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CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE –
Dydaktyka w czasach niepokoju i zmiany społecznej

Szanowni Państwo,
Z prawdziwą radością, po dwóch latach przerwy, zapraszamy Państwa do udziału
w VII odsłonie konferencji Cyberprzestrzeń i światy wirtualne. Były to lata niezwykle trudne, niosące
za sobą potężne kryzysy społeczne. Pandemia COVID-19, a także wojna, która wybuchła tuż
za naszymi granicami, nie tylko obudziły dawne, zapomniane lęki, lecz także wygenerowały nowe.
Musieliśmy stawić czoła wielkim wyzwaniom, nie mając szansy na wcześniejsze przygotowanie
rozwiązań. Dodatkowa trudność wynikała z faktu, iż nowe kryzysy nałożyły się na istniejące –
finansowe, etniczne, ekologiczne, psychologiczne – i zaczęły z nimi rezonować, między innymi
przyspieszając i tak galopujące procesy digitalizacji ludzkiego życia, przenoszenia do Internetu jego
kolejnych obszarów. Odcisnęły trwałe piętno na naszej egzystencji, generując konsekwencje
o charakterze osobowym, społecznym i kulturowym.
Czy i jak radzimy sobie z tymi zmianami jako jednostki i jako społeczeństwa? Jak radzi sobie
z nimi edukacja? Jak skutecznie stawić czoła kryzysom, ale też jak stworzyć nowe szanse i efektywnie
wykorzystać te, które niesie ze sobą każda zmiana? Nie ulega wątpliwości, że los dzieci i młodzieży,
podobnie jako rozwój społeczno-gospodarczy kraju i świata, wymagają uwzględnienia w programach
I formach kształcenia wyzwań wynikających z nowych realiów, w tym z problemu aktywności
człowieka w cyberprzestrzeni. Konieczność ta wiąże się z jednej strony z wprowadzaniem dzieci
i młodzieży w świat kultury i wartości, z drugiej – z przygotowaniem do mądrego, efektywnego
i twórczego korzystania z mediów cyfrowych, z trzeciej zaś – z zapewnieniem bezpieczeństwa
w przestrzeni, w której obecny jest hejt, cyberbullying, patostreaming oraz – przede wszystkim - coraz
powszechniejsza manipulacja i dezinformacja. Tych celów nie uda się osiągnąć bez intensywnego
zaangażowania szkoły, rodziny i świata nauki w proces przygotowywania społeczeństwa do życia
w cyfrowym świecie.
Tegoroczna konferencja będzie okazją do namysłu nad edukacyjnymi konsekwencjami życia
w czasach niepokoju i zmiany społecznej, kształtem szkoły zdolnej stawić czoła wyzwaniom
współczesności, nad dydaktyką odpowiadającą potrzebom dzisiejszego świata.

Konferencja będzie równocześnie wydarzeniem zamykającym projekt Digital Assessment for
Learning Informed by Data to Motivate and Incentivise Students (DALDIS), Erasmus +. Wydarzeniu
towarzyszyć będą warsztaty dla nauczycieli, dotyczące wykorzystania nowych technologii w pracy
z uczniem, w tym narzędzi wspierających ocenianie kształtujące.

Wszystkich zainteresowanych tematyką najnowszych technologii oraz ich osobowych,
społecznych i kulturowych konsekwencji gorąco zachęcamy do udziału.
Autorzy najlepszych referatów zostaną zaproszeni do publikacji w czasopismach „Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze” (40 pkt) oraz anglojęzycznym półroczniku elektronicznym „International
Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies” (20 pkt, czekamy na weryfikację wniosku
o wyższą punktację). Termin nadsyłania artykułów - 15 listopada 2022 roku.
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie do dnia 30 września 2022 roku formularza
zgłoszeniowego wraz z abstraktem wystąpienia na stronie https://konferencje.aps.edu.pl/csw2022
oraz o uiszczenie opłaty konferencyjnej, wynoszącej 350 zł (udział nauczycieli jest bezpłatny). Cena
zawiera: udział w konferencji, dyplom uczestnictwa, materiały promocyjne, druk artykułu (po uzyskaniu
pozytywnej recenzji), przerwy kawowe, obiad oraz udział w uroczystym poczęstunku kończącym
konferencję.
Opłatę konferencyjną należy wnosić na rachunek Akademii Pedagogiki Specjalnej:
61 2490 0005 0000 4530 3456 2606 z dopiskiem: Cyberprzestrzeń i światy wirtualne – opłata konferencyjna.
Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres mailowy sgalanciak@aps.edu.pl
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