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Po raz czwarty Instytut Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie podjął się organizacji Międzynarodo-
wej Konferencji Naukowej z cyklu UNIWERSALIZM PRACY LUDZKIEJ. Tema-
tyka konferencji będzie oscylowała wokół wyzwań, jakie stoją przed edukacją 
w czasach szybkich zmian społecznych. Podczas planowanego spotkania podjęta 
zostanie próba odpowiedzi na pytanie: Na ile współczesna edukacja przygoto-
wuje do obecnego rynku pracy? Problematyka konferencji jest o tyle istotna, 
że porusza ważne zagadnienia jednostki ludzkiej uwikłanej w sieć zależności po-
między edukacją, rynkiem pracy, ludzką egzystencją. Wybór powyższej tematyki 
podyktowany jest potrzebą podjęcia naukowego dyskursu w kontekście wpływu 
edukacji na ludzkiej życia oraz wyzwań stojących przed edukacją w czasach 
nierówności społecznych. Edukacja i praca stanowią podstawowe aktywności 
ludzkie, które warunkują przynależność do określonych grup społecznych oraz 
determinują funkcjonowanie współczesnego człowieka w wielu obszarach życia.

Założone przez Organizatorów cele konferencji obejmują:
 – ukazanie roli edukacji w życiu człowieka;
 – ukazanie zależności pomiędzy edukacją a rynkiem pracy:
 – wskazanie na zadania, jakie stoją przed edukacją w kontekście zachodzą-

cych zmian na rynku pracy;
 – przybliżenie problemów grup marginalizowanych w dostępie do edukacji;
 – ukazanie wielokontekstowości edukacji i jej wpływu na funkcjonowanie 

jednostki i grup społecznych;
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 – wskazanie roli polityki oświatowej w kształtowaniu systemu szkolnictwa 
i oświaty;

 – zwrócenie uwagi na problemy związane z realizacją kariery zawodowej: 
mobbing, stres, wypalenie zawodowe;

 – ukazanie znaczenia etycznego i filozoficznego wymiaru edukacji w życiu 
człowieka;

 – próba opracowania wspólnej koncepcji dotyczącej edukacji i pracy jako 
wyznaczników ludzkiej egzystencji z perspektywy międzynarodowej.

Zaproponowano także poniższe bloki tematyczne:
1. Edukacja całożyciowa.
2. Etyczny i filozoficzny wymiar edukacji i pracy.
3. Polityka oświatowa a system edukacji w Polsce i na świecie
4. Polityka zatrudnienia i rynku pracy w kontekście edukacja.
5. Nierówności edukacyjne.
6. Marginalizacja i dyskryminacja w dostępie do edukacji i rynku pracy.
7. Pedagog w obliczu wyzwań współczesnego rynku pracy.
8. Edukacja w czasach zmiany społecznej.
Zaproszenie do udziału w konferencji kierowane jest przede wszystkim 

do pracowników nauki oraz praktyków, w tym nauczycieli akademickich, do-
radców zawodowych, środowisk samorządowych, instytucji pozarządowych, 
pracodawców i pracowników oraz gremium kościelnego, a także politycznego. 
Organizatorzy wyrażają nadzieję, że wnioski z prezentowanych badań znajdą 
praktyczne zastosowanie w projektowanych programach polityki społecznej.


