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-Wschodniej. Autor książki: Strategie życiowe młodzieży na pograniczu polsko-ukraińskim (2016).

E-mail: pdlugosz@ur.edu.pl

Małgorzata Franc – doktor, wykładowca w Staropolskiej Szkole Wyższej, w Wydziale War-

szawskim. Zainteresowania koncentrują się na tematyce wychowania przez sztukę, edukacji

artystycznej, edukacji akademickiej, heurystyki. Prowadzi badania dotyczące metod aktywizujących

w edukacji akademickiej.

Wybrane publikacje: Техника для восприятия проблем T3 / ZOOM. Образовательный кон-

текст (2016), Dostrzeganie problemu. Rozwiązywanie problemu. Ćwiczenia warsztatowe (2016), Jakość

dostrzegania problemów i zadań poznawczych – istotny czynnik wychowania do twórczości. T3/ZOOM

techniką wspomagania rozwoju myślenia twórczego uczących się (2013), Podmiotowy i twórczy wy-

miar wychowania politechnicznego (2012), Postawa twórcza. Zestaw ćwiczeń kształcących umiejęt-

ności postawy twórczej na lekcjach plastyki i techniki w szkole podstawowej (2011), Warsztaty
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w serii „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”: Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuń-

czo-wychowawcze (2013), Diagnoza rodzin zastępczych w obliczu wyzwań współczesności (2013).
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