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Współczesność domaga się ,,człowieka pełnomocnego – 

o ukształtowanych kompetencjach do formułowania 

i rozwiązywania nowych, trudnych, zadań, mądrego, 

odpowiedzialnego, współczującego i zdolnego do 

solidarnego współdziałania, umiejącego krytycznie 

wybierać z wielorakich i migotliwych ofert kulturalnych 

i osadzać je wedle uniwersalnych wartości i zasad”. 

Zbigniew Kwieciński
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Konferencja naukowa Pedagogika i dialog. Ku zaufaniu i wspólnotowości 

w zamierzeniu koresponduje z tematyką X Ogólnopolskiego Zjazdu 

Pedagogicznego Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, 

wspólnotowości i autonomii, który odbędzie się w dniach 18-20 września 

2019 roku w Warszawie. Zjazd organizowany jest przez Polskie 

Towarzystwo Pedagogiczne we współpracy z Wydziałem 

Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego i Akademią Pedagogiki 

Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Niniejsza konferencja stanowi kontynuację inicjatywy dwóch Oddziałów 

PTP – Oddziału w Bydgoszczy i Toruniu, które zorganizowały konferencję 

Wychowanie do życia wartościowego jednostki i wspólnoty. Była to tzw. 

,,konferencja połówkowa” poprzedzająca IX Ogólnopolski Zjazd Pedagogic-

zny. 

Celem naukowym proponowanej Państwu konferencji jest podjęcie dyskusji 

nad pedagogiką i wychowaniem we współczesnym społeczeństwie, czy 

szerzej: społeczeństwach w których przyszło nam żyć i  działać. 

Konferencja ma służyć namysłowi nad badaniami o edukacji oraz stanem, 

kondycją i jakością wychowania, w którym zasadniczą uwagę kieruje się 

w stronę dialogu.

Krytyczna analiza komunikacji, dyskursu, wykształcenia, własnej i wspól-

notowej tożsamości, budowania społeczeństwa obywatelskiego w świecie, 

w którym rośnie niepokój społeczny, gdzie w wielu miejscach dominuje 

deficyt zaufania do instytucji i ludzi oraz brak wzajemnej życzliwości, 

gotowości do współpracy i lojalności w stosunkach międzyludzkich impli-

kuje tematykę tej konferencji.

Pytanie o wychowanie, tak znamienne dla pedagogiki, wraz z pytaniami 

o miejsce dialogu w dochodzeniu do współpracy, budowania harmonijnych 

stosunków międzyludzkich, budowania dobrego życia i dobrego 

społeczeństwa, jest nieodłącznie związane z pytaniem o zaufanie 

i wspólnotowość, które stają się zasadniczymi kategoriami współczesnej 

pedagogiki i jednocześnie jej niezbywalnymi powinnościami.
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Pedagogika jako nauka nie może uciec od poznania naukowego 

i kształtowania rzeczywistości edukacyjnej. To zwłaszcza od pedagogiki 

oczekuje się podejmowania kwestii, które są nierozerwalnie związane 

z pytaniami o wartości i o ich miejsce w wychowaniu. Dokonując namysłu 

nad jakością życia i wychowaniem w dobrym społeczeństwie, kierujemy 

swoją uwagę w stronę dialogu, który – jak pokazują nasze doświadczenia - 

jest nieodzowny we wzmacnianiu podstaw dobrego społeczeństwa 

i wychowania oraz w budowaniu wspólnot.

W trakcie konferencji chcemy skoncentrować uwagę na czynnikach 

budujących różne wspólnoty – wspólnoty w miejscu pracy, w szkole,

w rodzinie i miejscu zamieszkania, w grupach przyjacielskich, 

rówieśniczych. 

Jedną z zasadniczych dróg do budowania wspólnot i życia we wspólnotach 

jest – jak zakładamy – zaufanie w kontaktach międzyludzkich, zaufanie do 

ludzi i do instytucji.

Zapraszając wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji 

Pedagogika i dialog. Ku zaufaniu i wspólnotowości, proponujemy 

dyskusje wokół problemów wpisujących się w następujące pytania:

• Ku jakim wizjom wychowania powinniśmy zmierzać? Co obecnie kryje się za  

 wychowaniem w naszym społeczeństwie? Jaka jest rola dialogu w wychowaniu?

• Co kryje się za pojęciem dobrego społeczeństwa i dobrego życia? Jak zmieniały się 

 te pojęcia w ujęciu historycznym, a jak są one obecnie definiowane?

• O jakich rodzajach wspólnot należy dyskutować w kontekście wychowania do 

 dobrego życia? Co służy budowaniu tych wspólnot?

• W czym przejawia się życie różnych wspólnot i jak kształtuje się edukacja dla życia 

 we wspólnotach i ich aktywnym konstruowaniu?

• Jakie jest miejsce dialogu w wychowaniu do  wartości w szkole, rodzinie, pracy, 

 różnego rodzaju  grupach? Jakie czynniki decydują o kształtowaniu się 

 i urzeczywistnianiu dialogu we wspólno tach?

• Jak kształtują się relacje między wolnością wspólnoty i wolności jednostki 

 we współczesnych społeczeństwach?

• Jakie wartości są ważne dla wychowania do dialogu, zaufania, i wspólnotowości?
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Powyższe pytania implikują wyróżnienie możliwych obszarów 

tematycznych. Proponujemy debatę wokół takich kwestii jak:

 • Wychowanie jako zróżnicowana kategoria społeczna. Odmienność podejść do jej 

     rozumienia; kontrowersje wokół współczesnych wizji wychowania; społeczne  

  oczekiwania wobec wychowania w różnych kręgach środowisk edukacyjnych 

 • Zmienność wizji dobrego życia w ujęciu historycznym i współczesnym; rola 

  i znaczenie różnych wspólnot w kontekście wychowania do dobrego życia

 •    Czynniki determinujące budowanie wspólnot społecznych; miejsce wspólnoty 

  i jednostki w kontekście wychowania. Kapitał społeczny i indywidualny 

  w budowaniu tych procesów; edukacja do konstruowania (budowania) życia 

  we wspólnotach

 • Miejsce dialogu w wychowaniu do wartości w szkole, rodzinie, pracy i różnego 

  rodzaju grupach. Determinanty kształtowania i urzeczywistniania wspól

  notowego dialogu; wartości i tradycje ważne dla wychowania do dialogu, 

  zaufania i wspólnotowości

 • Drogi przezwyciężania kryzysu zaufania i wspólnotowości w społeczeństwach

  wielokul turowych; relacje między jednostką a wspólnotą we współczesnym   

  społeczeństwie 

 • Media w perspektywie dialogu i wspólnotowości

Ufamy, że niniejsza konferencja stanie się miejscem spotkania naukowców, 

którzy podejmując wysiłki poznawcze w obszarze swoich zainteresowań 

badawczych, starają się by pedagogika była nauką żywą, 

by budowała więzi z praktyką pedagogiczną, a wyznacznikiem swojego 

działania czynią dążenie ku dobru wspólnoty przez wzajemne uczenie się 

i dialog.

Formularz zgłoszeniowy pod adresem:
https://goo.gl/forms/XXkd10gNKhpepxoI2

prosimy wypełnić do 28 marca 2018r. 

Przewodniczący PTP Oddział w Poznaniu

/-/ Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Ćwikliński

                          

Wiceprzewodniczący Konferencji

/-/ Dr Robert Sarnecki  
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PROPOZYCJE NOCLEGÓW W POZNANIU 
Dom Studencki Jowita UAM 
https://dsjowita.home.amu.edu.pl/pokoje-goscinne/
ul. Zwierzyniecka 7 

60-813 Poznań

tel: 61 829 2500, 519 340 588

• pokój 1-osobowy – 80 zł + 8% VAT

• pokój 2-osobowy – 120 zł + 8% VAT

Zespół Pokoi Gościnnych PAN 

https://www.ibch.poznan.pl/pl/main-pl/struktura/inne-
jednostki/zespol-pokoi-goscinnych/
ul. H. Wieniawskiego 17/19 

61-713 Poznań 

tel/fax: 061-851-68-41    

• pokój 1-osobowy – 160 zł

• pokój 2- osobowy (dla 1 osoby) - 180zł

Hotel Royal 
http://www.hotel-royal.com.pl/ 
ul. Św. Marcin 71 

61-808 Poznań

tel.: 61 85 82 300, fax.: 61 85 82 306

• pokój 1-osobowy – od 172 zł

Hotel Lech Poznań    
http://hotel-lech.poznan.pl/
ul. Święty Marcin 74

60-101 Poznań

tel.: 618 53 08 79

• pokój 1-osobowy – od 140 zł

Sheraton Poznań Hotel   
http://www.sheratonpoznan.pl/ 
Bukowska 3/9, 

60-809 Poznań

tel: 61 655 20 00

• pokój 1-osobowy – od 228 zł

Hotel Mercury  
http://www.mercure.com/pl/hotel-3393-hotel-mercure-poznan-
centrum/index.shtml
ul. Roosevelta 20

60-829  Poznań

tel.: 61/8558000, fax:61/8558955 

• pokój 1-osobowy – od 229 zł

Hotel Gaja   
http://gaja-hotel.pl/
ul. Gajowa 12

60-815 Poznań                      

 tel.: 61 223 20 01, 61 223 20 02

• pokój 1-osobowy – od 140 zł
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MIEJSCA OBRAD
I dzień obrad   
Collegium Minus, Sala Lubrańskiego , 
ul. Wieniawskiego 1 

II dzień obrad  
Collegium Minus, Sala Lubrańskiego , 
ul. Wieniawskiego 1 

Wydział Studiów Edukacyjnych, 
Szamarzewskiego 89  bud D

Bezpośrednio z Ronda Kaponiera na Ogrody 

(Kampus Ogrody, WSE)  jedzie tramwaj linii nr 2

(czas przejazdu 15- 20min) 
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WPŁATY
Opłatę konferencyjną należy uregulować do dnia 28.03.2018 r. 
na subkonto bankowe UAM:

BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

 W tytule przelewu prosimy podać K00000751 oraz imię i nazwisko  



Komitet Naukowy Konferencji
 • Prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński – członek rzeczywisty PAN, Honorowy 

  Przewodniczący PTP

 • Prof. dr hab. Joanna Madalińska – Michalak – Przewodnicząca PTP

 • Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Ćwikliński – Przewodniczący PTP Oddział w Poznaniu

 • Prof. dr hab. Zbyszko Melosik – Pełnomocnik Rektora UAM do spraw strategii rozwoju 

  uczelni, PTP Oddział w Poznaniu

 • Prof. dr hab. Agnieszka Cybal – Michalska – Dziekan Wydziału Studiów 

  Edukacyjnych UAM, Członek Zarządu Głównego PTP

 • Prof. dr hab. Maria Czerepaniak – Walczak – Wiceprzewodnicząca PTP

 • Prof. nadzw. dr hab. Piotr Kostyło – Wiceprzewodniczący PTP

 • Prof. dr hab. Magdalena Piorunek – Prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych 

  UAM, Członek PTP Oddział w Poznaniu

 • Prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska – Melosik – Prodziekan Wydziału Studiów 

  Edukacyjnych UAM, Członek PTP Oddział w Poznaniu

 • Prof. nadzw. dr hab. Waldemar Segiet – Prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych 

  UAM, Członek PTP Oddział w Poznaniu

 • Dr hab. Agata Matysiak – Błaszczyk – Członek Zarządu PTP Oddział w Poznaniu

 • Prof. nadzw. dr hab. Hanna Krauze – Sikorska – PTP Oddział w Poznaniu

 • Prof. nadzw. dr hab. Eugeniusz Piotrowski - PTP Oddział w Poznaniu

 • Prof. dr hab. Eugenia Potulicka – PTP Oddział w Poznaniu

 • Prof. dr hab. Andrzej Twardowski – PTP Oddział w Poznaniu

 • Prof. nadzw. dr hab. Edyta Głowacka – Sobiech – PTP Oddział w Poznaniu

 •  Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Gmerek – PTP Oddział w Poznaniu

 • Dr hab. Małgorzata Kabat –  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PTP Oddział 

  w Poznaniu

 • Dr hab. Mariusz Dembiński – PTP Oddział w Poznaniu

 • Dr Halina Rotkiewicz – Sekretarz Generalny PTP

 • Dr Robert Sarnecki – Wiceprzewodniczący PTP, Wiceprzewodniczący PTP Oddział 

  w Poznaniu

Komitet Organizacyjny Konferencji
 • Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Ćwikliński – Przewodniczący PTP Oddział w Poznaniu

 • Dr Sonia Wawrzyniak – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, PTP Oddział w  

  Poznaniu

 • Dr Magdalena Barańska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, PTP Oddział 

  w Poznaniu

 • Dr Maria Porzucek – Miśkieiwcz – Sekretarz Konferencji, PTP Oddział w Poznaniu 

 • Dr Urszula Tokarczyk – Bar – Sekretarz PTP Oddział w Poznaniu

 • Prof. nadzw. dr hab. Eugeniusz Piotrowski - PTP Oddział w Poznaniu - 

 • Dr hab. Agata Matysiak – Błaszczyk – Członek Zarządu PTP Oddział w Poznaniu

 • Dr Mateusz Leszkowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego  

  PTP

 • Dr Mariusz Przybyła – Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

 • Dr Robert Sarnecki – Wiceprzewodniczący PTP, Wiceprzewodniczący PTP Oddział 

  w Poznaniu

 • Mgr Sylwia Polcyn – Wydział Studiów Edukacyjnych UAM


