
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach  

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  

Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk  

Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy  

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej  

Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie (Czechy)  

Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)  

Uniwersytet Kijowski im. Borysa Hrinczenki (Ukraina) 

Uniwersytet w Białymstoku  

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  

Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego 

w Czeskim Cieszynie (Czechy)  

uprzejmie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej 

 Tożsamość, kondycja i powinności 

pedagogiki międzykulturowej – tradycja i współczesność 

organizowanej w dniach 26-28 czerwca 2022 roku w Ustroniu 

          Mamy przyjemność zaprosić na kolejne spotkanie organizowane w ramach cyklicznych konfe-

rencji nt. Edukacja Międzykulturowa w Polsce i na świecie, realizowanych od 1993 roku przez cie-

szyński ośrodek akademicki wraz z udziałem instytucji współpracujących. 

      Głównym obszarem dyskusji podczas konferencji mamy zamiar uczynić konteksty teoretycz-

ne i praktyczne edukacji międzykulturowej realizowanej w Polsce i za granicą. Skoncentrujemy się 

na kilku ważnych obszarach tematycznych, dotyczących m.in.: 

− aktualnych uwarunkowań pedagogiki i edukacji międzykulturowej, w tym polityki i zmian 

klimatu społecznego, 

− sytuacji społeczności mniejszościowych – autochtonicznych i napływowych – w różnych kra-

jach, 

− kondycji dyscypliny naukowej – pedagogiki międzykulturowej, jak i obszaru praktyki spo-

łecznej – edukacji międzykulturowej, 

− strategii upowszechniania oraz promocji idei i praktyki edukacji międzykulturowej zarówno 

w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju. 

 



Jest nam niezmiernie miło poinformować,  

iż konferencja dedykowana jest jubileuszowi pracy i działalności naukowej  

prof. dra hab. dra h.c. multi Tadeusza Lewowickiego 

 

 

Mamy nadzieję, że proponowana tematyka, forma spotkania, potrzeba (od)budowywania 

relacji, a także uroki Ziemi Ustrońskiej i Cieszyńskiej, zachęcą Państwa do udziału w spotkaniu 

naukowym. 

 Z uwagi na fakt, iż czerwiec jest miesiącem, w którym odbywa się wiele konferencji, już te-

raz prosimy o zarezerwowanie terminu i przyjęcie zaproszenia do udziału. 

          

Łączymy wyrazy szacunku  
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