
HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ I WYMOGI 

 
1. Do 31.03.2013 r. zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie własnej propozycji wystąpienia 

(referat, komunikat, głos w dyskusji itd.) wraz z rezerwacją noclegów oraz wyżywienia (na 

załączonym formularzu na adres pedog@kul.pl). 

2.  Istnieje możliwość skorzystania ze środków audiowizualnych po wcześniejszym 

zgłoszeniu (projektor multimedialny, video, rzutnik pisma i inne). 

3. Do 15.04.2013 r. nadesłanie głównych tez swojego wystąpienia                                               

i dokonanie opłaty hotelowej na konto Domu Dziennikarza w zależności od czasu pobytu i 

dokonanego wyboru pokoju. Nr rachunku bankowego Domu Dziennikarza:  

  07 1240 2412 1111 0000 3610 7559;    NIP 525-10-65-229                     

Bliższe informacje oraz propozycje hotelowe podane są w załączonym formularzu, który po 

wypełnieniu należy przesłać na adres: Katedra Pedagogiki Ogólnej KUL, Al. 

Racławickie 14; 20-950 LUBLIN lub pocztą elektroniczną na adres: pedog@kul.pl; lub 

instped@kul.pl; marian.nowak@kul.pl 
4. Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany do końca kwietnia 2013 r.  

 
Miejsce konferencji: Dom Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym,  

ul. Juliusza Małachowskiego 17; www.domdziennikarza.com 

Tel. 81-881 01 62 

 

Skład Komitetu Honorowego: 

Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN 

Skład Komitetu Naukowego: 
Prof. zw. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska; prof. zw. Dr hab. Katarzyna Olbrycht;  

Prof. zw. Dr hab. Stanisław Palka; Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski; Prof. zw. dr hab. 

Mirosław J. Szymański; Prof. zw. dr hab. Andrzej Bogaj; Prof. Dr hab. Roman Leppert; 

Prof. dr hab. Ryszard Bera; prof. Dr hab. Krystyna Ablewicz; prof. Dr hab. Janina 

Kostkiewicz; Prof. dr hab. Janusz Kirenko; prof. dr hab. Dariusz Kubinowski; Prof. Dr hab. 

Krystyna Chałas; prof. KUL dr hab. Alina Rynio;  prof. KUL dr hab. Lucyna Dziaczkowska 

 

Komitet Organizacyjny Konferencji: 

ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL; Dr Piotr Magier; ks. dr Marek Jeziorański;  

ks. dr Zbigniew Iwański; dr Agnieszka Jaworska; mgr Agnieszka Linca 
 

Sekretariat konferencji: dr Piotr Magier; ks. Dr Marek Jeziorański, mgr 
Elżbieta Jasińska, mgr Konrad Sawicki; mgr Natalia Rapa 

Inne dane kontaktowe i adresowe:  
Sekretariat Instytutu Pedagogiki KUL 

Ul. Droga Męczenników Majdanka 70 / Bl. III, p. 115 

20-105 LUBLIN 

tel./fax.: (081) 5322082; (081)4759332; 609754598   

e-mail: pedog@kul.pl ; instped@kul.pl 

marian.nowak@kul.pl 

  
 

 

 

KATEDRA PEDAGOGIKI OGÓLNEJ  

INSTYTUTU PEDAGOGIKI KUL JP II 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZA NA MIĘDZYNARODOWĄ 

KONFERENCJĘ NAUKOWĄ 

POD PATRONATEM KOMITETU NAUK 

PEDAGOGICZNYCH PAN 

w dniach 27-29 maja 2013 r. 

na temat: 

 

,,AKSJOLOGICZNE ORIENTACJE  

W PEDAGOGICE” 
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KOMUNIKAT NR 1 

Katedra Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie  

uprzejmie informuje o inicjatywie zorganizowania konferencji naukowej 

pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk 

na temat: „AKSJOLOGICZNE ORIENTACJE W PEDAGOGICE”, w Domu 

Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą, której termin planuje się w 

dniach 27 – 29 maja 2013 r. (poniedziałek – środa). 

Konferencja jest kontynuacją inicjatyw Zespołu Pedagogiki Ogólnej 

KNP PAN działającego od 1995 r., którego dorobek stworzył szeroką 

płaszczyznę namysłu i dyskusji nad podstawami pedagogiki, pozwalającą 

zwłaszcza pracownikom instytutów, wydziałów i katedr pedagogiki na 

podejmowanie zagadnień związanych z pedagogiką ogólną i podstawowymi 

problemami wychowania, których potrzeba zaznacza się zwłaszcza w 

sytuacji pluralizmu i demokratyzacji.  

Działający obecnie pod patronatem KNP PAN Zespół, od początków 

swojej działalności podejmował problemy w zakresie podstaw pedagogiki, 

w kolejnych etapach wyznaczanych konferencjami w takich ośrodkach jak: 

Bydgoszcz (trzykrotnie), Częstochowa, Kielce i dwukrotnie w Lublinie 

(KUL). Efektem tych konferencji w ośrodku lubelskim są publikacje: 1/ 

Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, red. T. Kukołowicz – M. 
Nowak, Lublin, RW KUL, 1997; 2/ Antropologiczna pedagogika ogólna, 
red. M. Nowak – P. Magier – I. Szewczak, Lublin, KUL, 2010.  

Wychodząc z powszechnego przekonania, że nie istnieje 
wychowanie i nauczanie bez wartości oraz, że podstawową cechą 
różnicującą pedagogikę od innych nauk zajmujących się tą samą 
dziedziną poznania jest cel, w ramach kontynuacji wyżej wymienionych 
inicjatyw, podczas planowanej konferencji zamierzamy podjąć 
problematykę aksjologiczną, której spodziewanym efektem miałoby być 
zarysowanie nie tylko aksjologicznych uwarunkowań uprawiania 
pedagogiki ogólnej, ale także ustalenie mapy orientacji aksjologicznych 
w pedagogice w ogóle, jak też wskazanie na ich podstawy metodologiczne, 

filozoficzne, antropologiczne, ideowe, światopoglądowe itd.  

 

Cele konferencji: 

1. Wymiana poglądów i podjęcie debaty na temat aksjologicznych 

uwarunkowań uprawiania pedagogiki ogólnej w Polsce. 

2. Wypracowanie mapy aksjologicznych orientacji w pedagogice 

ogólnej w Polsce. 

3. Wskazanie na systemowe podejście i uwarunkowania w tworzeniu 

aksjologicznych podstaw współczesnej pedagogiki.  

4. Prezentacja możliwości interdyscyplinarnego dialogu nad 

aksjologicznymi uwarunkowaniami uprawiania pedagogiki ogólnej. 

 

  Zachęcamy do przyjęcia zaproszenia i wzięcia udziału w 

Konferencji. Prosimy o zgłoszenie sugestii problemów, jak również 

zgłoszenie tematu referatu, komunikatu z badań lub wzięcie udziału                            

w Konferencji z głosem w dyskusji. 

 Przewidujemy publikację materiałów z Konferencji. Wszystkie 

wygłoszone i złożone teksty: referaty, komunikaty i sprawozdania będą 

recenzowane. Referat oddawany w wersji do druku powinien zawierać tytuł, 

słowa kluczowe i streszczenie w języku polskim oraz angielskim. Powinien 

być zaopatrzony wykazem piśmiennictwa  

  Uprzejmie prosimy o powiadomienie organizatorów o przyjęciu 

zaproszenia i ewentualnie zgłoszenie udziału oraz tytułu referatu do 31.03. 

2013 r.  

 Szczegółowy program Konferencji zostanie opracowany w oparciu                

o zgłoszone przez Szanownych Państwa tematy referatów, doniesień z badań              

i komunikatów przesłanych do wyżej wymienionego terminu. 

Przewidywane są obrady plenarne wraz z dyskusjami panelowymi.  

Adresatami Konferencji są przedstawiciele zarówno środowisk 

akademickich, w których uprawiana jest i reprezentowana Pedagogika 

Ogólna, jako dyscyplina wiedzy, nauczający tego przedmiotu na każdym ze 

stopni kształcenia, pracownicy naukowo-dydaktyczni, doktoranci jak też 

praktycy, nauczyciele, pedagodzy, terapeuci, przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, młodzież i rodzice. 

                                                                     Komitet Organizacyjny 

                                                                        Instytutu Pedagogiki KUL 


