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Szanowni Państwo 
Zgodnie z poglądem J. Półturzyckiego edukacja ustawiczna to nie tylko nowa idea pedagogiczna, ale 

także zasada kształcenia organizująca nowy proces aktywnego poznania oraz stałego rozwoju intelektualnego 
i kulturalnego. Kluczową kategorią wokół której skupić chcemy nasze rozważania i namysł, rozwijać refleksję 
i szukać nowych, innowacyjnych rozwiązań zastanych i sprawdzonych sposobów działania i kreowania 
własnego życia, jest rozwój w całym przekroju możliwych aspektów, w odniesieniu do wszystkich grup 
wiekowych. 

  Tym bardziej, że dawny podział życia ludzkiego na okres nauki, działalności zawodowej, aktywności 
społecznej przemija i nadchodzi era stałego i możliwie wszechstronnego uczenia się, a podstawową zasadą 
kształcenia ustawicznego jest zachowanie ciągłości i systematyczności tego procesu. To zapewnia z jednej 
strony stały rozwój, a z drugiej - chroni przed zdezaktualizowaniem zdobytej wiedzy.  Edukacja i rozwój 
każdego człowieka powinny przebiegać wielopłaszczyznowo, wieloobszarowo, ogniskować jak w soczewce 
najistotniejsze zagadnienia życia tak aby uczenie się, kształcenie i rozwój  był/stał się jedną z najlepszych 
strategii jego pomyślnego układania i przyjętych/przyjmowanych stylów życia. Stąd edukacja ustawiczna 
powinna być realizowania nie tylko w systemie kształcenia szkolnego i uniwersyteckiego, ale także w systemie 
pozaszkolnej oświaty dorosłych i samokształcenia. 

Istota edukacji/kształcenia ustawicznego, najpełniej wyraża się w poglądzie, że obejmuje ono całe 
życie człowieka i służy jego rozwojowi. Stanowi to także naczelną zasadę określającą kierunek współczesnych 
reform oświatowych dotyczących szkolnictwa powszechnego, zawodowego i wyższego, a także doskonalenia 
zawodowego pracujących i oświaty dorosłych, kształcenia równoległego oraz wychowania w rodzinie 
i środowisku. Głównym zadaniem edukacji ustawicznej jest w tym ujęciu wychowanie nowego typu człowieka, 
charakteryzującego się twórczym i dynamicznym stosunkiem do życia i kultury - człowieka, który potrafi 
doskonalić sam siebie, zmieniać warunki życia i ulepszać je dla dobra własnego i innych, społeczeństwa. 

To właśnie te refleksje stały się inspiracją stworzenia możliwości do spotkania się przedstawicieli 
nauki, nauczycieli, pedagogów i grono szeroko pojmowanych praktyków z kraju oraz z zagranicy, aby 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. Edukacja ustawiczna – wielość w jedności 
2. Człowiek w środowisku życia i pracy 
3. Kształcenie zawodowe – nabywanie nowych kompetencji, doskonalenie i poradnictwo kariery 
4. Kształcenie na różnych etapach życia w minionych wiekach 
5. Sztuka – edukacja – animacja w XXI wieku 
6. W poszukiwaniu jakości życia ludzi starszych – dyskursy wokół edukacji, aktywizacji, animacji, 
pomocy i opieki 
7. Pedagodzy, animatorzy, doradcy, asystenci,  instytucje oświatowe i kulturalne w edukacji dzieci, 
młodzieży i dorosłych 
8. Aksjologiczne konteksty kształcenia ustawicznego – religia, etyka, duchowość 
9. Edukacja międzykulturowa i integracja społeczna 
10. Innowacyjne formy i metody kształcenia permanentnego 
 
 



Organizacja i uczestnictwo w konferencji: 
 

• Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w konferencji oraz tematów referatów lub 
komunikatów droga mailową na adres: edukacjaustawicznaujk@gmail.com 
• Teksty w języku polskim lub angielskim prosimy przygotować według załączonej instrukcji. 
• Teksty wystąpień zostaną opublikowane w formie recenzowanej pracy zbiorowej. 
• Koszt konferencji wynosi 400 PLN i obejmuje: udział w konferencji, publikację, wyżywienie 
(bez śniadania), uroczystą kolację, tłumaczenie wystąpień gości zagranicznych. 
• Koszty podróży uczestnikom konferencji pokrywają jednostki delegujące. 
• Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest nadesłanie karty zgłoszenia droga mailową 
wniesienie opłaty konferencyjnej na konto: 
 

Raiffeisen Bank Polska S.A 

48 1750 1110 0000 0000 2108 1237 

W tytule należy wpisać: IMIĘ I NAZWISKO z dopiskiem „EDUKACJA” 

Pytania dotyczące konferencji prosimy kierować również na adres: edukacjaustawicznaujk@gmail.com 

Szczegółowy program konferencji prześlemy po 15 marca. 
 

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