KATEDRA HISTORII WYCHOWANIA
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok
ma zaszczyt zaprosić na

VII Ogólnopolską Konferencję Naukową
„DZIECKO W HISTORII
– SYTUACJA DZIECKA
W ODRODZONYM PAŃSTWIE POLSKIM”
8 – 9 listopada 2018 r.
Białystok
Katedra Historii Wychowania Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Uniwersytetu w Białymstoku pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Elwiry

Jolanty Kryńska w ramach organizowanego cyklu konferencji pt. ,,Dziecko

w historii” zamierza w 2018 roku, upamiętniając 100. rocznicę odzyskania

przez Polskę niepodległości, podjąć próbę refleksji nad sytuacją dziecka
w odrodzonym państwie polskim. Chcielibyśmy odwołać się do polskich

tradycji oświatowych, które – mamy nadzieję – będą inspiracją do podjęcia
dyskusji

nad

przeszłością,

teraźniejszością

i przyszłością

dziecka

w kontekście jego potrzeb i przemian społeczno-kulturowych. Uważamy,

że dokonanie przeglądu polskich tradycji w zakresie podmiotowego

traktowania dziecka jest pożądane zwłaszcza w dobie transformacji struktur
społecznych Europy i rozwijającego się neoliberalizmu.

Odwołanie się do wielowiekowych doświadczeń pedagogiki polskiej
jest
skutecznym
sposobem
kształtowania
własnej
tożsamości
i przeciwstawienia się unifikacji kulturowej.

Proponujemy, aby referaty i dyskusje koncentrowały się na potrzebach
dziecka w kontekście przemian społeczno-kulturowych i politycznych
w wymiarze:
1. Indywidualnym (indywidualne potrzeby i możliwości dziecka,
psychospołeczny rozwój dziecka, oddziaływanie środowiska
naturalnego, prawa dziecka).
2. Instytucjonalnym (działalność szkół i placówek wychowawczych,
w tym instytucje dla dzieci z indywidualnymi potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi, metody oraz formy kształcenia
i wychowywania, edukacja zdrowotna, formy opieki nad dzieckiem).
3. Społecznym (koncepcje pedagogiczne, rozwój teorii wychowania
i kształcenia, tradycje wychowawcze, dziecko jako podmiot w myśli
filozoficznej,
antropologicznej,
socjologicznej,
filologicznej,
psychologicznej).
Podana tematyka ma charakter orientacyjny i w niczym nie uszczupla
inwencji i pomysłowości uczestników obrad, którzy mogą wysunąć własne
propozycje, mieszczące się w ogólnej koncepcji konferencji.
Konferencja rozpocznie się w czwartek 8 listopada w godzinach
popołudniowych, jednak w tym dniu nie są planowane obrady plenarne.

Głównym dniem obrad będzie piątek 9 listopada. Przewidujemy, że obrady
plenarne rozpoczniemy o godz. 10:00, a konferencję zakończymy około godz.
15:30.
Miejscem obrad będzie Aula Widowiskowa Wydziału Pedagogiki
i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20, budynek C.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Koszt konferencji wynosi 630 zł i w zakres tej opłaty wchodzi:
- kolacja w hotelu w dniu 8 listopada (hotel „Cristal”),
- nocleg w hotelu z 8 na 9 listopada w pokoju jednoosobowym
(w przypadku zgłoszenia się dwóch uczestników do noclegu w pokoju
dwuosobowym cena wynosi 550 zł)
- śniadanie w hotelu w dniu 9 listopada,
- udział w konferencji,
- obiad w dniu 9 listopada (na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB),
- publikacja artykułu w monografii (jeśli to możliwe prosimy, aby artykuł
był dostarczony podczas konferencji).

Inne warianty opłaty konferencyjnej:
330 zł - kolacja w dniu 8 listopada, udział w konferencji, obiad w dniu
9 listopada, publikacja artykułu w monografii.
230 zł - udział w konferencji, obiad w dniu 9 listopada, publikacja
artykułu w monografii.
Miejscem obrad będzie Aula Widowiskowa Wydziału Pedagogiki
i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20, budynek C.
Noclegi oraz kolacja w dniu 8 listopada będą miały miejsce w hotelu
„Cristal” w Białymstoku, ul. Lipowa 3/5.
Zgłoszenia wraz z abstraktem prosimy przesłać do dnia 30 sierpnia 2018 r.
Na wygłoszenie referatu przewidujemy 20 minut.
Opłatę konferencyjną należy wnieść do dnia 26 października 2018 r.
na rachunek o numerze:
92 1160 2202 0000 0002 4179 4346
koniecznie z dopiskiem:

Dziecko/Imię i Nazwisko/Uczelnia
(np. Dziecko/Jan Kowalski/Uniwersytet w Białymstoku)

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Katedra Historii Wychowania
ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok

lub bezpośrednio do komitetu organizacyjnego konferencji:
dr Agnieszka Suplicka – email: szarka32@wp.pl, tel. 697 689 730,
mgr Łukasz Kalisz – email: kaliszlukasz@o2.pl, tel. 602 474 324.

