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Komunikat 1

Białystok, 05 kwietnia 2016 r.

Szanowni Państwo,
Katedra Historii Wychowania Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej na temat:

Dziecko w historii w 1050. rocznicę Chrztu Polski
12 – 13 września 2016 r.
Supraśl

W 2016 roku jubileuszowym upamiętniającym 1050. rocznicę Chrztu Polski, Katedra Historii
Wychowania Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku w ramach
organizowanego cyklu konferencji pt. ,,Dziecko w historii” zamierza podjąć próbę refleksji nad
sytuacją dziecka z perspektywy historycznych dziejów Rzeczypospolitej. Chcielibyśmy, aby ponad
dziesięć wieków polskich tradycji oświatowych było inspiracją do podjęcia dyskusji nad przeszłością,
teraźniejszością i przyszłością dziecka w kontekście jego potrzeb i przemian społeczno – kulturowych.
Historyczny obraz dzieciństwa, rekonstrukcje teorii pedagogicznych, wprowadzanie nowych
tendencji w kształceniu, wychowaniu i opiece nad dzieckiem, mamy nadzieję, że będzie stanowić
źródło współczesnych inspiracji pedagogicznych.
Celem konferencji jest zatem analiza teorii i praktyki pedagogicznej realizowanej na gruncie
polskim od X wieku do czasów współczesnych. Uważamy, że dokonanie przeglądu polskich tradycji w
zakresie podmiotowego traktowania dziecka jest zwłaszcza pożądane 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 – historycznych w wymiarze:
1. Indywidualnym (indywidualne potrzeby i możliwości dziecka, psychospołeczny rozwój
dziecka, oddziaływanie środowiska naturalnego, funkcja rodziny)
2. Instytucjonalnym (działalność szkół i placówek wychowawczych, metody oraz formy
kształcenia i wychowywania, 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.
Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w konferencji.
Sekretarze Konferencji

Kierownik Naukowy Konferencji

dr Agnieszka Suplicka

prof. dr hab. Elwira J. Kryńska

dr Urszula Wróblewska

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Szacunkowy koszt wynosi 450 lub 390 złotych w zależności od preferencji noclegowych
uczestników (szczegóły dotyczące opcji cenowych znajdują się w zgłoszeniu). W cenie
zagwarantowano: materiały konferencyjne, wyżywienie, atrakcję supraską oraz publikację
artykułu w monografii po uzyskaniu pozytywnej recenzji.
Zgłoszenia wraz z abstraktem prosimy nadsyłać do dnia 10 lipca 2016 r.
Na wygłoszenie referatu przewidujemy 20 minut a na wygłoszenie komunikatu 10 minut.
Teksty referatów prosimy o złożenie podczas konferencji (objętość ½ arkusza wydawniczego) w
postaci wydruku oraz pliku w formacie MS Word /*doc lub*.rtf/;
Informacje o konferencji wraz z kartą zgłoszenia znajdują się w zakładce konferencje na stronie:
http://pedagogika.uwb.edu.pl/
Korespondencję prosimy kierować na adres Sekretariatu Konferencji, który udziela dodatkowych
informacji: Katedra Historii Wychowania ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok,
lub bezpośrednio do sekretarzy konferencji:
dr Agnieszka Suplicka: e-mail szarka32@wp.pl, tel. 697 689 730
dr Urszula Wróblewska: e-mail uwroblewska@wp.pl, tel. 697 081 179
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji i prosimy o nadsyłanie zgłoszeń i propozycji
tematycznych na załączonej karcie uczestnictwa.

