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Komunikat 1
Szanowni Państwo,
W ubiegłym roku pragnęliśmy się z Państwem spotkać na naszej II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Całożyciowe uczenie się – konteksty indywidualne,
partykularne i uniwersalne”, która miała być wydarzeniem cyklicznym organizowanym przez kieleckie środowisko andragogów. Niestety sytuacja jaka zaistniała w związku
z epidemią COVID-19 i ograniczenia z nią związane, pokrzyżowały nam te zamiary. W roku bieżącym pragniemy wrócić do naszych zamierzeń bogatsi o różnorakie doświadczenia
osobiste i zawodowe w tych szczególnych warunkach. Wierzymy, że tym razem uda się pokonać wszelkie przeszkody i konferencja odbędzie się zgodnie z planem.
Konferencja „Całożyciowe uczenie się – konteksty indywidualne, partykularne i uniwersalne” jest reakcją na zachodzące przeobrażenia społeczne, ograniczenia
i możliwości wynikające z wszechobecnej globalizacji, postępu technologicznego i warunków epidemicznych, które wpływają na życie codzienne współczesnego człowieka oraz
kształt jego edukacji. Wraz z obserwowanymi zmianami coraz częściej pojawia się pytanie o uniwersalne wartości wychowawcze, o miejsce tradycji oświatowych specyficznych
dla kraju czy regionu, dla mniejszości narodowych czy imigrantów, ale też i o indywidualne potrzeby jednostki. Dlatego niezmiernie ważne wydaje się podjęcie naukowej dyskusji
z jednej strony nad tym, co zmierza do ujednolicenia i dążności do powszechności, a z drugiej – nad przeciwieństwem uniwersalizmu, czyli partykularyzmem i indywidualizmem
w edukacji. Trzeba również, w tej nowej dla nas wszystkich sytuacji, poddać refleksji zdalne, całożyciowe uczenie się w warunkach różnorodnych ograniczeń.
Uniwersalnymi wartościami, których realizację postulują wszystkie państwa świata, jest odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i środowisko naturalne, wychowanie
społeczeństwa do dialogu, tolerancji, kształtowanie postaw proekologicznych, kultywowanie wartości humanizmu, przestrzeganie praw człowieka, przeciwdziałanie
nacjonalizmowi, rasizmowi i totalitaryzmowi. Na drugim biegunie pozostają sprawy wychowania patriotycznego, regionalizmu, odmienności religijnej czy kulturowej, niezależnej
oświaty, ale też indywidualnych potrzeb edukacyjnych jednostki. Trzy pojęcia, wymienione w tytule konferencji, które wydają się odmienne w swym znaczeniu – uniwersalizm,
partykularyzm i indywidualizm – nie wykluczają się jednak, lecz wzajemnie dopełniają i ubogacają, pod warunkiem, że zachowany będzie rozsądek w ich rozumieniu, interpretacji
i realizacji.
Konferencja ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń naukowców z różnych państw europejskich oraz dyskusję oscylującą wokół całożyciowej gotowości człowieka do
podejmowania kształcenia w różnych obszarach i na różnych etapach życia, z uwzględnieniem kontekstów indywidualnych, lokalnych, regionalnych, krajowych i uniwersalnych.
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W trakcie konferencji pragniemy pochylić się nad zagadnieniami ważnymi dla każdego człowieka bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, narodowość i szerokość
geograficzną. Mamy nadzieję zainteresować i zainspirować Państwa do wymiany poglądów i prowadzenia dyskusji wokół następujących zagadnień:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ciągłość edukacji – wymiar cywilizacyjny, społeczny, kulturowy i historyczny
Edukacyjne, kulturowe i społeczne wyzwania współczesności
Uniwersalizm pracy ludzkiej – praca jako wyznacznik egzystencji człowieka
Dziecko, rodzina, senior – wychowanie i dialog
Środowisko globalne - środowisko lokalne, relacje społeczne i grupy społeczne
Edukacja w społeczeństwie dla wszystkich grup wiekowych
Szkoła, nauczyciel, uczeń – konteksty indywidualne i partykularne
Nowa rzeczywistość edukacyjna – kształcenie zdalne

Organizacja i uczestnictwo w konferencji:
•
Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w konferencji do 30 kwietnia 2021 roku poprzez stronę: https://forms.gle/4FuJCzF3W8TFevUh7
•
Teksty wystąpień zostaną opublikowane na łamach czasopism „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” oraz Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika – po
uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych lub w formie recenzowanej pracy zbiorowej (publikacja w wydawnictwie z listy ministerialnej).
•
Teksty w języku polskim lub angielskim prosimy przygotować z wymogami redakcji ww. czasopism.
•
Przewidujemy dwie formy udziału w konferencji: udział stacjonarny i udział on-line. Prosimy o zaznaczenie wybranej opcji przy rejestracji**.
•
Opłata konferencyjna wynosi 300 PLN i obejmuje: udział w konferencji, publikację, obiady i catering (bez bankietu). Dodatkowa opłata za udział w bankiecie
zorganizowanym w dniu 8 czerwca 2021 roku wynosi 120 zł. Udział w konferencji w systemie on-line, bez publikacji, jest bezpłatny.
•
Noclegi każdy z uczestników zapewnia sobie we własnym zakresie*.

•
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji organizatorzy nie zwracają opłaty konferencyjnej.
•
Koszty podróży uczestnikom konferencji pokrywają jednostki delegujące.
•
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest nadesłanie karty zgłoszenia droga mailową do 30 kwietnia 2021 roku oraz wniesienie opłaty konferencyjnej do dnia 10 maja
2021 roku, na konto:
Raiffeisen Bank Polska S.A
48 1750 1110 0000 0000 2108 1237
W tytule należy wpisać: IMIĘ I NAZWISKO z dopiskiem „EDUKACJA”
•

W czasie konferencji organizatorzy umożliwiają korzystanie z rzutnika multimedialnego i komputera.

Pytania dotyczące konferencji prosimy kierować również na adres: edukacjaustawicznaujk@gmail.com lub telefonicznie: 606 883 078
Szczegółowy program konferencji prześlemy po 15 maja. **
W oczekiwaniu na spotkanie i naukową refleksję przesyłamy wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiamy.

Organizatorzy

* Dla uczestników konferencji zarezerwujemy wstępnie miejsca noclegowe w dwóch położonych w pobliżu siedziby Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK
(miejsca obrad) hotelach. W jednym z nich planujemy także zorganizowanie uroczystej kolacji. O szczegółach, cenie pokoi i warunkach ich rezerwacji
poinformujemy w KOMUNIKACIE 2.
** Dla osób, które z różnych przyczyn nie będą mogły przyjechać na konferencję zorganizujemy sekcję zdalną. Prosimy o zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym
w jakiej formie chcecie Państwo wystąpić na konferencji (stacjonarnie czy zdalnie).
Oto link do spotkania w aplikacji Zoom /
8 czerwca 2021
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92392490431?pwd=NU9iSEdCNnNWVHpObjdmc05PeE5JZz09
Meeting ID: 923 9249 0431
Passcode: 747215
9 czerwca 2021
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99755188015?pwd=TEsyUVVGaEJkUFNjZDVXYzhBSUtYUT09
Meeting ID: 997 5518 8015
Passcode: 747215
Dla pewności link prześlemy jeszcze raz drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail. Do zobaczenia na konferencji.

