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Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w kolejnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, 

koncentrującej się wokół szeroko pojętej tematyki cyfrowej edukacji. W stosunku do uprzednio zainicjowanych 

rozważań i dyskusji – poświęconych problematyce budowania środowiska cyfrowego na poziomach szkolnym oraz 

uczelnianym – tym razem w obszar tematyczny naukowego namysłu wkroczy kontekst rzeczywistości 

postpandemicznej, dotkniętej jednocześnie wynikającym z wojny kryzysem migracyjnym. W związku z powyższym 

konferencyjną refleksję zdeterminują odmienne od proponowanych wcześniej konstatacje i pytania. Jak w nowej 

rzeczywistości – przeformułowanej w sposób nieoczekiwany – jawi się polska cyfrowa szkoła, a tym samym jej 

uczniowie i nauczyciele? Do ilu mentalnych przewartościowań przyczyniła się sytuacja, w której znaleźli się 

uczestnicy (w tym również rodzice uczniów) edukacji „skazanej” na formułę zdalną?  Czy pandemiczny sposób 

funkcjonowania szkoły mógł stać się katalizatorem stwierdzenia, iż jej istotną funkcją  – poza tradycyjną dydaktyką 

– są zadania opiekuńcze, wspierające rozwój osobowości uczniów i wzmacniające ich psychikę?  I wreszcie: czy lub 

w jakim stopniu cyfrowe kompetencje instytucji oświatowych mogły wpłynąć na inkluzyjne formy myślenia oraz 

działania w coraz bardziej zróżnicowanej kulturowo populacji uczniów? 

 

Osobom zainteresowanym problematyką proponujemy udział w dyskusji wokół następujących zagadnień: 

1. Edukacja online w postpandemicznych czasach – pole strat i potencjału. 

2. Dobrostan podmiotów edukacji w trudnych czasach przesilenia. 

3. Rodzice w cyfrowym środowisku edukacyjnym. 

4. Międzykulturowość w cyfrowej szkole – potrzeby i realia. 

5. Edukacja włączająca w kontekście cyfryzacji szkoły. 

Konferencja będzie miała charakter online i odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.  

Rejestracji udziału czynnego w konferencji można dokonywać do 20 listopada 2022 r. pod adresem: 

http://wns.uwm.edu.pl/inped/konferencje/cyfrowy-tubylec/rejestracja 

Formy udziału czynnego:  

- wygłoszenie referatu (ok. 10-12 min.), 

- prezentacja posteru, 

Rejestracja udziału biernego kończy się 30 listopada 2022 r. 

 

http://wns.uwm.edu.pl/inped/konferencje/cyfrowy-tubylec/rejestracja
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Opłaty konferencyjne: 

- udział czynny - nauczyciel(ka) akademicki(a), doktorant(ka) - 100 zł  

- udział czynny – nauczyciel(ka), student(ka) – 50 zł 

- udział bierny – bezpłatny 

 

Opłata za udział obejmuje następujące elementy:  

- udział bierny: uczestnictwo we wszystkich zaplanowanych formach podczas trwania konferencji za 

pośrednictwem prywatnych urządzeń mobilnych, certyfikat poświadczający udział w konferencji  

- udział czynny: wygłoszenie referatu w sekcji, prezentację posteru, certyfikat poświadczający udział w konferencji 

oraz certyfikat poświadczający wygłoszenie referatu lub/i prezentację posteru, opublikowanie artykułu (po 

wcześniejszym uzyskaniu pozytywnych recenzji) w jednym z trzech czasopism (40 pkt. na liście ministerialnej) - 

"Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" (cały numer dedykowany wystąpieniom z konferencji), "Problemy 

Wczesnej Edukacji" (zarezerwowane miejsca), „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i 

artystyczne” (zarezerwowane miejsca).  

 

Opłaty konferencyjnej prosimy dokonywać do 30 listopada 2022 roku na podany numer bankowy:  

58 1240 6960 5798 0000 1988 0001, w tytule przelewu wpisując: Cyfrowy tubylec 2022, imię i nazwisko. 

 

Wymagania techniczne dla uczestników konferencji:  

- dostęp do urządzenia: komputer, smartfon lub tablet z połączonym internetem (prędkość łącza od 1 MB/sek.), 

- posiadanie wbudowanego lub zewnętrznego mikrofonu oraz kamery internetowej, 

- korzystanie z przeglądarki internetowej np. Google Chrome, Microsoft Edge. 



  

Szczegółowy program wraz z osobową kwalifikacją do obrad plenarnych i poszczególnych sekcji prześlemy Państwu 

w wersji elektronicznej na początku grudnia. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji są dostępne na stronie 

internetowej http://wns.uwm.edu.pl/inped/konferencje/cyfrowy-tubylec Zapraszamy również do śledzenia 

nas na Facebooku Cyfrowy tubylec WNS UWM 

Zapraszamy do kontaktu drogą e-mailową: cyfrowy.tubylec@wp.pl Osoby odpowiedzialne za obsługę poczty 

elektronicznej: dr Małgorzata Sławińska, dr Marcin Michalak. 

 

ZAPRASZAMY 

Sekretarz Konferencji: Przewodnicząca Konferencji:                                            

dr Joanna Dziekońska                                                                                dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM 
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