
Ogólnopolska konferencja 

„Gimnazja wobec planowanej reformy a wyniki badań naukowych tych szkół oraz uczniów i 
nauczycieli” 

Łódź, 30 listopada 2016 r., godz. 10.00 - 16.30 

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ, ul. Kopcińskiego 16/18 

 

PROGRAM KONFERENCJI: 

godz. 10.00 Wprowadzenie - Tomasz Bilicki, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Innopolis 

 

BLOK I: godz. 10.30 Gimnazjum – debata systemowa - moderator: prof. zw. dr hab. Bogusław 
Śliwerski 

 prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski: Demokratyzacja w gimnazjach – raport z badań 

 prof. nadzw. dr hab. Ryszard Pęczkowski: Gimnazja w polskim systemie edukacji - stan 
aktualny i perspektywy rozwoju w kontekście procesów demograficznych 

 prof. dr hab. Stanisław Dylak: Edukacja gimnazjalistów w kontekście ewolucji i wiedzy o 
mózgu 

 dr hab. Ewa Wysocka: Młodzież gimnazjalna – nastawienia życiowe i (nie)wykorzystane 
potencjały 

 prof. nadzw. dr hab. Marek Piotrowski: Czy jest to możliwe, by gimnazjalna edukacja 
matematyczna była związana z szacunkiem dla prawdy i chęcią szukania przyczyn i oceniania 
ich zasadności tak, jak oczekują tego twórcy Kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe 
życie? 

 dr hab. Magdalena Trysińska: Kompetencje komunikacyjno-językowe uczniów pierwszych 
klas szkół ponadgimnazjalnych - raport z badań 

 

13.00 Przerwa kawowa (dla chętnych – lunch) 

 

BLOK II: godz. 13.30 Uczniowie gimnazjum – pomiędzy szansami a zagrożeniami - moderator: prof. 
nadzw. dr hab. Jacek Pyżalski 

 prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński: Czy Internet zastąpił już trzepak? Pedagogiczna analiza 
aktywności polskiej młodzieży w świecie wirtualnym 

 prof. nadzw. dr hab. Marta Wrońska: Kultura medialna gimnazjalistów – raport z badań 

 prof. nadzw. dr hab. Jacek Pyżalski: Przemoc i cyberprzemoc rówieśnicza w polskich 
gimnazjach – jaka jest skala problemu i co z nim robić? 

 dr hab. Krzysztof Ostaszewski: Zachowania ryzykowne w gimnazjum - perspektywa podłużna 

 prof. dr hab. Joanna Mazur, dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik: Wybrane elementy oceny 
zdrowia psychicznego gimnazjalistów w powiązaniu z postrzeganiem środowiska szkolnego - 
wyniki badań HBSC w Polsce i niektórych krajach 

ZAKOŃCZENIE: godz. 16.30 



 


