
                                      
 

 

 

 

 

V Międzynarodowa Konferencja Edukacji Krytycznej 

Analiza – Edukacja – Działanie.  

Edukacja krytyczna na rzecz ekonomicznej i społecznej sprawiedliwości 

Wrocław, 15–18 czerwca 2015 

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w piątej Międzynarodowej Konferencji Edukacji 

Krytycznej, organizowanej przez Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły 

Wyższej oraz Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, która 

odbędzie się we Wrocławiu w dniach 15-18 czerwca 2015. 

 

 

Międzynarodowa Konferencja Edukacji Krytycznej to wydarzenie cykliczne, organizowane 

corocznie od 2010 r. Dotychczasowe edycje konferencji, które odbywały się w Grecji i Turcji, 

gromadziły wybitnych przedstawicieli i przedstawicielki środowiska zaangażowanych 

badaczy, teoretyków i praktyków edukacji zorientowanej na indywidualną i społeczną 

emancypację.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      
 

 

Wśród tegorocznych gości znajdują się czołowi reprezentanci i reprezentantki pedagogiki 

krytycznej w Polsce i na świecie: 

Peter McLaren  

Chapman University, USA 

Antonia Darder  

Loyola Marymount University, USA 

Joyce Canaan  

Birmingham City University, UK 

Hana Cervinkova  

Dolnośląska Szkoła Wyższa, Polska 

Adam Chmielewski  

Uniwersytet Wrocławski, Polska 

Anna Dzierzgowska  

Wielokulturowe Liceum Humanistyczne 

im. Jacka Kuronia, Polska 

Panagiota Gounari  

University of Massachusetts, USA 

George Grollios  

Aristotle University of Thessaloniki, 

Grecja 

Gail Edwards  

Newcastle University, UK 

Dave Hill  

Anglia Ruskin University, UK 

Aygülen Kayahan Karakul  

Izmir Katip Çelebi University, Turcja 

Ravi Kumar  

South Asian University, Indie 

Robert Kwaśnica  

Dolnośląska Szkoła Wyższa, Polska 

Heidi Mirza  

Goldsmiths College, University of London, 

UK 

Lilia Monzo  

Chapman University, USA 

Ünal Özmen  

Journalist/Author, Turcja 

Lotar Rasiński  

Dolnośląska Szkoła Wyższa, Polska 

Guy Senese  

Northern Arizona University, USA 

Bogusław Śliwerski  

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska 

Kostas Skordoulis  

National and Kapodistrian University of 

Athens, Grecja 

 

Tomasz Szkudlarek  

Uniwersytet Gdański, Polska 

 

Paolo Vittoria  

Federal University of Rio de Janeiro, 

Brazylia 

 

Ahmet Yildiz  

Ankara University, Turcja 

 

Marta Zahorska – Bugaj  

Uniwersytet Warszawski, Polska 

 

Edyta Zierkiewicz 

Uniwersytet Wrocławski, Polska



                                      
 

 

PROBLEMATYKA KONFERENCJI 

Temat tegorocznej konferencji brzmi: Analiza – Edukacja – Działanie. Edukacja krytyczna 

na rzecz ekonomicznej i społecznej sprawiedliwości  

 

Tak sformułowany temat obejmuje szeroki wachlarz zagadnień, wśród których znajdują się 

(choć którego nie wyczerpują) następujące propozycje: 

 

 edukacja a problemy nierówności, 

wykluczenia i inkluzji 

 kryzys ekonomiczny a edukacja 

 przeobrażenia szkoły i uniwersytetu 

w warunkach neoliberalizmu  

i neokonserwatyzmu 

 polityka edukacyjna na poziomie 

lokalnym, narodowym i globalnym 

 rola i sytuacja nauczycieli  

w warunkach neoliberalnego 

kapitalizmu 

 filozoficzne podstawy pedagogiki 

krytycznej 

 współczesne dyskursy pedagogiki 

krytycznej 

 ukryty program edukacji 

 opór w szkole/akademii, opór 

wobec szkoły/akademii 

 seksualność, płeć i gender w 

edukacji 

 pedagogika krytyczna wobec 

nacjonalizmu, ksenofobii i rasizmu 

 tożsamość i podmiotowość  

w perspektywie pedagogiki 

krytycznej 

 edukacja obywatelska 

w perspektywie krytycznej 

 edukacja i demokracja 

 edukacja i rewolucja 

 edukacja wobec wojny, konfliktu  

i przemocy 

 edukacja krytyczna a media  

i kultura popularna 

 krytyczna pedagogika pracy 

 krytyczna edukacja dorosłych 

 aktywizm i ruchy społeczne  

a edukacja 

 krytyczna edukacja środowiskowa 

i globalna 

 pozaformalne praktyki edukacji 

krytycznej 

 



                                      
 

 

Gorąco zachęcamy do zgłaszania wystąpień poruszających powyższe zagadnienia, jak i do 

formułowania propozycji referatów dotyczących innych aspektów edukacji w perspektywie 

krytycznej.  

 

Pragniemy podkreślić między- i ponaddyscyplinarny charakter konferencji i zachęcić do 

udziału także osoby niezwiązane z pedagogiką jako dyscypliną akademicką. Zapraszamy 

zatem przedstawicieli i przedstawicielki filozofii, socjologii, antropologii, psychologii, 

kulturoznawstwa, sztuki, prawa, historii, politologii, filologii, medioznawstwa, a także nauk o 

zdrowiu, nauk ścisłych i technicznych. W szczególności zaś nasze zaproszenie kierujemy do 

praktyków – nauczycieli i nauczycielek, edukatorów i edukatorek, działaczy i działaczek 

społecznych, pracowników i pracownic socjalnych, środowiska organizacji pozarządowych, 

związków zawodowych i ruchów społecznych. 

 

Chcemy, aby wydarzenie to stworzyło przestrzeń dla dyskusji nad rolą edukacji i osób w nią 

zaangażowanych w dążeniu do autentycznej zmiany społecznej w różnych obszarach życia – 

dyskusji przekraczającej granice dyscyplin i mury akademii oraz inspirującej do działania. 

 

Konferencji towarzyszyć będzie premiera pierwszego polskiego wydania książki Życie w 

szkołach. Wprowadzenie do pedagogiki krytycznej autorstwa Petera McLarena (tłum. 

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Jan Dzierzgowski, Marcin Starnawski), która ukaże się 

nakładem Wydawnictwa Naukowego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. 

 

ZGŁOSZENIA I OPŁATY 

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń wystąpień indywidualnych (referat 15 min.) lub sesji 

specjalnych, czyli propozycji kilku spójnych tematycznie wystąpień. Na jedną sesję 

przewidujemy maksymalnie 4 wystąpienia po 15 min. 

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania na stronie internetowej konferencji: 

www.dsw.edu.pl/icce-pl. Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres: 

iisce@dsw.edu.pl. 

 

http://www.dsw.edu.pl/icce-pl
mailto:iisce@dsw.edu.pl


                                      
 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń czynnego uczestnictwa upływa 20 marca 2015. Ze względów 

organizacyjnych zachęcamy jednak do zgłaszania się jak najwcześniej – ocena abstraktów 

dokonywana jest na bieżąco, a informacja o akceptacji lub odrzuceniu wysyłana jest w ciągu 

tygodnia. 

 

Opłata konferencyjna wynosi:  

100 EUR (400 PLN) – dla pracowników naukowych i wykładowców uczelni wyższych. 

60 EUR (240 PLN) – dla studentów, doktorantów i nauczycieli/praktyków. 

 

Opłata obejmuje: udział w konferencji i materiały, publikację wybranych wystąpień w książce 

pokonferencyjnej, przyjęcie powitalne, przerwy kawowe i obiadowe we wszystkie dni trwania 

konferencji, tłumaczenie symultaniczne (angielski / polski) wystąpień na sesjach plenarnych 

oraz podczas wybranych sesji równoległych. 

 

Opłata nie obejmuje kolacji w środę 17 czerwca 2015 – osoby chcące w niej uczestniczyć 

proszone są o wniesienie dodatkowej opłaty 25 EUR/ 100 PLN podczas rejestracji, w dniu 

rozpoczęcia konferencji. 

 

Opłaty konferencyjne należy wnosić po otrzymaniu informacji o akceptacji zgłoszenia, do 

dnia 10 kwietnia 2015 na konto bankowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej:   

 

BZ WBK SA 13 O/Wrocław PL 33 1090 2402 0000 0006 1001 1564   

W tytule przelewu prosimy wpisać: "ICCE: Imię i Nazwisko uczestnika".  

Kod SWIFT (dla przelewów międzynarodowych): WBKPPLPP. 

 

 

WAŻNE DATY 

20 marca 2015 – ostateczny termin przesłania abstraktu wystąpienia  

10 kwietnia 2015 – ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej 

 

 



                                      
 

 

PUBLIKACJE POKONFERENCYJNE 

Lista czasopism naukowych, w których –  pod warunkiem pozytywnego przejścia procedury 

recenzyjnej – możliwe będzie opublikowanie artykułów opartych na wystąpieniach 

konferencyjnych oraz wytyczne dla autorów chcących opublikować swoje wystąpienie w 

książce pokonferencyjnej podane są na stronie internetowej konferencji: 

http://www.dsw.edu.pl/icce-pl/publikacje-pokonferencyjne/.  

 

KONTAKT 

Konferencja organizowana jest przez Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły 

Wyższej we współpracy z Zakładem Filozofii Społecznej i Politycznej Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 

 

 

  

 

 

 

LOKALNY KOMITET ORGANIZACYJNY 

Hana Cervinkova  

Dolnośląska Szkoła Wyższa 

Adam Chmielewski 

Uniwersytet Wrocławski 

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk 

Uniwersytet Wrocławski 

Katarzyna Gawlicz 

Dolnośląska Szkoła Wyższa 

Urszula Kłobuszewska 

Dolnośląska Szkoła Wyższa 

Michał Kruszelnicki 

Dolnośląska Szkoła Wyższa 

Wojciech Kruszelnicki 

Dolnośląska Szkoła Wyższa 

Barbara Kutrowska 

Dolnośląska Szkoła Wyższa 

Mirosława Nowak-Dziemianowicz 

Dolnośląska Szkoła Wyższa 

Andrzej Ostrowski 

Uniwersytet Wrocławski 

Lotar Rasiński 

Dolnośląska Szkoła Wyższa 

Paweł Rudnicki 

Dolnośląska Szkoła Wyższa 

Marcin Starnawski 

Dolnośląska Szkoła Wyższa 

Rafał Włodarczyk 

Uniwersytet Wrocławski 

Agnieszka Zembrzuska 

Dolnośląska Szkoła Wyższa 

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa 

Wydział Nauk Pedagogicznych 

ul. Strzegomska 55 

53-611 Wrocław 

Tel. 71 356 15 72 

e-mail: iisce@dsw.edu.pl  

Strona internetowa konferencji: 

www.icce.uls.edu.pl (w języku angielskim) 

www.dsw.edu.pl/icce-pl/ (w języku polskim) 

oraz www.facebook.com/icce2015 

 

Konferencja została objęta patronatem przez Tygodnik Społeczno-Oświatowy „Głos Nauczycielski”. 

 

http://www.dsw.edu.pl/icce-pl/publikacje-pokonferencyjne/
mailto:iisce@dsw.edu.pl
http://www.icce.uls.edu.pl/
http://www.dsw.edu.pl/icce-pl/
http://www.facebook.com/icce2015

