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Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukowo-metodyczną, która odbędzie się w 

Akademii Pomorskiej w Słupsku pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Słupska Roberta 

Biedronia oraz Jego Magnificencji Rektora Prof. dra hab. Romana Drozda.  

Decyzja o przygotowaniu konferencji podyktowana jest istotnością tematyki równościowej w 

szeroko rozumianej przestrzeni edukacyjnej. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz 

niedyskryminowanie ze względu na płeć, pochodzenie, religię, sprawność fizyczną, wiek i orientację 

seksualną to obowiązki, jakie Polska zdecydowała się wypełniać, wpisując równouprawnienie i 

zakaz dyskryminacji do Konstytucji RP oraz podpisując szereg zapisów i regulacji 

międzynarodowych dotyczących przeciwdziałaniu dyskryminacji. Stosunek państwa i społeczeństwa 

do grup mniejszościowych oraz poszanowanie ich praw jest testem dla funkcjonowania każdej 

demokracji. Również w Polsce, wśród szeregu mniejszości społecznych istnieją osoby przynależące 

do mniejszości płciowych, etnicznych, narodowych, wiekowych, seksualnych oraz osoby 

niepełnosprawne. Niestety, osoby te wciąż doświadczają dyskryminacji z powodu swojej 

przynależności do określonej grupy. W związku z tym podjęliśmy wyzwanie zorganizowania 

niniejszego przedsięwzięcia, które jak wierzymy okaże się w obliczu wyzwań, potrzeb i możliwości 

edukacji równościowej cenną okazją do wymiany doświadczeń dla tych wszystkich, którzy zajmują 

się przeciwdziałaniem dyskryminacji, uwrażliwianiem na jej przejawy i uczącym poszanowania dla 

odmienności. Zachęcamy także Państwa do zwrócenia szczególnej uwagi na część praktyczną 

konferencji, która może być pomocna zwłaszcza pedagogom i pedagożkom, nauczycielom i 

nauczycielkom klas, pracownikom i pracowniczkom instytucji państwowych i organizacji 

pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji.  

Do debaty i refleksji zapraszamy badaczy i badaczki z obszaru: pedagogiki, filozofii, 

socjologii, psychologii, pracy socjalnej, ekonomii, prawa, a także przedstawicieli instytucji 

samorządowych i organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka, edukatorów 

antydyskryminacyjnych, kadrę zarządzającą oświatą oraz wszystkich zainteresowanych tematyką 

konferencji. Pragniemy także zaprosić praktyków oraz studentów, którzy w drugim dniu konferencji 

będą mogli wziąć udział w zaproponowanych warsztatach. 

 Zachęcamy Państwa do nadsyłania propozycji uczestnictwa w konferencji w module 

teoretyczno-naukowym lub/i warsztatach metodycznych.  

 

Komitet naukowy:                                                                                                           

Prof. zw. dr hab. Mariola Chomczyńska-Rubacha  

Prof. zw. dr hab. Lucyna Kopciewicz  

Prof. zw. dr hab. Ewa Bilińska-Suchanek 

Prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik  

Prof. zw. dr hab. Lech Witkowski 

Prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon  

Prof. UW dr hab. Magdalena Środa  

Prof. KPSW dr hab. Monika Jaworska-Witkowska  

Prof. UAM dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik  

Prof. KPSW dr hab. Małgorzata Muszyńska 

Prof. KPSW dr hab. Anna Frąckowiak  

dr Justyna Ratkowska-Pasikowska 

dr Grzegorz Piekarski 

dr Sławomir Pasikowski 

dr Krystyna Kmiecik-Baran  

 

Sekretarze konferencji:  
dr Grzegorz Piekarski - Akademia Pomorska w Słupsku; tel.: 693 777 979; mail: gpr@wp.pl 

mgr Katarzyna Błasińska - Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej 
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TEMATYKA WARSZTATÓW (DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI) 

1. Edukacja równościowa - cele i metody wdrażania (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej) 

2. Sposoby przeciwdziałania mowie nienawiści (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej) 

3. Możliwości włączenia treści edukacji globalnej do zajęć edukacyjnych (Centrum Edukacji 

Obywatelskiej) 

4. Metody przeciwdziałania mowie nienawiści na tle homofobicznym (Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

LGBT Tolerado) 

5. Praca z dziećmi imigrantów/uchodźców (Fundacja Ocalenie) 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 

Warunkiem udziału w konferencji i/lub warsztatach metodycznych jest wypełnienie  

i wysłanie karty zgłoszeniowej do dnia 16 listopada 2015 r. mailowo na adres:gpr@wp.pl 

 Udział w konferencji oraz warsztatach jest bezpłatny. Uczestniczy pokrywają jedynie 

koszty dojazdu oraz ewentualnego noclegu (we własnym zakresie). Organizatorzy planują wydać 

monografię naukową, do której zakwalifikowane zostaną teksty zrecenzowane pozytywnie.  

 

INSTRUKCJA WYDAWNICZA 

1. Artykuły oraz konspekty warsztatów i plakaty do opublikowania w recenzowanej monografii powinny być 

przesłane w formie elektronicznej do dnia 16 listopada 2015 r. na adres e-mail: gpr@wp.pl   z dopiskiem w 

tytule wiadomości konferencja – artykuł. 

2. Punktacja prac opublikowanych w monografii: język polski 4 pkt., język angielski 5 pkt.  

3. Istnieje również możliwość publikacji artykułów w Czasopiśmie Pedagogicznym afiliowanym przy 

Akademii Pomorskiej w Słupsku (wymagania edytorskie po zgłoszeniu chęci publikacji).  

 NORMY EDYTORSKIE 

1. Artykuł powinien być napisany w edytorze tekstu Microsoft Word (format doc lub docx) z 

zachowaniem następujących reguł: 

 format (rozmiar papieru) – A4, 

 marginesy: lewy, prawy, dolny, górny – 2,5 cm, 

 czcionka – Times New Roman 12 pkt., 

 interlinia (odstęp między wierszami) – 1,5, 

 akapit (wcięcie pierwszego wiersza) – 1 cm (bez odstępu między akapitami), 

 tekst wyjustowany (bez dzielenia wyrazów), 

 dopuszczalne wyróżnienia w tekście – kursywa i/lub pogrubienie (bez  

       podkreślania), 

 wypunktowanie – dopuszczalny znak „•”, 

 tytuł tabeli (nad tabelą) – Times New Roman 11 pkt., wyrównany do lewej, (Tabela1.), 

 tekst w tabeli – Times New Roman 10 pkt., wyjustowany (bez kolorów  

i cieniowania), 

 styl tabeli – prosty (siatka), 

 tytuł rysunku (pod rysunkiem) – Times New Roman 11 pkt., wyśrodkowany,  

       (Rys. 1.), 

 elementy graficzne – czarno-białe, 

 źródło (pod tabelą lub rysunkiem) – Times New Roman 10 pkt.,   

       wyśrodkowane, 

 poszczególne elementy artykułu oddzielone pustym wierszem. 
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2. Układ artykułu 

Imię i nazwisko autora/autorów – wyrównane do lewej 

Nazwa jednostki (afiliacja) – wyrównana do lewej 

Adres e-mail autora/autorów – wyrównany do lewej 

Wstęp – tekst wyjustowany 

Część główna z podziałem na sekcje – tekst wyjustowany; tytuły sekcji ponumerowane i pogrubione 

Zakończenie – tekst wyjustowany 

Bibliografia – tylko pozycje przywołane w artykule; tekst wyjustowany 

Tytuł artykułu w języku angielskim – pogrubiony, wielkimi literami, wyśrodkowany 

Streszczenie w języku angielskim (Summary) – od 500 do 1000 znaków (ze spacjami); tekst 

wyjustowany 

Słowa kluczowe w języku angielskim (Key words) – 4-6 słów 

3. Zasady sporządzania przypisów 

Przypisy powinny być umieszczone u dołu strony i ponumerowane w sposób ciągły w całym artykule. Należy 

je zapisać czcionką Times New Roman 10 pkt, wyjustować, zastosować interlinię 1,0. Pozycje cytowane w 

artykule należy zapiać w przypisach według następującego wzoru: 

1
 M. Adamowicz, Strategie rozwoju lokalnego. Aspekty instytucjonalne, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 

2003, s. 17. 
2
 P. Kubiński, L. Kwieciński, L. Żurawowicz, Naukowiec przedsiębiorcą. Własność intelektualna, 

Dolnośląska Platforma Promocji Przedsiębiorczości Akademickiej, Wrocław 2010, s. 29. 
3 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 z późn. 

zm. 
4
 J.J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2001, s. 78-79. 

5
 S. Krzemiński, Polityka transportowa a rozwój transportu [w:] Ekonomiczne instrumenty wsparcia 

ożywienia gospodarki w Polsce, red. K. Szczepaniak, K. Zbytniewska, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2003, 

s. 146. 
6
 Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012, s. 12. 

7 
A. Białas-Motyl, Kluczowe aspekty metodologiczne statystyki transportu kolejowego w Unii Europejskiej, 

„Wiadomości Statystyczne” 2012, nr 10, s. 86. 

W przypadku pozycji wcześniej już cytowanych w artykule (na poprzednich stronach) przypis należy 

sporządzić następująco:  
5
 J.J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, op. cit., s. 80. 

Jeśli są dwa lub więcej cytatów z tej samej pozycji, jeden za drugim na tej samej stronie, przypis należy 

sporządzić następująco: 
9
 Tamże, s. 412. 

4. Zasady sporządzania bibliografii 

Bibliografia powinna zawierać tylko źródła cytowane/wskazywane w artykule  

i być zredagowana w następujący sposób: 

 nazwisko(-a) autora(-ów), inicjały imion, 

 tytuł pracy, 

 wydawnictwo, 

 miejsce i rok wydania. 

Bibliografia powinna być uporządkowana alfabetycznie według nazwisk autorów (pierwszego autora) według 

następującego wzoru: 

Adamowicz M., Strategie rozwoju lokalnego. Aspekty instytucjonalne, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003. 

Białas-Motyl A., Kluczowe aspekty metodologiczne statystyki transportu kolejowego  

w Unii Europejskiej, „Wiadomości Statystyczne” 2012, nr 10. 

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996. 

Krzemiński S., Polityka transportowa a rozwój transportu [w:] Ekonomiczne instrumenty wsparcia ożywienia 

gospodarki w Polsce, red. K. Szczepaniak, K. Zbytniewska, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2003. 
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Kubiński P., Kwieciński L., Żurawowicz L., Naukowiec przedsiębiorcą. Własność intelektualna, Dolnośląska 

Platforma Promocji Przedsiębiorczości Akademickiej, Wrocław 2010. 

Parysek J. J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2001. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012. 

Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, red. D. Strahl, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 

1998. 

Transport drogowy w Polsce w latach 2010 i 2011, GUS, Warszawa 2013. 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 z późn. 

zm. 

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, https://www. 

funduszeeuropejskie.gov.pl/konfszkol/konferencje/Documents/Zalozenia_realizacji_POPC_na_konferencje_r

egionalne_26062013.pdf [dostęp: 29.07.2013]. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

Uczestnicy konferencji mają możliwość zarezerwowania miejsca noclegowego  

w pokojach gościnnych Domów Studenckich Akademii Pomorskiej w Słupsku. W tym celu prosimy o 

kontakt:  

 

dr Małgorzata Jarecka-Żyluk tel.: 601 686 939  

 

 

Więcej informacji:  

http://www.edukacjarownosciowa.slupsk.pl/ 

 

 

Konferencja i warsztaty są realizowane w ramach projektu "Wirtu@lni-Re@lni", 

realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji,                                     

finansowanego z Funduszy EOG. 
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