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VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA  
„EDUKACJA XXI WIEKU” NA TEMAT:  

EDUKACYJNE ZAGROŻENIA I WYZWANIA MŁODEGO POKOLENIA 
 
W dniach 22-24 października 2008 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Związku Rzemio-

sła Polskiego D.W. „Rzemieślnik” w Zakopanem odbyła się VI Międzynarodowa Konferen-
cja Naukowa na temat: Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. Organiza-
torem konferencji była Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Konferen-
cja była adresowana do przedstawicieli środowisk naukowych, nauczycieli, wychowawców, 
uczelni wyższych, szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych, zaintereso-
wanych problematyką od strony teoretycznej oraz tych przedstawicieli administracji pań-
stwowej i samorządowej, gospodarki  i biznesu, którym problemy polskiej edukacji są bli-
skie. Uczestniczyli w niej przedstawiciele wielu ośrodków akademickich, a także przedsta-
wiciele praktyki, w szerokim rozumieniu związani z problematyką edukacji i kształcenia.     

Przewodniczącą VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej była prof. dr hab. Graży-
na Miłkowska, zastępcą przewodniczącej był prof. zw. dr hab. Kazimierz Pająk. Komitet 
Naukowy Konferencji tworzyli: prof. zw. dr hab. Kazimierz Adamek, dr Dominika Czajkow-
ska-Ziobrowska, prof. dr Martin Dobbie, prof. zw. dr hab. Kazimierz Dopierała, prof. dr hab. 
Daniel Fic, prof. zw. dr hab. Edward Hajduk, prof. dr hab. Eugeniusz Kameduła, ks. dr 
Zbigniew Knop, prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs, prof. zw. dr hab. Roman Kulczycki, dr 
Przemysław Paciorek, prof. dr Romualdas Povilajtis, prof. dr hab. Andrzej Przymeński, prof. 
dr hab. Bronisław Rocławski, dr Dorota Rondalska, prof. dr hab. Dorota Rybczyńska, płk. 
prof. zw. dr hab. Piotr Sienkiewicz, prof.dr hab. Barbara Sitarska, prof. dr Svetlana Statkevi-
ciene, prof. dr hab. Kazimierz Wojnowski, dr Tadeusz Wolan, płk. prof. dr hab. Jarosław 
Wołejszo, dr Andrzej Zduniak, płk. prof. dr hab. Kazimierz Żegnałek. 

Komitet Organizacyjny tworzyli: dr Dorota Rondalska – przewodnicząca, dr Dominika 
Czajkowska-Ziobrowska – z-ca przewodniczącej oraz dr Erick Ambukita, dr Magdalena 
Biniaś-Szkopek, dr Zbigniew Dziemianko, dr Grażyna Gradzińska, dr Maria Groenwald, 
mgr Justyna Karabuk, dr Tatiana Kłosińska, dr Alicja Kozubska, dr Małgorzta Kuć, dr 
Agnieszka Kulik-Jęsiek, dr Lidia Marek, dr Jadwiga Mazur, dr Wiesław Otwinowski, mgr 
Jolanta Pawlikowska-Cichy, dr Zbigniew Popławski, dr Danuta Piróg, dr Anna Tyl, 
dr Stanisława Włoch, dr Marta Wrońska, dr Ewa Wysocka, dr inż. Marian Żuber. 

Pierwszego dnia po powitaniu uczestników przez prof. dr hab. Barbarę Sitarską, 
dr Dorotę Rondalską, dr Andrzeja Zduniaka odbyły się dwie sesje obrad plenarnych. Sesji I 
przewodniczyli prof. dr hab. Jan Rajmund Paśko, dr Dorota Rondalska oraz dr Elżbieta 
Ozga. W sesji tej poruszono temat Wyzwań i dążeń młodego pokolenia, które nie mogą 
być permanentnie ograniczane błędną polityką oświatową państwa i zagrożeniami eduka-
cyjnymi generowanymi przez placówki oświatowe – prof. dr hab. Bronisław Rocławski 
(Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu). Następnie wygłoszono wykład 
Uczenie się nieustającym wyzwaniem współczesnego społeczeństwa – prof. dr hab. Bar-
bara Sitarska (Akademia Podlaska w Siedlcach) oraz wykład Funkcjonowanie dzieci z 
rodzin patologicznych – prof. zw. dr hab. Kazimierz Żegnałek (Akademia Podlaska w Sie-
dlcach).  
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W Sesji II obrad plenarnych przewodniczyli prof. dr hab. Barbara Sitarska, prof. dr 
hab. Bronisław Rocławski, dr Dominika Czajkowska-Ziobrowska. Na początku wystąpił 
prof. dr hab. Jan Rajmund Paśko (Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa) poruszając 
problem Obowiązek szkolny a wolność jednostki w oczach uczniów. Następnie głos zabrał 
dr Stanisław Kozak (Akademia Morska w Gdyni) nt. Prospołeczne determinanty zachowań 
patologicznych wśród studentów uczelni Trójmiasta. Kolejny wykład wygłosił dr Andrey 
Lymar (Rosyjski Państwowy Technologiczny Uniwersytet im. K.E. Ciołkowskijego w Mo-
skwie)  nt. Młodzież, edukacja i kultura współczesna problem: „średniego człowieka”. Na 
zakończenie sesji II dr Iwona Konopnicka wygłosiła wykład na temat Techniki terapeutycz-
ne w niwelowaniu zjawiska agresji wśród dzieci.  

Po południu odbyły się obrady w pięciu sekcjach problemowych. Tematem obrad 
sekcji 1 były Edukacyjne wyzwania i zagrożenia młodego pokolenia z perspektywy techno-
logiczno-informacyjnej, której przewodniczyli dr Małgorzata Kuć, dr hab. inż. Janusz Krze-
miński, mgr Helena Marek. Edukacyjne wyzwania i zagrożenia młodego pokolenia z per-
spektywy społeczno-zawodowej to temat sekcji 2, której przewodniczyli dr inż. Barbara 
Batko, dr Wiesław Otwinowski, mgr Elżbieta Kusińska. Sekcja 3 prowadziła obrady na 
temat Edukacyjne wyzwania i zagrożenia młodego pokolenia z perspektywy globalno-
kulturowej, której przewodniczyli dr Andrzej Rozmus, dr Piotr Kwiatkiewicz, mgr Krzysztof 
Kopeć. Kolejnej sekcji Edukacyjne wyzwania i zagrożenia młodego pokolenia z perspekty-
wy środowiskowo-szkolnej przewodniczyli dr Barbara Kamińska-Czubała, dr Barbara 
Czerska, mgr Izabela Rocławska. Ostatnia sekcja obrady prowadziła na temat Edukacyjne 
wyzwania i zagrożenia młodego pokolenia z perspektywy zdrowia publicznego, której prze-
wodniczyli dr Renata Kaczmarek, dr Bożena Sowińska, dr Jadwiga Mazur. Po wysłuchaniu 
wykładów w każdej sekcji odbyły się żywe dyskusje zakończone wnioskami. 

Kolejnego dnia odbyła się trzecia sesja obrad plenarnych, której przewodniczyli prof. 
dr hab. Kazimierz Żegnałek, dr Tadeusz Ratajczak, mgr inż. Jolanta Chęć. Wystąpienia 
rozpoczęła dr Małgorzata Furmańska (Uniwersytet w Białymstoku) Społeczne implikacje 
selekcji szkolnej. Następnie dr Violetta Rodek (Uniwersytet  Śląski w Katowicach) poruszy-
ła temat Cele autoedukacyjne studentów pedagogiki oraz dr Agnieszka Kozerska (Akade-
mia im. Jana Długosza w Częstochowie) Uczenie się jako aktywność własna studenta. 
Obrady zakończył wykład dr Ewy Drozd (Akademia Pedagogiki specjalnej im M. Grzego-
rzewskiej) na temat Sytuacji szkolnej wychowanków Domu Dziecka. Po południu trwał ciąg 
dalszy obrady w pięciu sekcjach, którego dyskusji zakończyły się wnioskami.  

W ostatnim dniu konferencji trwały obrady czwartej sesji plenarnej, której przewodni-
czyli prof. dr hab. Bronisław Rocławski, prof. dr hab. Jan Rajmund Paśko, dr Wiesław 
Otwinowski. Tematem wystąpienia były Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne jako forma 
wspierania działalności edukacyjnej uczniów – dr Renata Reclik (Uniwersytet Opolski), 
następnie Ekosystem wychowawczy placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich w Polsce – 
dr Tadeusz Wolan (Uniwersytet Śląski w Katowicach) i na zakończenie wykład Tendencje 
w kształceniu Europejczyków – dr Żanetta Kaczmarek (Akademia Medyczna im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu).  

Po wysłuchania sprawozdań z obrad w sekcjach problemowych VI Międzynarodową 
Konferencję Naukową „Edukacja XXI wieku” Edukacyjne wyzwania i zagrożenia młodego 
pokolenia oficjalnie zakończono. 


