WAŻNE TERMINY
19 luty – upływa termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa
13 marzec – upływa termin nadsyłania artykułów
17 kwiecień – decyzja o publikacji
27 kwiecień – upływa termin uregulowania opłaty

KOMITET NAUKOWY
Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, doktor h.c. multiplet
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Aleksander (Krakowska Akademia)
Dr hab. Ewa Bobrowska (Uniwersytet Jagielloński)
Dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska (Uniwersytet Jagielloński)
Dr hab. Robert Geisler (Uniwersytet Opolski)
Dr Dorota Gierszewski (Uniwersytet Jagielloński)
Dr hab. Leszek Karczewski (Politechnika Opolska)
Prof. dr Elisabeth Meilhammer (Universität Augsburg)
Prof. zw. dr hab. Nella Nyczkało
(Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy)
Prof. dr Anatoli Rakhkochkine (Universität Lepizig)
Prof. zw. dr hab. Wojciech Słomski
(Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie)
Dr hab. Katarzyna Wrońska (Uniwersytet Jagielloński)

KOMITET ORGANIZACYJNY

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki

Fundacja Internationaler Bund Polska

Biuro Parlamentarne prof. dra hab. Jerzego Buzka w Raciborzu

zapraszają do udziału
w międzynarodowej konferencji naukowej

EDUKACJA DOROSŁYCH W KONTEKŚCIE
ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA
OBYWATELSKIEGO

dr Beata Cyboran, dr Dorota Gierszewski, dr Łukasz Hajduk
dr Teresa Jemczura, mgr Henryk Kretek

28-29 MAJA 2015 TYCHY
KONTAKT
Sekretarze Konferencji
mgr Beata Nosek
mgr Katarzyna Ptaśnik-Cholewa

e-mail: edudoroslych2015@gmail.com
tel.+48 608188487
Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Batorego 12, 31-135 Kraków
International Bund Polska, ul. Wrocławska 37a/320, 30-011 Kraków

CEL KONFERENCJI

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Celem konferencji jest debata na temat modeli edukacji obywatelskiej
dorosłych w trzech wybranych krajach: w Niemczech, na Ukrainie oraz w
Polsce.
Wszystkie trzy - chociaż w odmiennych warunkach - musiały zmierzyć
się z analogicznymi problemami, wypracowując swe koncepcje edukacji
obywatelskiej dorosłych, wszystkie trzy mają bowiem za sobą totalitarne
doświadczenia w przeszłości, a następnie wkraczały na drogę budowy
demokracji, w różnym stopniu są jednak w tym procesie zaawansowane.
Pragniemy, by nasza debata koncentrowała się wokół kwestii
optymalnych modeli edukacji obywatelskiej.

Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 maja 2015 r. w Tychach. Obrady
będą prowadzone w sesjach plenarnych i debatach tematycznych.
Warunkiem czynnego uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie udziału
poprzez przesłanie formularza z tytułem wystąpienia i krótkim
streszczeniem (250-300 słów) do dnia 19.02.15 oraz wniesienie opłaty
konferencyjnej do dnia 27.04.15. Wypełniony formularz zgłoszenia należy
przesłać drogą mailową na adres: edudoroslych2015@gmail.com lub
listownie na: Beata Nosek, Instytut Pedagogiki UJ, ul. Batorego 12, 31-135
Kraków. Planowane jest przygotowanie publikacji na konferencję.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z załącznikiem
dotyczącym warunków publikacji. Konferencja rozpocznie się sesją plenarną
w siedzibie Urzędu Miasta Tychy 28.05.2015 r. o godz. 14.00.

Organizatorzy konferencji zapraszają do
poświęconych następującym zagadnieniom:



zgłaszania

wystąpień

OPŁATY
Idee i doświadczenia historyczne w zakresie edukacji obywatelskiej
dorosłych (1945-2014)



Rola edukacji obywatelskiej w przejściu od totalitaryzmu do
demokracji w Polsce, Niemczech i na Ukrainie



Formalna i pozaformalna obywatelska edukacja dorosłych (ramy
prawne, dokumenty strategiczne) oraz jej struktury organizacyjne
(formy, organizatorzy, instytucje powołane do jej realizacji, uczestnicy)



Incydentalna obywatelska edukacja dorosłych - edukacja w biegu
życia



Skuteczność stosowanych metod (w tym innowacje)



Współczesne wyzwania społeczeństwa obywatelskiego

Koszt czynnego udziału w Konferencji wynosi 200 zł. Obejmuje on: udział w
obradach, posiłki, kawę, udział w uroczystej kolacji. Opłata nie obejmuje
kosztów noclegu i przejazdu. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji
wniesiona opłata nie będzie zwracana. Rezerwacji miejsc hotelowych należy
dokonać samodzielnie, korzystając ze wskazówek i adresów podanych w
załączniku. Opłatę konferencyjną należy wnieść przelewem na konto:

Internationaler Bund Polska
ul. Wrocławska 37a/320, 30-011 Kraków
Nr konta w PKO SA: 41124046501111000051601681
Dla przelewów z zagranicy:
PL 32 1240 4650 1978 0000 5151 6783 PKOPPLPW
W tytule podając: “Konferencja Tychy, opłata za …(imię i nazwisko
uczestnika)

