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Komunikat 1 

 

Szanowni Państwo,  

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Całożyciowe uczenie się - konteksty indywidualne, partykularne i 

uniwersalne” jest reakcją i odpowiedzią na zachodzące przeobrażenia społeczne umocowane w globalizacji i postępie 

technologicznym, wpływającym na życie codzienne współczesnego człowieka, a więc i na kształt edukacji.  
Wraz z zachodzącymi zmianami coraz częściej pojawia się pytanie o uniwersalne wartości wychowawcze, o 

miejsce specyficznych dla kraju czy regionu, dla mniejszości narodowych czy imigrantów, tradycji oświatowych, ale 

też i o indywidualne potrzeby jednostki. Ważne zatem jest podjęcie naukowego dyskursu z jednej strony nad tym co 

zmierza do ujednolicenia i dąży do powszechności, a z drugiej nad przeciwieństwem uniwersalizmu, czyli 

partykularyzmem i indywidualizmem w edukacji.  

Uniwersalnymi wartościami, które powinny być realizowane przez wszystkie państwa świata jest 

odpowiedzialność za utrzymanie pokoju, wychowanie społeczeństwa do dialogu, tolerancji, odpowiedzialności za 

środowisko naturalne, za 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. Te trzy wydawałoby się odmienne w swym znaczeniu pojęcia – 

uniwersalizm, partykularyzm i indywidualizm - jednak nie wykluczają się, ale wzajemnie się dopełniają i ubogacają, 

pod warunkiem, że zachowany będzie rozsądek w ich przyjmowaniu, analizie i realizacji.   

Konferencja ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń naukowców z różnych państw europejskich 

oscylujących wokół całożyciowej gotowości człowieka do podejmowania kształcenia w różnych obszarach i na 

różnych etapach życia, z uwzględnieniem kontekstów indywidualnych, lokalnych, regionalnych, krajowych i 

uniwersalnych.  

 

Patronaty Naukowe: 

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne 

 

 

 

Akademickie Towarzystwo Andragogiczne 

 

Patronaty Honorowe: 

JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr hab. Jacek Semaniak 

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz 

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski 

Prezydent Miasta Kielce Bogdan Wenta 

 

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. Ciągłość edukacji – wymiar cywilizacyjny, społeczny, kulturowy i historyczny 

2.   Edukacyjne, kulturowe i społeczne wyzwania współczesności 

3.   Uniwersalizm pracy ludzkiej – praca jako wyznacznik egzystencji człowieka 

4.   Dziecko, rodzina, senior – wychowanie i dialog 

5. Środowisko globalne - środowisko lokalne, relacje społeczne i grupy społeczne. 



6.  Edukacja w społeczeństwie dla wszystkich grup wiekowych 

7.  Szkoła, nauczyciel, uczeń – konteksty indywidualne i partykularne 

 

Prosimy o zarezerwowanie w swoich terminarzach czasu na to spotkanie naukowe i przyjazd w piękne 

Góry Świętokrzyskie. 

W związku z sytuacją epidemiologiczną termin konferencji może ulec zmianie, o czym Państwa 

poinformujemy we właściwym czasie. 
 

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: edukacjaustawicznaujk@gmail.com 

          Komitet Organizacyjny 

 

 

Organizacja i uczestnictwo w konferencji: 

 
• Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w konferencji oraz tematów referatów lub 

komunikatów do 15 maja 2020 roku w formularzu rejestracyjnym pod linkiem 
https://forms.gle/QVxqSi89RPKAJs1P8 

• Teksty wystąpień zostaną opublikowane na łamach czasopism „Studia Pedagogiczne - Problemy 

Społeczne, Pedagogiczne i Artystyczne” oraz  „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 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 zgodnie z wymogami redakcji ww. 

czasopism. 

• 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 4 czerwca 2020 

roku wynosi 120 PLN.  

• 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 wypełnienie formularza rejestracyjnego pod linkiem 
https://forms.gle/QVxqSi89RPKAJs1P8 do 15 maja 2020 roku i  uiszczenie opłaty konferencyjnej do końca 

maja 2020 roku, na konto: 
 

FUNDACJA RESTART 

Milczany 123, 27-600 Sandomierz 

71 1050 1416 1000 0090 3157 9676 

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 na adres: edukacjaustawicznaujk@gmail.com  

lub telefonicznie – tel. 605 743 047 

 

Szczegółowy program konferencji prześlemy po 15 maja. 
 

W oczekiwaniu na spotkanie i naukową refleksję przesyłamy wyrazy szacunku i serdecznie 

pozdrawiamy. 

 

https://forms.gle/QVxqSi89RPKAJs1P8
https://forms.gle/QVxqSi89RPKAJs1P8


Organizatorzy 

 

 

 

 

 
 

* Dla uczestników konferencji wstępnie zarezerwowano miejsca noclegowe w hotelu DAL ul. Piotrkowska 

12 (https://www.hoteldal.pl/) tel. +48 41 336 10 00, +48 41 336 10 10 

- pokój jednoosobowy – 160 zł, 

- pokój dwuosobowy – 180 zł (1 osoba 90 zł) 

Hotel dysponuje parkingiem (parking płatny – 15 zł/doba dla gości konferencyjnych), śniadanie w cenie 

noclegu. 

Aby zarezerwować miejsce w hotelu DAL, należy dokonać tego do 20 maja 2017 roku, podając podczas 

rejestracji informację, że jest się uczestnikiem konferencji UJK i hasło „Edukacja”. Ceny noclegów dla 

uczestników konferencji są inne niż podane w cennikach. Prosimy o dotrzymanie ww. terminu, gdyż w 

Kielcach może być problem z rezerwacją noclegów ze względu na targi.  

 

Uroczysta kolacja będzie miała miejsce w hotelu DAL.   

 

 
 

https://www.hoteldal.pl/

