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Sprawozdanie  z  działalności  Zespołu   Historii 
Wychowania przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN
Inicjatywy naukowe oraz organizacyjno-naukowe   Zespołu Historii Wychowania  są tożsame z celami i kierunkami  działalności Towarzystwa Historii
Edukacji. Wynika to z faktu, iż niemalże wszyscy członkowie Zespołu są jednocześnie członkami THE. Ponadto członkowie KNP, reprezentujący środowisko
historyków wychowania, tworzą zarząd THE: prof. W. Jamrożek jest prezesem
THE, prof. W. Szulakiewicz – wiceprezesem, a prof. K. Jakubiak należy do grona
najbardziej aktywnych działaczy Towarzystwa.
Zespół Historii Wychowania, oprócz samodzielnych pracowników nauki,
tworzą także historycy wychowania ze stopniem doktora, którzy są zaawansowani w pracy badawczej mającej na celu uzyskanie dalszego awansu naukowego. Dlatego najważniejszym celem działalności Zespołu jest wspieranie młodych
adeptów historii wychowania w ich dalszym rozwoju naukowym.

Kierunki działalności ZHW:
I. Konferencje i seminaria naukowe zorganizowane pod patronatem
KNP lub z inicjatywy członków Zespołu Historii Wychowania KNP i z ich
czynnym udziałem
1. Wychowanie w rodzinie – konteksty historyczne i współczesne, Wrocław
–  Jelenia Góra – Szklarska Poręba, 18–19 V 2012 r., UWr.
2. Być nauczycielem w PRL-u, 26–27 IV 2012 r. Gdańsk, UG.
3. Seminarium Metodologiczne nt. „Egodokumenty i ich wykorzystanie
w badaniach historyczno-oświatowych, 19–20 VI 2012 Poznań – Obrzycko, UAM.
4. Seminarium naukowe  poświęcone Profesorowi Czesławowi Majorkowi
z okazji 10. rocznicy śmierci, 23–24 IX 2012, Kraków,  UP.
5. Działalność oficyn wydawniczych na rzecz edukacji, szkolnictwa i oświaty w XIX i XX wieku, 15–16 X 2012 r., Łódź, UŁ.
II.  Działalność na rzecz popularyzacji  wyników badań naukowych z zakresu historii wychowania
Członkowie Zespołu uczestniczą w radach naukowych i radach redakcyjnych:
1. „Biuletynu Historii Wychowania”–  periodyku THE,

178

Władysława  Szulakiewicz

2.  Serii naukowej pt. „Biblioteka Historii Edukacji” ukazującej się pod patronatem THE,
4. Serii naukowej pt. Monografie z Dziejów Oświaty – IHN PAN,
5. Rocznika  pt. „Rozprawy z Dziejów Oświaty” – IHN PAN,
6. Pisma pt. „Przegląd Historyczno-Oświatowy”,
i wielu innych  wydawnictw  popularyzujących wyniki badań historyczno-oświatowych.
Kolejne numery  czasopism i tomy serii są  przygotowywane do publikacji
na bieżąco.
III. Promocja osiągnięć badawczych młodych adeptów historii wychowania
Członkowie Zespołu uczestniczą w promocji wyników badań historyczno-oświatowych młodych adeptów historii wychowania.
Od roku  akademickiego 2001/2002 środowisko historyków wychowania organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu historii edukacji. Konkurs został objęty patronatem THE. Członkowie Zespołu biorą udział w pracach
Jury konkursu.
W roku 2012 oprócz kolejnej edycji konkursu na najlepszą  pracę magisterską  
odbyła się I edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu historii
edukacji. Konkurs ten cieszy się dużym zainteresowaniem.  Laureaci konkursu  
mogą publikować swoje   prace   w serii „Biblioteka Historii Edukacji” lub ich
fragmenty w „Biuletynie Historii Wychowania”.
IV. Projekty naukowe
Członkowie Zespołu uczestniczyli w przygotowaniu zespołowego projektu
naukowego, który został zgłoszony do tegorocznej edycji Narodowego Programu
Rozwoju Humanistyki.
Tytuł projektu: Komisji Edukacji Narodowej model szkoły i obywatela –
koncepcje, doświadczenia i inspiracje.
Projekt został zakwalifikowany do realizacji w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Moduł 1.1.
Zespół był inicjatorem ogólnopolskich obchodów 240 rocznicy powstania
KEN w 2013 roku i włączenia do tych obchodów jedynej w Polsce wyższej uczelni noszącej imię KEN (UP w Krakowie). Obchody te zainaugurują dekadę przygotowań do wielkiego Jubileuszu KEN.
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem wystaw (m.in. w senacie RP),
seminariów i konferencji poświęconych KEN.

