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Komunikat 1 
 

V  Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
(e-Konferencja) 

 

pt. Sukces życiowy w warunkach dystansu społecznego 
 

Organizator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki 

 
zaprasza na konferencję naukową (e-Konferencja),  

która odbędzie się w formie zdalnej w dniu 

 

 4 czerwca 2021 r. (piątek) 
(e-Konferencja) 

 
 

Konferencja będzie piątą edycją zapoczątkowanego w 2017 roku cyklu corocznych spotkań 
naukowych poświęconych kategorii sukcesu życiowego w kontekście pedagogiki społecznej.  
Ze względu na zagrożenie epidemiczne konferencja odbędzie się w formie zdalnej (e-Konferencja).  
    Bieżąca sytuacja nacechowana jest brakiem stabilizacji i niepewnością związaną z obecnością 
wirusa SARS-CoV-2. Wprowadzone powszechnie w szkolnictwie zdalne nauczanie, konieczność 
utrzymania fizycznego dystansu od drugiego człowieka w miejscach publicznych czy zmiana trybu 
życia i przyzwyczajeń, to tylko niektóre czynniki, które wpłynęły na zmianę funkcjonowania  
w przestrzeni edukacyjnej, ale również na jakość kontaktów interpersonalnych.  
    Celem głównym konferencji będzie interdyscyplinarne ukazanie szeroko rozumianych zagadnień 
związanych z edukacją i wychowaniem oraz funkcjonowaniem człowieka w warunkach dystansu 
społecznego spowodowanego pandemią COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem kategorii 
sukcesu życiowego. 
    Tematyka spotkania naukowego, skoncentrowana będzie wokół kategorii sukcesu i sukcesu 
życiowego. Analizie poddane zostaną wychowawcze i edukacyjne rozwiązania sprzyjające osiąganiu 
sukcesów i sukcesu życiowego przez młodzież szkolną i dorosłych w warunkach dystansu społecznego 
spowodowanego pandemią COVID-19.  
    Zapraszamy do dialogu, dyskusji, wymiany myśli i doświadczeń na temat współczesnych 
problemów społecznych, ogólnej sytuacji rodziny, kondycji polskiej oświaty, społecznych  
oraz edukacyjnych uwarunkowań sukcesu życiowego młodzieży i dorosłych w obecnej sytuacji 
zagrożenia epidemicznego.  
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Komitet Naukowy Konferencji: 
 
Prof. dr hab. Wanda Dróżka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Prof. dr hab. Małgorzata Przeniosło (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr hab. Dariusz Adamczyk, profesor uczelni (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie) 
Dr hab. Mirosław Babiarz, profesor uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr hab. Stanisław Cygan, profesor uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, profesor uczelni (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie) 
Dr hab. Anna Dudak, profesor uczelni (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 
Dr hab. Paulina Forma, profesor uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr hab. Krzysztof Gąsior, profesor uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr hab. Alina Górniok-Naglik, profesor uczelni (Małopolska Uczelnia Państwowa imienia rotmistrza 
Witolda Pileckiego w Oświęcimiu) 
Dr hab. Małgorzata Kaliszewska, profesor uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr hab. Sławomir Koziej, profesor uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr hab. Ewa Kula, profesor uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr hab. Paweł Kurtek, profesor uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska, profesor uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr hab. Władimir Pasicznik, profesor uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr hab. Andrzej Różański, profesor uczelni (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 
Dr hab. Tadeusz Sakowicz, profesor uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr hab. Ewa Sarzyńska-Mazurek, profesor uczelni (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 
Dr hab. Barbara Skałbania, profesor uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr hab. Krzysztof Sychowicz, profesor uczelni (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki  
i Przedsiębiorczości w Łomży) 
Dr hab. Agnieszka Szplit, profesor uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr hab. Anna Wileczek, profesor uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr hab. Mariola Wojciechowska, profesor uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr hab. Danuta Wosik-Kawala, profesor uczelni (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 
Dr hab. Zuzanna Zbróg, profesor uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska, profesor uczelni (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr Beata Bugajska-Jaszczołt (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr Sylwia Jaronowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) 
Dr Małgorzata Kwaśniewska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr Lidia Pawelec (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr Anna Róg (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
Dr Joanna Smyła (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
 

Komitet Organizacyjny Konferencji: 
 

Dr Dominik Borawski – sekretarz  
Dr inż. Rafał Kołodziejczyk – członek  
Dr Tomasz Łączek – przewodniczący  
Mgr Paweł Garbuzik – członek 
Mgr Krzysztof Kupczewski – sekretarz 
Mgr Justyna Żelichowska – członek (doktorantka UJK w Kielcach) 
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Proponujemy następujące zagadnienia tematyczne konferencji: 
 

1. Nauczanie zdalne jako element sukcesu edukacyjnego uczniów i studentów  
– wyzwania i ograniczenia. 

2. Współczesne problemy młodzieży szkolnej i akademickiej w warunkach dystansu 
społecznego a sukces życiowy.  

3. Internet jako przestrzeń zdobywania wiedzy i kontaktów społecznych w obliczu zmian 
związanych z pandemią COVID-19 – perspektywy i bariery. 

4. Środowisko rodzinne jako miejsce wsparcia i źródło siły w osiąganiu sukcesów. 
5. Współczesne rozumienie sukcesu życiowego przez dzieci, młodzież i dorosłych wobec 

zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 – nadzieje i zagrożenia. 
6. Czynniki wzmacniające i utrudniające osiągnięcie sukcesu życiowego  

w poszczególnych etapach życia człowieka. 
7. Rozważania wokół definicji sukcesu życiowego w kontekście różnych obszarów 

społecznego funkcjonowania człowieka. 
 

 
Zapraszamy pracowników naukowych z różnych ośrodków akademickich, nauczycieli, 
wychowawców, pedagogów oraz wszystkich zainteresowanych. 
 
 
Informacje organizacyjne 
 
 Miejsce konferencji: e-Konferencja (z użyciem samodzielnie obsługiwanego komunikatora 
internetowego Teams). 
 Opłata konferencyjna wynosi 420 zł i obejmuje: uczestnictwo w konferencji poprzez wystąpienie  
z referatem, certyfikat potwierdzający udział w konferencji (forma papierowa), opublikowanie 
zaproponowanego tekstu (tylko w przypadku otrzymania pozytywnych recenzji), publikację 
książkową z opublikowanym artykułem naukowym, koszty przesłania publikacji książkowej  
(w przypadku publikacji tekstu dwóch lub więcej autorów, każdy wnosi odrębną opłatę 
konferencyjną). 
 Konferencja nie posiada dofinansowania oraz nie posiada partnerów biznesowych. 
 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgodności treści wystąpienia z tematyką 
konferencji. Potwierdzeniem udziału w konferencji będzie dokonanie przelewu wymaganej kwoty  
do dnia 31 maja 2021 r. na konto: 
 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce  
Millenium Bank 
Nr konta bankowego 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719 
W tytule: Imię i nazwisko, Konferencja SUKCES - subkonto 82 
 

 Faktura zostanie wystawiona na życzenie uczestnika w ciągu 14 dni od wykonania przelewu (tylko 
w przypadku zaznaczenia odpowiedniej rubryki w Karcie zgłoszenia). 
 Kartę zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesłać do dnia 31 maja 2021 r. na adres:  
konferencja.sukces.zyciowy@ujk.edu.pl  
 Tekst przygotowany do druku należy przesłać do 30 czerwca 2021 r. (przesłanie tekstu  
po wyznaczonym terminie skutkować będzie brakiem jego publikacji). 
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KALENDARIUM KONFERENCJI 
 

Do  31 maja 2021 r.  1. Przesłanie Karty zgłoszenia uczestnictwa w konferencji  

2. Dokonanie przelewu opłaty konferencyjnej 

2 czerwca 2021 r.  Przesłanie przez Organizatora do uczestników konferencji 

Komunikatu 2 (program konferencji, wymogi edytorskie) 

4 czerwca 2021 r. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Sukces życiowy  

w warunkach dystansu społecznego” (e-Konferencja) 

Do  30 czerwca 2021 r. Przesłanie tekstu do druku 

 

UWAGA: 
Monografia zostanie wydrukowana ze „stopką” redakcyjną 2021 r. w wydawnictwie wymienionym  
w KOMUNIKACIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 29 września 2020 r. w sprawie 
wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – Poziom I. 
 
Każdy z autorów rozdziału w monografii uzyskuje za jego publikację – 20 pkt. 

 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorami konferencji: 

adres email: konferencja.sukces.zyciowy@ujk.edu.pl 
telefon:   503 022 917 dr Tomasz Łączek (UJK w Kielcach)     
                                                

                            

                                                                                                      
Z poważaniem,           
dr Tomasz Łączek    
przewodniczący Komitetu                                     
Organizacyjnego Konferencji    


