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Organizatorzy

Wydział Turystyki i Rekreacji, Katedra Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Zakład
Animacji Kultury Wydziału Pedagogicznego UW, Fundacja Nasza Ziemia.
Komitet naukowy
Przewodnicząca: Prof. dr hab Ewa Kozdroń (AWF)
Prof. dr hab. Monika Guszkowska (AWF)
Prof. dr hab. Jolanta Mogiła-Lisowska (AWF)
Prof. dr hab. Anna Wiłkomirska (UW)
dr Ewa Palamer (UW)
dr Joanna Kalecińska (AWF)
dr Katarzyna Dzioban (AWF) – sekretarz

Komitet programowy i organizacyjny:
Przewodnicząca: mgr Agnieszka Leśny (UW, PNiP),
Zastępca: mgr Przemysław Płoskonka (AWF),
mgr Maria Lipko (AWF), mgr Artur Bosek (AWF), mgr Natalia Szelachowska (PNiP),
dr Ewa Niedzielska (AWF), dr Anna Ostrowska (AWF), dr Anna Leś (AWF),
mgr Agnieszka Bąk (UW), mgr Marcin Wysmułek (UW), mgr inż. Katarzyna Dytrych
(NZ), wolontariusze Pracowni Nauki i Przygody

Wprowadzenie

Szanowni Państwo,
Już po raz drugi mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej
konferencji „Edukacja przygodą” poświęconej zagadnieniom outdoor&adventure
education w Polsce (zwanego czasem wychowaniem przez przygodę, pedagogiką
przygody, wychowaniem plenerowym, turystyką aktywną lub pedagogiką przeżyć).
Zapraszamy

przedstawicieli

środowisk

akademickich

(badaczy,

teoretyków)

i

środowisk oświatowych (kadra kształcąca nauczycieli, wychowawców i opiekunów
dzieci i młodzieży), praktyków „pedagogiki przygody” (nauczycieli, edukatorów,
twórców programów i projektów, działaczy stowarzyszeń), doktorantów, studentów.

Tematyka konferencji:
Referaty:
1. Analiza polskich źródeł, inspiracji, tradycji „pedagogiki przygody” i ich
umiejscowienie w perspektywie europejskiej.
2. Dyskusja wokół pojęcia „pedagogiki przygody”, „edukacji przez przygodę”,
„wychowania plenerowego”, „pedagogiki przeżyć”.
3. Odpowiedź na pytanie jak w Polsce jest rozumiane i realizowane pojęcie outdoor
education, adventure education?
4. Wymiana doświadczeń praktyków i teoretyków, którzy dostrzegają znaczenie
przygody w kształceniu. Przegląd istniejących i minionych projektów w tym zakresie.
5. Perspektywy badawcze dla „pedagogiki przygody”; teorie i metody prowadzenia
badań w tym zakresie.
6. Edukacja przyrodnicza jako przykład outdoor education.
Warszaty:
- ukazanie nowatorskich metod pracy tzw. pedagogiką przygody, nauczaniem przez
doświadczenie np. poprzez gry symulacyjne

- przygotowanie praktyczne nauczycieli, edukatorów, animatorów, trenerów do
prowadzenia konkretnych działań w oparciu o teorię tzw. pedagogiki przygody.
Spotkanie teoretyków z praktykami
- prezentacja szczegółowych propozycji działań edukacyjnych na świeżym powietrzu z
wykorzystaniem aktywności fizycznej, możliwych do wykorzystania m.in. w edukacji
przyrodniczej, wychowaniu plenerowym
- dyskusja i prezentacja konkretnych propozycji nowoczesnej edukacji naukowej w
zakresie popularyzacji nauki
Czas i miejsce konferencji:
Konferencja odbędzie się w dniach 24-25.05.2013, na terenie kompleksu Akademii
Wychowania Fizycznego w Warszawie, ul. Marymoncka 34.

Program:
Wystąpienia zaproszonych gości, referaty uczestników, warsztaty praktyczne z zakresu
„pedagogiki przygody” (kilka ścieżek do wyboru) i edukacji ekologicznej. Zwrócenie
uwagi na rolę zajęć terenowych w edukacji przyrodniczej dzieci, młodzieży
i dorosłych oraz zaprezentowanie nowatorskich metod edukacji ekologicznej,
Ważnym celem konferencji jest spotkanie osób zainteresowanych tą tematyką dlatego
zaplanowano również spotkanie integracyjne.

Referaty:
Zapraszamy do zgłaszania referatów zgodnych z tematyką konferencji.
Termin nadsyłania abstraktów referatów (nie więcej 500 słów) wraz z informacjami
o autorze (imię, nazwisko, stopień naukowy, instytucja, główne zainteresowania)
upływa

1

kwietnia

2013

roku.

Streszczenia

prosimy

wysyłać

na

adres:

ewa_palamer@go2.pl (dr Ewa Palamer – Kabacińska, komitet naukowy).
Do 15 kwietnia 2013 roku każdy zgłaszający otrzyma potwierdzenie przyjęcia referatu
do prezentacji podczas konferencji.

1) Publikacja wybranych artykułów naukowych (po uzyskaniu pozytywnej
recenzji) w kwartalniku „Wychowanie Fizyczne i Sport” (ISSN 00-43-9630, brak
współczynnika IF, 4 punkty za publikację naukową w tym czasopiśmie wg
komunikatu Ministra Szkolnictwa Wyższego)
http://www.awf.edu.pl/strony/3/5/1/pliki/WFiS%20internet.pdf
2) Zwarta: przewodnik praktyczny po „pedagogice przygody” zawierający
wypracowane wskazówki metodyczne, scenariusze, propozycje wypracowane w
trakcie warsztatów, prezentacje projektów

Rejestracja:
Zgłoszenia dla wszystkich uczestników konferencji (prelegentów jak i dla
uczestników zwykłych) jest możliwa do dnia 11 kwietnia 2013, poprzez formularz
znajdujący

się

na

stronie

konferencji:

www.edukacjaprzygoda.pl.

Uwaga,

potwierdzeniem udziału w konferencji jest wpłata opłaty konferencyjnej na podany
numer konta. Po zaksięgowaniu wpłaty, każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie o
rejestracji za pomocą poczty elektronicznej. Ilość miejsc na konferencji jest
ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą. W przypadku
wątpliwości

związanych

z

rejestracją

prosimy

o

kontakt:

pracownia@naukaprzygoda.edu.pl

Opłata:
Opłata konferencyjna wynosi 200 zł dla wszystkich uczestników, płatna na konto w
formie bezzwrotnej zaliczki do 14 dni roboczych od zgłoszenia za pomocą formularza
elektronicznego. Każdy uczestnik otrzyma fakturę potwierdzająca wpłatę. UWAGA:
faktura będzie wystawiona na dane podane w przelewie! Nie ma możliwości
otrzymania faktury na innego odbiorcę niż podany w danych przelewu.
W przypadku pytań związanych z opłatą lub płatnością w innym terminie (np. z
projektów badawczych) prosimy o kontakt z mgr Marią Lipko: maria.lipko@awf.edu.pl.

Dane do przelewu dostępne będą na stronie: www.edukacjaprzygoda.pl w zakładce
„kontakt”.

Opłata konferencyjna obejmuje:
 udział w sesjach i wybranych warsztatach w trakcie konferencji
 obiad w piątek i poczęstunki podczas przerw kawowych
 koszty opublikowania przyjętych po recenzjach referatów
 wieczorne spotkanie koleżeńskie

Serdecznie prosimy o przekazanie naszego zaproszenia potencjalnym
zainteresowanym.

Do zobaczenia,
Zespół konferencji „Edukacja przygodą”

