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02.12.2021     
10:00-17:15

LiNK Do SeSji PLeNarNycH i PoDSumowaNia KoNfereNcji

10:00-11.00 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. zbyszko melosik
Prorektor UAM ds. relacji z otoczeniem społecznym, Szkoła Nauk Społecznych

prof. dr hab. agnieszka cybal–michalska
Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowo wprowadzające: Style tożsamości młodzieży akademickiej 

                  11:00-12:15   SESJA PLENARNA CZ. I
                   moderatorzy: prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, 
                                              dr hab. Ewa Karmolińska-Jagodzik

11:00-11:15 prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
(Uniwersytet Łódzki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 
w Warszawie)
Po co pedagogom teoria młodzieży?

11:15-11:30 prof. dr hab. zbyszko melosik
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Pandemia i styl życia młodzieży. Konteksty społeczno-kulturowe i pedagogiczne

11:30-11:45
prof. dr hab. zbigniew Kwieciński 
(emeryt. prof. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. ai dr hab. marta urlińska
(Akademia Ignatianum w Krakowie)
Odobywatelnienie czy eskapizm polityczny młodzieży? Młodzież wobec 
po-Sierpniowego demokratycznego ładu społecznego; 1986:2021

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253Ao_jkkvXRdwmPG-cFqT8Z1M2BDvc9gd5p-jCr2Zm6om41%2540thread.tacv2/1637000790490%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253A%252273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%2522%252C%2522Oid%2522%253A%2522799d993b-1297-4490-b724-45ddad811b5c%2522%257d


11:45-12:00 prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski
(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
Opinie młodzieży szkolnej i akademickiej na temat współczesnych zagrożeń 
w życiu społecznym

12:00-12:15 prof. dr hab. mirosław Szymański
(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
Młodzież w zmieniającym się społeczeństwie

12:15-12:45 Przerwa

                   12:45-14:45  SESJA PLENARNA CZ. II
                   moderatorzy: prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, 
                   prof. dr hab. Tomasz Gmerek, prof. UAM dr hab. Katarzyna Segiet

12:45-13:00 prof. dr hab. Barbara Kromolicka
(Uniwersytet Szczeciński)
Społeczne zaangażowanie młodzieży pokolenia Y, Z
 
13:00-13:15 prof. dr hab. marek Konopczyński
(Uniwersytet w Białymstoku)
Młodzież w sieci. Socjopedagogiczna refleksja nad (re)socjalizacyjną mocą internetu

13:15-13:30 prof. dr hab. ewa jarosz
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
O niektórych przestrzeniach partycypacji młodzieży - próba eksploracji dyskursu

13:30-13:45 prof. awSB dr hab. mirosława Nowak-Dziemianowicz
(Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)
Wolny (od uznania) rynek absolwentów szkół wyższych jako problem współczesnych             
„młodych dorosłych”



13:45-14:00 prof. dr hab. marzenna zaorska
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Młodzież z niepełnosprawnościami sensorycznymi w systemie oświaty 
ogólnodostępnej (wyzwania, perspektywy edukacyjne, relacje z pełnosprawnymi 
rówieśnikami)

14:00-14:15 prof. dr hab. zenon gajdzica
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Walka o uznanie czy pieniądze - protesty osób z niepełnosprawnością 
w opiniach młodzieży

14:15-14:30 prof. dr hab. agnieszka gromkowska-melosik
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Społeczne konstrukcje talentu: młodzież i sukces edukacyjno-społeczny

14:30-14:45 prof. dr hab. tomasz gmerek
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Młodzież indiańska i sukces życiowy w amerykańskim szkolnictwie wyższym 
- zarys problemu

14:45-15:15  Przerwa
     
            
                   15:15–17:15  SESJA PLENARNA CZ. III
                   moderatorzy: prof. dr hab. Magdalena Piorunek, 
                   prof. UAM dr hab. Waldemar Segiet, prof. UAM dr hab. Eva Zamojska

15:15-15:30 prof. dr hab. ewa Solarczyk-ambrozik
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Młodzi w obliczu rewolucji edukacyjnej i nowych wyzwań kompetencyjnych

15:30-15:45 prof. dr hab. mirosław Sobecki
(Uniwersytet w Białymstoku)
Wybrane uwarunkowania tożsamości religijnej młodzieży akademickiej

15:45-16:00 prof. dr hab. magdalena Piorunek
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Młodzież o swoich nauczycielach-wychowawcach. Dyskusja wyników badań 
sondażowych

16:00-16:15 prof. uam dr hab. waldemar Segiet
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Edukacja w jednostkowej biografii młodego człowieka. O nadawaniu znaczenia



16:15-16:30 prof. dr hab. jerzy Nikitorowicz, dr Karol Konaszewski
(Uniwersytet w Białymstoku)
Konstruowanie tożsamości młodzieży na pograniczu kultur w kontekście koncepcji 
resilience

16:30-16:45 prof. uwm dr hab. joanna ostrouch-Kamińska
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Przemiany współczesnego środowiska wychowawczego rodziny

16:45-17:00 prof. uam dr hab. Katarzyna Segiet
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Odpowiedzialność rodzicielska i jej znaczenie w procesie wychowania młodzieży

17:00-17:15 prof. uam dr hab. eva zamojska
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Klimat a młodzież. Co wie, co czuje i co robi młodzież w obliczu katastrofy 
klimatycznej?



03.12.2021
9:30-18:45

LiNK Do SeSji PLeNarNycH i PoDSumowaNia KoNfereNcji

                   9:30-11:15 SESJA PLENARNA CZ. IV
                   moderatorzy: prof. UAM dr hab. Andrzej Ćwikliński, 
                                              dr hab. Ewa Karmolińska-Jagodzik

9:30-9:45 prof. dr hab. alina Szczurek-Boruta
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Pozytywna, twórcza adaptacja młodzieży – studium z pogranicza polsko-czeskiego

9:45-10:00 prof. uwB dr hab. małgorzata Halicka, prof. uwB dr hab. jerzy Halicki 
(Uniwersytet w Białymstoku)
Młodzi intelektualiści – ścieżki karier i postrzeganie świata

10:00-10:15 prof. uz dr. hab. inetta Nowosad
(Uniwersytet Zielonogórski)
Zarządzanie różnorodnością i polityka równości płci jako odpowiedź na wysokie 
zapotrzebowanie kadry pedagogicznej przedszkoli w Niemczech?   

10:15-10:30 prof. uam dr hab. andrzej Ćwikliński
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Zachowania autodestrukcyjne i suicydalne adolescentów jako odpowiedź na problemy 
egzystencjalne

10:30-10:45 prof. uwB dr hab. wioleta Danilewicz, dr tomasz Prymak
(Uniwersytet w Białymstoku)
Etyczne aspekty postaw młodych Polaków wobec uchodźców

10:45-11:00 prof. aPS dr hab. aleksandra tłuściak-Deliowska
(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
Dręczenie rówieśnicze jako przedmiot analiz nastolatków

11:00-11:15 prof. uKw  dr hab. Helena ostrowicka
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
O trzech kulturowych opowieściach o młodzieży

11:15-11:30 Przerwa

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253Ao_jkkvXRdwmPG-cFqT8Z1M2BDvc9gd5p-jCr2Zm6om41%2540thread.tacv2/1637000790490%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253A%252273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%2522%252C%2522Oid%2522%253A%2522799d993b-1297-4490-b724-45ddad811b5c%2522%257d


                  11:30-13:15 SESJA PLENARNA CZ. V
                  moderatorzy: dr hab. Ewa Karmolińska Jagodzik, 
                                             prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska

11:30-11:45 prof. uwr dr hab. witold jakubowski
(Uniwersytet Wrocławski)
Sex education, czyli serial jako źródło wiedzy o świecie młodzieży

11:45-12:00 prof. awSB dr hab. małgorzata orłowska
(Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)
Młodzież wobec „traumy wielkiej zmiany” – pytania o teorie wyjaśniające

12:00-12:15  prof. awSB  dr hab. marek walancik
(Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)
Młodzież w wielokulturowej perspektywie Zagłębia Dąbrowskiego

12:15-12:30 prof. uŁ dr hab. aneta Bołdyrew
(Uniwersytet Łódzki)
Między (neo)romantycznym charyzmatem młodości a racjonalizacją problemów 
dorastania. Postawy wobec młodzieży u progu Polski nowoczesnej

12:30-12:45 prof. ai dr hab. anna Błasiak
(Akademia Ignatianum w Krakowie)
Młodzież w kulturze (cyfrowego) narcyzmu – współczesne pułapki i uwikłania

12:45-13:00 prof. uam dr hab. jacek Pyżalski, prof. uam Barbara jankowiak, 
prof. uam dr hab. Sylwia jaskulska, dr hab. iwona chmura-rutkowska, 
prof. uam dr hab. Katarzyna waszyńska
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Przeciwdziałanie przemocy w związkach intymnych nastolatków – Projekt „Lights - 
camera and action against dating violence” – założenia, realizacja, główne wyniki

13:00-13:15 prof. ajP dr hab. Beata orłowska
(Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
Etnobezpieczeństwo młodzieży pochodzącej z mniejszości narodowych i etnicznych

13:15-13:30  Przerwa



                   13:30-15:00 SESJA PLENARNA CZ. VI
                   moderatorzy: dr hab. Ewa Karmolińska-Jagodzik, 
                                              prof. UAM dr hab. Hanna Kubiak

13:30-13:45 prof. uam dr hab. Hanna Kubiak
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Zaburzenia nastroju u adolescentów w perspektywie rozwojowej

13:45-14:00 prof. uam dr hab. ewa włodarczyk
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Nastoletnie macierzyństwo. Z wózkiem pod górkę do dorosłości

14:00-14:15 prof. uam dr hab. Sylwia jaskulska, prof. uam dr hab. Barbara 
jankowiak, prof. uam dr hab. michał Klichowski, dr mateusz marciniak
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Młodzież o edukacji zdalnej. Raport z badań

14:15-14:30 dr hab. Daria Hejwosz-gromkowska
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Kształtowanie tożsamości brytyjskiej (Britishness) a edukacja obywatelska w Anglii

14:30-14:45 dr hab. iwona chmura-rutkowska, dr agnieszka Kozłowska
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Bariery w rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich dorastających dziewcząt

14:45-15:00 dr hab. ewa Karmolińska-jagodzik
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Nauczyciel rozmawia z nastolatkiem – relacje międzygeneracyjne

15:00-15:15  Przerwa



                   15:15-16:45 OBRADY W SEKCJACH część I
                   
                   SeKcja i a - 15:15- 16:45
                   
                   LiNK  SeKcja i (a) 
                    

                   tożsamość młodzieży we współczesności
                    moderatorzy: dr Paulina Peret-Drążewska, 
                                               dr Izabela Symonowicz-Jabłońska

15:15-15:30 dr izabela Symonowicz-jabłońska
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
„Nic o nas bez nas” – jak młodzież postrzega siebie samych?

15:30-15:45 dr Karolina Kmiecik-jusięga
(Akademia Ignatianum w Krakowie)
Młodzież jako podmiot badań w profilaktyce społecznej, na przykładzie 
Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyczno-Edukacyjnej „Bądźmy poszukiwaczami 
autorytetu”

15:45-16:00 dr aleksandra Kulpa-Puczyńska
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Udział osób uczących się w różnych aktywnościach nietradycyjnej infrastruktury 
społecznej i kulturalnej

16:00-16:15 mgr Kamil wnuk
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Młodzież wobec kultury cyfrowego postnarcyzmu – wybrane konteksty

16:15-16:30 ks. dr michał Borda
(Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie)
Pedagogiczne pielęgnowanie braterstwa w “Fratelli tutti” papieża Franciszka

16:30-16:45 dr Paulina Peret-Drążewska
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
O młodych do młodych, czyli popularyzacja wiedzy na temat adolescencji wśród 
współczesnej młodzieży

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253Aa5fa20549420495394fbbfb41ade58f9%2540thread.tacv2/1637001306470%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253A%252273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%2522%252C%2522Oid%2522%253A%2522799d993b-1297-4490-b724-45ddad811b5c%2522%257d


                   SeKcja i B  - 15:15-16:45

                   LiNK SeKcja i (B)

                  współczesna młodzież w środowisku szkolnym
                  moderatorzy: dr Aneta Judzińska, dr Iwona Murawska

15:15-15:30 dr iwona murawska
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Z badań nad strategiami adaptacji młodzieży szkolnej

15:30-15:45 dr małgorzata czapla
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Uczniowie o szkole - wyniki badań

15:45-16:00 dr Sonia wawrzyniak
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tutoring, mentoring i coaching w edukacji osób z trudnościami w uczeniu się

16:00-16:15 dr marta Kędzia
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Kształcenie muzyczne młodzieży w Polsce. Szanse i ograniczenia

16:15-16:30 mgr monika Kiszka
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Samorząd dzieci i młodzieży - zapomniana metoda wychowawcza

16:30-16:45 dr aneta judzińska
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Militarna partycypacja młodzieży na przykładzie szkolnych oddziałów przygotowania 
wojskowego

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253A98c09e5413a34ccc8160cdc14a05add3%2540thread.tacv2/1637001223242%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253A%252273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%2522%252C%2522Oid%2522%253A%2522799d993b-1297-4490-b724-45ddad811b5c%2522%257d


                  SeKcja i c - 15:15-16:45
  
                  LiNK SeKcja i (c)

                  Postawy obywatelskie współczesnej młodzieży
                  moderatorzy: dr Anna Mańkowska, dr Wojciech Siegień

15:15-15:30 dr wojciech Siegień
(Uniwersytet Gdański)
Utopie demokracji. Dyskurs o demokracji wśród młodzieżowych organizacji 
obywatelskich w Ukrainie

15:30-15:45 mgr Hanna achremowicz
(Uniwersytet Wrocławski)
Młodzież a partycypacja publiczna: konsultacje społeczne jako przestrzeń
potencjalnej aktywizacji obywatelskiej młodych

15:45-16:00 dr Dobrochna Hildebrandt-wypych
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Obywatelstwo narodowe i obywatelstwo globalne w perspektywie badań młodzieży

16:00-16:15 dr tomasz Prymak
(Uniwersytet w Białymstoku)
Etyczne aspekty postaw młodych Polaków wobec uchodźców

16:15-16:30 dr anna mańkowska
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Pekińskie mrówki. Sytuacja pokolenia absolwentów chińskich uniwersytetów
z „niewłaściwym” kapitałem społeczno-kulturowym

16:45-17:00 Przerwa

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253Afa30d4921e1f47de8c2ef4c955da4fbf%2540thread.tacv2/1637001390797%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253A%252273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%2522%252C%2522Oid%2522%253A%2522799d993b-1297-4490-b724-45ddad811b5c%2522%257d


                   17:00-18:30 OBRADY W SEKCJACH część II

                    SeKcja ii a - 17:00-18:30

                    LiNK SeKcja ii (a)

                    współczesna młodzież w środowisku rodzinnym
                    moderatorzy: dr Bożena Kanclerz, dr Ewa Rojewska

17:00-17:15 dr ewa rojewska
(Uniwersytet Szczeciński)
Rodzic w obliczu adolescencji dziecka – rozważania na kanwie twórczości 
Jespera Juula

17:15-17:30 dr Patrycja wesołowska, dr Łukasz P. ratajczak
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Znaczenie rodziny dla psychospołecznego funkcjonowania współczesnej młodzieży: 
diagnoza i wskazania

17:30-17:45 dr justyna jakubowska-Baranek
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Młodzież jako świadkowie przemocy między rodzicami

17:45-18:00 dr Sonia Dzierżyńska-Breś
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Nastolatek w obliczu rodzicielskiego uwięzienia. Kontekst rodzinny, szkolny
i społeczny

18:00-18:15 dr Kamila Słupska
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Młodzi piszą listy do seniorów… Znaczenie relacji międzypokoleniowych

18:15-18:30 dr Bożena Kanclerz
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Młodzież akademicka i jej relacje z rodziną w sytuacji epidemii SARS-CoV-2

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253Aa5fa20549420495394fbbfb41ade58f9%2540thread.tacv2/1637001306470%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253A%252273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%2522%252C%2522Oid%2522%253A%2522799d993b-1297-4490-b724-45ddad811b5c%2522%257d


                  SeKcja ii B - 17:00-18:30
   
                   LiNK SeKcja ii (B)

                   współczesna młodzież (akademicka) w procesie tranzycji do dorosłości
                   moderatorzy: dr Celina Czech-Włodarczyk, dr Emilia Żyłkiewicz-Płońska

17:00-17:15 dr emilia Żyłkiewicz-Płońska
(Uniwersytet w Białymstoku)
Poczucie tożsamości młodzieży akademickiej w perspektywie socjoekologicznej

17:15-17:30 dr Lucyna myszka-Strychalska
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Znaczenie poczucia sprawstwa w procesie partycypacji społecznej młodzieży

17:30-17:45 dr anna wawrzonek
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Doradztwo zawodowe czy edukacja kariery? - potrzeby współczesnej młodzieży

17:45-18:00 dr magdalena Barańska
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu )
Od żaka prze konsumenta wiedzy do studenta (nie)zalogowanego – refleksja 
nad ewolucją sylwetki

18:00-18:15 dr joanna Kozielska
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Sukces zawodowy w opiniach młodzieży w kontekście wyborów 
edukacyjno-zawodowych

18:15-18:30 dr celina czech-włodarczyk, dr magdalena cuprjak
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu)
Wartości w polskich organizacjach młodzieżowych działających w ramach aktualnej 
europejskiej rzeczywistości społeczno-kulturowej

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253A98c09e5413a34ccc8160cdc14a05add3%2540thread.tacv2/1637001223242%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253A%252273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%2522%252C%2522Oid%2522%253A%2522799d993b-1297-4490-b724-45ddad811b5c%2522%257d


                  SeKcja ii c - 17:00-18:30

                  LiNK SeKcja ii (c)

                  młodzież w obliczu współczesnych zagrożeń (zdrowotnych)
                  moderatorzy: mgr Iwona Kukowka, dr Mirosława Ściupider Młodkowska

17:00-17:15 dr mirosława Ściupider-młodkowska
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
„Dopalacze Ego” współczesnej młodzieży

17:15-17:30 dr agnieszka Skowrońska-Pućka
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Młodzież w kryzysie. Wielowymiarowość krytycznych wydarzeń życiowych 
na przykładzie pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Perspektywa 
rozwojowa

17:30-17:45 dr małgorzata cichecka-wilk
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Zagrożenie pregoreksją u dziewcząt w wieku prokreacyjnym

17:45-18:00 mgr marlena Kaźmierska
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Choroby ginekologiczne jako społeczne tabu u osób młodych na przykładzie 
endometriozy?

18:00-18:15 dr ewa Kasperek-golimowska
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Pozytywna edukacja zdrowotna, jako forma wspierania zdrowia psychicznego 
młodzieży

18:15-18:30 mgr iwona Kukowka
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dojrzewanie mózgu nastolatków - dostosowanie się młodzieży do zmian 
w środowisku społeczno-przyrodniczym

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253Afa30d4921e1f47de8c2ef4c955da4fbf%2540thread.tacv2/1637001390797%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253A%252273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%2522%252C%2522Oid%2522%253A%2522799d993b-1297-4490-b724-45ddad811b5c%2522%257d


18:30 -18:45  
PoDSumowaNie oBraD w SeKcjacH oraz zaKoŃczeNie KoNfereNcji

LiNK zaKoŃczeNie KoNfereNcji

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
prof. dr hab. agnieszka cybal–michalska

dr hab. Ewa Karmolińska-Jagodzik

dr Bożena Kanclerz

dr Paulina Peret-Drążewska

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253Ao_jkkvXRdwmPG-cFqT8Z1M2BDvc9gd5p-jCr2Zm6om41%2540thread.tacv2/1637000790490%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253A%252273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%2522%252C%2522Oid%2522%253A%2522799d993b-1297-4490-b724-45ddad811b5c%2522%257d

