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Cel konferencji 

 

W edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej szczególne znaczenie przywiązuje się do 

aktywności poznawczej i działaniowej dziecka. Proces poznania i działania organizowany 

i realizowany jest poprzez integrację oddziaływań pedagogicznych we wszystkich obszarach 

edukacyjnych dziecka, zgodnie z założeniami podstaw programowych. W procesie tym, oprócz 

oddziaływań w świecie realnym, wobec coraz powszechniejszej cyfryzacji, konieczne staje się 

uwzględnienie także oddziaływań świata wirtualnego.  

Celem konferencji będzie prezentacja badań krajowych i zagranicznych, dotyczących 

procesów poznania i działania dziecka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Przewidziana jest również dyskusja środowisk naukowych i nauczycieli praktyków w zakresie 

poruszanej problematyki. 

Obrady konferencji będą koncentrować się wokół następujących zagadnień: 

1. Prezentacja wyników badań procesu poznania i działania dziecka w edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

2. Poznanie i działanie w edukacji dziecka – tradycja i nowoczesność. 

3. Rola nauczyciela w organizowaniu procesu poznania i działania dziecka w edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

4. Inicjatywy dydaktyczne zmierzające do  zwiększenia efektywności procesu poznania i 

działania dziecka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

5. Poznanie i działanie dziecka w kontekście zmian w podstawie programowej. 
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Prof. dr. hab. Olena Bykovska – Uniwersytet im. M. P. Dragomanowa w Kijowie 
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Sprawy organizacyjne 

 

Obrady będą prowadzone w formie wykładów, referatów lub posterów. 

Warunkiem uczestnictwa w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Poznanie i działanie 

w edukacji dziecka jest przesłanie zgłoszenia udziału do 15 września 2017 r. na adres 

pocztowy: Katedra Podstaw Edukacji i Metodyki Pracy z Dziećmi w Instytucie Pedagogiki 

Przedszkolnej i Szkolnej, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w 

Krakowie, ul. R. Ingardena 4, 30-060 Kraków; z dopiskiem: Konferencja naukowa „Poznanie i 

działanie w edukacji dziecka” lub drogą elektroniczną na adres mailowy:  

joannazadlo@poczta.onet.pl  lub  bnawol@up.krakow.pl oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej 

w wysokości 370 zł do dnia 20 września 2017 r. na konto podane w karcie zgłoszenia. Opłata 

konferencyjna nie obejmuje kosztów zakwaterowania. Noclegi należy rezerwować 

indywidualnie – podczas rezerwacji noclegów można skorzystać ze strony internetowej 

www.booking.com/Krakow-Hotele 

Do karty zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy dołączyć krótkie streszczenie 
wystąpienia - około 10 wierszy. 
 

Pełny tekst o objętości od 12 000 do 20 000 znaków, przeznaczony do druku należy dostarczyć drogą 
elektroniczną na adres mailowy joannazadlo@poczta.onet.pl  lub bnawol@up.krakow.pl  

do 23 października 2017 r. 

Teksty wystąpień, które uzyskają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w czasopiśmie 
„Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna” (6 punktów na liście B w listach 
rankingowych czasopism  na rok 2016). 

Wymogi edytorskie tekstu przesłanego artykułu do druku znajdują się pod adresem: 
http://www.czasopismoippis.up.krakow.pl/?page_id=24 

Dodatkowo należy dołączyć w języku angielskim: tytuł artykułu, abstrakt, słowa kluczowe. 
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