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Decyzja o przygotowaniu konferencji podyktowana jest przekonaniem o ważności tematyki
równościowej w szeroko rozumianej przestrzeni społeczno-edukacyjnej.
Równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminowanie ze względu na płeć,
pochodzenie, religię, sprawność fizyczną, wiek i orientację seksualną to obowiązki, jakie Polska
zdecydowała się wypełniać, wpisując równouprawnienie i zakaz dyskryminacji do Konstytucji RP
oraz podpisując szereg zapisów i regulacji międzynarodowych dotyczących przeciwdziałania
dyskryminacji. Stosunek państwa i społeczeństwa do grup mniejszościowych oraz poszanowanie ich
praw jest jednym z ważniejszych testów funkcjonowania każdej demokracji. Również polskie
społeczeństwo jest zróżnicowane i należą do niego przedstawicielki i przedstawiciele grup
mniejszościowych. Niestety, jak donoszą raporty badawcze, osoby te wciąż doświadczają
dyskryminacji z powodu pochodzenia, płci, koloru skóry, wyznawanej religii, wieku, orientacji
seksualnej czy niepełnosprawności. Nie godząc się na taką praktykę, podjęliśmy wyzwanie
zorganizowania II edycji konferencji, która jak wierzymy, będzie cenną okazją do wymiany
poglądów i doświadczeń dla tych wszystkich, którzy zajmują się przeciwdziałaniem dyskryminacji,
uwrażliwianiem na jej przejawy i uczącym poszanowania dla odmienności.
Cele konferencji wynikają z przekonania o randze, ale też aktualności tematyki równościowej
w szeroko rozumianej przestrzeni społeczno-edukacyjnej. Edukacja równościowa to
interdyscyplinarny, ważny problem społeczny, rodzący pilną potrzebę pogłębionych debat, refleksji i
analiz. Konieczność szukania rozwiązań, docierania do istoty zjawisk związanych z polityką
równościową i antydyskryminacyjną, to również pilne zadanie dla przedstawicielek i przedstawicieli
nauk humanistycznych i społecznych, których głosu nie może zabraknąć w toczących się debatach
publicznych. W kontekście istotnych zjawisk społecznych w Polsce i na świecie, pojawiania się
nowych problemów o wymiarze lokalnym, ale i międzynarodowym, dotyczących m.in. braku
poszanowania praw mniejszości społecznych, praktyk dyskryminacyjnych, czy dylematów
dotyczących równouprawnienia kobiet i mężczyzn, środowisko akademickie w naszym przekonaniu
powinno podjąć wyzwanie stworzenia forum wymiany poglądów i doświadczeń, poszukiwania
konstruktywnych rozwiązań, skierowanych na przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji,
kształtowania postaw szacunku i zrozumienia dla odmienności. Pierwsza edycja konferencji
potwierdziła potrzebę skonfrontowania rożnych poglądów, racji i przekonań, a jej rezultaty nie tylko
nie zamknęły debaty, ale stworzyły nowe pola eksploracji i dyskusji.
Podczas drugiej edycji konferencji pragniemy zadać następujące pytania. W jaki sposób
tworzyć zaplecze dla edukacji równościowej? Czy podobnie rozumiemy równość i procesy
dyskryminacyjne? Czy homofobia jest cechą współczesnych społeczeństw, czy raczej jest
następstwem braku wiedzy, różnic światopoglądowych, przekonań moralno-etycznych, czy
zwyczajnego braku empatii? Jakie są mechanizmy dyskryminacji w przestrzeni publicznej? Jaka jest,
a jaka może i powinna być rola edukacji na rzecz przeciwdziałania nierównościom i dyskryminacji?
Do debaty i refleksji zapraszamy osoby zajmujące się teorią i praktyką z obszaru pedagogiki,
filozofii, socjologii, psychologii, kulturoznawstwa, pracy socjalnej, ekonomii, prawa, a także
przedstawicielki i przedstawicieli instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych,
działających na rzecz praw człowieka, edukatorki i edukatorów antydyskryminacyjnych, kadrę
zarządzającą oświatą oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji. Swoje zaproszenie
kierujemy także do studentek i studentów, doktorantek i doktorantów, nauczycielek i nauczycieli,
którzy poza modułem teoretyczno-naukowym będą mogli w drugim dniu konferencji wziąć udział w
zaproponowanych warsztatach.
Zachęcamy Państwa do nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w konferencji w module
teoretyczno-naukowym (propozycje wystąpień, plakatów do tzw. sesji plakatowej) lub/i warsztatach
metodycznych.

Proponujemy następujące obszary tematyczne:
- dyskryminacja, wykluczenie, stereotyp, naznaczenie, etykietyzowanie, mowa nienawiści;
- mechanizmy dyskryminacji w przestrzeni publicznej (media, polityka, itp.);
- procesy społeczne generujące dyskryminację i nierówność;
- możliwości przeciwdziałania nierównościom i dyskryminacji;
- rola edukacji równościowej w budowaniu społeczeństwa demokratyczno-obywatelskiego;
- prawa seksualne i reprodukcyjne;
- płeć/narodowość/seksualność/religia/niepełnosprawność w praktykach społeczno-kulturowych;
- polityka (nie)równości i (nie)równość w tekstach kulturowych;
- IV faza feminizmu: ruchy kobiece w Polsce/kobiety w przestrzeni publicznej/kobiety a sztuka;
- miejsce i przestrzenie Innego.
Zaproponowane zagadnienia prosimy traktować jako przykładowe obszary tematyczne.
Przewidujemy, że zestaw grup tematycznych i sekcji ostatecznie uzależniony będzie od treści
napływających zgłoszeń.
Komitet naukowy:
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dr Marta Małecka (KPSW)
dr Ewa Murawska (APSL)
dr Sławomir Pasikowski (APSL)
dr Grzegorz Piekarski (APSL)
dr Justyna Ratkowska-Pasikowska (APSL)

Komitet organizacyjny:
dr Grzegorz Piekarski
dr Justyna Ratkowska-Pasikowska
dr Marta Małecka
dr Sławomir Pasikowski
dr Marta Sałapata
dr Szymon Dąbrowski
dr Iwona Chmura-Rutkowska
dr Małgorzata Jarecka-Żyluk
dr Jolanta Maciąg
dr Katarzyna Kmita-Zaniewska
dr Katarzyna Wajszczyk
dr Izabela Stelamasiak
mgr Mateusz Nitka

http://www.edukacjarownosciowa.slupsk.pl/
e-mail: edukacjarownosciowa2017@gmail.com

Sekretarze konferencji:
dr Grzegorz Piekarski - Akademia Pomorska w Słupsku; tel.: 504 154 624;
dr Justyna Ratkowska-Pasikowska - Akademia Pomorska w Słupsku; tel.: 782 976 689;
e-mail konferencji: edukacjarownosciowa2017@gmail.com
TEMATYKA WARSZTATÓW (DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI)
- Uczeń nieheteronormatywny w szkole;
- Gender w podręcznikach – warsztaty krytycznej analizy
- Mowa nienawiści w świetle prawa;
- Jak mówić nie dyskryminując?
- Obecność kobiet w historii;
- Komunikacja międzykulturowa kompetencją współczesnych nauczycieli.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI
Warunkiem udziału w konferencji i/lub warsztatach metodycznych jest dokonanie rejestracji do dnia
31 marca 2016r. przez stronę http://edukacjarownosciowa.slupsk.pl/ oraz dokonanie opłaty
konferencyjnej na numer rachunku bankowego, 02 1240 3770 1111 0000 4068 0617 subkonto 249522.
W tytule wpłaty proszę o podanie:
- nr subkonta konferencji,
- nazwa konferencji,
- imię i nazwisko uczestnika.





w kwocie 280 zł - uczestnictwo z referatem z pakietem konferencyjnym A
w kwocie 180 zł – uczestnictwo bez referatu z pakietem konferencyjnym B
w kwocie 80 zł - uczestnictwo bez referatu z pakietem konferencyjnym C
bezpłatnie – uczestnictwo tylko w warsztatach w drugim dniu konferencji z pakietem
konferencyjnym D

Pakiety konferencyjne zawierają:
PAKIET KONFERENCYJNY A
- materiały konferencyjne;
- publikację w recenzowanej monografii naukowej lub recenzowanym czasopiśmie;
- uroczysty bankiet przewidziany wieczorem pierwszego dnia konferencji;
- obiad i przerwy kawowe w pierwszym dniu konferencji oraz poczęstunek w drugim dniu
konferencji;
- uczestnictwo w warsztatach potwierdzonych certyfikatem.
PAKIET KONFERENCYJNY B
- materiały konferencyjne;
- uroczysty bankiet przewidziany wieczorem pierwszego dnia konferencji;
- obiad i przerwy kawowe w pierwszym dniu konferencji oraz poczęstunek w drugim dniu
konferencji;
- uczestnictwo w warsztatach potwierdzonych certyfikatem.

PAKIET KONFERENCYJNY C
- materiały konferencyjne;
- obiad i przerwy kawowe w pierwszym dniu konferencji oraz poczęstunek w drugim dniu
konferencji;
- uczestnictwo w warsztatach potwierdzonych certyfikatem.
PAKIET KONFERENCYJNY D
- poczęstunek w drugim dniu konferencji;
- uczestnictwo w warsztatach potwierdzonych certyfikatem.
Koszt uczestnictwa nie obejmuje noclegów. Uczestnicy konferencji mają możliwość zarezerwowania
miejsca noclegowego w pokojach gościnnych Domów Studenckich Akademii Pomorskiej w
Słupsku. Szczegóły na stronie www konferencji.
Organizatorzy wzorem ostatniej konferencji planują wydać monografię i/lub
tematyczny numer recenzowanego czasopisma naukowego. Ostateczny termin złożenia
tekstów: 30 kwietnia 2017r. Teksty należy przesłać na adres: teksty.edukacja2017@gmail.com
Normy edycyjne w osobnym komunikacie.
Dostęp do wydanej uprzednio monografii można uzyskać pod linkiem:
http://wirtualnirealni.irse.pl/27/4/publikacje/nierownosci-spoleczne-w-trosce-o-otwarcia-horyzontow-edukacji
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