
Komunikat 1    

Szanowni Państwo, 

Zakład Pedagogiki Porównawczej oraz Zakład Edukacji Wielokulturowej i Badań nad 

Nierównościami Społecznymi Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić państwa do udziału w ogólnopolskiej 

konferencji naukowej pt.  

 

Rekonstrukcje kultury i edukacji. 

Dynamika selekcji i socjalizacji w perspektywie porównawczej 

 

Konferencja odbędzie się w Poznaniu w dniach 17-18 stycznia 2018 roku i została objęta 

patronatem  Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej i jego prezesa prof. zw. dr 

hab. Zbyszka Melosika.  

W założeniu konferencja stworzy płaszczyznę pogłębionej dyskusji nad procesami  selekcji i 

socjalizacji w kulturze i edukacji współczesnej. Wyeksponowany w tytule kontekst 

porównawczy odnosi się nie tylko do problemów mających charakter międzynarodowy, ale 

także do porównywania zjawisk, procesów edukacyjnych i kulturowych w ramach jednego 

społeczeństwa (na przykład tylko polskiego). Stąd zapraszamy do udziału w konferencji 

przedstawicieli wszystkich subdyscyplin nauk o edukacji, którzy podejmują w swoich 

badaniach i analizach problemy relacji między edukacją/kulturą a kształtowaniem tożsamości 

jednostek i grup społecznych, jak również problemy selekcji i stratyfikacji społecznej.  

Zapraszamy do udziału w konferencji nie tylko przedstawicieli nauk o edukacji ale także 

socjologów, filozofów, politologów, antropologów, kulturoznawców i historyków.  

Formuła konferencji jest bardzo szeroka i zależy nam na stworzeniu możliwości 

interdyscyplinarnej dyskusji wokół tytułowego problemu. 

 

Uczestnicy konferencji uzyskają certyfikat, a poszczególne referaty zostaną wydrukowane w 

czasopiśmie „Studia Edukacyjne” (13 pkt MNiSW) oraz w tomie pokonferencyjnym. 

 

Liczba uczestników konferencji jest ograniczona. Opłata za udział konferencji wynosi 300 

złotych i obejmuje wszystkie koszty udziału w konferencji wraz z wyżywieniem, za 

wyjątkiem noclegów.  Organizator zapewnia pomoc logistyczną w kwestii noclegów (Hotel 

PAN oraz D.A. „Jowita”). Każdy uczestnik otrzyma możliwość wygłoszenia 15 minutowego 

referatu bądź w obradach plenarnych bądź w sesjach równoległych.  

 

Konferencja rozpocznie się 17 stycznia o godz. 11.00 a zakończy się 18 stycznia o godz. 

16.00. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o nadesłanie swojego 

zgłoszenia do dnia 30 listopada 2018 przy wykorzystaniu wypełnionego załącznika 

zgłoszenia udziału na adres: rekonstrukcjekulturyiedukacji@gmail.com.  

 



W drugim komunikacie, który zostanie przesłany do dnia 2 grudnia podany zostanie numer 

konta, na które należy wpłacić do 15 grudnia kwotę 300 złotych.  

 

 

W imieniu  

Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji 

 

Prof. UAM dr hab. Aleksandra Boroń 

Prof. zw. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik 

 

 

Komitet naukowy: 

Prof. UAM dr hab. Aleksandra Boroń - przewodnicząca 

Prof. zw. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik – przewodnicząca 

Prof. UAM. dr hab. Tomasz Gmerek- wiceprzewodniczący 

 

Członkowie: 

Prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska 

Prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik 

Prof. UAM dr hab. Waldemar Segiet 

Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński 

Prof. dr hab. Roman Leppert  

Prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta 

 

Sekretarze naukowi konferencji: Dr Anna Mańkowska, Dr Emilia Szymczak 

 

Komitet organizacyjny: 

 

Mgr Marzena Wodzińska  

Dr Celina Czech-Włodarczyk 

Dr Jarema Drozdowicz  

Dr Dobrochna Hildebrandt-Wypych 

Dr Anna Mazurowska 

Dr Lucyna Myszka-Strychalska 

Dr Paulina Peret-Drążewska 

Mgr Wojciech Andraszczyk 

Mgr Monika Bieńkowska 

Mgr Ewelina Milart 

 



 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od sekretarzy naukowych konferencji:  

dr Emilii Szymczak emilia.szymczak@amu.edu.pl 

dr Anny Mańkowskiej anna.mankowska@amu.edu.pl 

 

 

 

Załącznik: Zgłoszenie do udziału konferencji  

Rekonstrukcje kultury i edukacji. 

Dynamika selekcji i socjalizacji w perspektywie porównawczej 

 

 

Imię i nazwisko 

Stopień/tytuł naukowy 

Instytucja (zakład, katedra instytut, uczelnia wyższa) 

Tytuł wystąpienia: 

Kluczowe słowa (4-6) 

  

 

 

 

  

 

 

mailto:anna.mankowska@amu.edu.pl

