30 III 2016

Szanowni Państwo,
Doczekaliśmy się jubileuszowej XXX Letniej Szkoły Młodych Pedagogów!
Organizowana jak zwykle przez Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk
(kierownikiem będzie po raz dwudziesty trzeci prof. Maria Dudzikowa) tym razem odbędzie
się w Wiśle w dniach 12-16 września 2016 roku, zaś rolę gospodarza pełnić będzie Wydział
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ze względu na wyjątkowe
okoliczności jubileuszu inauguracja Szkoły i główne wydarzenia pierwszego jej dnia odbędą
się w Katowicach i zakończą wieczorem podróżą do Wisły.
Letnie Szkoły Młodych Pedagogów są profilowane tematycznie. Problematyka XXX
LSMP podejmuje „Pułapki badań nad edukacją”. Projektowanie i realizowanie badań
naukowych jest procesem trudnym i czasochłonnym, wymagającym wielokrotnego namysłu na
każdym etapie – od założeń teoretycznych aż do pisemnego raportu. Toteż identyfikacja i
antycypacja

rozmaitego

rodzaju

pułapek

ontologicznych,

epistemologicznych,

metodologicznych oraz aksjologicznych, rozpatrzenie ich wieloskładniowych przyczyn i
sposobów omijania/radzenia sobie z uwikłaniem z powodu splotu okoliczności lub/i jako
skutku własnego postępowania – stanowić będzie obszar problemowy wykładów, referatów i
warsztatów.
Zakładamy, że dociekania ogólne/zgeneralizowane oraz szczegółowe/skonkretyzowane
ujmowane w kategoriach filozofii edukacji, problemy określające pułapki badań nad edukacją
w perspektywie interdyscyplinarnej przyczynią się do wzrostu poziomu świadomości
metodologicznej

młodych

pedagogów,

udoskonalenia

indywidualnych

warsztatów

badawczych i w rezultacie efektywności badań empirycznych. Zakładamy także, że prezentacja
osiągnieć

młodych

uczestników

przyczyni

się

do

rozbudzenia

ich

aspiracji

perfekcjonistycznych, skłoni do integracji środowiska naukowego, zacieśnienia więzi
międzypokoleniowej, wzbogacenia kontaktów między badaczami z różnych ośrodków również
za pomocą „Międzyszkolnika”. Przewidujemy publikacje prac w recenzowanym XXI

„Zeszycie Naukowym Forum Młodych Pedagogów” pod patronatem KNP PAN oraz
nagrodzonych wystąpień w „Roczniku Pedagogicznym”.
Poziom konferencji gwarantuje grono znamienitych gości i tematyka ich wystąpień.
Większość zaproszonych na LSMP profesorów jest jednocześnie członkami KNP PAN. Oto
alfabetyczna lista profesorów i tytuły ich wykładów:


Maria Czerepaniak-Walczak (USz) Źródła i konsekwencja uproszczeń w badaniach w
działaniu;



Jarosław Gara (APS) Fenomen nieredukowalności teorii i praktyki pedagogicznej;



Andrzej Góralski (APS) Elementy teorii statystyki kwalitatywnej oraz przykłady
zastosowań w humanistyce;



Adam Grobler (UO) Znaczenie klauzuli ceteris paribus zwłaszcza w badaniach
interdyscyplinarnych;



Wiesława Limont (UMK) Pułapki w badaniach eksperymentalnych;



Jacek Piekarski (UŁ) Wiarygodność praktyki badawczej w warunkach korporatyzacji
nauki;



Tadeusz Sławek (UŚ) - temat w trakcie ustalania;



Bogusław Śliwerski (UŁ) Błędy metodologiczne w awansowych publikacjach pedagogów;



Danuta Urbaniak-Zając (UŁ) Jak badać to, o czym nie wiemy? O problemach badań
jakościowych.

Nowością są wykłady wielokrotnych uczestników LSMP, dziś samodzielnych pracowników
nauki. Są to prof. Zenon Gajdzica (UŚ) Pułapki metodologiczne w badaniach świata osób z
niepełnosprawnością oraz doktorzy habilitowani: Piotr Mikiewicz (DSW) Dlaczego teoria ma
znaczenie – z perspektywy fanatyka konsekwentnego stosowania teorii empirycznych; Justyna
Dobrołowicz (UMK) Pułapki w analizach dyskursu prasowego. Z doświadczeń własnych i
cudzych; Alina Wróbel (UŁ) Kategoria intencjonalności jako przedmiot analizy w moich
teoretycznych

zmaganiach;

Małgorzata

Makiewicz

(USz)

Pułapki

w

badaniach

eksperymentalnych i jak je pomijać; Monika Wiśniewska-Kin (UG) Pułapki w badaniach
dyskursu dziecięcego i jak je omijać; Ewa Bochno (UZ) Niektóre pułapki i jak je omijać w
nabywaniu naukowego habitusu; a także (jeszcze) doktor Przemysław Grzybowski (UKW)
Pułapka śmieszności, czy sposób na przetrwanie? Poczucie humoru jako element postawy
naukowca i nauczyciela.. Ponadto w trakcie trwania LSMP odbędą się seminaria

metodologiczne prowadzone przez następujących profesorów: Marię Dudzikową, Katarzynę
Krasoń, Zbigniewa Kwiecińskiego, Tadeusza Lewowickiego. Szczegółowy program
przedstawimy w odpowiednim czasie.

*

*

*

Wstępne informacje organizacyjne:


Formularz

zgłoszeniowy

w

wersji

elektronicznej

znajduje

się

po

adresem:

https://thk1hl5b6b9f78sowyahpme76.zgloszenia24.pl.


Koszt związany z udziałem w tegorocznej jubileuszowej Szkole wynosi 900 zł. Opłatę
należy wnieść do 30 czerwca na konto Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz dopisek: XXX LSMP. Wniesienie
opłaty gwarantuje nocleg hotelowy i wyżywienie w dniach 12-17 września 2016 roku.



Zaproponowane w zgłoszeniach tematy wystąpień powinny mieścić się w problematyce
wyznaczonej profilem tematycznym Szkoły. Osoby, które zgłoszą temat niezwiązany z
koncepcją tegorocznych obrad, zostaną poproszone o jego przeformułowanie. Konsultacji
wystąpień udziela prof. Maria Dudzikowa (maria.dudzikowa@wp.pl). Oczekujemy
zgłoszenia tematu do 15 czerwca. Następnie, po zatwierdzeniu tematu, należy przesłać
abstrakt do 31 lipca i pełny tekst wystąpienia do 30 sierpnia na adres:
xxxlsmp@gmail.com. Na ten adres można także kierować wszelkie związane z XXX
LSMP pomysły, zapytania, wyrażać niepokoje itp.

Prof. zw. dr hab. Maria Dudzikowa
Kierownik Naukowy XXX LSMP
Dr Łukasz Michalski
Sekretarz Naukowy XXX LSMP

