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Prof. Andrzej Bednarczyk - O czym mówi dzieło sztuki

SESJA PLENARNA II. Magia sztuki
Prowadzenie: prof. Adam Brincken
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Prof. Andrzej Bednarczyk - O czym mówi dzieło sztuki

SESJA PLENARNA II. Magia sztuki
Prowadzenie: prof. Adam Brincken



Prof. Mirosław Sikorski - Semi Zeki „Inner Vision”

SESJA PLENARNA II. Magia sztuki
Prowadzenie: prof. Adam Brincken







Sesja Plenarna III. Prowadzenie prof. Bolesław Niemierko 











prof. Adam Brincken – Edukacja artystyczna jest dyscypliną sztuki  

Sesja Plenarna III. Prowadzenie prof. Bolesław Niemierko 



dr Monika Nęcka, Urszula Sobczyk - Kompetencje edukatorów kultury 

Sesja Plenarna III. Prowadzenie prof. Bolesław Niemierko 



Wszyscy uczestnicy konferencji jak zwykle tak i tym razem otrzymali monografię tematyczną



Powróćmy myślą do piątku
Od rana do wieczora braliśmy aktywnie udział 
w 11 różnych warsztatach (w sumie 17 grup)



Piątek 23.09.2016 r. 11 różnych  zajęć warsztatowych

1.Źródła sztuki – natura, kultura, wyobraźnia - 10.00, 12.00, 15.00

Analiza programów i metod, uczenie się z natury i wobec natury, trawestacja i inspiracja 
(wykład połączony z prezentacją, warsztaty praktyczne w budynku Akademii 
i w przestrzeni muzealnej).

2. Dzięki czemu obraz staje się dziełem - 10.00, 12.00, 15.00

Temat a tytuł – forma a treść (wykład połączony z prezentacją, warsztaty praktyczne 
w budynku Akademii i w przestrzeni muzealnej).

3. Początki i porządki widzenia- 10.00, 12.00, 15.00

Psychofizyczne aspekty postrzegania. Psychologia twórczości. Analiza formalna 
a semantyczna. Środki wyrazu wobec zamierzonej i oczekiwanej „energii” dzieła. 
Analiza linearna i walorowa struktury kompozycji dzieł dawnych i współczesnych 
(wykłady połączone z prezentacją, warsztaty praktyczne w budynku Akademii i w 
przestrzeni muzealnej).

4. Obraz jako kontekst dla tekstu literackiego i samodzielny tekst kultury podlegający 
czytaniu oraz interpretacji na lekcjach języka polskiego - 10.00

Jak czytać obraz? Ilustracja czy interpretacja? (Fresk Michała Anioła Stworzenie Ewy 
a tekst Biblii; plakat jako samodzielny tekst kultury i jako kontekst utworu literackiego)

5. Film na lekcjach języka polskiego - 12.00

Jak wprowadzać podstawowe pojęcia? Film na lekcji języka polskiego jako kontekst do 
dzieła literackiego. „Filmowe” czytanie tekstu literackiego jako sposób na rozwijanie 
wyobraźni ucznia i umiejętności czytania tekstu literackiego.

6. Muzyka jako kontekst do tekstu literackiego i pretekst do kształcenia umiejętności 
pisarskich uczniów - 15.00

Muzyka jako wyraz emocji (Arvo Pärt De profundis – muzyka jako kontekst i pretekst 
do tworzenia krótkiego testu argumentacyjnego) i wyraz postawy świata (Jimi Hendrix 
na festiwalu Woodstock) – muzyka jako pretekst do tworzenia form pisarskich i 
kontekst do literatury.

7. Pomiar edukacyjny i psychologiczny w programie R dla początkujących - 10.00

W ramach warsztatu ograniczymy się jednak do analizy własności pomiarowych testu 
za pomocą KTT. Przedstawione zostaną gotowe narzędzia i sposób ich wykorzystania 
w pełnym procesie analizy, od wczytania danych do graficznej prezentacji wyników.

8. Pomiar edukacyjny i psychologiczny w programie R dla zaawansowanych- 15.00

W ramach warsztatu omówione zostaną praktyczne zastosowania jedno-
i wielowymiarowych modeli IRT, a także modeli diagnostycznych.

9. Od danych do działania - 10.00 - 13.30 

Na przykładzie studiów przypadku pokażemy przejście od fazy identyfikacji problemu 
i diagnozy jego przyczyn do fazy działań i monitorowania ich skuteczności. Uczestnicy 
warsztatów będą mogli na przykładowych danych sami zmierzyć się z problemami, które 
były zidentyfikowane w różnych szkołach, szukać ich rozwiązania w danych lub 
zaplanować pogłębiające badania.

10. Dane zastane w diagnozach edukacyjnych: jak do nich docierać, jak z nich 
korzystać?- 15.00 - 18.30

Oczekiwanym efektem warsztatu będzie efektywne posługiwanie się oficjalnymi danymi 
o edukacji w przygotowywaniu i przeprowadzaniu diagnoz edukacyjnych.

11. Tutoring szkolny narzędziem diagnozy ucznia - 12.00 - 13.30

Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia związane z tutoringiem. Znaczenie 
rozpoznawania mocnych stron/potencjału ucznia. Diagnoza mocnych stron ucznia 
(sposoby wydobywania i ukazywania potencjału, rola tutora w tym procesie). Symulacja 
tutorialu – warsztat praktyki tutorskiej (współpraca, dowartościowanie/wzmacnianie). 

Warsztaty przygotowali:

prof. Zbigniew Bajek, prof. Andrzej Bednarczyk, prof. Adam Brincken, dr hab. Mirosław 
Sikorski, dr Monika Nęcka, dr Adam Organisty, Natalia Buchta, Malwina Wójcik, 
Wojciech Kopeć (warsztaty 1 – 3); Bożena Barańska (warsztaty 4 – 6); Tomasz Żółtak, 
Filip Kulon (warsztat 7), Karolina Świst, Bartosz Kondratek (warsztat 8), dr Ewa Stożek, 
Ewa Rogalska (warsztat 9), Wojciech Małecki (warsztat 10), Ewa Mizera Raczkowska, 
Dorota Cichocka, Monika Semenowicz (warsztat 11). 



Warsztat 1: Źródła sztuki – natura, kultura, wyobraźnia
Prowadzi: prof. Andrzej Bednarczyk 
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Warsztat 2: Dzięki czemu obraz staje się dziełem
Prowadzą: prof. Zbigniew Bajek i Wojciech Kopeć  
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Warsztat 3. : Początki i porządki widzenia 
W programie m.in. Psychofizyczne aspekty postrzegania. Analiza linearna i walorowa struktury kompozycji 
Zajęcia prowadzili: prof. Mirosław Sikorski, dr Adam Organisty i Marcin Czaja
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Zajęcia prowadzili: prof. Mirosław Sikorski, dr Adam Organisty 
i  Marcin Czaja



Warsztat 3.: Początki i porządki widzenia 
W programie m.in. Psychofizyczne aspekty postrzegania. Analiza 
linearna i walorowa struktury kompozycji 
Zajęcia prowadzili: prof. Mirosław Sikorski, 
dr Adam Organisty i Marcin Czaja.



Warsztat 3.: Początki i porządki widzenia 
W programie m.in. Psychofizyczne aspekty postrzegania. Analiza linearna i walorowa struktury kompozycji 
Zajęcia prowadzili: prof. Mirosław Sikorski, dr Adam Organisty i Marcin Czaja.



Warsztaty 4, 5, 6:
Obraz jako kontekst dla tekstu literackiego i samodzielny tekst kultury podlegający czytaniu i interpretacji na lekcjach języka polskiego
Film na lekcjach języka polskiego
Muzyka jako kontekst do tekstu literackiego i pretekst do kształcenia umiejętności pisarskich uczniów
Prowadzenie: Bożena Barańska



Obraz jako kontekst dla tekstu literackiego i samodzielny tekst kultury podlegający czytaniu i interpretacji na lekcjach języka polskiego
Film na lekcjach języka polskiego
Muzyka jako kontekst do tekstu literackiego i pretekst do kształcenia umiejętności pisarskich uczniów

A także wystąpienie w sekcji – Twórczość na lekcjach języka polskiego – o warsztacie ucznia i nauczyciela

Warsztaty 4, 5, 6. Przygotowanie i prowadzenie: Bożena Barańska   



Warsztaty 4, 5, 6. Przygotowanie i prowadzenie: Bożena Barańska
Obraz jako kontekst dla tekstu literackiego i samodzielny tekst kultury podlegający czytaniu i interpretacji na lekcjach języka polskiego; Film na lekcjach 
języka polskiego; Muzyka jako kontekst do tekstu literackiego i pretekst do kształcenia umiejętności pisarskich uczniów

A także wystąpienie w sekcji – Twórczość na lekcjach języka polskiego – o warsztacie ucznia i nauczyciela



Warsztat 7. Pomiar edukacyjny i psychologiczny w programie R dla początkujących
Warsztat 8. Pomiar edukacyjny i psychologiczny w programie R dla zaawansowanych







Warsztat 7. Pomiar edukacyjny i psychologiczny w programie R 
dla początkujących
Przygotowanie i prowadzenie: Filip Kulon, Bartosz Kondratek 

Warsztat 8. Pomiar edukacyjny i psychologiczny w programie R 
dla zaawansowanych
Przygotowanie i prowadzenie: Filip Kulon, Bartosz Kondratek



Warsztat 7. Pomiar edukacyjny i psychologiczny w programie R dla początkujących
Przygotowanie i prowadzenie: Filip Kulon, Bartosz Kondratek 
Warsztat 8. Pomiar edukacyjny i psychologiczny w programie R dla zaawansowanych
Przygotowanie i prowadzenie: Filip Kulon, Bartosz Kondratek



Warsztat 9 : Od danych do działania
Na przykładzie studiów przypadku identyfikujemy problem, szukamy jego przyczyn 
do fazy działań i monitorowania skuteczności.
Zajęcia przygotowała i prowadzi: dr Ewa Stożek



Warsztat 9. Od danych do działania
Przygotowanie i prowadzenie: dr Ewa Stożek
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 Jak radzić sobie w szkole z coraz większą 
ilością danych?

 Czy podejmowanie decyzji na podstawie 
danych w szkole to moda, czy 
konieczność?

 Czy odpowiednie wykorzystywanie 
danych może się przyczynić do rozwoju 
szkoły?

 Dlaczego szkoły nie lubią analizować 
wyników egzaminacyjnych?

 Jak mądrze radzić sobie ze spełnieniem 
wymagania 11.?

 Jak skutecznie działać?

- pytania



Warsztat 9. Od danych do działania
Przygotowanie i prowadzenie: dr Ewa Stożek
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 W praktyce szkolnej często 
przeskakujemy od identyfikacji 
problemu bezpośrednio do działania, 
pomijając poszukiwania głównej 
przyczyny problemu

 Dociekania „Dlaczego?” to najważniejsza 
część pracy z danymi, która pozwala 
przejść do planowania skutecznych 
działań

 Warunki konieczne sukcesu:
- rzetelne, wartościowe dane 
- działania odnoszące się do 

praktyki nauczycielskiej
- współpraca nauczycieli



Warsztat 9. Od danych do działania
Przygotowanie i prowadzenie: dr Ewa Stożek

- jak pracowaliśmy

Cytaty z ankiet ewaluacyjnych:
 warsztaty miały coś z burzenia  

i budowania jednocześnie
 pobudzały do refleksji
 uczestnicy otwarcie wyrażali 

opinie, sugestie, dzielili się 
pomysłami

…mówiliśmy o tym, jak dobrze jest się 
dziwić, gdy patrzymy na dane…
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Poziom zaangażowania (a)
i poziom zadowolenia (b) 
uczestników warsztatów

a.         b.



Warsztat 10. Dane zastane w diagnozach edukacyjnych: jak do nich docierać, jak z nich korzystać
Przygotowanie i prowadzenie: Wojciech Małecki 





Warsztat 10. Dane zastane w diagnozach edukacyjnych: jak do nich docierać, jak z nich korzystać?
Przygotowanie i prowadzenie: Wojciech Małecki





Warsztat 11. Tutoring szkolny narzędziem diagnozy 
ucznia Prowadzą: Ewa Mizera Raczkowska, Dorota 
Cichocka, Monika Semenowicz
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Warsztat 11. Tutoring szkolny narzędziem diagnozy ucznia 
Ewa Mizera Raczkowska, Dorota Cichocka, Monika Semenowicz



Obrady w sekcjach 



Sekcja: Rozwój twórczy 



Sekcja: ROZWÓJ TWÓRCZY
Prowadzenie Kornelia Rybicka 

dr Kornelia Rybicka i dr Stanisław Plebański
Budowania, wzmacnianie i diagnozowanie 
motywacji wewnętrznej uczniów





dr Kornelia Rybicka i dr Stanisław Plebański
Budowania, wzmacnianie i diagnozowanie motywacji wewnętrznej uczniów





Sekcja: Edukacja artystyczno-humanistyczna 







Prof. Józef Murzyn Problemy dydaktyki w zakresie sztuk plastycznych 

Edukacja artystyczno-humanistyczna 



dr Monika Nęcka - Diagnozowanie potrzeb edukacji artystycznej. Potrzeby i kompetencje w działaniach ze sztuką 



MITY W PYTANIACH MATURALNYCH

Temat: W jaki sposób mity greckie 

współtworzą europejską kulturę? 

Odpowiedz na podstawie obrazu 

Tycjana Syzyf oraz wybranych 

tworów literackich. 

Muzeum Prado, Madryt, 1548–1549. 

Syzyf – w mitologii greckiej założyciel 

i król miasta Korynt. Ukarany przez 

bogów wieczną i bezużyteczną pracą –

ma wtaczać na szczyt ogromnej góry 

wielki głaz, który przed wierzchołkiem 

wymyka mu się z rąk i stacza 

na sam dół. 

Wojciech Rzechak  Czy w szkole jest miejsce 
dla mitów greckich? Mity o mitach 



MITY W PYTANIACH MATURALNYCH

Temat: W jaki sposób mity 

greckie współtworzą europejską 

kulturę? Odpowiedz, odwołując 

się do obrazu Marca Chagalla 

Upadek Ikara oraz wybranych

tekstów literackich. 

Marc Chagall

Upadek Ikara

Marc Chagall – wym. / mark szagal / 

Ikar – syn Dedala, mitologicznego wynalazcy; 

w trakcie ucieczki z Krety zbliżył się do słońca,

które roztopiło wosk na jego skrzydłach, 

i zginął, spadając do morza.

Wojciech Rzehak  Czy w szkole jest 
miejsce dla mitów greckich? 
Mity o mitach 



MITY W PYTANIACH MATURALNYCH

Temat: W jaki sposób mity greckie 

współtworzą europejską kulturę? 

Odpowiedz na podstawie obrazu 

Tycjana Syzyf oraz wybranych 

tworów literackich. 

Muzeum Prado, Madryt, 1548–1549. 

Syzyf – w mitologii greckiej założyciel 

i król miasta Korynt. Ukarany przez 

bogów wieczną i bezużyteczną pracą –

ma wtaczać na szczyt ogromnej góry 

wielki głaz, który przed wierzchołkiem 

wymyka mu się z rąk i stacza 

na sam dół. 



Bożena Barańska – Twórczość na lekcjach języka polskiego – o warsztacie ucznia i nauczyciela



Maria Michlowicz, Anna Gruntkowska - Czy egzamin może mieć charakter przygody w życiu 





Dorota Kulesza- Tałan Szkolna Liga Twórczości, czyli o codziennej twórczości w szkole 





Agnieszka Cygan - Zajęcia artystyczne w gimnazjum. Rozterki początkującego nauczyciela  



Agnieszka Cygan - Zajęcia artystyczne w gimnazjum. Rozterki 
początkującego nauczyciela  



Robert Chamczyk (Nie)Pożądane formy wypowiedzi pisemnej w gimnazjum i na egzaminie zewnętrznym



Katarzyna Nowak - Przychodzi szkoła do muzeum… Spotkania z Dalekim Wschodem. Edukacja w Muzeum Manggha



Katarzyna Nowak Przychodzi szkoła do muzeum… Spotkania z Dalekim Wschodem. Edukacja w Muzeum Manggha











Agnieszka Cygan, Anna Rappe 
O egzaminie maturalnym z historii sztuki



Sekcja:  DIAGNOZA TWÓRCZOŚCI
Prowadzenie: Przemysław Majkut 



Panel dyskusyjny: Czy Internet kształtuje u ucznia postawę dziecka czy dorosłego
Prof. Jarosław Jagieła i dr Zbigniew Wieczorek 



Panel dyskusyjny: Czy Internet kształtuje u ucznia postawę dziecka czy dorosłego
Prof. Jarosław Jagieła i dr Zbigniew Wieczorek 



Panel dyskusyjny: 
Jak ocenić twórczość ucznia o niepełnej 
kompetencji przedmiotowej 

Prowadzą:
prof. Boleslaw Niemierko, dr Elżbieta Kowalik, 
Urszula Mazur, Maria Michlowicz
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Panel dyskusyjny: Jak ocenić twórczość ucznia o niepełnej kompetencji przedmiotowej 



Panel dyskusyjny: Jak ocenić twórczość ucznia o niepełnej kompetencji przedmiotowej 



Wystawa prac studenckich ilustrująca najrozmaitsze deficyty rozwojowe
u dzieci i młodzieży 



Sesja: O SUKCES UCZNIA
Prowadzenie: prof. Barbara Ciżkowicz

Barbara Ciżkowicz – Kreatywność studentów i jej związki z osiągnięciami akademickimi w kontekście wsparcia udzielanego przez nauczycieli





Sesja: O SUKCES UCZNIA
Prowadzenie: prof. Barbara Ciżkowicz



Paulina Skórska, Karlina Świst Płciowe zróżnicowanie trafności predykcyjnej wskaźników osiągnięć ucznia: prognoza sukcesu na maturze na podstawie wcześniejszych osiągnięć   



Przypadek sprawdzianu w klasie VI

Marek Legutko

Sesja: O SUKCES UCZNIA
Prowadzenie: prof. Barbara Ciżkowicz







Sesja: NAUKI SCISŁE
Prowadzenie: Elżbieta Kowalik 



Karolina Kołodziej





Urszula Mazur – Twórczość uczniowska na egzaminie gimnazjalnym z zakresu matematyki 







Sekcja: PSYCHOLOGIA TWÓRCZOŚCI
Prowadzenie: prof. Jarosław Jagieła

Maria Foryś Zdolności twórcze i osiągnięcia szkolne uczniów z dysleksją



Sekcja: PSYCHOLOGIA TWÓRCZOŚCI
Prowadzenie: prof. Jarosław Jagieła







Sekcja: Diagnoza twórczości





Sesja: NAUKI SCISŁE
Prowadzenie: dr Elżbieta Kowalik



19.10 – 20.00  Przejście Drogą Królewską 
do Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

20.00 – Zwiedzanie z przewodnikiem I wystawy 
20.45 – Kolacja 
21.30 – Zwiedzanie z przewodnikiem II wystawy 

Dyskusje na tarasie z widokiem na Wawel





W przerwie między posiłkami zwiedzamy wystawy



dr Adam Organisty wprowadza nas w tematykę wystawy 









Po wystawie oprowadził nas prof. Adam Brincken















Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Lech Gawryłow w rozmowie z prof. Josefem Malachem
Z Uniwersytetu w Ostrawie

Przewodniczący ZG Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej
dr Henryk Szaleniec w rozmowie z dr Władysławą Niemierko 



Około 23.00  wyruszyliśmy spacerkiem po Kazimierzu (kiedyś odrębnym mieście) z historykiem sztuki drem Adamem Organistym



Foto opowieść o konferencji wykonałam z wykorzystaniem zdjęć Henryka Szaleńca, 
strony www. ASP i własnych. Chętnie uzupełnię prezentację o nadesłane przez Państwa zdjęcia. 
Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy byli uprzejmi udostępnić slajdy, które pozwolą 
powrócić myślami do poruszanych zagadnień podczas wystąpień i chwil, które wspólnie spędziliśmy. 

Zapraszamy na kolejną konferencję, której tematykę podano poniżej!

Krystyna Szmigel  



Tematyka kolejnej konferencji

Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach  22-24.09. 2017 roku 



Nasze wydawnictwa konferencyjne

2014          2015            2016

www.ptde.org




