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Sprawozdanie – informacja
II Festiwal „Edukacja – Terapia – Kultura” promuje Uczelnię z międzynarodowymi akcentami
W dniach 9 – 11. kwietnia odbywał się II Festiwal pod hasłem „Edukacja – Terapia – Kultura”, który w tym roku
został wzbogacony wydarzeniami związanymi z Otwartymi Drzwiami naszej Uczelni, a ponadto nabrał wymowy
międzynarodowej. Patronat honorowy nad Festiwalem sprawowali JM Rektor PWSZ Prof. dr hab. Mirosław
Pawlak oraz Prof. dr hab. Nadija Skotna – JM Rektor Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana
Franka w Drohobyczu.
Uroczyste otwarcie Festiwalu nastąpiło 10. kwietnia i było połączone z jednoczesnym otwarciem obrad VIII
Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Metodycznej z cyklu „Profesjonalne Praktyki – Profesjonalni
Nauczyciele”, która tym razem nosiła tytuł „Pedagogia w toku praktyki pedagogicznej studenta”. Uroczystego
otwarcia dokonali prof. dr hab. Jakub Bartoszewski – Prorektor PWSZ oraz dr Karina Zawieja – Żurowska
Dziekan Wydziału Społeczno – Technicznego. W uroczystym otwarciu wzięli udział m.in. dr Janusz Kwieciński –
Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia oraz mgr Artur Cygan – Kierownik Katedry Pedagogiki i
Pracy Socjalnej, Prezes Zarządu Regionalnego TPD w Poznaniu – mgr Jan Waligóra oraz Prezes Zarządu
Oddziału TPD w Koninie – mgr Krystyna Chowańska.
W Festiwalu uczestniczyło ponad 100 osób, wśród których było wielu nauczycieli oraz nauczycieli
akademickich, bardzo cennym był aktywny udział Profesorów z Ukrainy: prof. dr hab. Ihora Dobrjańskiego,
prof. dr hab. dr hc. Mykoly Zymomryi oraz prof. Aleksandra Hawrylenki. Szeroki udział studentów pedagogiki ,
pracy socjalnej, a w tym studentów uczestniczących w pracach kół naukowych sprzyjał upowszechnianiu
kultury pedagogicznej, autopromocji własnych kompetencji na rzecz pedagogii dziecka, a nade wszystko
promocji PWSZ w Koninie.
W pierwszym dniu Festiwalu odbyło się otwarte seminarium naukowo – metodyczne nt. „Seminaria
dyplomowe w kontekście synergii w edukacji dzieci i ich nauczycieli”. Obradom, które przebiegały w klimacie
troski o jakość badań studenckich prowadzonych w ramach pisanych przez nich prac dyplomowych,
przewodniczył Prof. nadzw. dr hab. Jan Grzesiak. W seminarium czynny udział brali Profesorowie z Ukrainy
oraz prof. dr hab. Piotr Gołdyn i Mirosław Śmiałek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po
zakończeniu seminarium odbyło się spotkanie grupy studentów i nauczycieli akademickich z ciekawymi
osobami, wśród których byli właśnie Profesorowie obecni na seminarium. Atmosfera panująca w trakcie tych
obrad była przyjazna i nakierowana na refleksyjne dialogi w trosce o jakość edukacji nauczycieli z
uwzględnieniem praktyki pedagogicznej.
W drugim dniu trwania Festiwalu miały miejsce dwie konferencje naukowo -

metodyczne. Obok

wymienionej wyżej VIII międzynarodowej konferencji z cyklu „Profesjonalne praktyki – profesjonalni
nauczyciele”, obradowała II konferencja pod kierunkiem naukowym dr Marianny Styczyńskiej pt. „Edukacja
obywatelska dziecka”. Przebieg obrad obu konferencji był adekwatny do założonych ich programów
szczegółowych upowszechnionych wcześniej na portalach internetowych. W obu konferencjach wystąpiło

ogółem ponad 40 osób, w tym 9 profesorów oraz nauczyciele sprawujący opiekę nad studentami w toku
odbywanej przez nich praktyki pedagogicznej. Na podkreślenie zasługuje to, że czynnymi wystąpieniami na obu
konferencjach wyróżniła się grupa 26 studentów pedagogiki i pracy socjalnej.
Cennym elementem Festiwalu były prezentacje dzieci z Przedszkola nr 16 w Koninie oraz grupy studentów
pracy socjalnej pod znamiennym hasłem „Ojczyzna oczami przedszkolaka - konkursy, zagadki, wędrówki po
kraju ojczystym.
W trzecim dniu Festiwalu nie zabrakło ekspozycji oraz kolejnych wystąpień studenckich. W
podsumowaniu przebiegu Festiwalu, którego dokonał jego kierownik naukowy - prof. nadzw. dr hab. Jan
Grzesiak, uczestniczyło kilkudziesięciu studentów pedagogiki wraz z nauczycielami - metodykami, a także
grupa 5 profesorów. W trakcie podsumowania, poza wnioskami i dezyderatami, został wstępnie podany
termin kolejnego festiwalu, który przypadnie na dni 8 – 10. kwietnia 2018 r.
W części końcowej Festiwalu w pożegnalnej, ale radosnej atmosferze, wystąpili goście z Ukrainy, którzy
przemawiali kolejno w trzech różnych językach – angielskim (I. Dobrjańskyj), niemieckim (M. Zymomrya) oraz
ukraińskim (A. Hawrylenko).
Festiwal zakończył wysoko wartościowany występ studenckiego zespołu instrumentalnego.
Informację tę dopełniają zdjęcia pamiątkowe zamieszczone w galerii Uczelni.
Oprac. J. Grzesiak

