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KOMITET NAUKOWY 

 

prof. zw. dr hab. Stefania Walasek (Uniwersytet Wrocławski) 

prof. zw. dr hab. Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański) 

prof. nadzw. dr hab. Iwonna Michalska (Uniwersytet Łódzki) 

prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Magiera (Uniwersytet Szczeciński) 

prof. nadzw. dr hab. Wiesław Jamrożek (UAM Poznań) 

prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Michalski (Uniwersytet Łódzki) 

prof. nadzw. dr hab. Mirosław Śmiałek (UAM Poznań) 

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Walczak (Uniwersytet Wrocławski) 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

 

prof. nadzw. dr hab. Piotr Gołdyn – przewodniczący 

dr Marek Poniedziałek 

dr Bogumiła Celer 

 

ORGANIZATORZY 

 

Zakład Pedagogiki, WPA w Kaliszu, UAM w Poznaniu 

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 

Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu 

 

PATRONAT HONOROWY 

 

Towarzystwo Historii Edukacji 

Prezydent Miasta Kalisza 

 

 

 



ZAŁOŻENIA 

 

 

Od jakości życia nauczycieli, możliwości ich rozwoju zależy w dużej 

mierze realizacja procesów dydaktycznych w szkołach i placówkach 

oświatowych. Spojrzenie na te zjawiska z perspektywy historycznej 

daje możliwości eliminacji sytuacji niepożądanych i doskonalenia już 

wypracowanych rozwiązań. Dużym wsparciem dla nauczycieli w ich 

działalności pedagogicznej i wychowawczej, i nie tylko, są organizacje 

nauczycielskie i związki zawodowe. Ich rozwój widoczny był już od 

XIX wieku, a szczególną rolę odgrywały w kreowaniu polityki oświa-

towej. Wpisywały się one również w życie codzienne nauczycieli, stąd 

też zagadnienia te proponowane są jako podstawa rozważań, które 

mogą obejmować następujące obszary: 

 

1. Działalność organizacji nauczycielskich i związków zawodowych 

2. Działacze związkowi i organizacyjni 

3. Czasopisma organizacji nauczycielskich i związków zawodowych 

4. Kościół a organizacje nauczycielskie i związki zawodowe 

5. Organizacje i związki zawodowe a partie polityczne 

 

Co zrozumiałe powyższe obszary nie wyczerpują w pełni tematyki uję-

tej w tytule konferencji. Organizatorzy otwarci są na tematy, które 

wzbogacą treścią merytoryczną ten naukowy dyskurs. 

 

Konferencją poświęconą związkom i organizacjom nauczycielskim 

chcemy rozpocząć większy cykl, który obejmować będzie życie co-

dzienne nauczycieli w XIX i XX wieku w różnych aspektach i odsło-

nach. 

  



INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

 

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres  

piotr.goldyn@amu.edu.pl 

w terminie do 15 marca 2016 r. 

Koszt uczestnictwa – 300 zł 

(obejmuje materiały konferencyjne, udział w uroczystej  

kolacji pierwszego dnia i druk monografii) 

 

Informacje o numerze konta zostaną podane w drugim komunikacie 

 

 

MIEJSCE OBRAD 

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu 

ul. Nowy Świat 28-30, 62-800 Kalisz 

 

 

NOCLEGI 

 

 

Osobom pragnącym skorzystać z noclegów  

proponujemy rezerwację pokoju gościnnego  

w Domu Studenckim „Rubin”  

w cenie około 75-80 zł. 

Rezerwacja indywidualna - 61 8296453 

mailto:piotr.goldyn@amu.edu.pl

