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Komunikat 1

Konferencja - Rodzina i szkoła w środowisku lokalnym
(14-15.11.2016 r.)

Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt zaprosić na międzynarodowe spotkanie naukowe, wpisujące się w nurt
dociekań podejmowanych w poprzednich latach na konferencjach cyklicznych, a zwłaszcza
nawiązujemy do problematyki ubiegłorocznej konferencji nt. Szkoła-kultura-środowisko
lokalne.
Proponujemy dyskurs na temat lokalnego środowiska życia, które pełni fundamentalne
role socjalizacyjno-edukacyjne: orientuje w świecie materii i w świecie idei; łączy z kulturą,
z naturą; jest źródłem tożsamości jednostek, grup społecznych; ułatwia odpowiedź na
fundamentalne pytania: kim jesteśmy, skąd idziemy, dokąd zmierzamy?
Zainteresowani jesteśmy przedstawieniem przykładów owocnej współpracy badaczy
i praktyków z różnych rzeczywistości, różnych państw i ich konstruktywnego wspólnego
pochylenia się nad problemem wychowania w rodzinie, w szkole, w środowisku lokalnym.
Zamierzamy zastanowić się nad tym: Jakie są sukcesy, a jakie problemy rodziny? Jakie są
szanse, a jakie zagrożenia wychowania w szkole? Jakie są relacje między środowiskiem
rodzinnym, środowiskiem szkolnym i środowiskiem lokalnym? Czy i ewentualnie jaki jest
udział rodziny, szkoły w kreowaniu lokalnej społeczności/lokalnej wspólnoty? Pragniemy
opisać na podstawie analizy rzeczywistych faktów i zjawisk postępowanie społecznowychowawcze szkoły w środowisku lokalnym oraz wyartykułować nowe formy działalności
szkół odpowiadające współczesnym odmianom wspólnot lokalnych, powstających w wyniku
intensywnych zmian społeczno-kulturowych.
W szczególności proponujemy dyskusję wokół następujących kwestii:
- teorie, koncepcje, studia i poglądy na temat rodziny i szkoły jako środowisk
wychowawczych;
- wartości i przekaz dziedzictwa kulturowego w rodzinie, szkole;
- udział rodziny i szkoły w kreowaniu lokalnej społeczności;
- kultura pedagogiczna rodziców, nauczycieli;
- doświadczenia instytucji i organizacji wspierających rodzinę i szkołę w wypełnianiu
ich funkcji.
Zapraszając Państwa do interdyscyplinarnej dyskusji mamy nadzieję na wspólne
poszukiwanie i odkrywanie nowych obszarów poznawczych, badawczych, ale i rozwiązań
praktycznych.
Łączymy wyrazy szacunku i zapraszamy do uczestnictwa
Komitet Organizacyjny
dr hab. Alina Szczurek-Boruta - przewodniczący
dr Barbara Chojnacka-Synaszko - sekretarz konferencji
mgr Aleksandra Gancarz - sekretarz konferencji

KARTA ZGŁOSZENIA
VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
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Cieszyn 14-15 listopada 2016 r. - Centrum Konferencyjne
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Imię
Nazwisko
Tytuł/stopień naukowy
Reprezentowana
uczelnia/instytucja
Adres do korespondencji
E-mail
Telefon
Dane do faktury
NIP

Charakter uczestnictwa
– proszę podkreślić właściwe:



Czynny - prezentacja referatu



Czynny - prezentacja referatu on line (tylko dla
uczestników z zagranicy)



Czynny - prezentacja posterowa



Bierny

Tytuł referatu/komunikatu/posteru

Główne tezy referatu/komunikatu
(maks. 400 znaków)

………………..…………………………..
Miejscowość, data

.……...…...…..……………
Podpis

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 15.06.2016r. na poniższe adresy Sekretariatu
Organizacyjnego Konferencji:
 synab@op.pl – dr Barbara Chojnacka-Synaszko, tel. 503415242
 a.gancarz21@gmail.com – mgr Aleksandra Gancarz, tel. 513505726

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SPRAW ORGANIZACYJNYCH

Publikacja
W związku z zamiarem wydania publikacji uprzejmie prosimy o przygotowanie artykułu nie
przekraczającego 0,5 arkusza wydawniczego, tj. 20 tys. znaków (wymogi redakcyjne zawiera
dołączona informacja dla Autorów). Teksty prosimy przesyłać do 15.06.2016r. drogą elektroniczną
na adresy sekretarzy konferencji: synab@op.pl i a.gancarz21@gmail.com z dopiskiem –
„Konferencja: rodzina - szkoła - Cieszyn”. Informujemy również, iż warunkiem przyjęcia tekstu do
druku są pozytywne opinie recenzentów. Pozytywnie zrecenzowane prace zostaną opublikowane
w pracy zbiorowej lub czasopiśmie punktowanym.
Warunki uczestnictwa i opłata konferencyjna
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie zgłoszenia oraz wniesienie opłaty
konferencyjnej. Kartę zgłoszenia należy przesłać drogą mailową najpóźniej do 15.06.2016 roku.
Koszt uczestnictwa w konferencji (z publikacją tekstu w pracy zbiorowej lub punktowanym
czasopiśmie po uzyskaniu pozytywnej recenzji) wraz z pakietem socjalnym wynosi 450 zł (dla
członków PTP 420 zł). Określoną kwotę należy przelać w terminie do 15 czerwca 2016 na konto:
nr rachunku: 83 2490 0005 0000 4600 9215 4170 Alior Bank SA
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok
w tytule: „Konferencja: rodzina - szkoła - Cieszyn”
Uczestnicy konferencji pokrywają koszty przejazdu i noclegu we własnym zakresie.
Informacje o proponowanej bazie noclegowej zostaną przekazane osobom zainteresowanym
uczestnictwem w konferencji w kolejnym komunikacie.
Czynne uczestnictwo dla prelegentów zagranicznych jest możliwe zdalnie (online).

Informacja dla Autorów
Przyjmujemy materiały autorskie w wersji elektronicznej (plik .doc lub .rtf).
Nie zwracamy nadesłanych materiałów i zastrzegamy sobie prawo dokonywania formalnych zmian i niezbędnych skrótów.
Język – polski, angielski
Objętość tekstu: 1/2 arkusza wydawniczego (do 20 tys. znaków)
Edytor tekstu: Word for Windows
Tekst zasadniczy: czcionka Times New Roman 12 punktów, interlinia 1,5
Przypisy: czcionka 10 punktów, interlinia 1 – na końcu każdej strony
Akapit – 1 cm. Marginesy – 2,5 cm
Wewnętrzny podział treści na punkty opatrzone tytułami, wyodrębnić Wstęp i Zakończenie. Punkty w tekście należy
numerować metodą:
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
itd.
Ostatnim znakiem w zdaniu jest kropka, ewentualny znak cudzysłowu lub odsyłacz do przypisu zamieszczamy przed kropką,
np.: „[…] oraz studentów”12.
Tytułów książek, artykułów i innych utworów w tekście zasadniczym oraz w tytułach punktów i rozdziałów nie piszemy w
cudzysłowie, lecz zapisujemy je kursywą.
Nie należy stosować podkreśleń, kapitalików i wersalików.
Można używać pogrubionych liter i kursywy.
Należy dołączyć:

ułożoną w porządku alfabetycznym bibliografię;

krótkie streszczenie (do 0,5 strony) w języku angielskim, należy podać autora tłumaczenia;

krótką notę o autorze.
Autor powinien dostarczyć materiał ilustracyjny w formie plików graficznych czarno-białych lub w skali szarości.
Technika sporządzania przypisów
1. Tytuły czasopism podajemy czcionką prostą w cudzysłowie, np.: „Ruch Pedagogiczny”.
2. Pozostałe tytuły (artykułów, książek, map i innych utworów) zapisujemy kursywą bez cudzysłowu, np.:
G. Babińki, Problem wielokulturowości społeczeństwa polskiego, „Przegląd Polonijny” 1998, nr 3.
D. Kubinowski, Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia – Metodyka – Ewaluacja, Lublin 2010, Wyd. UMCS.
3. Artykuły z dzieł zbiorowych cytujemy następująco:
T. Lewowicki, Socjologizm vs. pedagogizm – czy synteza w edukacji międzykulturowej? w: T. Lewowicki,
E. Ogrodzka-Mazur (red.), Edukacja międzykulturowa – teorie, poglądy, doświadczenia społeczne, Cieszyn – Warszawa –
Toruń 2010, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP
w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 303.
4. Przy kolejnym bezpośrednim odwołaniu się do tego samego artykułu/książki zapisujemy następująco:
Tamże, s. 304-305.
5. Przy następnym odwołaniu się do tego samego artykułu/książki zapisujemy następująco:
T. Lewowicki, Socjologizm vs. pedagogizm – czy synteza w edukacji międzykulturowej? w: T. Lewowicki,
E. Ogrodzka-Mazur (red.): Edukacja międzykulturowa – teorie, poglądy, doświadczenia społeczne, cyt. wyd., s. 307.
G. Babińki, Problem wielokulturowości społeczeństwa polskiego, „Przegląd Polonijny” 1998, nr 3, s. 45.
D. Kubinowski, Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia – Metodyka – Ewaluacja, cyt. wyd., s. 28.
6. Przy odsyłaniu do stron internetowych należy podać autora, tytułu artykułu, adresu strony internetowej i w nawiasie datę
korzystania ze strony, np.: Czy są szanse na pojednanie? Polacy o relacjach między katolicyzmem a prawosławiem,
protestantyzmem,
judaizmem
i
islamem.
Komunikat
z
badań.
CBOS
BS/106/2012.
w: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_109_12.PDF (05.06.2013).
7. W przypisach nie podajemy godności, funkcji i tytułów autorów, np.: ks., prof., dr, itd., podajemy natomiast tytuły: św., bł.
8. Przy określaniu numerów stronic, kolumn itd. nie posługujemy się skrótem nn (następne), lecz podajemy je przy pomocy
cyfr.
9. Jeśli w publikacji nie podano miejsca lub roku wydania, piszemy odpowiednio: bmw, brw, bmirw.

