
                       Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim

Zaprasza na 

Konferencję Naukową

„Znaczenie aktywności edukacyjnej 
i zawodowej w życiu człowieka”,

która odbędzie się w dnia 20 maja 2010 roku

w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. 1 Maja 23B

ORGANIZATOR KONFERENCJI:

Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi 

Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim, 

ul. 1 Maja 23B, 44-304 Wodzisław Śl. 

CELE KONFERENCJI:

Konferencja ma służyć refleksji, wymianie poglądów i doświadczeń oraz przedyskutowaniu 
aspektów  dotyczących  znaczenia  aktywności  edukacyjnej  i  zawodowej.  W  ramach 
konferencji  zaprezentowane  zostaną  różne  stanowiska  osób  zajmujących  się  na  co  dzień 
powyższą problematyką. 

Konferencja  adresowana  jest  zarówno do teoretyków,  jak  i  do  praktyków wielu  dziedzin 
nauki, edukacji i życia społecznego. 

Obrady prowadzone będą w formie sesji plenarnej oraz w sekcjach problemowych.



PRZYKŁADOWE OBSZARY TEMATYCZNE:

1. KSZTAŁCENIE I EDUKACJA

• Aktywność edukacyjna w kształtowaniu człowieka

• Formy rozwijania twórczego myślenia dzieci i młodzieży

• Znaczenie edukacji zawodowej dorosłych

• Dostępność do edukacji osób niepełnosprawnych 

• Edukacja poprzez sztukę 

• Kulturowe uwarunkowania edukacji

2. AUTORYTET WYCHOWAWCY

• Autorytet nauczyciela-wychowawcy w świadomości uczniów

• Aktywność społeczna i kulturalna nauczyciela w środowisku lokalnym

• Rola wychowawcy w życiu młodego człowieka

• Wychowawcza rola nagród i kar

• Etyczne aspekty zawodu nauczyciela

• Zmiany wzorców autorytetu wśród młodzieży

3. PRACA ZAWODOWA

• Problemy i zagrożenia w pracy zawodowej pedagoga

• Wypalenie zawodowe jako problem, metody zapobiegawcze

• Dostęp do pracy nauczyciela w środowiskach wiejskich i miejskich

• Problemy i zagrożenia dla pedagogów w obliczu niżu demograficznego

• Nowe kierunki kształcenia nauczycieli

• Potrzeba, czy wymóg kształcenia ustawicznego nauczycieli?

4. INSTYTUCJE WSPARCIA EDUKACYJNEGO I ZAWODOWEGO DLA 

UCZNIÓW I STUDENTÓW

• Staże i praktyki zawodowe

• Szkolne Ośrodki Kariery

• Ochotnicze Hufce Pracy

• Organizacje  non-profit, wolontariat

• Akademickie Biura Karier



5. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I ZAWODOWA SENIORÓW

• Uniwersytet Trzeciego Wieku

• Projekt „Mała księga opowieści” stowarzyszenia „Gondola”

• Problem wolnego czasu: Jak twórczo go wykorzystać ?

• Prozdrowotne metody wykorzystania czasu wolnego

• Domy spokojnej starości: wolny wybór, czy przymus ?

• Obojętność na osamotnienie ludzi starszych jako współczesna kwestia społeczna

Warunkiem  uczestnictwa  w  Konferencji  jest  przesłanie  zgłoszenia  i  wniesienie  opłaty 
konferencyjnej.

Termin  zgłoszeń  upływa  dnia  31  stycznia  2010  roku. Formularz  zgłoszenia  prosimy 
przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:  abugajska@ahe.lodz.pl lub drogą pocztową na 
adres:

Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi

Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śl.

ul. 1 Maja 23B; 44-304 Wodzisław Śląski

z dopiskiem „Konferencja Naukowa”

Koszt uczestnictwa w Konferencji dla osób zainteresowanych publikacją w monografii 
zwartej  przedkonferencyjnej  recenzowanej  (w  tym  materiały  konferencyjne,  obiad, 
serwis kawowy, uroczysta kolacja, materiały pokonferencyjne) wynosi:

• dla studentów AHE wytypowanych przez promotorów 70 zł,

• dla  pracowników  AHE  etatowych  i  zatrudnionych  w  ramach  umów  cywilno-
prawnych) 100 zł,

• dla  pozostałych  pracowników  naukowych  posiadających  stopień  naukowy  co 
najmniej doktora 150 zł,

• dla innych osób 270 zł,

• Opłatę należy wnieść do 1 grudnia na konto bankowe:

Nr konta: BANK ZACHODNI I WBK S.A. II Oddział w Łodzi 

PL 25109013040000000101044736

z dopiskiem „Konferencja Naukowa - Wodzisław Śląski”

Szczegóły  dotyczące  przygotowania  artykułów  do  publikacji,  terminu  ich  nadsyłania, 
szczegółowego programu konferencji wraz z informacjami organizacyjnymi przesyłane będą 
w kolejnych  komunikatach  na  adresy e-mailowe uczestników oraz pojawią  się  na stronie 
internetowej www.wodzislaw.ahe.lodz.pl w zakładce Konferencje.



SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

KOMITET ORGANIZACYJNY:

prof. dr hab. Krzysztof Rotter krotter@ahe.lodz.pl

dr hab. Stanisław Korczyński  skorczynski@ahe.lodz.pl

dr hab. Jadwiga Kossowska-Rataj  jkossowska@ahe.lodz.pl 

dr hab. inż. Marek Wasielewski mwasielewski@ahe.lodz.pl

dr Antoni Augustyn aaugustyn@ahe.lodz.pl 

mgr Agnieszka Bugajska abugajska@ahe.lodz.pl

mgr Błażej Tatarczyk btatarczyk@ahe.lodz.pl 
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