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Szanowni Państwo, 

 

 Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji 

Naukowej, która odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2017 roku w Uniwersytecie 

Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, ul. Konarskiego 2. 

 Głównym celem konferencji jest określenie współczesnych i przyszłych 

wymagań oraz  potrzeb edukacji dla bezpieczeństwa, która realizowana jest w 

systemie oświatowym i pozaświatowym. Edukacja dla bezpieczeństwa przeszła długą 

ewolucję zarówno w systemie oddziaływań edukacyjnych, jak i w działaniach 

praktycznych eliminacji zagrożeń. Związana jest też ściśle z przygotowaniem dzieci, 

młodzieży oraz dorosłych do racjonalnych zachowań w obliczu tychże zagrożeń, 

zwłaszcza terroryzmem, a także działań praktycznych na rzecz bezpieczeństwa 

personalnego i strukturalnego w zmieniających się warunkach. 

 

 Ponadto zakładanym celem konferencji jest wymiana myśli i doświadczeń  

w proponowanych obszarach tematycznych: 

 Edukacja obronna i edukacja dla bezpieczeństwa; 

 Współczesne wymagania edukacji dla bezpieczeństwa; 

 Współczesne potrzeby edukacji dla bezpieczeństwa; 

 Uwarunkowania społeczne edukacji dla bezpieczeństwa; 

 Edukacja dla bezpieczeństwa – stan wiedzy na temat wyzwań i zagrożeń w XXI 

wieku; 

 Edukacja dla bezpieczeństwa w systemie oświatowym i pozaświatowym; 

 Wartości, orientacje etyczne i gotowość niesienia pomocy; 

 Badania procesu edukacji obronnej i edukacji dla bezpieczeństwa – stan i 

perspektywy rozwoju. 

  
         prof.  dr hab. Jerzy Kunikowski 
              dr Grzegorz Wierzbicki  
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Informacje organizacyjne 

• Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie dołączonej 

karty zgłoszenia i przesłanie jej do dnia 15 września 2017 r. na adres: 

pedagogika@uph.edu.pl,  grzegorzw2@gmail.com     lub      agaaraucz@wp.pl 

 

• Opłata konferencyjna wynosi 300, - zł (bar kawowy, obiad, uroczysta kolacja, 

recenzowana monografia). Tylko publikacja w recenzowanej monografii 150 zł. Wpłaty 

prosimy wnosić do 30 września 2017 r., na konto: 

UPH w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce: 

19 1240 2685 1111 0000 36 56 31 95 

z dopiskiem „Edukacja dla bezpieczeństwa” 

 

• Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegów.  

Rezerwacja noclegów we własnym zakresie w: 

Hotelu „Janusz”, ul. Pusta 15, 08-110 Siedlce, tel. 25 633 06 66 lub 602 551 095;  

Hotel Villa Park, ul. Nauczycielska 12, mailto:villapark@hotel.siedlce.pl,  

tel. (25) 632 30 03 

     Ibis Styles Siedlce, ul. Jana Pawła II tel. 25/3081000  

• Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany uczestnikom do 20 października 

2017 r. 

 

Organizatorzy konferencji planują publikację materiałów pokonferencyjnych w postaci 

monografii. Pierwszy tom zostanie wydany przed konferencją, w związku z tym teksty (pół 

arkusza wydawniczego), które zostaną przesłane do 20.07.2017 r., wraz z krótkim 

streszczeniem w języku polskim i języku angielskim będą kwalifikowane do tej części 

publikacji. Pozostałe teksty zostaną opublikowane w II tomie materiałów pokonferencyjnych. 
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Prosimy zatem o ich złożenie najpóźniej w dniu konferencji w wersji elektronicznej. 

Szczegółowe wymagania edytorskie znajdują się w załączeniu.  

• Pytania dotyczące konferencji prosimy kierować do: 

 dr Grzegorz Wierzbicki, tel. 503 186 079, e-mail: grzegorzw2@gmail.com 

 dr Agnieszka Araucz-Boruc, tel. 791 425 096, e-mail: agaaraucz@wp.pl  

 mgr Beata Andrzejewska, tel. (025) 643 17 06, e-mail: pedagogika@uph.edu.pl  
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