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Komunikat 1 

 

Szanowni Państwo, 

 

Zapraszamy do udziału w kolejnej X konferencji Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, 

której celem będzie teoretyczna refleksja, prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów 

związanych ze stuletnią obecnością edukacji dorosłych w Polsce.  

  

Rok 2018, w którym odbędzie się konferencja, to rok wyjątkowy dla naszego kraju – 

obchodzimy bowiem niezwykle znaczącą dla nas wszystkich rocznicę stulecia odzyskania 

polskiej państwowości. Sto lat w dziejach ludzkości to z pewnością nie jest dużo, jednak w 

doświadczeniach człowieka jest to wystarczająco długi okres, aby w tej perspektywie spojrzeć 

na miniony czas. Dla rozwoju edukacji dorosłych te 100 lat to także niezwykle znaczący okres, w 

którym miały miejsce ważne wydarzenia, w którym tworzyła się historia zarówno różnych form, 

instytucji edukacji dorosłych, jak i jej naukowych podstaw, kształtowała się dyscyplina 

andragogika, tworzyły się andragogiczne ośrodki naukowo-badawcze, ukazało się wiele 

publikacji podejmujących problemy edukacji człowieka dorosłego. Dzisiejszy stan edukacji 

dorosłych i refleksji andragogicznej w dużej mierze został ukształtowany poprzez spuściznę 

tych 100 lat. Niezależnie od naszego stosunku do przeszłości, cechą charakterystyczną dla 

edukacji dorosłych jest jej historyczność, czyli szczególna wrażliwość na czynniki polityczne, 

społeczne, ekonomiczne, kulturowe, które sprzyjają bądź uniemożliwiają jej swobodny rozwój.  

 

 

 



 

 

 

Na tę specyfikę polskiej edukacji dorosłych zwracała już uwagę pionierka andragogiki w Polsce 

Helena Radlińska, ubolewając nad brakiem ciągłości doświadczeń kolejnych pokoleń działaczy 

oświatowych, czy jak dziś powiedzielibyśmy edukatorów, andragogów. W XX wieku musieliśmy 

znowu, jak poprzednie pokolenia, zaczynać od początku i to kilkakrotnie. 

 

Dzisiaj, 100 lat od uzyskania niepodległości, jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości 

społeczno-kulturowej i andragogicznej. Zapraszamy zatem do uczestnictwa w dyskursie nad 

polską edukacją dorosłych w kontekście przestrzeni pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, 

anulując granice temporalne poddajmy analizie problemy nurtujące nas jako andragogów, 

pedagogów, czy gerontologów. Narracje andragogiczne mogą zatem obejmować zagadnienia, 

kategorie, które chcemy sobie opowiedzieć, które są dzisiaj ważne dla nas, zarówno jako osób 

badawczo w nich obecnych, ale także – jako osób uczestniczących w różnych formach edukacji i 

uczenia się. Z samej swej istoty narracja jest przecież takim retrospektywnym kreowaniem 

znaczeń, nawet jeśli swym przedmiotem obejmuje teraźniejsze sposoby widzenia zjawisk 

andragogicznych.  

 

Rok 2018 jest też znaczący dla naszego Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, 

bowiem wtedy przypada 25 rocznica jego powołania, a także 25 rocznica wydawanego przez 

Towarzystwo czasopisma „Edukacja Dorosłych”. Zachęcamy, aby i w tym kontekście toczyły się 

nasze narracje pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. 

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przyjęcie zaproszenia i włączenia się do dyskusji, 

wprowadzenia różnych aspektów i kontekstów narracji andragogicznej. 

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy andragogów, pedagogów, gerontologów, 

zarówno teoretyków, jak i praktyków oraz wszystkich zainteresowanych problematyką edukacji 

dorosłych. 

Oczekujemy różnorodnych form wypowiedzi i form uczestnictwa: referaty, komunikaty z 

badań, postery (plakaty naukowe), warsztaty, etiudy multimedialne etc., a także - samej 

obecności w tym wydarzeniu, udziału w dyskusji, bez konieczności zgłaszania wystąpienia. 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

 



 

 

 

Informacje organizacyjne 
 
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 15 marca 2018 roku. Na adres: 
konferencjaata2018@gmail.com     
 
Miejsce konferencji:  Ośrodek wypoczynkowy Rewita Zakopane, ul. Stanisława-Nędzy 
Kubińca 101, 34-511 Kościelisko   
 
Koszty udziału w konferencji:   
opłata konferencyjna: 300 zł dla członków ATA, 350 dla pozostałych osób uczestniczących; 
opłata obejmuje: materiały konferencyjne, wyżywienie, przerwy kawowe, uroczystą kolację oraz 
publikację artykułu po uzyskaniu pozytywnej recenzji;  
Koszty noclegu:  
- miejsce w pokoju 2-osobowym w cenie 120 zł za jedną dobę pobytu; 
- pokój 2-osobowy do pojedynczego zakwaterowania 150 zł za jedną dobę pobytu;  
Prosimy o wniesienie opłaty za nocleg wraz z opłatą konferencyjną. 
Koszty dojazdu: uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 
 
Termin wpłaty:  do końca marca 2018 roku;  po tym terminie opłata wynosi 350 zł dla 
członków ATA, 400 zł dla pozostałych osób. 
 

Opłatę konferencyjną oraz za noclegi prosimy uiścić przelewem bankowym: 
na konto: 30 2340 0009 0030 2460 0000 0068 

Akademickie Towarzystwo Andragogiczne 
Ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa 

z dopiskiem: Konferencja Zakopane 2018, imię i nazwisko osoby uczestniczącej. 
 
 
Komitet Naukowy Konferencji 
Dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, prof. Wyższa Szkoła Biznesu Dąbrowa Górnicza-
przewodnicząca 
Dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas, prof. Uniwersytet Łódzki 
Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 
Dr hab. Zofia Szarota, prof. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków 
Dr hab. Wojciech Horyń, prof. Akademia Wojsk Lądowych, Wrocław 
Dr Artur Fabiś Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków 
Dr Tomasz Maliszewski Akademia Pomorska, Słupsk 
Dr Krzysztof Pierścieniak Uniwersytet Warszawski 
 
 
Komitet Naukowo-Organizacyjny Konferencji 
Dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, prof. WSB, Dr hab. Wojciech Horyń, prof. AWL, Dr Artur 
Fabiś UP im. KEN Kraków, Dr Agnieszka Majewska-Kafarowska UŚ, Dr Monika Sulik UŚ, Mgr 
Mariola Markowska-Plebankiewicz doktorantka Uniwersytet Śląski 
 

Serdecznie zapraszamy! 


