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Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe 

Partycypacja i edukacja – 

badania w działaniu jako element edukacji obywatelskiej 

 

Organizatorzy: Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, Collegium Civitas, Dolnośląska Szkoła 

Wyższa 

Uczestnicy: przedstawiciele środowisk akademickich, praktycy, reprezentanci samorządów, 

organizacji pozarządowych, animatorzy 

Termin: 4 – 5 kwietnia 2012 r. (środa ‐ czwartek) 

Miejsce: Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55, Wrocław 

Zgłoszenia: Seminarium jest nieodpłatne. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o 

zobowiązujące zgłoszenia drogą elektroniczną: iisce@dswe.pl, tel./faks: 71‐358‐2758 . 

 

Przewodnim  tematem  seminarium  Partycypacja  i  edukacja  ‐  Badania  w  działaniu  jako  element 

edukacji obywatelskiej jest rola badań w działaniu we wspieraniu partycypacji obywatelskiej i zmiany 

społecznej  przez  edukację.  Spotkanie  pomyślane  jest  jako  platforma  do  dyskusji  nad  konkretnymi 

projektami  i  wynikającymi  z  nich  konsekwencjami  dla  teorii  i  praktyki  ‐  edukacyjnej  i  szerszej, 

społecznej.  Będziemy  zatem  dyskutować  nad  wynikami  pracy  zespołów  z  kilku  ośrodków 

akademickich  w  Polsce  prowadzących  od  kilku  już  lat  badania  w  paradygmacie  „działaniowym”. 

Przedstawiane  projekty  będą  dotyczyły  różnorodnych  środowisk  i  grup  docelowych,  takich  jak: 

młodzież,  osoby  niepełnosprawne,  nauczyciele,  dzieci  w  wieku  przedszkolnym  i  studenci  szkół 

wyższych. W  trakcie seminarium będą  też prezentowane doświadczenia z projektów realizowanych 

we współpracy  z  samorządami  i  środowiskami  lokalnymi,  takie  jak  „Decydujmy  razem”,  "Razem w 

pełni sprawni" albo "Szlifowanie Diamentów". 
  
Środa, 4 kwietnia 2012 r. 

9.30 – 10.00   Rejestracja 

 

10.00 – 10.15   Powitanie: Partycypacja i edukacja ‐ Badania w działaniu jako element  edukacji 

obywatelskiej 

Dr Bohdan Skrzypczak, Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych 

Dr hab. prof. DSW Bogusława Dorota Gołębniak, Dolnośląska Szkoła Wyższa 

Prowadzenie dyskusji podczas seminarium ‐ Prof. dr hab. Maria Mendel, 

Uniwersytet Gdański 

 

10.15 – 11.45   Panel I: Relacje obywatel a instytucja publiczna – rola i funkcje edukacji szkolnej  

 

Prezentacja projektu "Diamenty": Partycypacja wspólnot lokalnych w sieci 

wspomagającej rozwój uczniów zdolnych 
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Dr hab. prof. DSW Bogusława Dorota Gołębniak (Dolnośląska Szkoła Wyższa) 

Panel z udziałem uczestników projektu  

 

11.45 – 12.00   Przerwa kawowa 

 

12.00 – 13.30   Panel II: Badania zaangażowane i jej wpływ na rozwój sfery publicznej 

 

Badania zaangażowane i zmiana w społecznościach ‐ prezentacje projektów 

edukacyjnych 

(Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu) 

Indywidualne i kolegialne projekty badawcze na rzecz wzmacniania/budowania 

społeczności partycypacji – prezentacja dobrych praktyk 

Dr Rozalia Ligus (Dolnośląska Szkoła Wyższa) 

Zmiana praktyki we wspólnocie dyskursu 

Dr Beata Zamorska (Dolnośląska Szkoła Wyższa) 

Badania w działaniu i edukacja obywatelska 

Dr Hana Cervinkova (Dolnośląska Szkoła Wyższa) 

 

13.30 – 14.30   Obiad 

 

14.30 – 16.00   Panel III: Edukacja a partycypacja 

Etyczne aspekty badania w działaniu; poszanowanie praw uczestników badań 

Prof. Maria Czerepaniak‐Walczak (Uniwersytet Szczeciński) 

Badania w działaniu  jako interwencja w proces kształtowania kompetencji 

obywatelskich w oddziale integracyjnym 

Krzysztof Jaworski (Uniwersytet Szczeciński) 

Partycypacja sił społecznych w procesie kształtowania świadomości ekologicznej 

dzieci w wieku przedszkolnym 

Renata Wiśniewska (Uniwersytet Szczeciński) 

 

16.00 ‐ 16.15   Przerwa kawowa 

 

16.15 – 17.45  Panel IV: Edukacja w przestrzeni dyskursu publicznego 

 

W kierunku tworzenia krytycznej przestrzeni i warunków dla prowadzenia 

konwersacji ułatwiającej nauczycielom rozumienie własnej praktyki edukacyjnej ‐ 

refleksje ze zrealizowanych i wdrażanych projektów 

(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) 

Dr hab. prof. UKW Ewa Filipiak, mgr Ewa Lemańska‐Lewandowska; mgr Joanna 

Szymczak 
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17.45 – 18.45   Panel V: Partycypacyjne tworzenie programu polityki publicznej w obszarze 

integracji osób niepełnosprawnych 

Prezentacja projektu "Razem w pełni sprawni": Zaangażowanie środowiska szkolnego 

w zmianę sytuacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie 

mgr Andrzej Mańkowski (Dyrektor Wydziału d/s Osób Niepełnosprawnych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego) 

Panel z udziałem uczniów i nauczycieli szkól podstawowych i gimnazjów Dolnego 

Śląska 

  

 

Czwartek, 5 kwietnia 2012 r. 

 

9.30 – 10.30  Panel VI: Edukacja a zmiana systemowa  

O idei pedagogiki laboratorium społecznego  

(Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych ‐ Collegium 

Civitas/Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL) 

Dr Bohdan Skrzypczak,  Rafał Krenz 

 

10.30 – 10.45   Przerwa kawowa 

   

10.45 – 12.15   Podsumowanie i dyskusja (prowadząca ‐ Prof. dr hab. Maria Mendel) 

 

Organizatorzy zastrzegają, że szczegóły programu mogą ulec zmianie. 
  
Informacje o organizatorach: 

Centrum Badań Społeczności  i Polityk Lokalnych powołane przez Centrum Wspierania Aktywności 

Lokalnej  CAL  i  Collegium  Civitas  jest  to  ośrodek  naukowo‐edukacyjny  i  ekspercko‐analityczny, 

którego  misją  jest  kreowanie  innowacyjnych  idei  i  wypracowywanie  rozwiązań  dotyczących 

praktycznych  aspektów  związanych  z  wdrożeniem  i  realizacją  polityk  publicznych  oraz  rozwoju 

lokalnego. 

 

Dolnośląska  Szkoła Wyższa  (DSW)  ‐  jedyna  akademicka  uczelnia  niepubliczna  na  Dolnym  Śląsku 

(uprawnienia  do  nadawania  stopnia  naukowego  doktora  i  doktora  habilitowanego),  kształcąca 

studentów na czterech wydziałach w ramach 13 kierunków studiów I stopnia, 5 kierunków studiów II 

stopnia  i  studiów  III  stopnia  (doktoranckich).  DSW  współpracuje  aktywnie  z  60  uczelniami 

zagranicznymi  w  obszarze  badań  i  dydaktyki  oraz  prowadzi  programy  humanistyczne  z 

amerykańskimi  uczelniami.  Niniejsze  seminarium  organizowane  jest  przez  Zakład  Pedeutologii, 

Zakład Antropologii Edukacji  i Studiów Kulturowych oraz Międzynarodowy  Instytut Studiów nad 

Kulturą i Edukacją DSW. 


