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 Począwszy od 2000 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Czę-
stochowie, a od 2004 r. w Akademii im. Jana Długosza w Częstocho-
wie (w którą uczelnia pedagogiczna przekształciła się), odbywają się 
cyklicznie konferencje naukowe organizowane przez Zakład Historii i 
Teorii Wychowania. Ich pomysłodawcą i głównym promotorem jest 
prof. AJD, dr hab. Kazimierz Rędziński, będący także redaktorem 
naukowym rocznika: Pedagogika. Prace naukowe Akademii im. Jana Długo-
sza (numery rocznika są dostępne w plikach pdf na stronie: www: 
wp.ajd.czest.pl/pedagogika/).  Pierwsze 3 konferencje, które odbyły 
się kolejno: 6. 06. 2000 r., 5. 10. 2002 r., 18–19. 10. 2004 r., miały cha-
rakter ogólnopolski, w trzeciej uczestniczyli już goście zagraniczni. 
Następne odbyły się: 18–20. 09. 2006 r., 26–28. 09. 2008 r.,  16–17. 
05. 2010 r., 18–19. 09. 2011 r., 23–24. 09. 2012 r. i miały charakter 
międzynarodowy. 
 Pierwsze sześć z ośmiu konferencji skupiło się wokół tematów 
powiązanych z ideą wielokulturowości w edukacji oraz jej kulturowych 
uwarunkowań. Zostały one zorganizowane przez wspomniany Zakład 
wraz z Komisją Filozofii i Socjologii Oddziału PAN w Katowicach, 
przy współpracy z prof. dr hab. Januszem Sztumskim, który był także 
rektorem WSP w Częstochowie (w latach: 1977–1980). Część z nich 



Sprawozdania z konferencji 

 

251 

odbyła się nie tylko w głównym budynku Akademii przy ul. Waszyng-
tona 4/8, ale również w Złotym Potoku, pięknie położonej miejsco-
wości Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w Ośrodku Szkolenia WOM. 
Ostatnie dwie konferencje zorganizowano we współpracy z Pracow-
nią Badań nad Komunikacją Pragmatyczną AJD w Częstochowie. 
Niektóre konferencje, jak omawiana, organizowane były również przy 
współudziale Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości. 
 Organizatorzy częstochowskich konferencji pedagogicznych 
od samego początku dbają o wydawanie interesujących, zrecenzowa-
nych naukowo tekstów konferencyjnych. Tak stało się już w przypad-
ku pierwszej konferencji, po której ukazał się druk pokonferencyjny: 
Edukacja wobec wielokulturowości (red. M. Janukowicz i K. Rędziński, 
Częstochowa 2001/2002), następnie opublikowano kolejne prace, m. 
in.: Edukacja – różnica i tożsamość (red. K. Rędziński i I. Wagner, Czę-
stochowa 2004/2005) oraz: Wielokulturowość w przestrzeni edukacyjnej 
(red. K. Rędziński i I. Wagner, Częstochowa 2006/2007). Można w 
nich odnaleźć teksty znanych polskich uczonych, jak nieżyjących już: 
Jana Hellwiga, Wandy Rachalskiej i Zygmunta Zimnego oraz: Henry-
ka Bednarskiego, Roberta Janika, Joachima Liszki, Władysława Mar-
kiewicza, Marty Meduckiej, Andrzeja Meissnera, Jerzego Nikitorowi-
cza, Kazimierza Rędzińskiego, Janusza Sztumskiego, Stefanii Walasek, 
Adama Winiarza, Jana Żebrowskiego i wielu innych, a także uczonych 
zagranicznych z kilku krajów Europy, a nawet Ameryki: Williama E. 
Schulza (Uniwersytet Manitoba w Kanadzie), Wernera Sollorsa (Uni-
wersytet Harvarda w Cambridge, USA), Brunona Bartza (Uniwersytet 
Duisburg-Essen, Niemcy), Jiřiego Prokopa (Uniwersytet Karola w 
Pradze, Czechy), Ireny Myszczyszyn i Nadii Zajaczkiwskiej (Lwowski 
Uniwersytet Narodowy, Ukraina), Svetlany Lupiy (Akademia Sztuk 
Pięknych we Lwowie, Ukraina), Josefa Pšenaka (Uniwersytet im. J. A. 
Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja) i innych. Teksty pokonferen-
cyjne trafiają zarówno do publikacji pokonferencyjnych, a niektóre do 
wspomnianej Pedagogiki. 
 VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „Edu-
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kacja w dobie postmodernizmu” trwała dwa dni, rozpoczęła się w 
niedzielę 23. 09. 2012 r. Warsztatami Jasnogórskimi. Tuż po południu 
gości powitał Dyrektor Instytutu Pedagogiki K. Rędziński, a następnie 
uczestnicy konferencji udali się na Jasną Górę, gdzie uczestniczyli w 
półtoragodzinnych warsztatach naukowych w Bibliotece Jasnogór-
skiej, następnie część z nich wzięła udział w mszy św. w Kaplicy M.B. 
Częstochowskiej, a po godzinie 16-tej miało miejsce zwiedzanie Sank-
tuarium Jasnogórskiego. Spore zainteresowanie gości wzbudziła wy-
stawa pod gołym niebem, usytuowana nieopodal kompleksu jasnogór-
skiego, pt.: „Sąd Boży 1920. Wojna polsko-bolszewicka”, zorganizo-
wana przy udziale Urzędu Miasta Częstochowy. Niektórzy uczestnicy 
konferencji wyrazili o niej swoje pozytywne opinie, m. in. prof. Julian 
Dybiec z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który poprosił nawet organiza-
torów o zreprodukowanie 23 plansz wystawy. 
 Drugi dzień trwania konferencji w całości poświecony był ob-
radom i dyskusjom plenarnym oraz w trzech sekcjach: pedagogiczno-
psychologicznej, komunikacji pragmatycznej i historyczno-
oświatowej. Ponadto organizatorzy w tym dniu uraczyli swych gości 
obiadem i uroczystą kolacją. Komitet Naukowy Konferencji zapropo-
nował dość szerokie spektrum tematów szczegółowych i problemów 
badawczych, łącznie dziewiętnaście, m. in.: zetkniecie kultur, od edu-
kacji wielokulturowej do międzykulturowej; konwencje komunikacyj-
no-społeczne a kondycja edukacyjna i kulturowa społeczeństw w cza-
sach ponowoczesnych; jak wychowywać pokolenie XXI wieku; formy 
realizacji koncepcji edukacji międzykulturowej; tożsamość i podmio-
towość międzykulturowa; rola religii w wychowaniu międzykulturo-
wym; nauczyciel w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych; szkolnictwo 
mniejszościowe na ziemiach polskich i w Polsce w XIX i XX wieku 
oraz inne. 
 W drugim dniu konferencji otwarcia obrad konferencyjnych i 
powitania zaproszonych gości dokonał o godz. 10-ej JM Rektor AJD 
prof. AJD, dr hab. Zygmunt Bąk. Następnie przez ponad 3 godziny 
miały miejsce wystąpienia i obrady plenarne, którym przewodniczył 
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K. Rędziński. Pierwszy referat plenarny na temat: „Lwów – miasto 
wielu kultur w świetle pamiętników” wygłosiła prof. Marta Meducka, 
reprezentująca Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. W 
świetle zaprezentowanych badań autorki wystąpienia okazało się, że 
analiza pamiętników nie wykazała prób nawiązywania dialogu między-
kulturowego przez ich autorów, za wyjątkiem trzech, narodowości 
żydowskiej: Hugo Steinhausa, Stanisława Ulama oraz Lecha Kalten-
berga. Kolejne wystąpienie, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Juliana Dybca, dotyczyło tematu: „Zagadnienie wartości w postmo-
dernistycznej teorii i praktyce pedagogicznej”. Prelegent wskazał na 
sprzeczności i niekonsekwencje związane z definiowaniem pojęcia 
postmodernizm, nieostrość w ujmowaniu czy wręcz rozmycie takich 
wartości, jak: prawda, dobro i piękno, prowadzące do ich upadku w 
społeczeństwie i  kulturze, przejawiającego się jako fragmentaryzacja i 
spłycanie wiedzy, dominacja kultury masowej, zanik autorytetów i 
moralności, wzrost agresji w relacjach publicznych i podobne zjawi-
ska. Ksiądz profesor Dominik Kubicki z Uniwersytetu Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu zaprezentował temat, w którym starał się wyka-
zać utopijność projektu edukacji multikulturowej oraz wskazać na 
niedoceniane możliwości edukacji tradycyjnej, otwartej na odmienno-
ści kulturowo-religijne. Niemiecki uczony Bernd-Joachim Ertelt re-
prezentujący Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie,  wygłosił 
referat na temat: „Koncepcja zawodowa vs employability – postrze-
ganie życia zawodowego w Europie”. Profesor poszukiwał zależności 
pomiędzy zdolnością zatrudnienia osób w celu utrzymania poziomu 
zatrudnienia w krajach europejskich, opartą na takich czynnikach czy 
wartościach, jak: wiedza, kompetencje i umiejętności a proponowa-
nym przez postmodernizm ich rozumieniem, często rozbieżnym z 
oczekiwaniami pracodawców i współczesnego rynku pracy. Wystąpie-
nie socjologa, Zdzisława Zagórskiego, profesora z Uniwersytetu Wro-
cławskiego, dotyczyło ładu międzycywilizacyjnego oraz rozpatrzenia 
wybranych aspektów wyzwań edukacyjnych. Kolejne wystąpienie, 
prof. AJD Adama Rosoła, miało rozstrzygnąć problem: „Czy eduka-
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cja może być postnowoczesna?”. Prelegent uznał, że projektowane 
ponowoczesne modele edukacji oraz ujęcia dotyczące kultury, a nawet 
płci mogą urzeczywistnić człowieka nieautentycznego, zagubionego, 
podatnego na manipulacje, a sam postmodernizm ma wymiar bardziej 
ideologiczny, niż naukowy. Lepszym rozwiązaniem związanym z bu-
dowaniem tożsamości byłaby edukacja narodowo-państwowa i wska-
zująca jednoznacznie na heteroseksualizm. Wystąpienie to wzbudziło 
pewne poruszenie u adresatów, podobnie jak J. Dybca i było komen-
towane oraz poddane krytyce, zwłaszcza podczas obrad w sekcji pe-
dagogiczno-psychologicznej. Stanowisko zaprezentowane przez A. 
Rosoła kontestowała zwłaszcza dr Edyta Widawska, socjolog z AJD. 
Ostatnie wystąpienie plenarne, prof. AJD Grzegorza Majkowskiego, 
dotyczyło roli języka w edukacji społeczeństw ponowoczesnych. W 
podsumowaniu swojego wystąpienia uczony stwierdził, że współcze-
śnie język służy nie tyle do opisu świata, co do konstruowania, a cza-
sem zniekształcania rzeczywistości, jest bronią wykorzystywaną w 
starciach pomiędzy grupami sukcesu i wykluczonych na zglobalizowa-
nym polu walki. 
 Z uwagi na profil pisma „Studia z Teorii Wychowania”, w dal-
szej części sprawozdania najwięcej miejsca i uwagi poświęcam obra-
dom w sekcji pedagogiczno-psychologicznej, prowadzonej przez dr 
Agatę Woźniak-Krakowian. Zgłoszono tutaj kilkanaście referatów, 
choć nie wszyscy prelegenci stawili się na obrady. 
 Pierwsze wystąpienie – Ilony Żeber-Dzikowskiej, dra hab. z 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zostało zatytułowa-
ne: „Potrzeby wychowawcze, socjalne, edukacyjne w rozwijaniu świa-
domości w zakresie kształtowania postaw prospołecznych uczniów”. 
Autorka naświetliła w różnych aspektach zachowania altruistyczne, 
wiążąc je również z empatią, rozważyła kwestie „zysków i kosztów” w 
kontekście pomagania innym oraz zaprezentowała przykładowe au-
torskie projekty badawczo-edukacyjne powiązane z tym zagadnieniem. 
Znalazły się tutaj projekty edukacyjne dla szkoły podstawowej oraz 
gimnazjum, związane z kształtowaniem świadomości dzieci i mło-
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dzieży oraz postaw prospołecznych w zakresie dobroczynności, insty-
tucji charytatywnych i wolontariatu. Dr Elżbieta Kornacka-Skwara, 
psycholog z AJD, zaprezentowała temat: „Zastosowanie mechanizmu 
biologicznego sprzężenia zwrotnego w procesie kształtowania umie-
jętności”. Autorka omówiła rożne rodzaje biofeedbacku i uznała, że tre-
ning prowadzony w oparciu o tę technikę może być wykorzystany 
jako forma terapii stresu i pomocny w diagnozowaniu funkcji organi-
zmu oraz usprawnianiu pracy mózgu. Jest alternatywą dla terapii far-
makologicznych, nie powoduje skutków ubocznych, aktywizuje pa-
cjenta, umożliwia wgląd w siebie oraz kształtuje poczucie odpowie-
dzialności za własne zdrowie i rozwój. W dyskusji po tym referacie dr 
Beata Zajęcka dopytywała się o dostęp do drogich przecież urządzeń 
biologicznego sprzężenia zwrotnego, jak również poruszyła temat 
potrzeby radzenia sobie z nadmierną reakcją stresową przez nauczy-
cieli akademickich. Dr Paweł Zieliński wskazał na możliwość korzy-
stania również z tańszych urządzeń biofeedbacku, np. urządzeń RGS, 
a także poruszył temat metod relaksacyjnych, które bez stosowania 
wspomnianych urządzeń dobrze służą radzeniu sobie ze stresem, gdy 
drogie urządzenia wykorzystuje się zazwyczaj w leczeniu specjalistycz-
nym. Dr Agnieszka Kozerska, pedagog z AJD, przedstawiła temat: 
„O stylach aktywności pedagogicznej przyszłych nauczycieli”, w któ-
rym m.in. zaprezentowała rezultat badań własnych studentów pięciu 
kierunków ze specjalnością nauczycielską AJD w Częstochowie, z lat: 
2010-2011, analizując ich rodzaje aktywności edukacyjnej. Uzyskane 
przez autorkę wyniki wykazały małe zaangażowanie kandydatów na 
nauczycieli w zakresie samokształcenia oraz małą aktywność związaną 
z interesowaniem się kwestiami politycznymi, naukowymi, kultural-
nymi i społecznymi. Odmienne rezultaty w podobnym temacie badań 
uzyskała dr Edyta Widawska. Jej wystąpienie pt.: „Animacja społeczna 
jako narzędzie zmiany. Próba analizy na przykładzie zrealizowanych 
projektów animacyjnych i teorii strukturalno-funkcjonalnej”, zawiera-
ło prezentację wyników badań i przykładów wskazujących, że studen-
ci AJD po odpowiednim zmotywowaniu, wykazują sporą aktywność, 
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zwłaszcza kulturalną i artystyczną. Dr Monika Adamska-Staroń, peda-
gog z AJD,  wygłosiła referat na temat: „Idea lokalnej emancypacji 
źródłem dla edukacyjnych projektów w postmodernistycznej prze-
strzeni”. Autorka zwróciła uwagę m. in. na fakt, że oferta postmoder-
nizmu, polegająca na uwzględnianiu wielu kierunków, trendów i teorii 
jako równoważnych, jest szczególnie interesująca dla pedagogiki i mo-
że posłużyć wzmacnianiu wrażliwości pedagogów na różnice oraz 
indywidualizm powiązany z odpowiedzialnością, a tym samym służy 
również tzw. emancypacji lokalnej. Agata Woźniak-Krakowian, dr 
socjologii z AJD, odniosła się do problemu sytuacji stresowych i ich 
konsekwencji zdrowotnych, zwłaszcza u osób bezrobotnych, jak rów-
nież przezwyciężania przez nich bierności zawodowej. Dr Beata Za-
jęcka, pedagog z AJD, dociekała argumentów za i przeciw stosowaniu 
różnych form wykorzystania komputera przez młodzież w referacie 
pt.: „Komputer – przyjaciel czy wróg młodzieży?”. Psycholog spo-
łeczny i wychowawczy z AJD, dr Elżbieta Napora poruszyła w refera-
cie problematykę agresji i dewaloryzacji siebie w związku z atrakcyjno-
ścią adolescenta wśród rówieśników. Referat dr pedagogiki z AJD w 
Częstochowie, Marii Janukowicz koncentrował się na problemie: 
„Transmisja wiedzy przedmiotowej edukacyjną szansą czy brzemie-
niem?”. Autorka, zgodnie z założeniami edukacji postmodernistycz-
nej, wskazała na potrzebę zmiany dotychczasowego modelu transmisji 
wiedzy specjalistycznej na nowy model, w którym nauczanie odwoła 
się również do wiedzy powszechnej oraz będzie polegać na wzajem-
nym dzieleniu się wiedzą przez nauczyciela i uczniów. Również piszą-
cy to sprawozdanie przygotował referat na temat: „Rola nauczyciela a 
założenia edukacji postmodernizmu”. Opierając się na poglądach 
zwolenników edukacji postmodernistycznej poczynił konkluzję, iż 
nauczyciel ma być centrum zmian społecznych i politycznych, idących 
w stronę urzeczywistnienia prawdziwego społeczeństwa demokra-
tycznego i takiej edukacji, ma wcielać w życie założenia decentracji 
pedagogicznej, postulaty wolności, tolerancji, uwzględniania różnic 
kulturowych i innych, etyki rozumianej jako dyskurs społeczny oraz 
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niezgody na wszelką niesprawiedliwość społeczną. Powstaje tu pyta-
nie, czy rola ta jest jeszcze postmodernistyczna, czy już może zgodna 
choć po części z założeniami neomodernizmu? Na obrady sekcji nie 
dotarli niestety niektórzy prelegenci, jak doc. Ingrid Emmerová ze 
Słowacji (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici). Bez wątpienia 
zubożyło to obrady sekcji, zwłaszcza że proponowane przez nich te-
maty wystąpień zapowiadały się interesująco. Uczona słowacka miała 
omówić kwestię profesjonalizacji prewencji zachowań socjopatycz-
nych w systemie szkolnym Republiki Słowackiej, zabrakło też zapo-
wiedzianego wystąpienia na temat relacji: nauczyciel-uczeń w dobie 
postmodernizmu. W podsumowaniu obrad sekcji można stwierdzić, 
że prezentowane referaty dotyczyły bezpośrednio problematyki edu-
kacji postmodernistycznej, bądź oscylowały wokół tej problematyki, 
jak również palących problemów ponowoczesnego świata. Dyskusje 
dotyczyły w większości kwestii praktycznych, choć zwłaszcza młodsi 
naukowcy podkreślali znaczenie postmodernizmu dla współczesnej 
pedagogiki, upatrując w nim szansę wprowadzenia potrzebnych zmian 
edukacyjnych. 
 Druga sekcja, prowadzona przez dra hab. Grzegorza Majkow-
skiego, pracowała nad zróżnicowanymi aspektami komunikacji prag-
matycznej w społeczeństwie ponowoczesnym. Językoznawca, dr hab. 
Anna Krupska-Perek z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w 
Łodzi przedstawiła zagadnienie kultury osobniczej w kontekście edu-
kacji kulturowej i zachowań komunikacyjnych. Reprezentujący rów-
nież nauki filologiczne, dr hab. Paweł Antoni Płusa z AJD omówił 
koncepcję edukacji międzykulturowej w powiązaniu z nauką języków 
obcych, podając za przykład funkcjonowanie germańskiego konwersa-
torium socjolingwistycznego. Dr Justyna Makowska z Akademii Hu-
manistyczno-Ekonomicznej, przeprowadziła analizę językowo-
kulturową kategorii: czasu i przestrzeni w podhalańskiej literaturze 
gwarowej. Z kolei dr pedagogiki Grażyna Miłkowska z Gliwickiej 
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości zaprezentowała temat dotyczący 
poczucia jakości życia seniorów w wybranych krajach Unii Europej-
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skiej, a literaturoznawca, dr Eugeniusz Szymik, również z tej samej 
uczelni, wskazał zależności miedzy kształtowaniem się tożsamości 
narodowej u wybranych bohaterów literackich a zdarzeniami histo-
rycznymi. Wśród kilkunastu uczestników sekcji znalazła się także doc. 
dr Svitlana Kohut z Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we 
Lwowie, która przygotowała referat na temat wybranych problemów 
terminologicznych powiązanych z kulturą polityczną oświaty na Ukra-
inie. Uczona wskazała na potrzebę wprowadzenia edukacji wielokultu-
rowej na szczeblach szkolnictwa średniego i wyższego. Bezpośrednio 
z tematem postmodernizmu wiązało się wystąpienie dr hab. Anety 
Majkowskiej, filologa z AJD, która podkreślała w swym referacie zna-
czenie znajomości gatunków mowy dla swobodnego, prawidłowego 
komunikowania się w dobie postmodernizmu. Mgr Katarzyna Dawi-
dowicz z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi zaprezen-
towała temat: „Edukacja językowa dziecka w dobie postmoderni-
zmu”, w którym odniosła się do braku spójności formalnej i seman-
tycznej wypowiedzi uczniowskich, m. in. w prezentacjach matural-
nych. Językoznawca z AJD, dr Edyta Skoczylas-Krotla przedstwiła 
temat: „Książki kucharskie w ponowoczesnej przestrzeni edukacyj-
nej”. Mgr Michał Garncarek, reprezentujący Placówkę Kształcenia 
Ustawicznego „Migaj Naturalnie” w Łodzi, bliżej przedstawił polski 
język migowy jako narzędzie w komunikacji niesłyszących i słyszą-
cych. Dr Anna Pyda-Grajpel, pedagog z AJD, przedstawiła analizy 
dotyczące postrzegania przez młodzież licealną stylów muzycznych 
wywodzących się z różnych krajów. Mgr Anna Pierzchała z AJD ba-
dała relację: JA – TY jako istotną dla rozwoju osobowości nauczycie-
la. Mgr Adrianna Sarnat-Ciastko z AJD zaprezentowała temat doty-
czący perspektyw wychowania młodego pokolenia w nawiązaniu do 
działalności Towarzystwa Edukacji Otwartej we Wrocławiu. 
 W trzeciej sekcji, w której obradom przewodniczył dr hab. 
Wiesław Jamrożek, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu, zebrali się historycy oświaty i andragodzy, również z zagranicy. 
Prof. Svitlana Lupiy analizowała codzienne życie, dorastanie oraz wy-
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chowanie dzieci polskich w oparciu o dzieła znakomitych dziewiętna-
sto- i dwudziestowiecznych malarzy, m. in. Jana Matejki, Piotra Mi-
chałowskiego i Stanisława Wyspiańskiego, a mgr Halina Gromowa z 
Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we 
Lwowie oraz Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ivana Fran-
ki, omówiła organizację szkolnictwa lwowskiego w okresie najazdu 
rosyjskiego w 1915 r. Prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak z Uniwersytetu 
Gdańskiego zreferował temat poświecony tradycyjnym wartościom 
powiązanym z wychowaniem w rodzinie polskiej z okresu XIX i po-
czątku XX wieku. Dr hab. Stanisław Meducki, prof. Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach wystąpił z referatem na temat nie-
mieckiego okupacyjnego szkolnictwa zawodowego w Generalnym 
Gubernatorstwie. Również naukowcy z AJD przygotowali swoje refe-
raty: dr hab. Kazimierz Rędziński na temat: „Żydowskie towarzystwa 
kulturalno-oświatowe w Galicji na przełomie XIX i XX wieku” oraz 
dr Mirosław Łapot na temat: „Egzorta jako forma edukacji religijnej 
młodzieży żydowskiej we Lwowie w okresie międzywojennym”. Wie-
lokrotny uczestnik konferencji, prof. dr hab. Josef Pšenak, nieobecny 
z powodu choroby, przesłał organizatorom swój referat na temat: 
„Vzdelávanie detí občanov Slovenskej republiky nemeckej, ukrajinskej 
a rusínskej národnosti”. 
 Trudno w niniejszym sprawozdaniu wymienić wszystkich pre-
legentów i referaty z poszczególnych sekcji, przytoczone wyżej tylko 
w pewnym stopniu oddają charakter konferencji. Część wystąpień 
dotyczyła bezpośrednio tematu i problematyki konferencji, inne były 
z nią luźniej powiązane. W podsumowaniu należy stwierdzić, że 
uczestnicy konferencji w zróżnicowany sposób postrzegają postmo-
dernizm jako epokę oraz samą edukację postmodernistyczną, wiążąc z 
nią wiele zagadnień. Niekiedy postrzeganie to ma charakter ambiwa-
lentny. Niektórzy uczestnicy konferencji ponowoczesność oceniają 
zdecydowanie negatywnie, widząc w niej zagrożenie dla utrwalonych 
wartości, autorytetów i reguł funkcjonowania społecznego, jak rów-
nież dla istniejącego powszechnego modelu edukacji. Jednak nie bra-
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kuje pedagogów i przedstawicieli innych nauk, upatrujących w założe-
niach postmodernistycznej edukacji, takich jak: akcentowanie różnic, 
tolerancja, pluralizm paradygmatów, polityka głosu, wolność, prowa-
dzenie dyskursu, dobrowolność, upełnomocnienie i innych, nadziei na 
zmianę, na urzeczywistnianie modelu rzeczywistej edukacji humani-
stycznej i demokratycznej oraz takiegoż społeczeństwa. 


