatyka,
– mgr anna oleszak – Wartości i ich przenoszenie na kulturę bezpieczeństwa pracy,
– monika Saganowska, Edyta Sztylc – Bezpieczeństwo jako naturalna potrzeba czło-

wieka,
– marta krzaczkowska – Wrastanie człowieka w kulturę bezpieczeństwa,
– marian kapuściński, Feliks żurański – Kształtowanie bezpiecznych zachowań 

w życiu człowieka.
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Sekcja iV obradowała na temat Przedsiębiorczość w relacjach wolnego rynku, prze-
wodniczyli jej:  dr hab. inż. zbigniew matuszczak, prof. am, oraz mgr alicja Sulima. 
Referowali:

– dr Edward Radecki, prof. WSiE w Szczecinie – Postawa przedsiębiorcza jako 
warunek skutecznego funkcjonowania zawodowego,

– dr jan Sikora – Edukacja ekonomiczna jako narzędzie polityki rynku pracy,
– mgr monika muzyka – Przedsiębiorczość jako przykład kompetencji pożądanej na 

rynku pracy,
– dr agnieszka koźlarek – Humanizacja pracy a systemy motywacyjne,
– dr Roman Lewandowski – Świadczenie pracy a kultura przedsiębiorstwa,
– dr katarzyna klimkowska – Studia wyższe jako przestrzeń kształtowania postaw 

przedsiębiorczych studentów na przykładzie studiów translatorskich,
– mgr janusz kowarski – Ponadgimnazjalna szkoła zawodowa a rynek pracy,
– dr hab. inż. zbigniew matuszak, prof. am – Wybrane przedsięwzięcia preorientacji 

zawodowej współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie,

– mgr anna Babicka, mgr anita karyń – Rozwój przedsiębiorczości u dzieci i mło-
dzieży za pomocą gier komputerowych,

– mgr magdalena Pozorska – Przedsiębiorczość polskich emigrantek w Berlinie,
– mgr Paweł Sztuczka – Edukacja a przedsiębiorczość – w drodze do nowoczesnej 

dydaktyki,
– mgr alicja Sulima – Wiedza studentów studiujących na kierunkach humanistycznych 

o możliwościach zarządzania swoimi finansami (doniesienia z badań).
Podsumowania konferencji i przyjęcia wspólnych dla uczestników wszystkich 

sekcji wniosków dokonali: prof. zw. dr hab. Stanisław kaczor oraz dr czesław Plewka, 
prof. WSH TWP.

i ogólnopolska studencka konferencja naukowa  
„od projektu do profesjonalizmu w zawodzie pedagoga”

23 i 24 maja 2011 roku odbyła się  i ogólnopolska Studencka konferencja nauko-
wa „od projektu do profesjonalizmu w zawodzie pedagoga”, której organizatorami 
byli: Studenckie koło naukowe Pedagogów, Samorząd Studencki, zakład Pedagogiki 
opiekuńczo-Wychowawczej, zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej in-
stytutu Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 
w Szczecinie. miejscem obrad była siedziba Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP 
w Szczecinie przy ul. monte cassino 15. W skład komitetu naukowego konferencji 
weszli: prof. zw. dr hab. kazimierz Wenta, prof. zw. dr hab. irena machaj, dr czesław 
Plewka, prof. WSH TWP, dr alina Tomaszewska, dr urszula morcinek.

Podczas konferencji zwrócono uwagę na te dziedziny pedagogiki, które dotyczą 
warunków osiągania sukcesu, a także przyczyn doświadczania niepowodzeń przez 
człowieka na każdym etapie rozwoju i w różnych obszarach jego funkcjonowania. Wy-
mienione zagadnienia rozpatrywane były w kontekście profilaktyki, diagnozy i terapii 
pedagogicznej. 


