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Dr Anna M. Kola      Toruń, 19 sierpnia 2020 roku 

Przewodnicząca toruńskiego Oddziału 

Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego 

 

 

Współpraca, wspólna praca… 

Sprawozdanie z działalności toruńskiego Oddziału 

Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego za lata 2017-2020 

 

 

W latach 2017 – 2020 toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego 

prowadził intensywną działalność naukową, skutkującą z jednej strony – stałym wzrostem 

liczby członków, jak również różnorodnymi inicjatywami, będącymi odpowiedzią na 

zainteresowania i potrzeby członków toruńskiego środowiska pedagogów. 

 

1. Członkowie toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w latach 

2017-2020 

 

W latach 2017-2020 odnotowujemy stały wzrost liczby członków. Obecnie jest to 41 osób. 

Członkowie toruńskiego oddziału rekrutują się z różnych uczelni – głównie z Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, ale również – Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w 

Bydgoszczy, Uniwersytetu Łódzkiego, Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. 

 

2. Działania naukowe toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w 

latach 2017-2020 

 

Działania naukowe realizowane w PTP O. Toruń skupiały się wokół dwóch głównych zadań: 

1) promocji środowiska naukowego pedagogów i badań naukowych, prowadzonych przez 

jego członków; 

2) szeroko zakrojonej współpracy – zarówno wewnątrz PTP O. Toruń (pomiędzy członkami 

Oddziału), jak współpracy PTP O. Toruń z innymi podmiotami – oddziałami PTP, 

wydziałami czy instytutami w ramach UMK, z ośrodkami akademickimi, ze społecznością 

lokalną. 
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Zadania te były realizowane poprzez działania zainicjowane przed kadencją 2017-2020 oraz 

nowe powstałe z inicjatywy obecnego Zarządu. 

 

a) Kontynuacja aktywności naukowych rozpoczętych przed 2017 rokiem: 

 

Spotkania autorskie Dylematy, inicjatywy, przebudzenia 

 

W ramach klasycznego już cyklu naukowego PTP O. Toruń z cyklu Dylematy, inicjatywy, 

przebudzenia odbyło się spotkanie z prof. Aleksandrem Nalaskowskim, autorem książki pt. O 

względności czasu w modelach rozwoju dziecka. Wykład akademicki. Spotkanie odbyło się 14 

maja 2019 roku. 

 

Warsztaty metodologiczne 

 

PTP O. Toruń zrealizował też spotkanie warsztatowe dla członków Oddziału, jak również 

pracowników i doktorantów Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK. Warsztaty pt. Badania w 

działaniu:  między teorią a praktyką. Aplikacja badań w działaniu w obszarze pedagogiki 

poprowadził dr Maciej Jabłoński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

Spotkanie odbyło się 13 czerwca 2019 roku. 

 

b) Nowe cykle naukowe: 

 

Debiuty pedagogiczne 

 

Rozpoczęty w 2018 roku cykl pt. „Debiuty pedagogiczne” poświęcony jest prezentacji 

wyników badań osób, które niedawno obroniły pracę doktorską. Spotkania są organizowane 

przez trzy oddziały PTP: PTP Oddział Toruń, PTP Oddział Bydgoszcz i PTP Oddział Płock. 

Gośćmi pierwszego spotkania były: dr Katarzyna Grzesiak-Bramańska z Zakładu Metodologii 

Badań i Studiów nad Dyskursem na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UKW w Bydgoszczy 

i dr Kinga Majchrzak z Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK.  

Pani dr Katarzyna Grzesiak-Bramańska jako autorka rozprawy doktorskiej nt. 

„Doświadczanie sukcesu w nauce przez studentów studiów doktoranckich” zdobyła nagrodę 

w IV edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na wyróżniająca się rozprawę 

doktorską w 2017. Spotkanie odbyło się  20 listopada 2018 roku. 
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Porozmawiajmy. Jak pedagog z … 

 

Są to spotkania z przedstawicielami innych dyscyplin naukowych. Celem cyklu jest 

podkreślenie interdyscyplinarności nauk pedagogicznych, które mogą wzbogacać inne 

obszary i dyscypliny nauk swoim dorobkiem teoretyczny, metodologicznym i praktycznym, 

jak również czerpać z nich inspirację i naukę. Spotkania odbywają się we współpracy z 

innymi wydziałami UMK, jak również – w planach jest zapraszanie przedstawicieli innych 

uczelni w Polsce. 

W ramach cyklu Porozmawiajmy. Jak pedagog z…  odbyły się trzy spotkania. 

Pierwsze spotkanie Porozmawiajmy. Jak pedagog z socjologiem edukacji…. odbyło się w 

dniu 19 grudnia 2017 r. Gościem tego spotkania był dr Krzysztof Wasielewski z Instytutu 

Socjologii UMK. Pan dr K. Wasielewski jest jednym z autorów wydanej w 2017 roku książki 

pt. „Zmiana warty. Młode pokolenia a transformacje we wschodniej Europie i Azji”. 

Zainteresowania dr. Wasielewskiego koncentrują się – z jednej strony – wokół problematyki 

szkolnictwa wyższego i jego powiązań z rynkiem pracy, z drugiej zaś są związane z 

przeobrażeniami wiejskich elit. Dr Wasielewski jest członkiem i sekretarzem Sekcji 

Socjologii Młodzieży i Edukacji PTS. 

W dniu 20 marca 2018 roku miało miejsce drugie spotkanie w ramach projektu 

toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego pt. Porozmawiajmy. Jak 

pedagog z …. Gościem spotkania był dr Sławomir Drelich z Katedry Europeistyki Wydziału 

Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK. Dr S. Drelich jest politologiem i etykiem; 

adiunktem na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu (Katedra 

Europeistyki); nauczycielem wiedzy o społeczeństwie w I Liceum Ogólnokształcącym im. 

Jana Kasprowicza w Inowrocławiu; publicystą Liberté!. Dr Drelich specjalizuje się w etyce 

polityki i etyce mediów oraz myśli politycznej (populizm, liberalizm, libertarianizm), bada 

polski dyskurs publiczny. Jest autorem książek Populistów ethos zmanipulowany (Toruń 

2010) i Wojny trybuna ludowego. Przypadek Andrzeja Leppera (Toruń 2013). 

W dniu 12 kwietnia 2018 roku odbyło się na trzecie spotkanie w ramach projektu PTP 

O. Toruń pt. Porozmawiajmy. Jak pedagog z … Gośćmi spotkania byli dr hab. Maciej 

Wróblewski z Instytutu Literatury Polskiej i dr Rafał Toczko z Katedry Filologii Klasycznej 

Wydziału Filologicznego UMK. 

Dr hab. Maciej Wróblewski od 1995 roku pracuje w Zakładzie Metodyki Nauczania 

Literatury i Języka Polskiego Instytutu Literatury Polskiej UMK w Toruniu; od 2002 roku, po 

http://www.ilp.umk.pl/spis-pracownikow/wroblewski/
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obronie pracy doktorskiej („Proza niefikcjonalna w edukacji polonistycznej ucznia szkoły 

średniej [1855-1939]”) zajął stanowisko adiunkta; od października 2008 roku pełni obowiązki 

kierownika Zakładu Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej. W roku 2009 

habilitował się na podstawie rozprawy „Czytanie przyszłości”. Polska fantastyka naukowa 

dla młodego czytelnika. Był prezesem toruńskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. 

Adama Mickiewicza w latach 2007-2011. Zainteresowania badawcze dotyczą literatury dla 

dzieci i młodzieży; antropologii literackiej; dziejów szkolnej i uniwersyteckiej polonistyki; 

polskiej literatury po 1989 roku; polskiej literatury fantastycznonaukowej. 

Dr Rafał Toczko jest filologiem klasycznym i magistrem filozofii. Naukowe 

zainteresowania dr. R. Toczki dotyczą literatury późnego antyku, zwłaszcza tekstów Ojców 

Kościoła skierowanych przeciw heretykom oraz pism św. Augustyna, starożytnej retoryki, 

filozofii Platona, hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera, filozofii kultury. Dr Toczko jest 

współpomysłodawcą i współprowadzącym konkurs „Liga starożytnicza”. 

 

Prezentacja badań naukowych członków Oddziału  

 

By promować działania naukowe realizowane przez członków Oddziały, jak również 

wzmacniać integrację wewnętrzną, rozpoczęto cykl spotkań będących podsumowaniem 

autorskich badań (indywidualnych lub zespołowych). Pierwsze spotkanie odbyło się 

9 czerwca 2020 roku. Gościem spotkania on-line była dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. 

UMK, która wygłosiła referat pt.  Bariery i możliwości zdalnej edukacji - stan i wskazania dla 

praktyki edukacyjnej w sytuacji pandemii COVID-19. 

 

Współpraca ze  środowiskiem  

 

Oddział toruński PTP poza działaniami skierowanymi do środowiska akademickiego 

prowadził także aktywność dla społeczności lokalnej. We współpracy z Katedrą Edukacji 

Dziecka UMK zorganizowano debatę nt. Profesjonalizacja akademickiego kształcenia 

nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej - model oparty na 

współpracy środowisk edukacyjnych (w obszarze dydaktyki, praktyk oraz wspólnych badań i 

projektów). Spotkanie odbyło się 21 lutego 2019 roku i uczestniczyli w niej nauczyciele i 

dyrektorzy szkół z Torunia. Tematem spotkania był modelowy - ministerialny (szkolnictwa 

wyższego) program kształcenia nauczycieli w nowych standardach edukacyjnych. Na 

http://www.fil.klas.umk.pl/pracownicy/dr-rafal-toczko/
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spotkaniu omówiono wypracowany w Katedrze Edukacji Dziecka program kształcenia oraz 

efekty oraz prowadzono pogłębioną dyskusję na ten temat. 

 

*** 

 

Z uwagi na panującą od marca 2020 roku pandemię Covid-19 i zakaz organizacji 

spotkań naukowych na UMK kilka spotkań zaplanowanych na semestr letni 2020 nie udało 

się zrealizować. Zostały one przeniesione na kolejne miesiące wolne od pandemii.  

 


