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                                                              Komunikat 3 

XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny 

Poznań 20-22. września 2022 r. 

Szanowni Państwo! 

Trzy miesiące temu rozpoczął się rok 2022 – rok, w którym odbędzie się XI Ogólnopolski 

Zjazd Pedagogiczny. Za niecałe sześć miesięcy spotkamy się wszyscy w Poznaniu, aby w ciągu 

trzech dni przedstawić nasze naukowe osiągnięcia oraz odnowić więzi z długo niewidzianymi 

Koleżankami i Kolegami z różnych ośrodków akademickich; aby zastanowić się nad 

znaczeniem naszego zaangażowania w rozwijanie i popularyzowanie nauk pedagogicznych. 

Tegoroczny Zjazd będzie obradował pod hasłem „Przesilenie. Budujmy lepszy świat w sobie 

i pomiędzy nami”. Obrady będą odbywały się w formie plenarnej oraz w dziesięciu sekcjach. 

Zarówno problematyka każdej sekcji, możliwość rejestracji, jak i inne istotne dla całego Zjazdu 

informacje są dostępne na stronie Zjazdu: https://zjazdpedagogiczny2022.pl 

Kiedy w ubiegłym roku Polskie Towarzystwo Pedagogiczne oraz Wydział Studiów 

Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zaproponowały powyższe hasło Zjazdu, 

nikt nie sądził, że początek 2022 roku w tak dramatyczny i bolesny sposób potwierdzi jego 

aktualność. Wojna wywołana przez niezaspokojoną w swoich imperialnych ambicjach Rosję i 

cierpienia milionów zaatakowanych obywateli Ukrainy pokazują, że nie tylko Europa, ale 

wręcz cały świat stanął w tej chwili w punkcie zwrotnym, wszedł w okres przesilenia. 

Ogromna liczba uchodźców z Ukrainy, szukających i znajdujących bezpieczeństwo oraz 

pomoc w Polsce i innych krajach, to zjawisko, którego dotychczas nigdy nie widzieliśmy, a 

jednocześnie wyraźne wyzwanie, aby budować lepszy świat w sobie i pomiędzy nami.  

Przygotowując się do XI Zjazdu nie możemy i nie chcemy odwracać wzroku od bieżących 

tragicznych wydarzeń. Chcemy również, by to, co dzieje się od ponad miesiąca w Ukrainie i w 

innych państwach wspierających uchodźców z tego kraju znalazło właściwe odzwierciedlenie 

na Zjeździe, w tematyce poruszanych tam zagadnień. Szukamy w tej chwili optymalnego 

sposobu, aby podjąć kwestię pedagogicznego zmierzenia się z wojną, zwłaszcza w kontekście 

doświadczania tego traumatycznego zjawiska przez dzieci i młodzież. Równie ważną kwestią 

jest wsparcie polskich nauczycieli, którzy z dnia na dzień zostali postawieni wobec ogromnego 

wyzwania kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą z Ukrainy. 

Na tle tych dramatycznych wydarzeń toczą się przygotowania do XI Zjazdu. Wszystkie 

Komitety Zjazdowe – Naukowy, Programowy oraz Organizacyjny pracują nad jak najlepszym 

zorganizowaniem tego wielkiego wydarzenia, tak od strony merytorycznej, jak i formalnej. 

Proces rejestracji uczestników Zjazdu, rozpoczęty w grudniu ubiegłego roku, przebiega 

sprawnie, do Organizatorów Zjazdu spływają kolejne zgłoszenia wraz z abstraktami wystąpień. 

Przygotowywane są wydarzenia towarzyszące Zjazdowi. O zbliżającym się Zjeździe 

informujemy na stronie PTP, na stronach Wydziałów i Instytutów Pedagogicznych, a także na 

Facebooku.  
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Istotną zmianą, o której chcemy poinformować w niniejszym Komunikacie 3, jest 

przedłużenie terminu rejestracji na Zjazd do 30 kwietnia 2022 r. Dodatkowy miesiąc 

pozwoli zarejestrować się na Zjazd osobom, które z różnych powodów nie były w stanie tego 

zrobić dotychczas.  

 

 

Z wyrazami szacunku, 
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