
 
 

 

Grupa Badawcza EDUKACJA DLA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – EDeK - działająca 

przy Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

 

 

Polonia i Polacy za granicą –  

kulturowe i edukacyjne obszary badań i doświadczeń 

 

która odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia 2019 roku 

na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu  

 

 
Patronat Naukowy 

 

Polskie Towarzystwo Pedagogiki Porównawczej  

wraz z Przewodniczącym prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosikiem 

 

 

Patronat Honorowy 

 

J.M. Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Andrzej Lesicki 

 

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska 

 

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne  

 

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN 

 

Towarzystwo Historii Edukacji  

wraz z Prezeską prof. zw. dr hab. Dorotą Żołądź-Strzelczyk 
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prof. UAM dr hab. Justyna Gulczyńska 
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prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik 

prof. UAM dr hab. Waldemar Segiet 

prof. UG dr hab. Danuta Stanulewicz 

prof. zw. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk 

dr Katarzyna Sadowska 
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prof. UAM dr hab. Aleksandra Boroń 

prof. UAM dr hab. Justyna Gulczyńska 
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dr Mikołaj Brenk 

dr Anna Mańkowska 

dr Lucyna Myszka-Strychalska 

dr Konrad Nowak-Kluczyński 
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Sekretarze Konferencji: 

 

dr Magdalena Barańska 

dr Mikołaj Brenk 

dr Anna Mańkowska 

dr Konrad Nowak-Kluczyński 

 

 
 



 

 

Założeniem konferencji jest stworzenie płaszczyzny pogłębionej dyskusji nad 

procesami migracji, środowiskowej integracji oraz doświadczeń kulturowych i edukacyjnych 

współczesnej Polonii i Polaków za granicą. Wyeksponowany w tytule kontekst 

badań i doświadczeń odnosi się do szeroko rozumianych refleksji nad zjawiskami, 

problemami i procesami edukacyjnymi oraz kulturowymi w ramach różnych krajów                        

i społeczeństw, w których Polacy i ich bliscy konstruują swoje życiowe przestrzenie wpisując 

się w kulturowe, międzykulturowe i wielokulturowe doświadczenia codzienności.  

Stąd zapraszamy do udziału w konferencji przedstawicieli wszystkich subdyscyplin 

nauk o edukacji, którzy podejmują w swoich badaniach i analizach problemy relacji między 

edukacją, kulturą a kształtowaniem tożsamości jednostek i grup społecznych w warunkach 

migracji, międzykulturowości, wielokulturowości, dwu- i wielojęzyczności oraz potencjału 

dziedzictwa kulturowego. Zapraszamy do udziału w konferencji przedstawicieli nauk 

o edukacji, a także socjologów, filozofów, politologów, antropologów, kulturoznawców 

i historyków, przedstawicieli środowisk polonijnych, w tym szczególnie – nauczycieli szkół 

polonijnych, edukatorów, instruktorów.  

Formuła konferencji jest bardzo szeroka, zależy nam bowiem na stworzeniu 

możliwości interdyscyplinarnej dyskusji wokół tytułowego problemu z perspektywy zarówno 

teorii, jak i praktyki. 

*** 

 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polonia i Polacy za granicą – kulturowe i edukacyjne 

obszary badań i doświadczeń odbędzie się na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu na ul. Szamarzewskiego 89. 

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 25 lutego 2019 roku drogą 

mailową k_pip19@amu.edu.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: 

Zakład Historii Wychowania 

Wydział Studiów Edukacyjnych 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

ul. Szamarzewskiego 89 D 

60 – 568 Poznań  

z dopiskiem konferencja „Polonia i Polacy” 

 



Uczestnicy konferencji uzyskają potwierdzony certyfikat uczestniczenia. 

Zachęcamy do opublikowania wystąpień w punktowanych czasopismach WSE UAM.  

Zredagowane i przesłane abstrakty uczestników konferencji zamieszczone zostaną (za ich 

zgodą) na stronie internetowej Grupy Badawczej EDeK. 

Opłata za udział w konferencji wynosi 420 zł (wpłata do 11 lutego 2019 roku) lub 480 zł 

(wpłata po 11 lutego do 25 lutego 2019 roku) i obejmuje wszystkie koszty udziału w 

konferencji wraz z wyżywieniem.  

 

Wpłat z Polski prosimy dokonywać na konto bankowe UAM:   

BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903  

w tytule przelewu podając cel subkonta: /K00000832/. 

 

Wpłaty zagraniczne prosimy dokonywać na konto bankowe UAM: 

Payee: Adam Mickiewicz University 

Address: H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznan, Poland 

VAT no: PL7770006350 

Bank: BZ WBK S.A. VI O/Poznan 

Address: Plac Wolności 15, 60-967 Poznan, Poland 

IBAN: PL77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 

SWIFT: WBKPPLPP 

 

 

Uczestnicy we własnym zakresie rezerwują i opłacają koszty noclegu oraz przejazdu. 

Organizator zabukował pokoje w Hotelu PAN,  D.S. „Jowita” oraz  D.S. „Hanka”– w 

przypadku chęci skorzystania prosimy podczas składania rezerwacji w hotelu wskazać nazwę 

Konferencji. 

W imieniu  

Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji 

prof. UAM dr hab. Aleksandra Boroń 

prof. UAM dr hab. Justyna Gulczyńska 

 


