Instytut Nauk Społecznych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach

Katedra Pedagogiki Rodziny
Wydział Studiów nad Rodziną
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
przy współpracy z
Powiatowym Urzędem Pracy w Skierniewicach

Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach

Powiatową Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Skierniewicach

zapraszają do udziału w
I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

Wielowymiarowość kształcenia ustawicznego
która odbędzie się w dniach
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Życie we współczesnym świecie, pełnym permanentnych przemian wymaga stałego i
nieustannego aktualizowania wiedzy, informacji oraz nabywania coraz nowszych umiejętności
praktycznych. Błyskawiczne tempo życia, zmiany w systemach kształcenia i na rynku pracy, różnorodne
modele życia i funkcjonowania człowieka, które kształtują nowe style pracy, wpływają na konieczność
stałego aklimatyzowania się jednostki do zmian zachodzących w środowisku. Edukacja ustawiczna „uczenie się przez całe życie” jest jednym z najlepszych sposobów, sprostania wyzwaniom
współczesnego świata wywołanym przez gwałtowny rozwój technologiczny, globalizację oraz
przeobrażenia społeczno-ekonomiczne. Edukacja ustawiczna daje możliwość zdobywania wiedzy,
poznawania świata i doskonalenia (uzupełniania) posiadanych umiejętności, we wszystkich fazach
rozwoju człowieka – „od narodzin, aż po zejście” włączając w to, całe spektrum uczenia się formalnego
(w przedszkolach, szkołach, innych placówkach systemu edukacji), nieformalnego (w instytucjach poza
systemem edukacji) i incydentalnego (naturalnego) (Malewski, 1996).
Zapraszamy Państwa do debaty na temat kształcenia ustawicznego w kontekście jego
wielowymiarowości. Dyskurs planujemy prowadzić wokół trzech ogólnych obszarów tematycznych
obejmujących: podstawowe zagadnienia wprowadzające w problematykę kształcenia ustawicznego,
eksplorację kształcenia ustawicznego w aspekcie ekonomiczno-społecznym oraz pedagogicznym. Przy
czym, należy zauważyć heterogeniczność i złożoność problematyki dotyczącej kształcenia
ustawicznego, co tym samym dajemy Państwu możliwość na własne propozycje i sugestie dotyczące tej
problematyki, które uczynią podejmowany dyskurs bardziej pełniejszym, twórczym i owocnym.

Pragniemy, aby konferencja stała się forum wymiany doświadczeń, wiedzy, opinii zarówno
przedstawicieli środowiska akademickiego, jak i praktyków na co dzień związanych z realizacją
idei kształcenia ustawicznego.
Proponujemy następujące obszary dyskusji wokół kształcenia ustawicznego
Blok I. Kształcenie ustawiczne – podstawowe zagadnienia wprowadzające






Geneza kształcenia ustawicznego
Kształcenie ustawiczne w dokumentach strategicznych i programowych w Polsce
Kształcenie ustawiczne w Unii Europejskiej i krajach poza europejskich
Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wymiary kształcenia ustawicznego
Możliwości wspierania kształcenia ustawicznego

Blok II. Ekonomiczno-społeczne aspekty kształcenia ustawicznego




Kształcenie ustawiczne a rynek pracy. Udział przedsiębiorstw w edukacji ustawicznej
pracowników
Kształcenie ustawiczne a bezpieczeństwo Państwa i świata
Kształcenie ustawiczne w zakresie służb ratunkowych







Edukacja ustawiczna w zakresie pracy społecznej (socjalnej)
Kształcenie ustawiczne w zakresie propagowania zdrowego stylu życia
Kształcenie ustawiczne rodziców a zaburzenia w funkcjonowaniu systemu rodziny
Możliwości kształcenia ustawicznego służby więziennej oraz osadzonych
Rola mediów w kształceniu ustawicznym

Blok III. Pedagogiczny wymiar kształcenia ustawicznego





Kształcenie ustawiczne nauczycieli (w tym nauczycieli specjalnych potrzeb edukacyjnych).
Standardy, możliwości, utrudnienia
Kształcenie ustawiczne nauczycieli a sukcesy i talenty dziecka
Kształcenie ustawiczne nauczycieli w zakresie problemów, zaburzeń i uzależnień współczesnej
młodzieży. W kierunku edukacji profilaktycznej
Współpraca szkoły z rodziną w zakresie edukacji ustawicznej dzieci i młodzieży
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Formy konferencji:




Wykłady plenarne, dyskusje
Referaty, doniesienia z badań w ramach pracy zespołów problemowych

Język konferencji: polski, angielski

Terminy
do 15.11.2017 r. przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa
do 20.11.2017 r. wniesienie opłaty konferencyjnej
do 30.11.2017 r. przesłanie uczestnikom ostatecznej wersji programu konferencji
do 31.01.2018 r. przesłanie tekstu do publikacji (ostateczny termin)
Opłaty konferencyjne:
 Uczestnictwo aktywne + referat + opublikowanie artykułu 350 zł1
 Uczestnictwo bierne bez wystąpienia + publikacja artykułu 350 zł 2
 Opublikowanie artykułu 200 zł3
 Wystąpienie z referatem na konferencji bez publikacji artykułu 200 zł4
 Uczestnictwo (bierne) bez wystąpienia i bez publikacji tekstu 150 zł5
Opłatę konferencyjną prosimy wnieść do 20.11.2017 r. na następujące konto:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
ul Batorego 64 C
96-100 Skierniewice
NR KONTA PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595 - z dopiskiem opłata konferencyjna:
Wielowymiarowość kształcenia ustawicznego – nazwisko i imię uczestnika, uczelnia/instytucja.
Zgłoszenie na konferencję (załącznik 1 do komunikatu) prosimy przesłać w nieprzekraczalnym
terminie do 15 listopada 2017r na adres: konferencja_wku@pwsz.skierniewice.pl z
dopiskiem: Wielowymiarowość kształcenia ustawicznego.
Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu na konferencję oraz noclegu/ów we własnym
zakresie
Proponowana baza noclegowa w Skierniewicach
HOTEL DWOREK S.C. ul. Józefa Piłsudskiego 24, 96-100 Skierniewice, tel./fax.: 46 832 58
83 e-mail: recepcja@hotel-dworek.pl

Opłata konferencyjna dotyczy jednego prelegenta i obejmuje: przerwy kawowe, 2 obiady, udział w kolacji,
materiały konferencyjne, w tym zaświadczenie oraz publikację tekstu w monografii naukowej po uzyskaniu
pozytywnej recenzji. W przypadku przesłania jednego zgłoszenia przez dwóch lub więcej prelegentów, którzy
również będą brać udział (aktywny bądź bierny) w konferencji - każdy z nich wnosi taką samą opłatę, tj. 350 zł.
2
Opłata obejmuje: przerwy kawowe, 2 obiady, udział w kolacji, materiały konferencyjne, zaświadczenie oraz
publikację tekstu w monografii naukowej po uzyskaniu pozytywnej recenzji.
3
Publikacja artykułu.
4
Barek kawowy, obiad(y), udział w kolacji, materiały konferencyjne + zaświadczenie.
5
Barek kawowy, obiad(y), udział w kolacji, materiały konferencyjne + zaświadczenie.
1

Hotel Start ul. Pomologiczna 9, 96-100 Skierniewice, tel: 46 833 27 50 e-mail:
recepcja@hotel-start.pl
Centrum Konferencyjno-Rozrywkowe MARATON, ul. Sobieskiego 20, 96-100 Skierniewice
tel./fax. (0-46)832-46-28, kom. 600836151, e-mail: maraton.hotel@wp.
WAŻNE INFORMACJE!
Komitet naukowy i organizacyjny konferencji informuje, że proponowane teksty zostaną
opublikowane w monografii wyłącznie po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych a
także wniesieniu stosownej opłaty. Autorzy tekstów nie otrzymują honorarium za publikację
tekstu. Po wydaniu monografii każdy z Autorów otrzyma jeden egzemplarz książki, w której
zamieszczony zostanie jego tekst.
W przypadku osób, które przesłały kartę zgłoszenia udziału przez dwóch lub więcej
prelegentów, ale tylko jeden z nich będzie fizycznie uczestniczył w konferencji - opłata wynosi
350 zł i obejmuje: przerwy kawowe, 2 obiady, udział w kolacji, materiały konferencyjne oraz
publikację tekstu w monografii naukowej po uzyskaniu pozytywnej recenzji (oraz jeden
egzemplarz monografii). Pozostałe osoby zamieszczone w tekście jako współautorzy w celu
otrzymania egzemplarza monografii powinny wnieść opłatę w wysokości 200 zł zgodnie z
informacją zamieszczoną w komunikacie (publikacja artykułu - 200 zł).
WYMOGI EDYTORSKIE W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA TEKSTÓW DO
PUBLIKACJI
Uprzejmie prosimy o przygotowanie tekstu zgodnie z poniższymi wymogami:
 artykuł o objętości ½ arkusza wydawniczego (20.000 znaków wraz z bibliografią) należy
przesłać w formacie MS Word, w języku polskim w nieprzekraczalnym terminie do
30.01.2018 r. na adres: konferencja_wku@pwsz.skierniewice.pl
 tekst zasadniczy: czcionka Times New Roman 12 punktów, interlinia 1,5
 przypisy przygotowujemy w tekście tj. (Kowalski 2010, s. 10), jedynie wyjaśnienia
umieszczamy w przypisie dolnym;
 przy każdym cytowaniu należy umieścić przypis, np. (Pilch 2002, s. 29). Przy każdej
parafrazie należy umieścić przypis, np. (Kowalski 2009, s. 33). Przy każdym odwołaniu do
cudzego lub własnego tekstu należy umieścić przypis, np. (Piekarski 2001, s. 23).
 wszystkie marginesy 2,5 cm;
 w tekście należy wyodrębnić: Wstęp, Część właściwą oraz Zakończenie/Podsumowanie
 do tekstu należy dołączyć: tytuł w języku polskim i angielskim, krótkie streszczenie (max.
10 wierszy) wraz ze słowami kluczowymi (5-6 słów kluczowych) w języku polskim i
angielskim.

1.
2.
3.

bibliografię przygotowujemy według wzoru:
Kozielecki J. (1981), Psychologiczna teoria samowiedzy. Warszawa: Wydawnictwo WSiP.
Zarębska-Piotrowska M. (1998), Wielki odlot, „Charaktery”, nr 9.
Kołodziejski M. (2013), Ewaluacja wewnętrzna w edukacji muzycznej, [w:] Nauczyciel
kreator rzeczywistości edukacyjnej. Kształcenie – teoria – praktyka nauczycielska, U.
Szuścik (red.), Bielsko-Biała: Wydawnictwo ATH.
4. Kowalski J., Dziecko w domu; http://www.dzieckowdomu [dostęp.10.10.2014]. W
przypadku braku autora podajemy tytuł tekstu wraz z adresem strony internetowej i datą
dostępu.

Do tekstu należy dołączyć:
1. Imię, nazwisko Autora/Autorów;
2. Stopień lub tytuł naukowy;
3. Afiliację Uczelni;
4. Obszary zainteresowań naukowych.

Komitet organizacyjno-naukowy konferencji
dr Małgorzata Potoczna
dr Jolanta Flanz
dr Aleksandra Stankiewicz
mgr Aleksandra Szczygieł
mgr Kinga Kwiatkowska
dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba

Szczegółowe informacje na temat Konferencji, wymogów dotyczących publikacji wraz z formularzem
zgłoszeniowym on-line dostępne są na stronie:

http://www.pwsz.skierniewice.pl/Dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87Naukowa/Konferencje.aspx

Karta zgłoszenia udziału w
I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

Wielowymiarowość kształcenia ustawicznego
08 – 09 grudzień 2017r. Skierniewice

Prosimy o wypełnienie karty elektronicznie albo pismem odręcznym, prostym, wielką literą.
Imię i nazwisko
………………………………………………………………………………………………...
Tytuł/stopień naukowy/stanowisko
……………………………………………………………………………..
Tytuł wystąpienia:………………………………………………………………………………
Reprezentowana Uczelnia/instytucja (adres)
………………………………………………………………….................................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Proponowany udział w bloku dyskusyjnym (proszę wpisać nazwę bloku):
………………………………………………………………………………………………….
Charakter uczestnictwa: (prosimy podkreślić właściwe)
- referat (wystąpienie) + opublikowanie artykułu
- tylko opublikowanie artykułu
- tylko referat na konferencji, bez publikacji artykułu
- uczestnictwo bierne bez wystąpienia + publikacja artykułu
- uczestnictwo bez wystąpienia i bez publikacji artykułu
Planowana treść wystąpienia (max 2000 bez spacji)
…………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Sprzęt multimedialny niezbędny do wystąpienia (proszę napisać, jaki?)
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
Informacja o uczestnictwie w konferencji: (proszę wskazać dzień/dni obecności)
08 grudnia 2017 TAK / NIE *
09 grudnia 2017 TAK / NIE *
Adres do korespondencji :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Telefon…………………………………………………………………………………………
E-mail…………………………………………………………………………………………..
FAKTURA: TAK / NIE *
*właściwe zakreślić
Dane do faktury:
Nazwa instytucji :
………………..………………………………………………………………….........................
Adres
.………………………………………………………………………………………………….
NIP
…………………………………………………………………………………………………
Adnotacja na kogo ma być wystawiona faktura (instytucja lub imię i nazwisko uczestnika)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Uczestnictwo w uroczystej kolacji: TAK / NIE *
*właściwe zakreślić
Propozycje, sugestie, prośby, uwagi:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na nieodpłatne opublikowanie mojego wystąpienia (artykułu) w materiałach
konferencyjnych. Równocześnie upoważniam wydawcę do (z)redagowania publikowanych
treści bez zmian ich idei.
Upoważniam Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach do wystawiania faktury
bez podpisu odbiorcy za uczestnictwo w konferencji.
………………………………………………
(miejscowość, data i podpis)
ZGŁOSZENIE prosimy przesłać w terminie 15.11.2017r. na adres e-mailowy:
konferencja_wku@pwsz.skierniewice.pl z dopiskiem: Wielowymiarowość kształcenia
ustawicznego.
Dziękujemy za zgłoszenie!

Szczegółowe informacje na temat Konferencji, wymogów dotyczących publikacji wraz z formularzem
zgłoszeniowym on-line dostępne są na stronie:

http://www.pwsz.skierniewice.pl/Dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87Naukowa/Konferencje.aspx

