Katedra Edukacji Międzykulturowej
Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku,
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej,
Zespół Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej KNP PAN
zapraszają do udziału w XIII międzynarodowej konferencji naukowej
z cyklu „Edukacja międzykulturowa” na temat:

Polityka edukacyjna w kształtujących się społeczeństwach wielokulturowych
29 – 31 maja 2016 r.
Białystok – Lipowy Most
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do podjęcia analiz, prezentacji wyników badań oraz
dyskusji na temat wyzwań i zadań formułowanych wobec polityki edukacyjnej w kontekście
dylematów realizacji idei i zasad wielokulturowości. Obecnie przeżywamy trudny okres w
procesie kształtowania się społeczeństw wielokulturowych. Uznaliśmy, że winniśmy zwrócić
uwagę na znaczenie problemu realizowanej i planowanej polityki edukacyjnej, jej celów,
zasad, form i metod w kontekście rozszerzającego się i pogłębiającego zróżnicowania
kulturowego społeczeństw naszego globu.
Zamierzamy podjąć próbę odpowiedzi między innymi na następujące pytania:










Jak postrzegamy wielokulturowość, społeczeństwa wielokulturowe oraz prowadzoną politykę
edukacyjną w krajach europejskich i pozaeuropejskich?
W jakim zakresie i stopniu dokonujące się zmiany społeczno-kulturowe w globalnym świecie
sprzyjają kształtowaniu się społeczeństw wielokulturowych?
Jakie kierunki dominują w polityce edukacyjnej w kontekście problematyki
międzykulturowej?
Jakie wnioski i wskazania wyłaniają się dla polityki edukacyjnej w kontekście krytyki idei i
zasad wielokulturowości oraz wycofywania się wielu krajów z jej realizacji?
Czy polityka edukacyjna realizowana na bazie kanonu kulturowego grup narodowych,
etnicznych oraz wyznaniowych sprzyja idei obywatelskości?
Jaką politykę edukacyjną należałoby obecnie prowadzić mając na uwadze paradygmat
współistnienia narodów i kształtowanie pokoju światowego?
W jakim zakresie samorządy i autorytety lokalne korzystają ze specyficznego dla regionu
kultury kapitału społeczno-kulturowego i oferują go w procesie edukacyjnym?
Jak prowadzić dialog edukacyjny w szkole i innych placówkach (oświatowych, kulturalnych),
aby sprzyjać kreowaniu i rozwojowi społeczeństw wielokulturowych?
Jak realizować edukację międzykulturową w przestrzeni edukacji formalnej i nieformalnej?

Zapraszając Państwa do interdyscyplinarnej dyskusji mamy nadzieję na wspólne
poszukiwanie i odkrywanie obszarów poznawczych, badawczych i metodycznych. Nasze
kolejne spotkanie adresowane jest zarówno do przedstawicieli dyscyplin nauk społecznych i
humanistycznych z kraju i zagranicy, jak i do praktyków, którzy wdrażają idee i zasady
edukacji międzykulturowej w różnych obszarach życia społecznego.
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Informacje organizacyjne
Przewidujemy następujące formy wystąpień:
– prezentacje problemowe;
– doniesienia z badań;
– prezentacje propozycji i rozwiązań metodycznych;
– postery.
Pozytywnie zrecenzowane prace zostaną opublikowane w monografii naukowej lub w
punktowanym czasopiśmie naukowym.
Prosimy o zgłoszenie udziału w Konferencji wybierając jedną z następujących opcji:
1. Wypełnienie karty zgłoszenia online– kliknij TUTAJ
2. Przesłanie karty zgłoszenia (załącznik 1) na adres e-mail: konferencja.kem@tlen.pl
3. Przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik 1) pocztą z dopiskiem
„Konferencja 2016” na adres: Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej,
ul. Świerkowa 20, 15 – 328 Białystok.
Koszt konferencji:
Pełna opłata obejmuje: noclegi, posiłki, uroczystą kolację, wydanie publikacji.
Uczestnictwo z noclegami
29/30, 30/31 05. 2016

Uczestnictwo z
noclegiem
30/31 05.2016

Uczestnictwo bez
noclegów

680 zł.

580 zł.

480 zł.

Wpłaty należy dokonać na poniższy nr konta:
89 2490 0005 0000 4600 8108 8787
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej
ul. Świerkowa 20, 15 – 328 Białystok
Tytuł przelewu: „KEM 2016”.
Prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału w Konferencji oraz dokonanie opłaty
konferencyjnej do dnia 29.02.2016 r.
Planowane miejsce obrad:
– Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20,
15 – 328 Białystok; więcej zob. pedagogika.uwb.edu.pl;
– Hotel Lipowy Most Golf Park, Borki 29, 16 – 030 Supraśl; więcej zob.
www.lipowymost.pl; mapa dojazdu zob. www.lipowymost.pl/kontakt.
W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z sekretarzami konferencji
e-mail: konferencja.kem@tlen.pl
dr Anna Młynarczuk-Sokołowska tel. 517 916 819
mgr Urszula Namiotko tel. 502 864 957
mgr Karol Konaszewski tel. 691 476 387

Załącznik 1
KARTA ZGŁOSZENIA
XIII Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Edukacja międzykulturowa”
POLITYKA EDUKACYJNA
W KSZTAŁTUJĄCYCH SIĘ SPOŁECZEŃSTWACH WIELOKULTUROWYCH
29 – 31 maja 2016 r.
Białystok – Lipowy Most
Imię:
Nazwisko:
Tytuł i stopień naukowy:
Reprezentowana
uczelnia/instytucja:
Adres do korespondencji:
Dane do faktury:
NIP:
E-mail:
Telefon:
Charakter uczestnictwa– prosimy
o podkreślenie właściwej:

o
o
o

Czynny – prezentacja referatu
Czynny – prezentacja posterowa
Bierny

Tytuł
referatu/komunikatu/prezentacji
posterowej:
Główne tezy referatu/ komunikatu
(maks. 300 znaków):
Ze względów organizacyjnych o
bardzo prosimy o podkreślenie o
formy uczestnictwa, z której o
będzie Pan(i) korzystał(a)

od 29 do 31.05.16 (noclegi + posiłki) – 680 zł.
od 30 do 31.05.16 (nocleg + posiłki) – 580 zł.
od 29 do 31.05.16 (posiłki, bez noclegów) – 480 zł.

Uwaga! Pełny koszt konferencji obejmuje: noclegi, 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.

Prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 29.02.2016 r. na adres e-mail:
konferencja.kem@tlen.pl lub pocztą na adres siedziby sekretariatu konferencji:
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej
ul. Świerkowa 20
15 – 328 Białystok
z dopiskiem:
„Konferencja 2016”
.

Miejscowość, data: ………………………….

Podpis …………………………

