
ZEBRANIE ZESPOŁU PEDAGOGIKI PRACY 

działającego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN 

 

     W dniu 18 września 2016 roku odbyło się w Ciechocinku zebranie Zespołu Pedagogiki 

Pracy działającego przy KNP PAN. Celem spotkania był wybór prezydium Zespołu oraz 

uaktualnienie listy członków. Zebranie prowadzili prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski 

przewodniczący Zespołu, wiceprzewodniczący KNP PAN oraz prof. dr hab. Ryszard Gerlach 

członek KNP PAN. Podczas spotkania jego uczestnicy wybrali następujący skład prezydium: 

 Prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski – przewodniczący; 

 Prof. zw. dr hab. Ryszard Gerlach – zastępca przewodniczącego; 

 Prof. nadzw. dr hab. Franciszek Szlosek – zastępca przewodniczącego; 

 Prof. nadzw. dr hab. Henryk Bednarczyk – zastępca przewodniczącego; 

 Dr Renata Tomaszewska – Lipiec – sekretarz Zespołu. 

Podczas tego spotkania odbyła się dyskusja, podczas której przypomniano cele i zasady 

działania Zespołu. Podkreślono także konieczność: 

 Ściślejszej współpracy środowisk prowadzących działalność naukową w dziedzinie 

pedagogiki pracy; 

 Podejmowania wspólnych badań między innymi w ramach projektów badawczych; 

 Bieżącego przekazywania informacji o prowadzonych w różnych środowiskach 

badaniach naukowych oraz ukazujących się publikacjach; 

 Poszerzenia współpracy naukowej z pedagogami pracy w innych krajach; 

 Koordynacji organizowanych konferencji i seminariów naukowych odnośnie 

terminów oraz podejmowanej problematyki; 

 Aktywnego włączania się przedstawicieli pedagogiki pracy do dyskusji , między 

innymi na temat proponowanych zmian w systemie edukacji, szczególnie edukacji 

zawodowej. 

Przypomniano także, że wydawane są cztery punktowane czasopisma, w których 

problematyka pedagogiki może być i jest na bieżąco prezentowana. Są to:  

 Edukacja Ustawiczna Dorosłych – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu (14 

punktów); 

 Problemy Profesjologii Uniwersytet Zielonogórski ( 11 punktów); 

 Szkoła – Zawód – Praca – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ( 6 

punktów); 

 Labor et Educatio – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (6 punktów). 

     W celu zwiększenia przepływu informacji o działaniach naukowo-badawczych                    

i organizacyjnych w dziedzinie pedagogiki pracy postanowiono organizować przynajmniej 

dwa spotkania członków Zespołu w ciągu roku, podczas których jego członkowie lub 



zaproszeni goście prezentować będą rozważania teoretyczne lub wyniki badań empirycznych 

z zakresu pedagogiki pracy oraz omawiane sprawy organizacyjne. Podjęto też inicjatywę 

uruchomienia strony internetowej ułatwiającej wzajemne kontakty i bieżący przepływ 

informacji. 

Podczas zebrania uaktualniono także skład Zespołu Pedagogiki Pracy przy KNP PAN. 

 


