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Warszawa, 1 sierpnia 2015 r.
Panie i Panowie
Koleżanki i Koledzy
Uczestnicy XXIX Letniej Szkoły Młodych Pedagogów
Serdecznie dziękujemy za zgłoszenie na tegoroczną Letnią Szkołę. Ogromnie się
cieszymy, że na interdyscyplinarne i międzypokoleniowe spotkanie przyjadą do Pułtuska
pedagodzy reprezentujący ponad dwadzieścia ośrodków naukowych z całego kraju.
Pragniemy przekazać kilka ważnych informacji organizacyjnych.
1.

Wystąpienia Młodych Pedagogów
Przypominamy, że temat tegorocznej Szkoły brzmi "O poszukiwaniu, poznawaniu i

tworzeniu samego siebie. Teoretyczna i empiryczna perspektywa". Wybór tematu wynikł z
konieczności podjęcia namysłu nad priorytetowymi kwestiami podmiotowości człowieka,
zawartymi w idei pracy nad sobą, która musi obecnie przyjąć głębszy wymiar, związany z
samowiedzą, samoświadomością i z doświadczaniem własnej wolności w kontekstach
ponowoczesności, sproblematyzowanych w pytaniach: „Czym jestem jako człowiek i co z tego
wynika?”; „Czym jestem ja i co z tego wynika?”, „Czym jest otaczający mnie świat i co z tego
wynika dla ludzi i dla mnie?” (Por.: K. Obuchowski). Przybliżenie teorii, badań, praktyki
codziennej stworzą okazję do pogłębiania wiedzy i wzbogacenia własnego warsztatu badawczego
oraz motywację do pracy nad sobą. Problematykę wyznaczoną tematem Szkoły będziemy
uszczegóławiać wokół pytań:
1) Jaki rodzaj aktywności można nazwać pracą nad sobą i jakie realia psychospołeczne
leżą u jej podstaw?
2) Do jakich możliwości, zawartych w psychice człowieka i świecie zewnętrznym, należy
się odwołać, aby móc wyłonić struktury tej aktywności?
3) Spełnienie jakich warunków jest niezbędne, by człowiek chciał i podejmował twórczą
pracę nad sobą?
4) W jaki sposób można tworzyć samego siebie, a także przybliżać uczniom/studentom
ideę i praktykę samodoskonalenia?
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Przygotowane przez Was wypowiedzi powinny mieścić się w problematyce wyznaczonej
tematem Szkoły, dlatego wystąpienia z nim nie związane - będą odrzucane. Osoby, które zgłosiły
temat niezwiązany z koncepcją tegorocznej Szkoły, zostaną poinformowane i poproszone o jego
przeformułowanie.
Prosimy o nadsyłanie tematu wystąpienia wraz z abstraktem, z którego jasno wynika, na
jaki problem odpowie wystąpienie i jakie są jego główne tezy. Ponadto konieczne jest wskazanie,
jaką formę ma wystąpienie (referat, koncepcja badań, komunikat z badań, studium recenzyjne,
głos w dyskusji lub inna - jaka?). Jeżeli Państwa wypowiedź inspirowana jest tematem
przygotowywanej rozprawy doktorskiej dobry obyczaj nakazuje podać, kto jest jej promotorem.
Prosimy o przesłanie tych informacji w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia 2015 roku.
Pełny tekst wystąpienia, które nie może przekraczać 10 minut (co daje około 4-5 stron),
prosimy przesłać najpóźniej do 1 września 2015 r. W przypadku nie wywiązania się z tych zadań,
nie będzie możliwe wystąpienie podczas Szkoły. Teksty nadesłane w późniejszym terminie nie
będą przyjmowane, ponieważ jest to czas intensywnej pracy komisji oceniającej ich treść. Uwagi
zostaną przekazane autorom w pierwszym dniu Szkoły (poniedziałek), aby mogli przygotować się
do wystąpienia.
Najlepsze wystąpienia będą premiowane Nagrodą Audytorium w kategoriach magistrów i
doktorów. Wyłonione zostaną w tajnym głosowaniu, w którym wezmą udział wszyscy uczestnicy
Szkoły, następnie zostaną opublikowane w punktowanym czasopiśmie Rocznik Pedagogiczny.
Pozostałe teksty, zakwalifikowane do publikacji, trafią do 20. Zeszytu Forum Młodych

Pedagogów. Szczegóły redakcyjne zostaną Państwu przekazane w oddzielnym komunikacie po
Szkole.
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2.

Przygotowanie prezentacji własnej uczelni i spektaklu kabaretowego

Tradycją Szkoły jest prezentacja ośrodków naukowych uczestników w konwencji krótkiej
(najlepiej z humorem) wizytówki/reklamy - na uroczystej kolacji integracyjnej (w poniedziałek),
a także kabaretu, prezentowanego podczas uroczystej kolacji podsumowującej Szkołę (w piątek).
Kabaret jest wspólnym dziełem uczestników i powstaje spontanicznie w czasie wolnym od
wykładów i warsztatów. Wiodącym motywem tegorocznego będą Maski , symbolizujące wielość
tożsamości współczesnego człowieka. Na stworzenie spektaklu kabaretowego w trakcie Szkoły
są tylko 4 dni, dlatego jeśli ktoś ma pomysł związany z takim leitmotivem zachęcamy do
zgłaszania się do Aleksandra Cywińskiego (alekcywinski@o2.pl), przewodniczącego Samorządu i
jednocześnie koordynatora działań kabaretu.

3.

Organizacja pobytu

Dynamika życia i pracy Szkoły wymaga pełnego uczestnictwa i zaangażowania, zarówno
w działania naukowe jak i przedsięwzięcia kulturalne czy artystyczne. Aby otrzymać
potwierdzenie uczestnictwa trzeba zostać do zakończenia Szkoły. Jeśli jednak ktoś z Państwa –
ze względu na różne wypadki losowe – będzie musiał przyjechać później lub wyjechać wcześniej,
bardzo prosimy o jak najszybszą informację w tej kwestii. Nie zwracamy kosztów udziału. Na
każdy dzień, z wyjątkiem pierwszego (z obiadem i kolacją) i ostatniego w sobotę (ze śniadaniem)
planowane są trzy posiłki oraz przerwy kawowe. Aby ułatwić nam organizację wystarczy napisać,
z którego noclegu lub posiłku nie będą Państwo korzystać.
Szczegółowy program XXIX LSMP zostanie przesłany w pierwszych dniach września.
Zamieścimy w nim mapkę oraz wskazówki dojazdu (do Pułtuska najlepiej dojechać samochodem
lub autobusem PKS).
Przypominamy o koniecznej opłacie uczestnictwa (w kwocie 850 zł) na rachunek
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z dopiskiem: Szkoła Pedagogów. Faktury wystawiane są na płatnika i wysyłane na jego adres.
Wszelką korespondencję, prosimy kierować na adres: 29lsmp@gmail.com
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Organizatorzy XXIX LSMP pragną zapewnić Państwa, iż dołożą wszelkich starań, by
sprostać oczekiwaniom uczestników i utrzymać wysoki standard organizacyjny wyznaczony przez
Prezydencje poprzednich Letnich Szkół.

Sekretarz Naukowy XXIX LSMP
Prezydent Forum Młodych Pedagogów
pod patronatem KNP PAN kadencji
2014/2015
dr Marta Krasuska-Betiuk

Członkinie Prezydencji (komitet organizacyjny)
dr Sylwia Galanciak
dr Małgorzata Jabłonowska
dr Agnieszka Pawlak
dr Agnieszka Olechowska
dr Urszula Markowska-Manista
dr Katarzyna Pardej
dr Anna Andrzejewska
mgr Katarzyna Korbecka
mgr Monika Gałkowska
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