Komunikat nr 1
dotyczący spraw organizacyjnych
 Merytoryczny program konferencji obejmuje dni od 26 do 27 października 2017 roku.
Pragniemy zaproponować obrady w formie wymiany poglądów, dyskusji, wspólnie
formułowanych wniosków, tez i sugestii badawczych oraz sesji warsztatowych. Taka
forma spotkania sprawia, że pożytki poznawcze i rekomendacje badawcze w dużej
mierze zależą od udziału Uczestników w kolejnych częściach całej konferencji. Zachęcamy zatem do zaplanowania pobytu w Cieszynie i Ustroniu z uwzględnieniem
dwudniowych obrad.
 W związku z zamiarem wydania publikacji uprzejmie prosimy o przygotowanie artykułu nie przekraczającego 0,5 arkusza wydawniczego wraz z bibliografią oraz przestrzeganie następujących wymogów wydawniczych:
 imię i nazwisko wraz z instytucją umieszczone w lewym górnym rogu,
 poniżej wyśrodkowany tytuł wystąpienia,
 streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (maksymalnie ½
strony),
 czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5; marginesy 2,5; wcięcia 1,25 (w tym
celu prosimy nie używać spacji).
Ze względów wydawniczych zwracamy się z prośbą o umieszczanie przypisów na
końcu każdej strony oraz ich redagowanie zgodnie z załączonym wzorem:
 T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, G. Piechaczek-Ogierman, Sfery życia duchowego
dzieci i młodzieży – studium z pogranicza polsko-czeskiego, t. 1: Przemiany wartości i celów życiowych, Cieszyn – Toruń: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ, Wydawnictwo
Adam Marszałek 2016.
 T. Lewowicki, Edukacja małych dzieci – pomieszanie teorii pedagogicznej, polityki oświatowej i praktyki edukacyjnej, w: Edukacja małego dziecka, t. 1: Teoretyczne odniesienia,
tendencje i problemy, red. E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, A. Gajdzica, Cieszyn – Kraków: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ, Impuls 2010, s. 17-32.
 Tamże, s. 26.
 P. Kowalczuk, Wymyślmy szkołę na nowo!, „Problemy Wczesnej Edukacji” 2013, nr 2,
s. 15.
 T. Lewowicki, Edukacja małych dzieci …, dz. cyt., s. 30.

Teksty prosimy przesyłać drogą elektroniczną i listowną (najpóźniej do 30.09.2017 r.)
na adres: Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Instytut Nauk
o Edukacji, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn, z dopiskiem – Konferencja „Edukacja
małego dziecka”.
 Będziemy wdzięczni za potwierdzenie (na dołączonej karcie zgłoszenia uczestnictwa)
chęci udziału w spotkaniu najpóźniej do 30.06.2017 roku.
 Koszt uczestnictwa w konferencji wynosić będzie 500 zł (opłata konferencyjna, materiały
konferencyjne, publikacja, obiady, przerwy kawowe, uroczysta kolacja, a także popołudnie/wieczór, w czasie którego zapewnimy Państwu coś dla ciała i dla ducha). Koszty
dojazdu i noclegów uczestnik konferencji pokrywa sam.

 Rezerwacja noclegów: od 25-27.10.2017 Grupa Azoty Dom Wczasowy „Jawor”, 43-450
Ustroń Jaszowiec, ul. Wczasowa 51, pokoje 1-osobowe 48 zł, pokoje 2-osobowe 42 zł za
osobę, śniadanie w cenie 22 zł w formie bufetu szwedzkiego, opłata uzdrowiskowa 2,80 zł
powyżej 2 noclegów, rezerwacja: e-mail: recepcja@jawor.ustron.pl , tel. 33/8543900 lub
503084578, z dopiskiem konferencja „Edukacja małego dziecka.” W razie rezygnacji
z wcześniej rezerwowanych noclegów, proszę powiadomić recepcję w hotelu.
W razie dłuższego pobytu wynegocjowaliśmy tę samą cenę za nocleg, która jest przewidziana na czas trwania konferencji
Podajemy numer konta, na które należy przelać opłatę konferencyjną
(nie zwracamy opłaty konferencyjnej w razie rezygnacji z udziału konferencji):
nr rachunku: 83 2490 0005 0000 4600 9215 4170
Alior Bank SA
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej
ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok
z dopiskiem: Edukacja małego dziecka
SWIFT
Kod: ALBPPLPW
IBAN kod: PL83–2490–0005-0000-4600-9215-4170
Wszelkie dodatkowe informacje organizacyjne można uzyskać pod numerami telefonów:
dr hab. Anna Szafrańska
dr Aleksandra Minczanowska

502402373
608031245

Serdecznie pozdrawiamy
Organizatorzy Konferencji

