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KOMUNIKAT 1
Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprosić na sesję naukową poświęconą zagadnieniom edukacji dla rozwoju
i edukacji w rozwoju, organizowaną przez cieszyński ośrodek akademicki.
Nasze spotkanie nawiązuje do rozważań podjętych na wielu różnych konferencjach
odbywających się w kraju i poza jego granicami. Sprawa przyszłości edukacji, tworzenia warunków
do wszechstronnego rozwoju indywidualnego, społecznego i kulturalnego jest nadal aktualna i
wymaga szerokiej debaty z udziałem przedstawicieli akademickich ośrodków pedagogicznych z całej
Polski. Od edukacji oczekujemy bowiem, że wydobędzie indywidualne zdolności, nauczy, jak być
innowacyjnym, jak żyć i działać wspólnie, da narzędzia do zmierzenia się z wyzwaniami przyszłego
świata. W realizacji tych celów kluczowa rola przypada instytucjom oświatowym, które powinny być
środowiskami uczącymi się, ale i edukacji równoległej.
Głównym obszarem dyskusji mamy zamiar uczynić konteksty teoretyczne i praktyczne edukacji
dla rozwoju. Odpowiada to holistycznemu podejściu do rozwoju, w którym uwzględniamy zarówno
szeroko rozumianą kulturę, ramy instytucjonalno-prawne, jak i politykę. Uniwersalna logika rozwoju
kryje się w wartościach takich jak prawda, dobro, mądrość, uczciwość, lojalność, odpowiedzialność,
możliwych do zrekonstruowania wzorcach strukturalnych, pojawiających się w określonym czasie
pewnych zadań. Zależy nam przede wszystkim na ukazaniu dobrych (pozytywnych) przykładów
działań edukacyjnych w zakresie wspierania rozwoju indywidualnego, społecznego i kulturalnego
jednostek, grup, zbiorowości i to zarówno w placówkach edukacyjnych, kulturalnych, jak i ośrodkach
sportowo-rekreacyjnych, lokalnych instytucjach i stowarzyszeniach itd.
Rolą środowiska naukowego jest wspieranie działań instytucji, organizacji i osób fizycznych
zajmujących się działalnością związaną z edukacją w myśl idei „wspólnie dla edukacji”. Pragniemy
skoncentrować się na kilku obszarach tematycznych, co pozwoli na wielostronne i wielowymiarowe
ujęcie problematyki edukacji dla rozwoju i edukacji w rozwoju. Prosimy o zgłaszanie wystąpień w
zespołach problemowych obejmujących szczegółowe zagadnienia (w załączeniu wykaz obszarów
tematycznych).
Mamy nadzieję, że debaty konferencyjne stworzą forum współpracy pomiędzy
przedstawicielami różnych środowisk akademickich, także pokoleń, którym troska o dobrą edukację
jest bliska i zbliżą nas do znalezienia odpowiedzi na pytanie: Czy mamy szanse na kształtowanie
liderów zmian społecznych i kulturowych, nowych wzorów zachowań, na kształtowanie wspólnoty
uczących się, jak żyć razem, na kształtowanie jednostek kierujących się nie tylko dobrem własnym,
ale i dobrem wspólnym?
Konferencja jest uroczystym wydarzeniem w naukowym życiu Wydziału Etnologii i Nauk
o Edukacji w Cieszynie wpisującym się w Jubileusz 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
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WYKAZ ZESPOŁÓW PROGRAMOWYCH

Zespół Programowy 1
Zakład Edukacji Kulturalnej

Edukacja kulturalna
- edukacja kulturalna w jednostkach oświatowych i instytucjach kultury
- kompetencje pedagogów i animatorów zajmujących się edukacją kulturalną
- edukacja kulturalna – wskazanie zadań i obszarów wychowawczych w obliczu wyzwań
współczesności
- idee, cele i wartości w edukacji kulturalnej
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Sekretarz Zespołu Programowego
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Zespół Programowy 2
Zakład Edukacji Filozoficzno-Społecznej

Problematyka aksjologiczno-aretologiczna w pedagogice
- Czy możliwe jest wychowanie aksjologicznie neutralne i jakie problemy z tej kwestii wynikają?
- Jakie znaczenie ma wiedza o naturze norm etycznych dla orientacji ucznia w otaczającym go
świecie?
- Na ile edukacja filozoficzna jest pomocna w wychowaniu dzieci i młodzieży?
- Czy w wychowaniu chodzi tylko o to, aby uczeń wiedział i rozumiał, czym są poszczególne
wartości?
- Czy można być sprawiedliwym, nie wiedząc, czym jest sprawiedliwość?
Koordynator Zespołu Programowego
Sekretarz Zespołu Programowego

dr hab. Krzysztof Śleziński prof. UŚ
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Zespół Programowy 3
Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań
Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej

Edukacja na Pograniczach – dokonania i perspektywy
- rodzina – wychowanie
- szkoła – doświadczenia i propozycje działań edukacyjnych
- szkolnictwo wyższe i praktyka edukacji międzykulturowej
- społeczności lokalne i instytucje oświaty pozaszkolnej
Koordynatorzy Zespołu Programowego

Sekretarze Zespołu Programowego:
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Zespół Programowy 4
Zakład Pedagogiki Specjalnej
Zakład Inkluzji Społecznej i Edukacyjnej

Dobre praktyki edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób z niepełnosprawnością a rozwój pedagogiki
specjalnej
- aplikacyjne perspektywy pedagogiki specjalnej jako nauki stosowanej
- dobre praktyki jako inspiracja rozwoju teorii pedagogiki specjalnej
- przykłady dobrych praktyk w obszarze edukacji, socjalizacji i rehabilitacji osób z
niepełnosprawnościami
Koordynatorzy Zespołu Programowego

Sekretarz Zespołu Programowego

dr hab. Elżbieta Górnikowska-Zwolak prof. UŚ
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Zespół Programowy 5
Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań
Zakład Inkluzji Społecznej i Edukacyjnej
Pedagogika resocjalizacyjna – dokonania, problemy i perspektywy
- propozycje działań interwencyjnych, profilaktycznych;
- szkolnictwo wyższe,
- przygotowanie kadr i praktyka resocjalizacyjna
- społeczności lokalne i instytucje III sektora w sferze resocjalizacji
Koordynator Zespołu Programowego

Sekretarze Zespołu Programowego
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Zespół Programowy 6
Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej
Zakład Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych Pedagogiki
Zakład Historii i Teorii Wychowania
Dziecko a edukacja dla rozwoju – teoria i praktyka edukacyjna – perspektywy i zagrożenia oraz
szanse zmiany
- edukacja dla rozwoju dziecka w kontekście propozycji autorskich
- założenia programowe w edukacji dziecka a realne potrzeby i możliwości ich realizacji
- nauczyciel a dziecko, dziecko a nauczyciel – poszukiwanie nowych założeń i rozwiązań
edukacyjnych
- kultura, sztuka w życiu i edukacji dziecka
- diagnoza i terapia w praktyce edukacyjnej
Edukacja jako pole dla innowacyjności
- Rola technologii informacyjnej w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w dobie globalizacji
Edukacja w dobie przemian cywilizacyjnych
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RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

24 maja 2018 r. – czwartek
14.00 – 15.30 – rejestracja uczestników konferencji
15.30 – rozpoczęcie konferencji
(Centrum Konferencyjne, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn, ul. Bielska 62,
budynek główny)
16.00 -19.00 – sesja plenarna
20.00 – uroczysta kolacja

25 maja 2018 r. – piątek
9.00 – 14.30 – obrady w Zespołach Programowych
14.30 – zakończenie konferencji (Centrum Konferencyjne,
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn, ul. Bielska 62, budynek główny)
15. 00 – obiad

RAMOWE WYMOGI ORGANIZACYJNE
Terminy
- do 19.03.2018 r. – przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa (na adres sekretarza
odpowiedniego Zespołu Programowego)
- do 05.04.2018 r. – przesłanie komunikatu nr 2 przez sekretarzy Zespołów Programowych
- do 15.05.2018 r. – przesłanie uczestnikom szczegółowego programu konferencji przez
sekretarzy Zespołów Programowych
- do 24.05.2018 r. – przesłanie tekstu do publikacji na adresy sekretarzy Zespołów
Programowych
Koszty
Opłata konferencyjna w wysokości 350 zł obejmuje publikację tekstu (po uzyskaniu
pozytywnych recenzji), materiały konferencyjne, poczęstunki w przerwach między obradami,
uroczystą kolację i obiad. Koszty dojazdu i noclegów uczestnik pokrywa sam.
Prosimy o przesłanie opłaty konferencyjnej na konto podane w komunikacie nr 2.
Wymogi edytorskie przygotowywanych tekstów zostaną ustalone przez odpowiednie
Zespoły Programowe w zależności od miejsca publikacji tekstu (dane czasopismo
punktowane) i przekazane do wiadomości zainteresowanych osób w szczegółowym
programie konferencji.

