
 

 
 

I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa 
 

Wychowanie do sukcesu życiowego: wybór czy 

konieczność? 

   
Komunikat 1 

 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Pedagogiki Zdrowia i 
Kultury Fizycznej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Świętokrzyski Oddział 
Regionalny 
 
 

zapraszają na konferencję naukową, która odbędzie się w dniu 

 8 czerwca 2017 roku (czwartek) 

w budynku UJK w Kielcach, ul. Krakowska 11, aula CEART 

 

 

Celem głównym konferencji jest ukazanie szeroko rozumianej problematyki 

edukacji i wychowania młodzieży w okresie stale zachodzących zmian społecznych, 

kulturowych, cywilizacyjnych, ekonomicznych w ujęciu interdyscyplinarnym. 

Tematyka spotkania naukowego skoncentrowana jest wokół problematyki 

istniejących we współczesnej rodzinie i społeczeństwie wartości zarówno 

deklarowanych, uznawanych jak również i tych realizowanych.  

W obliczu aktualnych zagrożeń wychowania, konieczne staje się budowanie 

zasobów indywidualnych w zakresie kompetencji społecznych jednostki. Posiadanie 

takich umiejętności jest niezbędnym elementem poprawnego funkcjonowania we 

współczesnym świecie.  

Zapraszamy do dialogu, dyskusji i wymiany doświadczeń na temat ogólnej 

sytuacji społecznej i ekonomicznej rodziny, kondycji polskiej oświaty, społecznych  

i edukacyjnych uwarunkowań sukcesu życiowego młodzieży w dobie 

ponowoczesności.  



Proponujemy następujące zagadnienia tematyczne: 
 

1. Eksplikacja zagadnień związanych z kategorią wartości w ujęciu 

interdyscyplinarnym.  

2. Aspekt definicyjny sukcesu życiowego w perspektywie ewolucji jednostki. 

3. Współczesne koncepcje i kierunki rozwoju edukacji szkolnej jako 

przyczynek do zrozumienia zachodzących zmian systemowych. 

4. Fenomen Internetu – korzyści i zagrożenia w obszarze tworzenia się 

indywidualnego systemu wartości młodego człowieka. 

5. Zadania pedagogiki społecznej wobec ponowoczesności. 

6. Interdyscyplinarne podejście do problemów wychowania i edukacji 

młodzieży.  
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Komitet Organizacyjny 

Przewodniczący: Dr Tomasz Łączek   

Sekretarz: Dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska 

Członkowie: Dr Marzena Pękowska, mgr Dominik Włudyga, mgr Justyna Klamka  

 



          Zapraszamy  pracowników naukowych z różnych ośrodków akademickich, 

nauczycieli, wychowawców, rodziców, przedstawicieli środowisk pracy, osoby 

reprezentujące organizacje rządowe i pozarządowe, doktorantów i studentów, 

młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną oraz wszystkich zainteresowanych. 

 

Miejsce konferencji: 

Aula CEART, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Krakowska 11, Kielce 

 
 
Informacje organizacyjne 
 
• Opłata konferencyjna wynosi 110 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, 

poczęstunek w przerwie kawowej oraz publikację wystąpienia (po uzyskaniu 

pozytywnej recenzji). Potwierdzeniem udziału w konferencji będzie dokonanie 

przelewu wymaganej kwoty do dnia 05.06.2017r. na konto: 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
ul. Żeromskiego 5, 25 - 369 Kielce 
Raiffeisen Bank Polska S.A. 
Nr konta bankowego 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237 
W tytule: Imię i nazwisko - subkonto 82 
 

• Na życzenie uczestników konferencji wystawiamy faktury 

• Kartę zgłoszeniową udziału w konferencji należy przesłać do dnia 05.06.2017r.                 

         na adres: tomasz.laczek@ujk.edu.pl  

• Materiały przygotowane do druku można nadsyłać do 20 sierpnia 2017 roku 

• Wydanie publikacji planowane jest w 2017 roku  

• Wymagania edytorskie zostaną przekazane w komunikacie 2, który zostanie 

         przesłany uczestnikom w dniu 06.06.2017r. 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami konferencji: 
adres email: tomasz.laczek@ujk.edu.pl 
telefon:   503 022 917 dr Tomasz Łączek                                                             

                                                     Z poważaniem 

                                            Komitet Organizacyjny 


