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Udział w konferencji jest bezpłatny.
Ostatnie doświadczenia na arenie międzynarodowej wstrząsnęły całym światem, dobitnie
pokazując znaczenie idei edukacji globalnej, zwłaszcza w zakresie wychowania dla pokoju.
Agresja rosyjska na Ukrainę stała się przyczyną nie tylko wielu tragedii, cierpień i kryzysu
humanitarnego na terenach ogarniętych działaniami wojennymi, ale również wyzwaniem dla
innych państw Europy i świata, w tym w pierwszym rzędzie dla Polski jako kraju sąsiadującego
z Ukrainą i udzielającego na masową skalę wsparcia uchodźcom wojennym. Wyzwanie, które
stanęło przed naszym krajem i jego obywatelami, dotyczy działań z zakresu interwencji
kryzysowej, wsparcia oraz pomocy osobom poszkodowanym i uciekającym przed
okrucieństwem wojny, wśród których dominują kobiety, dzieci (duża część z nich nie ma
zapewnionej opieki rodzicielskiej), osoby starsze. W działania te zaangażowane są nie tylko
służby państwowe, ale również przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych, kościoła
czy osoby prywatne.

Obecna sytuacja stawia przed pedagogami społecznymi nowe pytania o praktyczny
wymiar dyscypliny, jej związek z aktualnymi wyzwaniami, wymaga nowego spojrzenia na
działania pomocowe i wsparcie społeczne, tym razem kierowane do uchodźców na różny
sposób dotkniętych wykluczeniem społecznym. Podczas naszych obrad zajmiemy się
powyższymi problemami, wyrażając naszą solidarność z Ukrainą i jej obywatelami, zarówno
pozostającymi w swojej ojczyźnie, jak też uciekającymi przed okrucieństwem wojny
i szukającymi schronienia w naszym kraju.
Zajmiemy się potrzebami uchodźców, formami działań pomocowych oraz pomocą
i wsparciem społecznym udzielanymi w tej wyjątkowej sytuacji, mając na uwadze
poszczególne grupy, do których są one kierowane, jak również różne podmioty je świadczące,
wychodząc od struktur państwowych i samorządowych, poprzez inicjatywy na poziomie
lokalnym, płynące ze strony organizacji pozarządowych, instytucji kościelnych czy
niezrzeszonych wolontariuszy. Mamy nadzieję, że nasz namysł nad obecną sytuacją,
potrzebami uchodźców oraz systemem udzielanego wsparcia pomoże lepiej to wsparcie
kształtować.
Proponowana tematyka wystąpień: potrzeby uchodźców, grupy objęte pomocą,
pomoc i wsparcie społeczne, działalność wolontariacka na rzecz uchodźców, edukacja dzieci
uchodźczych, organizacja pieczy zastępczej, ryzyko wykluczenia społecznego uchodźców,
edukacja globalna i edukacja międzykulturowa wobec aktualnych wyzwań.
Planujemy sesję plenarną, w której poza wykładem wprowadzającym wysłuchamy
wystąpień prof. Jerzego Nikitorowicza (UwB), prof. ucz. Marii Urlińskiej (AIK)
i prof. Ludmyly Khoruzhej (Kijowski Uniwersytet im. Borysa Hrinchenki, Ukraina). Część
teoretyczną o wymiar namysłu nad praktyką społeczną i edukacyjną uzupełni dyskusja
panelowa, do której zostaną zaproszeni przedstawiciele różnych organizacji i instytucji
zaangażowanych w niesienie pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy. Debata będzie
kontynuowana w sesjach tematycznych. W ramach konferencji osoby chętne zapraszamy
również do udziału w warsztatach z zakresu edukacji międzykulturowej.
Konferencja kierowana jest zarówno do przedstawicieli świata nauki, jak również
do praktyków, przedstawicieli instytucji edukacyjnych, pomocowych i innych.
Zgłoszenia udziału w konferencji są przyjmowane do 25 maja 2022 roku. Możliwy
jest udział w formie aktywnej (referat, przedstawienie dobrych praktyk/doświadczeń
reprezentowanej instytucji w przypadku praktyków) lub biernej (bez wystąpienia).
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: konferencja.eduglobal@uksw.edu.pl
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