
Szczegółowy program konferencji 
Komunikowanie społeczne w edukacji XVI spotkanie: 

Nowe trendy i obszary w komunikowaniu się w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Komunikowanie się 
w grupie. Perspektywa oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i w  pracy socjalnej 

Dzień 1 – 7 września 
15.30 - 16.30 Przybycie uczestników konferencji do Centrum Konferencji i Rekreacji 
Geovita w Płotkach (http://geovita.pl/pl/Pila-Plotki)< Rejestracja, odbiór materiałów Uwaga: 
prosimy wszystkich uczestników o złoŜenie danych niezbędnych do wystawienia faktury 
(rachunku) za wniesioną opłatę konferencyjną; wszystkie osoby wnoszące opłatę 
konferencyjną na miejscu proszone są o uregulowanie naleŜności w dniu przyjazdu (podczas 
rejestracji) 
17.00 – 19.00 Debata akademicka: Komunikowanie się w grupie. Identyfikacja problemów 
badawczych w obszarze komunikowania się w grupie w środowisku szkolnym 
i pozaszkolnym – Moderatorzy: Klaudia Węc, Danuta Borecka-Biernat, Mariusz 
Korczyński, Wojciech J. Maliszewski – GEOVITA (numer sali zostanie podany w dniu 
przyjazdu) 

19.30 – 24.00 Biesiada Akademicka   – Geovita,  
Dzień 2 – 8 września 

_________________________________________________________ 
8.00 – 9.45 -  śniadanie  - GEOVITA 

_________________________________________________________ 
9.45 – 10.15 – przejazd uczestników do PWSZ Piła – autokar podstawiony przed 
ośrodkiem  
10.30 – 10.45 – Miejsce obrad: Biblioteka PWSZ Piła ul PodchorąŜych 10;  
uroczyste otwarcie Konferencji - wystąpienia okolicznościowe i sprawy organizacyjne: 
Rektor PWSZ Piła  
prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski 
Redaktor Naczelny serii wydawniczej Komunikacja społeczna w edukacji 
Prof. nadzw. dr hab. Wojciech J. MALISZEWSKI  
11.00-16.15 I PANEL Komunikowanie społeczne w grupie. Wzajemne zaleŜności, 
obowiązki i role komunikacyjne, kreacja kultury grupowej  
Przewodniczą honorowo zaproszeni Profesorowie:  
Danuta Borecka-Biernat, Mariusz Korczyński, Jan F. JACKO 
Wystąpienia: 
Odsłona I: po ok.10 min. 
1. Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki: Negocjacje w konfliktach wewnątrz – grupowych 
2. Dr hab. Klaudia Węc: Ryzyko jako warunek rozwoju 
3. Dr hab. Jan Jacko: Umiejętność i kompetencja racjonalnego wyboru 
4. Dr hab. Danuta Borecka-Biernat: Agresywne i unikowe radzenie sobie młodzieŜy 

gimnazjalnej w sytuacji konfliktu społecznego w kontekście poczucia umiejscowienia 
kontroli i reakcji emocjonalnych 

5. Dr hab. Danuta Wosik-Kawala, Dr hab. Mariusz Korczyński: Samoocena uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych a ich aktywność komunikacyjna  

6. Dr hab. GraŜyna Bartkowiak: Koncepcja zarządzania dyskretnego jako propozycja  
otwartego stylu  komunikowania się w kierowaniu zespołem nauczycielskim przez 
dyrektora szkoły  

7. Dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska: Dialog wiejskiej szkoły ze środowiskiem lokalnym 
w kontekście edukacji regionalnej  

8. Dr Barbara Jacenik: Akceptacja obrazu ciała i BMI a kompetencja komunikacyjna 



9. Dr Marek Stachoń: Diskurz. kritika a medziľudská komunikácia  
10. Dr Agata Świdzińska: Wartości utylitarne preferowane przez młodzieŜ wyznacznikiem 

do komunikacji w procesie wychowania 
11. Dr Kazimierz Czerwiński: Zaniedbane aspekty komunikowania się w edukacji 

szkolnej  
12. Mgr Zuzana Heinzová: Rozvoj komunikačných kompetencií študentov a študentiek 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prostredníctvom predmetu: Service learning 
13. Mgr Łukasz Popławski: Komunikacja w edukacji i jej wpływ na kształtowanie 

nierówności społecznych 
14. Dr Anna Knocińska, Dr Przemysław Frąckowiak: Relacje międzyludzkie 

w środowisku edukacyjnym w kontekście idei dobra wspólnego 
15. Dr El Ŝbieta Kwiatkowska: Kompetencje niezbędne w Ŝyciu grupy – analiza 

funkcjonowania społecznego uczniów szkół gimnazjalnych 
___________________________________________________________________________ 

Ok. 12.45 – 13.15 -  przerwa    - Biblioteka PWSZ Piła 
________________________________________________________ 
Odsłona II: Dyskusja Panelowa - Przewodniczą honorowo zaproszeni Profesorowie:  
Danuta Borecka-Biernat, Mariusz Korczyński, Jan F. JACKO 
ogółem 20 min. 
- odpowiedzi występujących i autorów tekstów: kaŜda po max. 6 min. 
Odsłona III: Podsumowanie dyskusji –  
Profesorowie: Danuta Borecka-Biernat, Mariusz Korczyński, Jan F. JACKO 
- 10 min. 
16.15 Przejazd do Ośrodka Geovita 

_________________________________________________________ 
16.30 – 17.00 -  obiad      GEOVITA  

_________________________________________________________ 
17.30 – 19.00: Debata akademicka: Komunikacja społeczna w grupie wewnątrz szkoły 
kaŜdego szczebla. Perspektywa badawcza i – Moderatorzy: GraŜyna Bartkowiak, Danuta 
Wosik-Kawala, Wojciech J. Maliszewski, – GEOVITA  

20.00 – 24.00 – uroczysta kolacja  - GEOVITA 
________________________________________________________ 

Dzień 3 – 9 września 

________________________________________________________ 
8.00 – 9.30 -  śniadanie  - GEOVITA 

________________________________________________________ 
10.00 – 14.30 – II PANEL  – Obszar pozaszkolnych aspektów komunikowania się ludzi. 
Praca socjalna jako perspektywa badawcza 
Przewodniczą honorowo zaproszeni Profesorowie: 
Anna Weissbrot-Koziarska, Peter Jusko  
Wystąpienia: 
Odsłona I – po ok. 15 min. 

1. Prof. dr hab. Peter Jusko: Sociálne aspekty výkonu probácie v trestných veciach v 
Slovenskej republike 

2. Dr Justyna Deręgowska: Komunikacja pracowników słuŜby zdrowia z pacjentem  
w wieku podeszłym – potrzeby i perspektywy 



3. Dr Sławomir Krzyska : Arteterapia i jej rola w kształtowaniu kompetencji 
społecznych  

4. Dr Katarína Kur číková: Effective communication as a core competency and a key 
tool in the work of social workers 

5. Dr Michaela Šavrnochová: Špecifiká motivačného rozhovoru s rodinou 
v starostlivosti o závislého člena 

6. Mgr Alicja Bania: Obecność dyskursu edukacyjnego w komunikacji rodzinnej 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych (na przykładzie bydgoskich licealistów) 

7. Dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska: Nowatorskie metody pracy socjalnej 
z rodziną w konflikcie 

8. Dr Stanisław Zakrzewski: Media a praca socjalna 
9. Mgr Gra Ŝyna Gołaszewska: Media relations w pomocy społecznej – ile to kosztuje?  

________________________________________________________ 
Ok. 12.15 – 12.45  - przerwa  

_________________________________________________________ 
Odsłona II: Dyskusja Panelowa 
Przewodniczą honorowo zaproszeni Profesorowie:  
Anna Weissbrot-Koziarska, Peter Jusko  
- pytania do występujących i pytania do autorów tekstów w monografii: ogółem 20 min. - 
odpowiedzi występujących i autorów tekstów – kaŜda po max. 6 min. 
Odsłona III: Podsumowanie dyskusji –  Profesorowie:  
Anna Weissbrot-Koziarska, Peter Jusko  - 10 min. 
14.15 – 14.30 – Podsumowanie obrad – poŜegnanie uczestników 

_________________________________________________________ 
14.30 – 15.00 -  obiad      GEOVITA  

_________________________________________________________ 
 
UWAGA 
Pozostali uczestnicy – nie wymienieni w szczegółowym porządku obrad proszeni są 
o przygotowanie krótkich tez o tematyce swoich wystąpień i ich prezentację w trakcie czasu 
wskazanego przez prowadzących obrady plenarne. 
 

Sponsor konferencji 
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