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Migracje w dobie pandemii.
Wyzwania dla idei i praktyki edukacji globalnej
objęta honorowym patronatem J.M. Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ks. prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego
oraz patronatem naukowym Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Wykład wprowadzający wygłosi prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz

Termin konferencji: 25 maja 2021 r.
Organizator: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Współorganizator: Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie
Miejsce: konferencja online za pośrednictwem platformy Cisco Webex
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Problematyka konferencji:
Przedstawiciele nauk społecznych oraz praktycy zajmujący się problemami edukacji globalnej
dostrzegają, iż pandemia ogranicza naszą mobilność, modyfikuje dotychczasowe trendy
migracyjne, pogłębia nierówności społeczne, szczególnie boleśnie odciskając swe piętno na
migrantach. Może być również źródłem nowych ruchów migracyjnych. Stawia tym samym
trudne wyzwania – nie tylko przed migrantami, ale również przed społecznościami, w których
przychodzi im żyć. Sytuacja pandemiczna wpływa na dyskurs społeczny skupiony wokół
migracji i może kształtować postawy ksenofobiczne. Jednocześnie pokazuje dobitnie
wszelkiego rodzaju powiązania o charakterze globalnym. Wirus nie zna granic,
przeciwdziałanie pandemii oraz efektywna walka z jej skutkami wymagają współpracy
międzynarodowej w duchu solidarności.

Takie rozumienie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 zachęca nas do przyjrzenia się
ponownie szeroko rozumianej idei edukacji globalnej oraz postawienia pytania o jej wymiar
praktyczny. Obecna sytuacja może być również przyczynkiem do budowania dialogu ponad
podziałami, rozwoju wspólnot i większej solidarności społecznej, zgodnie z myślą Jana Pawła
II, który w duchu edukacji globalnej przekonuje, że solidarność jest prawdziwą cnotą moralną,
a nie jakimś „nieokreślonym współczuciem czy powierzchownym rozrzewnieniem wobec zła
dotykającego wielu osób, bliskich czy dalekich. Przeciwnie, jest to mocna i trwała wola
angażowania się na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego, wszyscy bowiem
jesteśmy naprawdę odpowiedzialni za wszystkich”.
Konferencja kierowana jest zarówno do teoretyków, jak i praktyków edukacji. Będzie się
składać z części teoretycznej oraz praktycznej, w której zostaną zaprezentowane
doświadczenia podmiotów działających w przestrzeni społeczno-edukacyjnej.
Wystąpienia uczestników konferencji i debata przewidziane są w sesji plenarnej oraz w
sekcjach tematycznych.
Proponowane obszary problemowe:
-

migracje jako przedmiot zainteresowania edukacji globalnej;
przyczyny i skutki migracji globalnych;
migracje i migranci w dobie pandemii COVID-19;
pandemia a edukacja dzieci z doświadczeniem migracyjnym;
edukacja wielo - i międzykulturowa a edukacja globalna;
nierówności społeczne w pandemicznym świecie;
edukacja obywatelska w dobie globalizacji i migracji;
od migracji do integracji i inkluzji społecznej.

W ramach konferencji osoby chętne zapraszamy również do udziału w warsztatach z zakresu
edukacji międzykulturowej!
Zgłoszenia udziału w konferencji są przyjmowane do 15 maja 2021 roku. Możliwy jest
udział w formie aktywnej (referat, przedstawienie dobrych praktyk/doświadczeń
reprezentowanej instytucji w przypadku praktyków) lub biernej (bez wystąpienia).
Poniżej znajduje się link do formularza zgłoszeniowego:
https://pedagogika.uksw.edu.pl/node/2378

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: konferencja.eduglobal@uksw.edu.pl
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