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W roku akademickim 2017/2018 Studenckie Koło Naukowe Historii Kultury i Edukacji zajęło się działalnością w kilku obszarach. Jak zawsze głównymi celami było
wzbogacenie wiedzy historyczno-pedagogicznej, poszerzanie dorobku naukowego członków Koła i próba wykorzystania zdobytego doświadczenia w pracy pedagogicznej.
Przede wszystkim przez cały rok trwały regularne, cotygodniowe spotkania członków
Koła, których celem było zapoznawanie się z tekstami filozoficznymi oraz dyskusje na
tematy z nimi związane. Zarówno prowadzący, tj. dr hab. Krzysztof Ratajczak i dr Michał Nowicki, jak i studenci proponowali teksty filozoficzno-pedagogiczne, których wartość edukacyjna omawiana była na spotkaniach. W tym roku akademickim były czytane
w cyklu cotygodniowych spotkań klasyczne teksty, jak List siódmy i Fajdros Platona
oraz Asztawakragita – indyjski poemat filozoficzny. Tematy zawarte w tych dziełach
skłaniały uczestników do wielu burzliwych dyskusji oraz refleksji nad filozofią edukacji.
W dniach 8–12 lutego odbyło się seminarium naukowe w Grupie, w siedzibie współpracującej w Kołem Fundacji na rzecz rozwoju świadomości ATARAXIA, które prowadził dr Michał Nowicki oraz dr Anna Nowicka. Czas ten został poświęcony na zapoznanie się z fragmentami literatury upaniszadowej, obrazującej kształtowanie się w Indiach
edukacji religijno-filozoficznej (głównie Czhandogja Upaniszada), a także z Ucztą Platona.
Ze względu na konieczność zmiany zarządu Koła, w dniu 21 lutego 2017 r. odbyły
się wybory, w których za pomocą głosowania jawnego wyłoniono nowe władze. Wybrani zostali: Wojciech Jachnik na stanowisko przewodniczącego Koła, Marta Konstańczak
na stanowisko wiceprzewodniczącej, oraz Bartosz Jędrzejczak na stanowisko sekretarza.
Od lutego rozpoczęły się także intensywne przygotowania do organizacji corocznej
konferencji Koła – Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Edukacja wczoraj,
dziś i jutro”, tym razem pod tytułem „Nauczyciel – kim był, kim jest, kim być może?
Zmienność roli nauczyciela w teorii i praktyce”. Członkowie Koła włączyli się w takie
działania, jak przygotowanie obszarów badawczych, rozesłanie zaproszeń i zaplanowanie
programu konferencji.
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Ważnym owocem pracy w Kole było przygotowanie we współpracy przez dr. Michała Nowickiego i studentkę Sarah Taylor referatu „Grzech i niewiedza jako źródło cierpienia i zła w kontekście teleologii pedagogiki” i wygłoszenie go na VIII Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej „Religia a zło”, która odbyła się 7 kwietnia 2017 na Wydziale
Nauk Społecznych UAM.
17 maja 2017 r. Klaudia Kowalska oraz Wojciech Jachnik reprezentowali Koło na
IX Konferencji Organizacji Studenckich Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „(Nie)pełnosprawni w dobie technologii”. Wystąpili oni z referatem „Mieć więcej – móc więcej?”, którego celem było ukazanie technologii
jako zagadnienia wpływającego na możliwości poznawcze człowieka.
Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu Koła było współorganizowanie gry terenowej wraz z Fundacją na rzecz rozwoju świadomości ATARAXIA. Gra odbyła się 25 maja
2017 r. i przeznaczona była dla uczniów klas VI Szkoły Podstawowej im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie. W grze tej, dzięki współpracy i wspólnym działaniu
w drużynie, dzieci poznawały przyrodę, i przede wszystkim uświadamiały sobie, iż są jej
częścią. Dodatkowo, miały okazję do poznania nowych umiejętności, jak orientacja w terenie i korzystanie z mapy, balansowanie na linie czy rozszyfrowywanie wiadomości.
W grze czynny udział wziął dr Michał Nowicki oraz trzy studentki z Koła: Sarah Taylor,
Weronika Masiota i Anna Konopnicka.
Konferencja organizowana przez Studenckie Koło Historii Kultury i Edukacji odbyła
się w dniu 29 maja 2017 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł konferencji oraz obszary badawcze skłoniły uczestników
do podejmowania rozmaitych tematów: od historycznych przez filozoficzne i etyczne aż
do różnych koncepcji edukacyjnych i roli nauczyciela w nich. Swoje wystąpienia mieli
na niej także członkowie Koła – Agnieszka Galica, Wojciech Jachnik, Bartosz Jędrzejczak oraz Sarah Taylor. Każdy z nich przygotował referat z tematyki najbliższej swoim
zainteresowaniom, dzięki czemu uczestnicy konferencji mogli wysłuchać pasjonujących
i inspirujących do refleksji wystąpień.
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