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Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

zaprasza do udziału w  

 

VII NAUKOWYM FORUM 

POLSKO-UKRAIŃSKIM/UKRAIŃSKO-POLSKIM 

na temat  

EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI 

 

które odbędzie się w dniach 18-21 września 2017 r. w Bydgoszczy 

pod patronatem  

JM Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  

oraz  

Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk 

 

W załączeniu przesyłamy założenia organizacyjno-programowe. Liczymy bardzo na 

Pana/Pani udział w tym spotkaniu naukowym. 

 

 

                                                                                       Z poważaniem 

                                                                    Przewodniczący Komitetu Naukowego 

                                                Prof. dr hab. Ryszard Gerlach 

Komitet Naukowy:  

prof. dr hab. Ryszard Gerlach 

prof. dr hab. Wasyl G. Kremień 

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski 

prof. dr hab. Nella Nyczkało 

prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski 

prof. dr hab. Larysa Lukianova 

prof. nadzw. dr hab. Franciszek Szlosek 



 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE 

 VII NAUKOWEGO FORUM   

POLSKO-UKRAIŃSKIEGO/UKRAIŃSKO-POLSKIEGO 

  

na temat  

EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI 

 Rodząca się cywilizacja oparta jest na szczególnym zasobie, jakim jest wiedza, z kolei 

głównym, chociaż nie jedynym mechanizmem tworzącym społeczeństwo wiedzy, jest 

edukacja. Wiedza nagromadzona w przeszłości, a także w świadomości społecznej, musi być 

stale wzbogacana i modernizowana, dlatego w cywilizacji wiedzy edukacja musi zostać 

oparta na idei uczenia się przez całe życie i budowania kompetencji potrzebnych do jej 

rzeczywistej implementacji. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Polskiej Akademii 

Nauk w raporcie „Polska 2050” wskazuje, iż nowoczesny system edukacji jest jedną  

z głównych ścieżek prowadzących do zmniejszenia dystansu cywilizacyjnego w stosunku do 

rozwiniętych państw Unii Europejskiej. Dotyczy to zarówno Polski, jak i Ukrainy. Edukacja 

uznawana jest za ważny element społeczeństwa wiedzy, w którym zakładając wydłużenie 

średniej wieku życia, w tym wieku produkcyjnego, „uczenie się” towarzyszyć będzie 

biografiom ludzkim jako stały ich element. Dotyczy to zarówno edukacji dzieci i młodzieży, 

jak i edukacji osób dorosłych będących w okresie aktywności zawodowej, a także w tzw. 

trzecim wieku. Dotyczy to edukacji szkolnej, ale też pozaszkolnej, ogólnej i zawodowej, 

realizowanej w specjalnie do tego celu powołanych instytucjach, ale także w sposób 

samodzielny. Zagadnienie EDUKACJI DLA PRZYSZŁOŚCI powinno być zatem 

rozpatrywane w wielu perspektywach i kontekstach.  

 Mając na uwadze funkcje edukacji oraz jej rolę zarówno dla społeczeństwa jako całości, 

jak i dla poszczególnych jednostek, Organizatorzy pod rozwagę proponują poddać 

następujące obszary problemowe: 

1. Czynniki wpływające na edukację, w tym szczególnie: procesy demograficzne, 

starzenie się społeczeństwa oraz niedobór siły roboczej; rozwój technologii 

informacyjno-komunikacyjnych; finansowanie i reformowanie edukacji; potrzeby 

globalnego rynku pracy; rozwój kultury prefiguratywnej. 

2. Preferencje i potrzeby edukacyjne społeczeństwa, w tym m.in.: indywidualizacja  

i personalizacja edukacji; kształcenie, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dla 

przyszłości; szkoła jako organizacja ucząca się i wspólnota uczących się podmiotów; 



doradztwo edukacyjno-zawodowe we wspieraniu ucznia, studenta, pracownika; 

edukacja na odległość; aktywność edukacyjna ludzi dorosłych; uczenie się jako 

kluczowa kompetencja XXI wieku; nowe formy i metody edukacji; dylematy 

współczesnych pedagogów. 

3. (R)ewolucja edukacji: rozwój społeczeństwa wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy, 

rozwój społeczeństwa uczącego się; kierunki zmian w obszarze edukacji formalnej, 

pozaformalnej i nieformalnej; analfabetyzm informacyjny, zjawisko przedwczesnego 

kończenia nauki, pokolenie „Neet”; przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu 

społecznemu. 

4. Przyszłość edukacji: przewidywane scenariusze, trendy, wyzwania; poszukiwanie 

nowej wizji. 

Powyższa problematyka pozostaje oczywiście otwarta z nadzieją, że Uczestnicy znacznie 

ją wzbogacą zgodnie z ich zainteresowaniami naukowymi.  

Dzień 18 września goście z Ukrainy spędzą w Warszawie pod opieką pracowników 

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, realizując przygotowany 

oddzielny program pobytu. Przyjazd do Bydgoszczy nastąpi w dniu 19 września. Podczas 

spotkania w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego (w dniach 19-21.09.2017 r.) 

przewidujemy obrady plenarne i pracę w zespołach problemowych. Przygotowane przez 

Uczestników referaty i komunikaty, które zostaną opublikowane w monografii redakcyjnej 

i/lub czasopiśmie naukowym „Szkoła-Zawód-Praca”, stanowić będą podstawę do dyskusji, na 

którą planujemy poświęcić najwięcej czasu. 

         Jeśli przyjmie Pan/Pani nasze zaproszenie to uprzejmie prosimy o wypełnienie 

załączonego druku zgłoszenia i przesłanie na adres Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki 

UKW  (ul. Jana Karola Chodkiewicza 30; 85-064 Bydgoszcz) lub pocztą elektroniczną na 

jeden z podanych adresów mailowych Sekretariatu Forum do 15.03.2017 r. 

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto UKW: 92150013601213600186020000 

z dopiskiem „Forum”  do  30.04.2017 r. 

Koszt udziału w Forum wynosi  500 zł i obejmuje wyżywienie (bez śniadań), materiały oraz 

publikację pozytywnie zrecenzowanego tekstu. Organizatorzy przewidują przygotowanie 

publikacji przed Forum. W związku z powyższym prosimy o przesłanie tekstów referatów o 

objętości do 0,5 arkusza wydawniczego według załączonych wytycznych do 15.03.2017 r.  

Miejsce i koszt noclegów pozostawiamy do decyzji Uczestnika (w załączeniu propozycje 

hoteli położonych w pobliżu miejsca obrad).  

 



      Korespondencję prosimy kierować na adres Komitetu Organizacyjnego, który udziela 

wszelkich dodatkowych informacji:  

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: 

dr Renata Tomaszewska-Lipiec, tel. 605-609-669; renatatl@ukw.edu.pl 

Sekretariat Forum: 

dr Ewa Krause, tel. 669 955 666; ekrause@ukw.edu.pl 

mgr Katarzyna Ludwikowska, tel. 508-247-247; kasial@ukw.edu.pl 

mgr Łukasz Brzeziński, tel. 796-500-653; trener@ukw.edu.pl 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wskazówki dla Autorów składających publikacje 

 

1. Publikacja powinna być pisana w edytorze Microsoft Word - czcionka typu Times 

New Roman, wielkość 12, w przypisach 10; interlinia 1,5. 

2. Wszystkie przypisy w publikacji należy umieszczać u dołu stron np.: 

 Praca zwarta: A. Kowalski, Dzieła wybrane, cz. 1,  Wyd. UKW, Bydgoszcz 

2001, s. 47. 

 Praca zbiorowa: J. Jabłoński, Media, [w:] Dzieła wybrane, red. A. Kowalski, 

cz. 1,  Wyd. UKW, Bydgoszcz 2001, s. 47. 

 Jeżeli cytuje się pracę jednego autora, po jego nazwisku wstawia się op. cit.  

lub ibidem gdy poprzednio cytowana była ta sama praca. 

 W przypadku cytowania artykułu z czasopism stosuje się analogiczne zasady,  

z tym, że tytuł czasopisma ujmuje się w cudzysłów 

 Bardzo prosimy o umieszczanie wydawnictw w przypisach oraz bibliografii. 

3. Wydawnictwo prosi aby artykuł zawierał wyodrębniony wstęp; część główną złożoną 

z mniejszych podrozdziałów; zakończenie oraz  bibliografię. 

4. Do publikacji należy dołączyć słowa kluczowe oraz streszczenie w języku polskim  

i języku angielskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOZYCJA HOTELI 

 
 

 

 

Hotel Campanile 

tel. 52 586 20 00 

http://www.campanile-bydgoszcz.pl/ 

ul. Jagiellońska 59; Bydgoszcz 

 

Hotel Zawisza  

tel. 52 378 23 02 

http://www.hotel-zawisza.pl/ 

ul. Gdańska 163, Bydgoszcz 

 

Hotel Focus  

tel. 52 340 17 66 

http://www.hotelfocus.com.pl/ 

ul. Modrzewiowa 1, Bydgoszcz 

 

Hotel Maraton  

tel. 52 341 12 11 

http://www.hotelmaraton.pl/ 

ul. Powstańców Warszawy 13, Bydgoszcz 

 

Hotel Kuźnia  

tel. 52 321 31 70 

http://hotelkuznia.pl/  

ul. Gdańska 67, Bydgoszcz 

 

Hotel Holiday Inn  

tel. 52 34 77 007 

http://www.holiday.hgb.com.pl/ 

ul.Grodzka 36, Bydgoszcz 

 

Hotel Pod Orłem  

tel. +48 52 583 05 30 

http://www.hotelpodorlem.pl/ 

ul. Gdańska 14, Bydgoszcz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.campanile-bydgoszcz.pl/
http://google.com/maps?q=ul.+Jagiello%C5%84ska+59;+Bydgoszcz
http://www.hotel-zawisza.pl/
http://google.com/maps?q=ul.+Gda%C5%84ska+163,+Bydgoszcz
http://www.hotelfocus.com.pl/
http://google.com/maps?q=ul.+Modrzewiowa+1,+Bydgoszcz
http://www.hotelmaraton.pl/
http://google.com/maps?q=ul.+Powsta%C5%84c%C3%B3w+Warszawy+13,+Bydgoszcz
http://hotelkuznia.pl/
http://google.com/maps?q=ul.+Gda%C5%84ska+67,+Bydgoszcz
http://www.holiday.hgb.com.pl/
http://google.com/maps?q=ul.Grodzka+36,+Bydgoszcz
http://www.hotelpodorlem.pl/
http://google.com/maps?q=ul.+Gda%C5%84ska+14,+Bydgoszcz


 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU w VII NAUKOWYM FORUM  

POLSKO-UKRAIŃSKIM/UKRAIŃSKO-POLSKIM 

na temat   

EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI 

 

…………………………………………………………………………………………………................ 

(Imię i nazwisko oraz tytuł/stopień naukowy) 

……………………………………………………...……………………………………………………. 

(Nazwa i adres miejsca pracy) 

……………………………………………………………….…………………………………………... 

(Adres do korespondencji) 

……………………………………………………………...……………………………………………. 

(Telefon, e-mail) 

 

Niniejszym zgłaszam gotowość uczestnictwa w VII Forum Polsko-Ukraiński/Ukraińsko-Polskim  

 

 Przewiduję aktywny udział z tematem: 

……………………………………………………………...……………………………………………. 

……………………………………………………………...……………………………………………. 

 

Streszczenie planowanego tematu (główne tezy do 500 słów) 

……………………………………………………………...……………………………………………. 

……………………………………………………………...……………………………………………. 

……………………………………………………………...……………………………………………. 

……………………………………………………………...……………………………………………. 

……………………………………………………………...……………………………………………. 

……………………………………………………………...……………………………………………. 

……………………………………………………………...……………………………………………. 

 

 Przewiduję udział w zespołach problemowych bez zgłoszonego tematu. 

 

Proszę o zarezerwowanie: 

 Wyżywienia w dniach:             19 września:    kolacja 

                                                 20 września:    obiad     uroczysta kolacja 

                                                 21 września:    obiad 

 

Wpłata w wysokości 500 zł zostanie dokonana na wskazane konto do 15.04.2017 r. 

 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dla potrzeb procesu 

rekrutacji i realizacji  Forum zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997. 

                                                          

   ………………………………………………….. 

                                                                                                            Podpis Uczestnika 

 

 

 

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji oznacza wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie Państwa 

referatu, komunikatu, wypowiedzi, głosu, fotografii, zapisu audio Państwa wizerunku przez organizatorów 

konferencji dla celów publikacji, transmisji online i umieszczenia na stronach internetowych. 

 

 

 

 

 

 


