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Zapowiedź VII Naukowego Forum
Polsko-Ukraińskiego/Ukraińsko-Polskiego

Edukacja dla przyszłości,
Bydgoszcz 18-21.09.2017 r.

Rodząca się cywilizacja oparta jest na szczególnym zasobie, jakim jest 
wiedza, z kolei głównym, chociaż nie jedynym mechanizmem tworzącym społe-
czeństwo wiedzy jest edukacja. Wiedza nagromadzona w przeszłości, a także 
w świadomości społecznej, musi być stale wzbogacana i modernizowana, dlatego
w cywilizacji wiedzy edukacja musi zostać oparta na idei uczenia się przez całe
życie i budowania kompetencji potrzebnych do jej rzeczywistej implementacji.
Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Polskiej Akademii Nauk w raporcie
„Polska 2050” wskazuje, iż nowoczesny system edukacji jest jedną z głównych
ścieżek prowadzących do zmniejszenia dystansu cywilizacyjnego w stosunku 
do rozwiniętych państw Unii Europejskiej. Dotyczy to zarówno Polski, jak 
i Ukrainy. Edukacja uznawana jest za ważny element społeczeństwa wiedzy, 
w którym zakładając wydłużenie średniej wieku życia, w tym wieku produkcyj-
nego, „uczenie się” towarzyszyć będzie biografiom ludzkim jako stały ich ele-
ment. Dotyczy to zarówno edukacji dzieci i młodzieży, jak i edukacji osób
dorosłych będących w okresie aktywności zawodowej, a także w tzw. trzecim
wieku. Dotyczy to edukacji szkolnej, ale też pozaszkolnej, ogólnej i zawodowej,
realizowanej w specjalnie do tego celu powołanych instytucjach, ale także w spo-
sób samodzielny. Zagadnienie EDUKACJI DLA PRZYSZŁOŚCI powinno być
zatem rozpatrywane w wielu perspektywach i kontekstach. 

Kontynuując tradycję Forum Polsko-Ukraińskiego/Ukraińsko-Polskiego,
które odbywa się cyklicznie co dwa lata, raz w Polsce, raz na Ukrainie, oraz mając
na uwadze funkcje edukacji oraz jej rolę zarówno dla społeczeństwa jako całości,
jak i dla poszczególnych jednostek, Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki Wy-
działu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgosz-
czy – pod patronatem J.M. Rektora UKW oraz Komitetu Nauk Pedagogicznych
Polskiej Akademii Nauk – podjęła się organizacji VII Naukowego Forum Polsko-
-Ukraińskiego/Ukraińsko-Polskiego, pragnąc poddać pod namysł teoretyczny 
następujące obszary tematyczne:

1. Czynniki wpływające na edukację, w tym szczególnie: procesy demogra-
ficzne, starzenie się społeczeństwa oraz niedobór siły roboczej; rozwój



technologii informacyjno-komunikacyjnych; finansowanie i reformowa -
nie edukacji; potrzeby globalnego rynku pracy; rozwój kultury prefigura-
tywnej.

2. Preferencje i potrzeby edukacyjne społeczeństwa, w tym m.in.: indywi-
dualizacja i personalizacja edukacji; kształcenie, dokształcanie i doskona-
lenie nauczycieli dla przyszłości; szkoła jako organizacja ucząca się 
i wspólnota uczących się podmiotów; doradztwo edukacyjno-zawodowe
we wspieraniu ucznia, studenta, pracownika; edukacja na odległość; 
aktywność edukacyjna ludzi dorosłych; uczenie się jako kluczowa kom-
petencja XXI wieku; nowe formy i metody edukacji; dylematy współczes-
nych pedagogów.

3. (R)ewolucja edukacji: rozwój społeczeństwa wiedzy i gospodarki opartej
na wiedzy, rozwój społeczeństwa uczącego się; kierunki zmian w obszarze
edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej; analfabetyzm informa-
cyjny, zjawisko przedwczesnego kończenia nauki, pokolenie „Neet”; prze-
ciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

4. Przyszłość edukacji: przewidywane scenariusze, trendy, wyzwania; poszu-
kiwanie nowej wizji.

Powyższa problematyka pozostaje otwarta z nadzieją, że Uczestnicy znacznie
ją wzbogacą zgodnie z ich zainteresowaniami naukowymi. Dzień 18 września goście
z Ukrainy spędzą w Warszawie pod opieką pracowników Akademii Pedagogiki Spe-
cjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, realizując przygotowany oddzielny program 
pobytu. Przyjazd do Bydgoszczy nastąpi w dniu 19 września. Podczas spotkania 
na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego (w dniach 19-21.09.2017 r.) przewidujemy
obrady plenarne i pracę w zespołach problemowych. Przygotowane przez Uczest-
ników referaty i komunikaty, które zostaną opublikowane w monografii redakcyjnej
i/lub czasopiśmie naukowym „Szkoła – Zawód – Praca”, stanowić będą podstawę
do dyskusji, na którą planujemy poświęcić najwięcej czasu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym międzynarodowym wydarzeniu
naukowym.

Ryszard Gerlach
Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
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