W latach 2008 – 2012 Wydział Pedagogiczny i poszczególne jego
Jednostki zorganizowały 21 konferencji i seminariów naukowych:
1.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Razem ku przyszłości. Nauczyciel i uczeń w systemie
edukacji, 13 czerwca 2008 r.

2.

Międzynarodowy Kongres Naukowy Juliana Aleksandrowicza Psychologia w Służbie
Człowieka – Oczekiwania czy rzeczywistość. Collegium Medicum UJ, Akademia
Pedagogiczna, 23 – 25 października 2008 r.

3.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rain Man jest wśród nas. Współczesne formy
pomocy osobom z autyzmem w ujęciu systemowym. 27 – 29 listopada 2008 r.

4.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dziecko i nauczyciel. Upodmiotowienie
aktywności. 14 – 15 września 2009 r. Tematyka koncentrowała się wokół następujących
obszarów problemowych: Dziecko i jego aktywność; Nauczyciel i jego aktywność; Upodmiotowienie
relacji nauczyciel – dziecko, dziecko – nauczyciel.

5.

X Międzynarodowy Kongres Montessori – Europa Każde dziecko jest wyjątkowe –
Montessori i inkluzja. 16 – 18 września 2009 r. Organizator: Stowarzyszenie Montessori –
Europa. Współorganizatorzy: Katedra Pedagogiki Specjalnej, Polskie Stowarzyszenie
Montessori, Przedszkole Integracyjne Montessori wraz z Krakowskim Ośrodkiem
Rehabilitacji Wieku Rozwojowego oraz Centrum Montessori Monachium.

6.

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja dla bezpieczeństwa wobec wyzwań
współczesności, 8 – 9 pażdziernika 2009 r. Tematyka koncentrowała się m.in. wokół
następujących obszarów problemowych: Współczesne konteksty edukacji dla bezpieczeństwa;
Nowe rozwiązania systemowe w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa; Doświadczenia krajów
europejskich w ramach propagowania edukacji dla bezpieczeństwa.

7.

Międzynarodowa

Konferencja Naukowa Rola i zadania dydaktyk szczegółowych
w kształceniu nauczycieli, 10 – 11 grudnia 2009 r. Tematyka koncentrowała się m.in. wokół
następujących obszarów problemowych: Wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania dydaktyk

przedmiotowych w procesie kształcenia nauczycieli; Miejsce dydaktyk przedmiotowych w procesie
doskonalenia nauczycieli; zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie dydaktyk
szczegółowych.
8.

Polsko – Ukraińska Konferencja Naukowa Edukacja i praca zawodowa nauczycieli, 23
kwietnia 2010 r. Tematyka koncentrowała się wokół obszarów tematycznych: Ideologie
edukacyjne; Polityka oświatowa.

9.

Konferencja Naukowa Muzyka a zdrowie człowieka w perspektywie psychologicznej, 23
września 2010 r. Celem konferencji było: ukazanie wielokierunkowego oddziaływania muzyki na
człowieka zarówno w zdrowiu, jak i w chorobie, ze szczególnym podkreśleniem jej roli w promocji
zdrowia; przedstawienie teoretycznych podstaw zagadnienia i oddziaływań praktycznych oraz
interdyscyplinarne podejście do człowieka i jego zdrowia.

10.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wczesna edukacja w świetle zmian, 28 marca
2011 r. Współorganizator: Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana
Kochanowskiego w Kielcach. Tematyka koncentrowała się wokół następujących obszarów
tematycznych: Polityka oświatowa a wyrównywanie szans edukacyjnych; Potrzeby i możliwości
dzieci a wymagania programowe; Dziecko sześcioletnie w przestrzeni edukacyjnej; Wspieranie
rozwoju dziecka; Nauczyciel w kontekście zmian.

11.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kształcenie nauczycieli – modele i tendencje pod
patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 7 – 8 kwietnia 2011 r.; Celem
konferencji była refleksja nad stanem polskiego systemu kształcenia przyszłych kadr
pedagogicznych oraz skonfrontowanie go z modelami i tendencjami dominującymi w europejskiej
pedeutologii.

12.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Funkcja poznawcza w edukacji dziecka- teoria
i praktyka; 16 – 17 maja 2011 r. Tematyka konferencji koncentrowała się m.in. wokół
następujących obszarów problemowych: Funkcja poznawcza w edukacji dzieci – tradycja
i nowoczesność; Rola nauczyciela w organizowaniu procesu poznawczego dzieci w edukacji
wczesnoszkolnej; Inicjatywy dydaktyczne zmierzające do zwiększenia efektywności funkcji
poznania/poznawania w procesie nauczania; Prezentacja wyników badań nad efektami procesu
poznawczego dziecka w młodszym wieku szkolnym.

13.

Konferencja Naukowa Szkoła wyższa w toku zmian, 24 maja 2011 r.; Tematyka konferencji
koncentrowała się wokół następujących obszarów tematycznych: Przemiany szkoły wyższej we
współczesnym świecie; Zmiany zasad funkcjonowania szkoły wyższej w Polsce w kontekście
wprowadzanych nowych regulacji prawnych. Współorganizator konferencji: Instytut Pedagogiki
Uniwersytetu Jagiellońskiego

14.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nauczyciel ‘szkoły twórczej – rzecz o Henryku
Rowidzie w 65. rocznicę powołania Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 26 – 27
maja 2011 r. Tematyka konferencji koncentrowała się m.in. wokół następujących obszarów
problemowych: „Szkoła twórcza” i jej odbicie w teorii pedagogicznej; Teoretyczny dorobek
w zakresie podmiotowej roli ucznia; Tradycja i współczesność w kształceniu nauczycieli;
Osobowość nauczyciela.

15.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wykorzystanie walorów miast historycznych do
wychowania ich młodych obywateli, 21 – 23 września 2011 r. Celem konferencji było

podsumowanie 50 lat działalności Ruchu Młodych Miłośników Miasta Krakowa. Konferencję
zorganizowali młodzi pracownicy nauki.
16.

21. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Człowiek – Media – Edukacja, 23 - 24 września
2011 r.

17.

Ogólnopolskie seminarium naukowe Oświata dorosłych wobec jednostek i grup
defaworyzowanych – ku społecznej spójności, 18 – 19 pażdziernika 2011 r. Tematyka
konferencji koncentrowała się wokół obszarów tematycznych: Międzynarodowe i krajowe programy
badań naukowych i działalności badawczo – rozwojowej; Diagnoza rozmiaru problemu zagrożenia
defaworyzacją, marginalizacją i wykluczeniem społecznym; Kwestie społeczne, do złagodzenia
których przyczynia się oświata dorosłych, jej narzędzia; Inicjatywy i optymalizowanie działań
zmierzających do rozwoju, integracji i aktywizacji jednostek i grup zagrożonych marginalizacją
z obszarów „wyjałowionych” z instytucji kulturalnych i oświatowych; Wyznaczenie strategii
przyczyniających się renesansu społeczności lokalnych małych miejscowości i wsi w nurcie
optymalizującym polityki społecznej i polityki oświatowej skierowanej na pozaszkolne programy
i projekty edukacyjne.

18.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wartości w teorii i praktyce pedagogicznej pod
patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizowana z okazji 20-lecia
istnienia Wydziału Pedagogicznego. Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Pedagogiczny,
Kraków 17-18 maja 2012 r.

19.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Jestem nie po to, aby mnie kochać i podziwiać,
ale po to, abym ja działał i kochał - dzieło i życie Janusza Korczaka, Katedra Pedagogiki
Społecznej i Andragogiki Instytutu Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, Centrum Społeczności Żydowskiej. Kraków, 31 maja – 1 czerwca 2012 r.

20.

Międzynarodowe, binarne seminarium naukowe (webinarium), 21 listopada 2012 r. Zdalny
wykład prof. Alwyry Gałkiene pt. Litewski system edukacji oraz autoprezentacja studentów
współpracujących Wydziałów. W webinarium z polskiej strony uczestniczyli studenci oraz
wykładowcy Wydziału Pedagogicznego UP w Krakowie.

21.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Korczak. Polsko-żydowska wspólnota miejsca,
kultury, pamięci, 13 – 14 grudnia 2012 r. W organizację tego wydarzenia zaangażowany był
Instytut Nauk o Wychowaniu z Wydziału Pedagogicznego, Instytut Historii i Neofilologii z Wydziału
Humanistycznego oraz Beit Berl College z Izraela. Celem konferencji było podjęcie debaty na temat

relacji polsko-żydowskich, w której postać Janusza Korczaka stanowiła niejako punkt wyjścia.
O randze i autentyczności tego spotkania zadecydowała obecność znakomitych gości z Izraela,
Francji i Polski, m. in.: prof. Miri Ariav (rektor Beit Berl College), Batia Gilad, president of the
International and Israeli Janusz Korczak Association, naukowcy z Tel Aviv University oraz prof.
Bogusław Skowronek z UP. Należy podkreślić znaczenie wystąpienia Szewach’a Weiss’a oraz prof.
Aaron’a Seidenber’a, honorowego doktora UP w Krakowie, których doświadczenia życiowe
w wyjątkowy sposób ukazują rozmaite przestrzenie przenikania się obu kultur: polskiej
i żydowskiej. W czasie konferencji została zaprezentowana wystawa zatytułowana Duch i Litera
autorstwa prof. W. Wolkowskiego z Sorbonne Univeriste, poświecona tłumaczeniom cytatów
Janusza Korczaka na różne języki. Konferencja objęta była patronatem International and Israeli
Janusz Korczak Association oraz Polskiego Stowarzyszenia im Janusz Korczaka.

