Katedra Edukacji Międzykulturowej
Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
przy współpracy
Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej przy KNP PAN oraz
Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej
zapraszają do udziału w XIV konferencji naukowej
z cyklu „Edukacja międzykulturowa” na temat:
CZŁOWIEK POGRANICZA - WYZWANIA HUMANISTYCZNEJ EDUKACJI
21-22 maja 2019r.
Białystok
Tegoroczna

konferencja

naukowa

organizowana

przez

Katedrę

Edukacji

Międzykulturowej działającą na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
w Białymstoku stanowi kontynuację cyklu rozpoczętego w połowie lat 90-tych ubiegłego
wieku, konferencją w Ciechanowcu w 1994 roku. Przez minione 25 lat ośrodek białostocki za
przyczyną swego lidera profesora Jerzego Nikitorowicza i zbudowanego przez Niego zespołu
stał się jednym z ważniejszych miejsc w Polsce, w których podejmowaną refleksję naukową
skupioną wokół edukacji międzykulturowej. Tegoroczne spotkanie, podczas którego profesor
Jerzy Nikitorowicz obchodzić będzie jubileusz 40 lat pracy na Wydziale Pedagogiki
i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, stanowi ważny, symboliczny punkt w rozwoju
zespołu stworzonego przez Profesora.
Planowaną konferencję - wyjątkową z racji jubileuszu Profesora– chcielibyśmy
poświęcić refleksji skupionej wokół następujących kręgów tematycznych:


Twórczość i tożsamość człowieka nauki – humanizm w zdehumanizowanym świecie



Wielo- i międzykulturowość w refleksji pedagogicznej – wyzwania XXI wieku



Pogranicze – idea i człowiek w perspektywie pedagogiki i nauk pokrewnych



Kulturowe uwarunkowania procesu wychowania w sytuacji dynamizmu przemian
współczesnego świata

Komitet Naukowy:
-

prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki
prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
prof. dr. hab. Stefan Kwiatkowski
prof. dr hab. Zbyszko Melosik
prof. dr hab. Barbara Kromolicka
prof. dr hab. Marek Konopczyński
prof. dr hab. Mirosław Szymański
prof. dr hab. Zenon Gajdzica

Komitet Organizacyjny:
-

dr hab. Mirosław Sobecki, prof. UwB
dr hab. Dorota Misiejuk, prof. UwB
dr hab. Jolanta Muszyńska, prof. UwB
dr hab. Tomasz Bajkowski
dr hab. Tomasz Sosnowski
dr Joanna Sacharczuk – sekretarz + 48 695 194 301
mgr Urszula Namiotko – sekretarz +48 502 864 957

Honorowy Patronat Konferencji:
JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie
i przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 10.04.2019 r.:
https://goo.gl/forms/yAgl3cOJwmeE0fjW2

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Uwaga! Opłata konferencyjna wynosi 320zł. Koszt konferencji obejmuje: posiłki, uroczystą
kolację i wydanie publikacji. Komitet organizacyjny konferencji zastrzega sobie prawo do
ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu tekstu wystąpienia i jego opublikowania. Szczegółowy
program zostanie podany po otrzymaniu kart zgłoszenia.
Uczestnicy konferencji dokonują rezerwacji i opłaty za nocleg we własnym zakresie.
Sugerujemy rezerwacje noclegów w hotelach, w których udało się organizatorom
wynegocjować zniżkę dla uczestników konferencji.
Do dnia 10.04.2019 r. na hasło „Konferencja-człowiek pogranicza” będą obowiązywały ceny:
Hotel Ibis- https://www.accorhotels.com/pl/hotel-9062-ibis-styles-bialystok/index.shtml


pokój 1 osobowy - 190 zł.



pokój 2 osobowy - 210 zł.

Hotel Esperanto - https://www.hotelesperanto.net/


pokój 1 osobowy - 240 zł.



pokój 2 osobowy - 270 zł.



pokój 3 osobowy – 280 zł

Po wskazanym wyżej terminie będzie obowiązywała regularna cena noclegów.

Prosimy o dokonanie opłaty konferencyjnej do dnia 10.04.2019 r.

Nr konta: 92 1160 2202 0000 0002 4179 4346
(Tytuł przelewu: nazwisko osoby wpłacającej - KONFERENCJA-CZŁOWIEK POGRANICZA)

