
 

  

16-17.10.2015, Leśny Ośrodek Edukacyjny im.red. A. Zalewskiego w Jedlni Letnisku 

 

Szanowni Państwo, 

Już po raz trzeci mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej 

konferencji „Edukacja przygodą” poświęconej zagadnieniom experiental/ adventure/  

outdoor/ education. W Polsce nurty te znane są od lat, a ich elementy przeplatają się w 

dziedzinach nazywanych wychowanie przez przygodę, pedagogika przygody, 

wychowanie plenerowe, turystyka aktywna lub pedagogika przeżyć. Nasza konferencja 

skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli środowisk akademickich                                

i środowisk oświatowych, praktyków „pedagogiki przygody”, doktorantów, studentów. 

Dzięki włączeniu się w organizację wydarzenia Lasów Państwowych, liczymy na szeroką 

reprezentację środowisk związanych z edukacją przyrodniczą oraz leśną. Bazując na 

doświadczeniach z poprzedniej edycji postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej również 

edukacyjnym zagadnieniom turystyki kwalifikowanej, w tym sail training. 

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Pracownia Nauki i 

Przygody, Fundacja Nasza Ziemia, Lasy Państwowe. 

Przewodnicząca: Prof. dr hab. Anna Wiłkomirska (UW) – Dziekan Wydziału 

Pedagogicznego UW 

Dr Ewa Palamer-Kabacińska (UW) – Sekretarz 

Dr Wojciech Swędzioł (AWF Kraków) 

Dr inż. Julia Dobrzańska (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie) 

mgr Karol Kołbyk (Wydział Pedagogiczny UW) – sesja plakatowa 

mgr Rafał Ryszka (Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców) 



 

  

 

Przewodnicząca: mgr Agnieszka Leśny (UW, PNiP) 

mgr Agnieszka Bąk (UW) 

mgr Dorota Wesołowska (PNiP)- Sekretarz 

mgr inż. Katarzyna Dytrych (Fundacja Nasza Ziemia) 

mgr inż. Anna Pikus (Lasy Państwowe) 

oraz zespół współpracowników i wolontariuszy obu fundacji. 

  

Wystąpienia zaproszonych gości, referaty 

uczestników, sesja plakatowa, warsztaty praktyczne z 

zakresu experiental/outdoor/adventure education 

oraz edukacji ekologicznej i leśniej. Ważnym, 

podejmowanym tematem będzie rola zajęć 

terenowych w edukacji przyrodniczej dzieci, 

młodzieży i dorosłych oraz zaprezentowanie 

nowatorskich metod edukacji ekologicznej. 

Przewidujemy następujące formy uczestnictwa: 

 udział zwykły (bierny) 

 prezentacja referatu w sesji naukowej lub sesji wymiany doświadczeń   

 prezentacja plakatu w sesji plakatowej 

 wystąpienia w sesji Ideatorium 

Opis poszczególnych form znajduje się poniżej. 

 

 

Planowany gość specjalny konferencji:  

Dr Pete Allison, Uniwersytet w 

Edyburgu – wybitny specjalista w 

dziedzinie outdoor/adventure 

education, badacz sail training, 

ekspedycji i wypraw. 

 



 

  

 

Referaty i plakaty naukowe: 

1. Odpowiedź na pytanie jak w Polsce jest rozumiane i realizowane pojęcie outdoor 

education, adventure education, experiental education ? 

2. Perspektywy badawcze dla „pedagogiki przygody”; teorie i metody prowadzenia 

badań w tym zakresie. 

3. Edukacja przyrodnicza a outdoor education. Edukacja przyrodnicza w mieście. Las 

jako środowisko do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem edukacji przygodą. 

Aktywizacja dzieci miejskich do kontaktu z przyrodą.   

4. Edukacja i wychowanie wspierane turystyką kwalifikowaną;  ekspedycje i trekkingi. 

5. Badania w zakresie sail training/wychowania morskiego.  Żeglarstwo dzieci                            

i młodzieży jako szczególny przykład działań adventure education. 

6. Wyniki badań programów przygodowych wspierających wychowanie (w tym 

organizacji z Ruchu Harcerskiego, YMCA, Outward Bound) 

7. Edukacja artystyczna/ działania artystyczne a outdoor/ adventure eduaction - nowe 

obszary wykorzystania pedagogiki przygody. 

 

Referaty i plakaty  w ramach bloku wymiany doświadczeń (np. prezentacja dobrych 

praktyk, zrealizowanych projektów): 

1. Wymiana doświadczeń praktyków i teoretyków, którzy dostrzegają znaczenie 

przygody w kształceniu. Przegląd istniejących i minionych projektów w tym zakresie. 

2. Pedagogika przygody  w edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej. 

3. Wykorzystanie pedagogiki przygody w pracy z osobami o specjalnych potrzebach. 

Wsparcie socjoterapii, pracy z niepełnosprawnymi. 

4. Innowacyjne projekty i działania w zakresie edukacji przyrodniczej, leśnej, 

ekologicznej; aktywizacji dzieci miejskich; profilaktyki zdrowotnej bazującej na 

outdoor/adventure education. 

5. Sail training/wychowanie morskie jako szczególny przykład działań adventure 

education. 



 

  

Warszaty: 

 warsztat  „dobrych praktyk” dla przedstawicieli szkół i przedszkoli realizujących 

w praktyce programy „pedagogiki przygody” lub pokrewne 

 warsztat dotyczący nowatorskich metod pracy tzw. pedagogiką przygody lub experiental 

education, nauczaniem przez doświadczenie np. poprzez gry symulacyjne, narzędzia 

coachingowe w pracy nauczyciela 

 prezentacja szczegółowych propozycji działań edukacyjnych na świeżym powietrzu 

z wykorzystaniem aktywności fizycznej, możliwych do wykorzystania m.in. w edukacji 

przyrodniczej, wychowaniu plenerowym 

 IBSE – Inquire Based Science Education – warsztat 

realizowany przez Centrum Nauki Kopernik 

 warsztat metodologiczny dla badaczy dziedziny 

 

Ideatorium: 

Krótkie (3-minutowe) prezentacje metod, inspiracji, konkretnych rozwiązań związanych 

z tematyką konferencji. Ideatorium umożliwia czerpanie inspiracji i motywacji do 

działania w obszarze edukacji przygodą oraz nawiązanie kontaktów między 

uczestnikami konferencji. Forma Ideatorium została zaczerpnięta z programu 

„Ideatorium” realizowanyego na  Uniwersytecie Gdańskim od 2012. 

 

Warsztaty i grupy dyskusyjne/robocze w formie przestrzeni otwartej: 

Organizatorzy zdecydowali się na stworzenie przestrzeni na warsztaty/dyskusje 

zgłaszane przez uczestników w trakcie konferencji oraz spotkania grup roboczych.  Jest 

to odpowiedź na zgłaszaną potrzebę wydzielenia czasu na spotkania osób 

zainteresowanych konkretną tematyką np. nauczycieli wychowania przedszkolnego, 

leśników, naukowców, żeglarzy. Ostateczny program ustalimy z uczestnikami w czasie  

trwania konferencji.  Zachęcamy do wcześniejszego przemyślenia i przygotowania 

tematów do dyskusji lub warsztatów na które chcą Państwo zaprosić innych. 

 

Przewidywani partnerzy warsztatów: 

Experience Corner, Centrum Nauki 

Kopernik, Fundacja Pracownia Nauki i 

Przygody, Fundacja Nasza Ziemia, Lasy 

Państwowe. 

 



 

  

Pre konferencja: 15.10.2015 

Konferencja: 16 – 17.10.2015, Leśny Ośrodek Edukacyjny im.red. A. Zalewskiego w Jedlni 

Letnisku, ul. Płużańskiego 30, 26 - 630 Jedlnia Letnisko, www.jedlnia.radom.lasy.gov.pl. 

Uczestnicy przyjeżdżają do ośrodka we własnym zakresie. 

  

ą ń

Referaty: 

Zapraszamy do zgłaszania referatów zgodnych z tematyką konferencji.  Przewidywany czas 

pojedynczego wystąpienia to 20 minut. Termin zgłaszania abstraktów (nie więcej niż 500 słów) 

wraz z informacjami  o autorze (imię, nazwisko, stopień naukowy, afiliacje, główne 

zainteresowania) upływa 1 czerwca 2015 roku. 

Do 15 czerwca 2015 roku każdy zgłaszający otrzyma potwierdzenie przyjęcia wystąpienia. 

Zgłoszenia za pośrednictwem strony: www.edukacjaprzygoda.edu.pl/abstrakty. 

W przypadku akceptacji referatu autorzy będą zobowiązani do przekazania prezentacji 

organizatorom do dnia 14 października 2015 w celu przygotowania należytej obsługi 

multimedialnej konferencji. 

Szczegółowych informacji na temat referatów udziela dr Ewa Palamer-Kabacińska, sekretarz komitetu 

naukowego: e.palamer@uw.edu.pl. 

Zgłoszenie wystąpienia NIE jest tożsame z rejestracją na konferencje. Prosimy wszystkich występujących 

o rejestrację uczestnictwa w systemie online. 

 

http://www.edukacjaprzygoda.edu.pl/abstrakty


 

  

Plakaty: 

Program konferencji przewiduje 30-minutową sesję plakatową. 

Zapraszamy do zgłaszania plakatów zgodnych z tematyką konferencji.  Termin zgłaszania 

abstraktów (nie więcej niż 500 słów)  wraz z informacjami  o autorze (imię, nazwisko, stopień 

naukowy, afiliacje, główne zainteresowania) upływa 1 czerwca 2015 roku. 

Do 15 czerwca 2015 roku każdy zgłaszający otrzyma potwierdzenie przyjęcia wystąpienia. 

Zgłoszenia za pośrednictwem strony: www.edukacjaprzygoda.edu.pl/abstrakty. 

Sesja plakatowa planowana jest wieczorem 16 października 2015. 

Rozmiar plakatu: format B1 (707mm×1000mm) w układzie pionowym. Zawartość nagłówka: 

tytuł, imię i nazwisko autora(ów) pracy, afiliacja. Wersja cyfrowa: format PDF (wielkość pliku do 

10 MB) . Koszt wydruku plakatu uczestnik ponosi indywidualnie. 

 

W przypadku akceptacji zgłoszenia, autorzy proszeni są o  przesłanie w terminie 

do 10 października 2015 r. wersji cyfrowej plakatu na adres konferencja@naukaprzygoda.edu.pl 

w celu udostępnienia go po konferencji na stronie www wydarzenia. 

 

Autorzy są proszeni o przygotowanie krótkich ustnych wypowiedzi (maksymalnie 3 minuty) na 

temat treści prezentowanych na plakacie. 

Szczegółowych informacji na temat posterów udziela mgr Karol Kołbyk, karol_kolbyk@o2.pl. 

Zgłoszenie wystąpienia NIE jest tożsame z rejestracją na konferencje. Prosimy wszystkich 

występujących o rejestrację uczestnictwa w systemie online. 

 

 

http://www.edukacjaprzygoda.edu.pl/abstrakty
mailto:karol_kolbyk@o2.pl


 

  

Po III edycji konferencji planujemy dwie formy publikacji materiałów: 

1) Publikacja wybranych artykułów naukowych (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) 

w czasopiśmie naukowym „Kwartalnik Pedagogiczny”1. Zastrzegamy, że redakcja 

przyjmuje głównie oryginalne prace badawcze. 

Wytyczne dla autorów i informacje o czasopiśmie znajdują się na stronie: 

http://www.kp.edu.pl/kwartalnik.php?id=5 

Prace przygotowane wg  powyższych wytycznych (+ metryczkę) prosimy o przesyłanie 

na adres dr Ewy Palamer-Kabacińskiej, e.palamer@uw.edu.pl, najpóźniej do końca 

października 2015.    Wydanie czasopisma planowane jest na połowę 2016. 

2) Publikacja elektroniczna „Przewodnik po edukacji przygodą w Polsce” (tytuł 

roboczy) zawierający informacje o ośrodkach i projektach, które są realizowane                           

w oparciu o koncepcje outdoor/adventure/experiental education. 
                                                           
1
 lista C, brak współczynnika IF, 10 punktów za publikację naukową w tym czasopiśmie wg komunikatu 

Ministra Szkolnictwa Wyższego. 

Ideatorium: 

Zapraszamy do zgłaszania tematów  wystąpień Ideatorium zgodnych z tematyką konferencji.  Termin 

zgłaszania abstraktów (nie więcej niż 500 słów) wraz z informacjami  o autorze (imię, nazwisko, 

stopień naukowy, afiliacje, główne zainteresowania) upływa 1 czerwca 2015 roku. 

Zgłoszenia za pośrednictwem strony: www.edukacjaprzygoda.edu.pl/abstrakty. 

Szczegółowych informacji na temat Ideatorium udziela mgr Agnieszka Leśny,  aga.lesny@gmail.com. 

Do 15 czerwca 2015 roku każdy zgłaszający otrzyma potwierdzenie przyjęcia wystąpienia. 

Zgłoszenie wystąpienia NIE jest tożsame z rejestracją na konferencje. Prosimy wszystkich 

występujących o rejestrację uczestnictwa w systemie online. 

 

http://www.kp.edu.pl/kwartalnik.php?id=5
http://www.edukacjaprzygoda.edu.pl/abstrakty


 

  

Prekonfernecja będzie miała charakter nieformalnego spotkania osób, organizacji                      

i instytucji zainteresowanych tworzeniem sieci podmiotów, których celem jest działanie 

lub rozwój teorii         i metody tzw. pedagogiki przygody oraz nurtów pokrewnych. W 

czasie prekonferencji podejmiemy decyzję odnośnie partnerstwa w zakresie organizacji 

kolejnych edycji konferencji „Edukacja przygodą” oraz dalszych form możliwej 

współpracy. Prekonferencja będzie też okazją do rozmów nieformalnych i swobodnym 

spotkaniem społeczności, która tworzy się wokół tematyki edukacji przygodą w Polsce. 

Prekonferencja planowana jest na 15.10.2015 od godziny 16:00. Opłata za udział                      

w prekonferencji wynosi 125 zł i pokrywa koszty noclegu, kolacji w czwartek oraz 

śniadania w piątek. 

Prekonferencja odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia co najmniej 10 chętnych. 

Zgłoszenia do 7 września 2015. 

Start rejestracji dla wszystkich uczestników konferencji 

(w tym prelegentów) planowany jest w maju 2015 

poprzez formularz znajdujący się na stronie konferencji w 

zakładce >rejestracja<. Liczba miejsc na konferencji jest 

ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń i wpłat. 

Potwierdzenie przyjęcia na konferencję otrzymają 

Państwo po zaksięgowaniu opłaty konferencyjnej na 

koncie organizatora. 

O wysokości opłaty konferencyjnej decyduje termin dokonania płatności: 

   udział w obradach i 

warsztatach 

 materiały konferencyjne 

 nocleg pt-sob 

 poczęstunek w ramach 

przerw kawowych, obiad i 

kolację integracyjną śniadanie w 

sobotę 

 



 

  

• I termin: do 31 lipca 2015 – 295 zł 

• II termin: do 7 września 2015 – 345 zł 

• Prekonferencja: + 125 zł 

Zakwaterowanie możliwe jest w pokojach 1, 2, 3 osobowych. Dopłata za nocleg w pokoju 

jednoosobowym wynosi 30 zł. 

Wszyscy uczestnicy otrzymają faktury potwierdzające wniesienie opłaty. UWAGA! 

Otrzymanie faktury możliwe jest WYŁĄCZNIE na dane zgodne z zawartymi w przelewie! 

Uprzejmie prosimy o wpisanie w formularzu rejestracyjnym PEŁNYCH danych do 

wystawienia faktury (w tym NIP). Nie ma możliwości dokonania opłaty np. z konta 

prywatnego, a otrzymania faktury na dane uniwersytetu. 

Przewidujemy częściową refundację kosztów dojazdów prelegentów wygłaszających 

referaty.  

Uczestnicy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej będą mogli ubiegać się o kilka 

stypendiów konferencyjnych ufundowanych przez Mecenasów konferencji. Szczegółowe 

informacje znajdą się na stronie konferencji w maju 2015. 

 Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, ul. Rymkiewicza 19a, 01-644 Warszawa 

 nr konta: 76 1140 2017 0000 4102 1288 5005 

 tytuł przelewu: Konferencja „Edukacja przygodą 2015; imię i nazwisko 

uczestnika (uczestników) 

Rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłosić na adres 

konferencja@naukaprzygoda.edu.pl. W przypadku rezygnacji zgłoszonej do dnia  30 

września 2015 r. uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty konferencyjnej pomniejszony        

o koszty manipulacyjne w wysokości 30%. W przypadku rezygnacji zgłoszonej po 30 

września 2015 r. uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty konferencyjnej. 



 

  

W przypadku pytań związanych z opłatą lub płatnością w innym terminie (np. z 

projektów badawczych) prosimy o kontakt z biurem fundacji: 

pracownia@naukaprzygoda.edu.pl. 

Sprawy organizacyjne: Dorota Wesołowska, 508 199 374 

Sprawy  merytoryczne: Agnieszka Leśny, 501 783 923 

konferencja@naukaprzygoda.edu.pl 

 


