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Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt zaprosić do udziału w interdyscyplinarnej sesji naukowej
pt. Integracja w wielokulturowych środowiskach społecznych i edukacyjnych, która odbędzie
się w Cieszynie 26 marca 2019 roku.
Nasze spotkanie stanowi kontynuację rozważań podjętych podczas poprzednich
konferencji z cyklu Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym
poświęconych wybranym obszarom pedagogiki społecznej.
Jako podstawową formę naszych obrad pragniemy zaproponować rozmowę
i dyskusję w ramach kilku sekcji, do których wprowadzeniem będą wystąpienia zaproszonych
gości. Zainteresowani jesteśmy przedstawieniem przykładów owocnej współpracy badaczy
i praktyków z różnych państw, refleksji nad teoretycznymi i praktycznymi aspektami
integracji w środowiskach wielokulturowych oraz wspólnie wypracowanych
konstruktywnych wniosków wypływających z naszej debaty.
W szczególności proponujemy dyskusję wokół następujących kwestii:
•
•
•
•
•
•
•

wielowymiarowość procesów integracji,
stare i nowe wyzwania integracji,
polityka społeczna na rzecz inkluzji,
diagnozowanie i projektowanie działań na rzecz zmian jakościowych procesów
inkluzji,
środowisko szkolne na rzecz integracji,
wyznaczniki zachowań integracyjnych podmiotów edukacyjnych,
integracja w teorii i praktyce.

Pragniemy, nawiązując do tradycji pedagogiki społecznej i edukacji międzykulturowej,
zwrócić uwagę na uwarunkowania, rozmiary, formy i sposoby integracji społecznej
i edukacyjnej oraz sposoby rozpoznawania i wspierania tych zjawisk.
Mamy nadzieję, że proponowana tematyka spotka się z Państwa zainteresowaniem,
a forma spotkania zachęci do udziału w Konferencji.

Z wyrazami szacunku
Organizatorzy Konferencji
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Publikacja
W związku z zamiarem wydania publikacji uprzejmie prosimy o przygotowanie
artykułu nieprzekraczającego pół arkusza wydawniczego, tj. 20 tys. znaków. Teksty prosimy
przesyłać do 30.04.2019 r. drogą elektroniczną na adresy sekretarzy konferencji:
aleksandra.gancarz@us.edu.pl i sylwia.ryszawy@us.edu.pl. Warunkiem przyjęcia tekstu
do druku są pozytywne opinie recenzentów. Pozytywnie zrecenzowane prace zostaną
opublikowane w monografii pedagogicznej lub w 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 28.02.2019 r.
Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 250 zł (dla członków Polskiego Towarzystwa
Pedagogicznego 200 zł). Opłatę należy przelać do 7.03.2019 r. 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: Integracja”
Uczestnicy konferencji pokrywają koszty przejazdu i noclegu we własnym zakresie.
W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji w terminie krótszym niż 5 dni przed
jej rozpoczęciem opłata konferencyjna nie będzie zwracana.
Informacje o proponowanej bazie noclegowej zostaną przekazane osobom
zainteresowanym uczestnictwem w konferencji w kolejnym komunikacie.
Czynne uczestnictwo dla prelegentów zagranicznych jest możliwe zdalnie online.
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