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1. Organizacja studenckiej konferencji naukowej  Edukacja na świecie - 14 

grudnia 2018 r. o godz. 12.00, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 

ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 

 

Ideą konferencji była wymiana doświadczeń i wiedzy studentów z całego świata. 

Podczas pierwszej konferencji Edukacja na świecie można było posłuchać o poczuciu 

własnej tożsamości u jednostek zagrożonych stygmatyzacją społeczną w Polsce, o 

szkole IB w Norwegii i programie PYP, a także o systemie edukacyjnym we Włoszech 

oraz metodzie Sióstr Agazzi i jej relacji z metodą Marii Montessori. 

Organizatorem konferencji było Koło Naukowe Studentów Pedagogiki AHE, a 

partnerem Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. 

 

 



 

 

  



2. Udział w organizacji Polskich Dni Montessori 

 

W dniach 7–9 czerwca 2019 roku w AHE w Łodzi odbyły się Polskie Dni Montessori 
(PDM), połączone z Jubileuszem 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia Montessori, w 
których wzięło udział około 400 uczestników. 

Celem konferencji było przeprowadzenie inspirujących wykładów, sesji 
warsztatowych, dyskusji panelowych, które poprowadzili specjaliści pedagogiki Marii 
Montessori z Polski i z zagranicy. Założeniem VII Polskich Dni Montessori było 
podjęcie refleksji nad główną ideą wychowania Marii Montessori mówiącą, iż „Nowe 
pokolenia muszą zrozumieć, że każdy człowiek jest zależny od innego człowieka i 
każdy musi przyczyniać się do istnienia wszystkich”. 

Uczestnikami VII Polskich Dni Montessori byli cenieni wykładowcy z zakresu 
pedagogiki, psychologii i filozofii, tacy jak: 

 Carolina Abel (Niemcy), zastępca dyrektora Akademii Montessori w Biberkor, 
współpracująca z Clausem Dieterem Kaulem; 

 Christa Kaminski (Niemcy), były rektor szkoły montessoriańskiej w Dietramszell, 
nauczycielka qigong, długoletni członek zarządu Stowarzyszenia Montessori na 
poziomie kraju związkowego Bawaria, współzałożycielka Akademii Montessori w 
Monachium, członkini kierownictwa Akademii MoBil, wykładowca na uniwersytecie w 
Augsburgu, Passau i LMU w Monachium; 

 Andreas Kopfmann (Niemcy), nauczyciel Miejskiej Szkoły Muzycznej w Lahr w 
Schwarzwaldzie „GrooveLAB”, pracuje z dziećmi w wieku 5–18 lat, uczy gry na 
różnych instrumentach, np. na gitarze, gitarze basowej, perkusji; 

 dr Małgorzata Miksza (Łódź), absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej 
Uniwersytetu Łódzkiego, w latach 1980–2018 pracowała na UŁ, ostatnio jako starszy 
wykładowca w Zakładzie Pedagogiki Filozoficznej Uniwersytetu Łódzkiego, 
ukończyła Międzynarodowy Kurs Pedagogiki Montessori (posiada dyplom 
akredytowany przez AMI), była jednym z założycieli Polskiego Stowarzyszenia 
Montessori, które podczas tegorocznych Polskich Dni Montessori obchodziło swój 
jubileusz, aktualnie pełni w Stowarzyszeniu funkcję prezesa; 

 Ingeborg Müller-Hohagen (Niemcy), zajmujący się w ramach Akademii MoBil 
szkoleniami w zakresie pedagogiki Marii Montessori, prowadzi kursy kończące się 
uzyskaniem certyfikatu: lokalne kursy dla zespołów w ramach MoBil oraz ogólne 
nadające kwalifikacje niezbędne do prowadzenia placówki montessoriańskiej; 

 Mirjam Stefels (Holandia), trener i nauczyciel montessoriański na Wydziale Nauk 
Stosowanych Uniwersytetu w Amsterdamie, prezydent Stowarzyszenia Montessori – 
Europe od października 2014 roku, przez 27 lat była nauczycielem w szkołach 
Montessori i dyrektorem w trzech z nich, jej zapał, aby zostać nauczycielem 
montessoriańskim, podsycały dwie idee: „wszyscy są równi” i „każdy ma takie same 
prawa”; 

 prof. nadzw. dr hab. Sławomir Sztobryn, w latach 2005–2013 był kierownikiem 
Zakładu Pedagogiki Filozoficznej UŁ, a w latach 2008–2013 kierownikiem Katedry 
Teorii Wychowania UŁ, od roku 2010 do roku 2014 pełnił funkcję prorektora, a 
następnie rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, jest ekspertem PKA od 
2002 roku, założycielem i prezesem Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. 



Bronisława F. Trentowskiego, współzałożycielem i wiceprezesem Central European 
Philosophy of Education Society (CEUPES) z siedzibą w Pradze. 

Patronat nad konferencją objęli: Prezydent Miasta Łodzi, Wojewoda Łódzki, Rzecznik 
Praw Dziecka, Rektor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 

Studenci Koła Naukowego Pedagogiki AHE wraz z opiekunem koła dr Kamilą 
Witerska wspierali uczestników konferencji podczas rejestracji a także uczestniczyli 
w ciekawych wystąpieniach i warsztatach. 

 

   

 

   


