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Krótki biogram
1998-2005 – Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie – doktorat z nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki,
temat dysertacji: Projekcja przyszłości dzieci objętych opieką wychowawczą domów dziennego pobytu
1993–1998 – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, Wydział Pedagogiczny, specjalność: Pedagogika społeczna
Doświadczenie zawodowe nabyte poza Uczelnią i wykazanie jego powiązania z praktycznym profilem nauczania na Uczelni,
m.in. przygotowanie zawodowe, miejsce pracy zawodowej poza Uczelnią, kompetencje z tym związane oraz osiągnięcia
zawodowe, wyróżnienia
- prowadzenie badań i terapii pedagogicznej dla uczniów szkół podstawowych,
- prowadzenie szkoleń unijnych w zakresie: Społecznych aspektów rekreacji ruchowej, Komunikacji społecznej, Twórczego
rozwiązywania problemów, Doradztwa zawodowego, Opiekunka dziecięca 50+
- od 1998 r. prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach wyższych w Olsztynie, Kętrzynie, Lublinie, Działdowie; przedmioty:
pedagogika
ogólna,
rodziny,
społeczna,
specjalna,
inkluzyjna,
porównawcza,
pedagogika
i metodyka resocjalizacyjna, opiekuńczo-wychowawcza, pedeutologia, profilaktyka uzależnień, profilaktyka trudności
szkolnych, patologie społeczne, edukacja ekologiczna, animacja kulturalno-oświatowa, socjologia edukacji, socjologia
wychowania, andragogika, pedagogika pracy, praca socjalna, współpraca ze środowiskiem społecznym; aspekty prawne
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, diagnoza problemów społecznych; poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze;
system
opiekuńczo-wychowawczy,
współpraca
z
rodziną,
diagnoza
i terapia pedagogiczna; edukacja inkluzyjna osób nieprzystosowanych społecznie; system oświatowo-wychowawczy w
Polsce
- prowadzenie zajęć dydaktycznych w innych instytucjach oświatowych poza Olsztynem - Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Działdowie,
- organizacja i prowadzenie wykładów dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Działdowie, Olsztynie, Ostródzie,
Kętrzynie i Węgorzewie o tematyce pedagogicznej,
- przygotowywanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – obozy wypoczynkowe.
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe (ewent. stopnie awansu zawodowego w przypadku nauczycieli)
- 2006 – 2007 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr1 w Olsztynie, pedagog, nauczyciel kontraktowy
- Konferencja szkoleniowa „Życie na plus”, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Program Zdrowia, WSP J. Korczaka, Olsztyn
17.09.2018 r.
- Warsztat szkoleniowy „Ochrona danych osobowych w świetle prawa krajowego i rozporządzenia Parlamentu
europejskiego i Rady EU”, WSIiE TWP w Olsztynie, 08.03.2018 r.
- Kurs doskonalący – poziom I „Ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne”, Elbląg 28.02.2016 r
- Warsztat dla nauczycieli pt. „Praca z dzieckiem mającym trudności w czytaniu i pisaniu” prow. dr J. Szkatuła Akademicka
Poradnia Specjalistyczna WSIiE TWP w Olsztynie, 24.10.2014 r.
- Warsztat pt. „Aplikowanie o międzynarodowe granty naukowo-badawcze”, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne,
Warszawa 27-28.11.2014 r.,
- Seminarium bolońskie pt. „Definiowanie efektów kształcenia dla obszarów i kierunków”, Akademia Finansów
w Warszawie, 30.03.2012 r.
- Konferencja Metodyczna z warsztatami: Profilaktyka agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży, Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Olsztynie, 19.03.2007 r.
- Warsztaty szkoleniowe pt. „Szkoła bez przemocy, czyli: pomoc czy przemoc?”, Europejskie Centrum Szkoleń „FORUM” w
Olsztynie, 14.11.2006 r.
- Szkolenie „Odyseja Umysłu” Międzynarodowy Program Edukacyjny – Odyssey of the Mind Polska, Olsztyn, 12.12.2006 r.
- Szkoleniowy Program Umacniania Rodziny (SPUR) oraz metody grupowego wsparcia rodzin (FGC)
w Lędzinach, 16-17.10.2002 r.
Udział w organizacjach krajowych i międzynarodowych
- Członek Zarządu Oddziału Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie,
- Międzynarodowa KN „Człowiek w obliczu współczesnych zachowań i zagrożeń”, Kętrzyn 18-19.11.2016 r.
- Ogólnopolska KN „Coaching i mentoring – nowa jakość w edukacji”, WSP im. J. Korczaka w Warszawie, wystąpienie:
„Znaczenie coachingu i innych form pomocy w życiu człowieka dorosłego”, 11-12.06.2015 r.
- Konferencja Naukowa „Od diagnozy do Działania” Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego, UMK w Toruniu pt.
„Wybrane
aspekty
zastosowania
gier
diagnostyczno-symulacyjnych
w
rozpoznawaniu
predyspozycji
i zainteresowań zawodowych oraz uzdolnień przedsiębiorczych uczniów powyżej 18 roku życia”, 20.05.2015 r.
w CKU Działdowskiej Agencji Rozwoju w Działdowie.
- Konferencja Profilaktyczna Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, UAM w Poznaniu, UWM w
Olsztynie w ramach Kampanii „Wychowuj świadomie” pt. „Co może spotkać Twoje dziecko w sieci?” 27.09.2014 r.
- Wojewódzka KN Fundacji dr Teresy Malec „Łatwiej Razem” pt. „Człowiek starszy 50+ w polityce społecznej
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i prorodzinnej państwa oraz samorządu. Formy organizacji, pomocy i wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem
mieszkańców
wsi”,
Olsztyn
13.12.2013
r.,
wystąpienie:
Wspomaganie
społeczno-edukacyjne
i międzypokoleniowe ludzi starszych w środowisku lokalnym Kętrzyna.
- Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur pt. „Uniwersytety III wieku na Warmii i
Mazurach – współpraca z uczelniami i samorządami – bariery i wyzwania”, Działdowo 16-17.04.2012 r.
czynny udział w dyskusji panelowej w/w konferencji.
Dorobek naukowy: zainteresowania naukowe i prace badawcze, najważniejsze publikacje naukowe z podziałem na książki i
artykuły (do 15 najważniejszych pozycji)
„Coaching, mentoring, tutoring – wyzwania dla edukacji” J. Nowosielska, D. Bartnicka (red.), Warszawa 2016 r.
Bartnicka D., Znaczenie coachingu i innych form pomocy w życiu człowieka dorosłego (w:) „Coaching, mentoring, tutoring –
wyzwania dla edukacji” J. Nowosielska, D. Bartnicka (red.), Warszawa 2016 r.
Bartnicka D., Wspomaganie aktywności społeczno-edukacyjnej ludzi starszych, Przegląd Badań Edukacyjnych nr 13 (2/2011),
Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2011, ss. 115-129.
Bartnicka D., Iwaniuk D., Aktywność życiowa ludzi starszych, Rocznik Naukowy, Tom. 3. Socjologia. Pedagogika, WSIiE TWP
w Olsztynie, Olsztyn 2009, ss. 325-336.
Bartnicka D., Doświadczanie jakości życia w rodzinach dysfunkcyjnych, (w:) „Zagrożenia życia rodzinnego”,
G. Poraj, J. Rostowski (red.), Łódź 2003, ss. 11-23.
Bartnicka D., Teoria pracy społecznej i koncepcja funkcjonowania instytucji opiekuńczo-wychowawczych w ujęciu Wiesława
Ciczkowskiego, (w:) „Obszary zainteresowań pedagogów społecznych. Księga pamiątkowa poświęcona profesorowi
Wiesławowi Ciczkowskiemu”, Dorota Zaworska-Nikoniuk (red.), Olsztyn 2002, ss. 59-66.
Bartnicka D., Profilaktyka antyalkoholowa w ocenie młodzieży i pedagogów, (w:) „Aksjologiczne aspekty relacji
interpersonalnych w edukacji”, U. Ostrowska (red.), Kraków 2002, ss. 197-203.
Bartnicka D., Metoda środowiskowa w ujęciu polskich i zagranicznych teoretyków pracy socjalnej, (w:) „Praca socjalna, w
poszukiwaniu metod i narzędzi (M. Orłowska, L. Malinowski (red.), Warszawa 2000, ss. 120-134.
Prowadzone zajęcia dydaktyczne w WSIiE TWP
Wprowadzenie do pedagogiki, Pedagogika społeczna, Socjologia wychowania, Pedagogika rodziny,
Współczesne problemy pedagogiki, Warsztaty integracyjne, Seminarium dyplomowe i magisterskie

