1. mgr Sylwia Ryszawy

2. asystent
3. Dane kontaktowe
tel.: 886807231; e-mail: sylwia.ryszawy@us.edu.pl
4. Rozwój naukowy
2011 – 2013
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
Kierunek: Pedagogika
Specjalnośd: Pedagogika Opiekuoczo – Wychowawcza, studia
magisterskie
Specjalnośd: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie
Przedszkolne, studia magisterskie
2008 – 2011
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
Kierunek: Pedagogika
Specjalnośd: Pedagogika Opiekuoczo – Wychowawcza, licencjackie
Specjalnośd: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie
Przedszkolne, studia licencjackie
5. Zainteresowania naukowo-badawcze
pozycja socjometryczna uczniów w klasie szkolnej, edukacja międzykulturowa, pedagogika
społeczna, wychowawcza rola aktywności fizycznej, wolontariat sportowy
6. Udział w komitetach naukowych i redakcyjnych czasopism naukowych, współredakcja
naukowa serii wydawniczych
7. Członkostwo w stowarzyszeniach i towarzystwach naukowych
- Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej (od 2014 roku);
- Polskie Towarzystwo Pedagogiczne (od 2015 roku)
8. Staże krajowe i zagraniczne
9. Granty
10. Funkcje administracyjne w Uczelni
opiekun studenckiego Koła Naukowego Pomocy Społecznej

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Krajowych Ram Kwalifikacyjnych
11. Działania organizacyjne w szkole wyższej i poza nią
Sekretarz naukowy i organizacyjny konferencji:
- Człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym i edukacyjnym, Cieszyn 1314.04.2016
- Szkoła-kultura-środowisko lokalne, Cieszyn 19-20.10.2015
- Socjoterapia – jako forma wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, Cieszyn 10.04.2014
- Senior w centrum oddziaływao edukacyjnych, Cieszyn 18.03.2014
12. Udział w kształceniu studentów
Dwiczenia, konwersatoria z następujących przedmiotów:
- Aktywnośd społeczno - kulturalna dzieci i młodzieży
- Diagnostyka pedagogiczna
- Diagnoza i terapia pedagogiczna
- Diagnoza i współpraca z rodziną i środowiskiem
- Diagnozowanie potrzeb opiekuoczych i konstruowanie programów indywidualnych
- Dzieci i młodzież w aspekcie socjopedagogicznym i demograficznym
- Edukacja wielo-i międzykulturowa z metodyką
- Główne doktryny i systemy pedagogiczne
- Instytucje opiekuoczo-wychowawcze
- Metodyka pracy opiekuoczo-wychowawczej
- Metodyka pracy pedagoga szkolnego
- Pedagogika środowisk społecznych i wychowawczych
- Podstawy metodyki opiekuoczo-wychowawczej w szkole
- Podstawy pedagogiki opiekuoczo - wychowawczej
- Projektowanie działao edukacyjnych kreujących jednostki
- Socjalizacja jednostki w biegu życia
- Techniki pracy środowiskowej
- Teoretyczne podstawy edukacji międzykulturowej
- Teoretyczne podstawy pracy opiekuoczo-wychowawczej
- Wybrane elementy opieki i wychowania małego dziecka
13.Nagrody za osiągnięcia w pracy naukowej wraz z nagrodami Rektora i odznaczenia
14. Wybrane najważniejsze publikacje
Artykuły
Publikacja w czasopiśmie znajdującym się w bazie European Reference Index for the
Humanities (ERIH), wymienionym w części C wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego –
punktacja wg wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
1. Pozycja socjometryczna uczniów w grupie rówieśniczej a jej znaczenie dla społecznego
funkcjonowania dzieci, „Wychowanie na co Dzieo”, artykuł przyjęty do druku.
Rozdziały w recenzowanych monografiach naukowych:
2. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Makowie Podhalaoskim jako forma
aktywizacji seniorów. [w:] A. Szczurek-Boruta, B. Chojnacka-Synaszko (red.): Człowiek

w przestrzeni lokalnej – dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji
społecznej osób starszych. Wyd. Adam Marszałek, s. 60-71.
15. Udział w konferencjach.
1. Senior w centrum oddziaływao edukacyjnych, Cieszyn, 18.03.2014, poster:
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Makowie Podhalaoskim.
2. Edukacja w wielokulturowym świecie – doświadczenia i propozycje, Cieszyn – Ustroo,
14-15.05.2014, poster: Tydzieo Kultury Beskidzkiej – jako forma prezentowania
i popularyzowania ludowej kultury narodowości.
3. Samotnośd i depresja wśród osób starszych, Loneliness and depression of the elderly,
w ramach projektu: „Budowanie mostów między pokoleniami - współpraca na rzecz
osób starszych w Unii Europejskiej" (Building Bridges between senior citizens and
students in the elderly care in the EU), finansowanie ze środków Unii Europejskiej w
ramach programu Europa dla Obywateli - działanie1.2, Katowice-Cieszyn, 1114.05.2015, poster: Day care facilities providing support for the elderly and people
with depression.
4. Pytania o Innośd – Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego, Cieszyn 20.01.2015,
poster: Uczniowie odrzuceni w klasie szkolnej jako Inni.
5. Mała Ojczyzna – wielośd perspektyw Cieszyn 13.04.2015, poster: Moja mała ojczyzna
– Maków Podhalaoski.
6. Szkoła-kultura-środowisko lokalne, Cieszyn 19-20.10.2015, referat: Społeczne
funkcjonowanie dzieci w przestrzeni klasy szkolnej.
7. Pytania o Innośd – Inny w moich oczach, ja w oczach Innego, Cieszyn 15.12.2015,
poster: Kobieta w obliczu inności, czyli „męski” sport w kobiecym wydaniu.
8. Człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym i edukacyjnym, Cieszyn 1314.04.2016, referat: Nieakceptacja, odrzucenie i izolacja w klasie szkolnej konsekwencje w funkcjonowaniu dziecka.
9. Polityka edukacyjna w kształtujących się społeczeostwach wielokulturowych,
Białystok-Lipowy Most 29-31.05, poster: Wielokulturowośd - szansa czy zagrożenie
dla jednostki i społeczeostwa - opinie studentów pedagogiki.
16. Zainteresowania pozanaukowe i inne
Piłka nożna kobiet, sport, podróże

