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W dniach 08 – 09 maja 2015 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 

w Chełmie odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Współczesne 

Strategie i Wyzwania Edukacyjne. Praca człowieka jako kategoria edukacyjna. Patronat 

honorowy nad Konferencją objęli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 

Tadeusz Sławecki oraz Senator Rzeczpospolitej Polskiej prof. dr hab. Józef Zając. 

Organizatorzy Konferencji – Katedra Pedagogiki kierowana przez dr. hab. Piotra Mazura, 

prof. PWSZ Chełm – postanowili podjąć międzynarodowy, interdyscyplinarny dialog 

na temat pracy jako wartości w życiu człowieka oraz metodycznych aspektów wychowania 

do wartości pracy i przygotowania do pracy zawodowej. Punktem wyjścia było założenie, 

że praca jako ważna wartość w życiu i rozwoju każdego człowieka, „domaga się” działań 

pedagogicznych wspierających wychowanków w jej właściwym rozumieniu, akceptacji 

i urzeczywistnianiu - szczególnie w czasach chaosu aksjologicznego, wielu zagrożeń, 

w tym bezrobocia, nierówności społecznych, niskiego statusu społecznego niektórych 

zawodów, trudności i niepewności młodych ludzi na rynku pracy.  

W obszarze zainteresowań organizatorów Konferencji była więc obecność pracy 

w szkolnych programach wychowawczych, programach nauczania i programach 

profilaktycznych a także w środowiskach bezpośrednio związanych z wychowankami. 

W sposób szczególny, nawiązując do działań Ministerstwa Edukacji Narodowej, zwrócono 

uwagę na problemy, potrzeby i perspektywy szkolnictwa zawodowego w Polsce i wybranych 

krajach europejskich. 

Komitet Naukowy konferencji tworzyli profesorowie 7 państw europejskich: Czech, 

Słowacji, Ukrainy, Litwy, Rosji, Białorusi i Polski. Czynny udział w Konferencji wzięło 11 

gości zagranicznych, przedstawicieli ośrodków naukowych na Białorusi, Słowacji, Ukrainie 
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i w Czechach. Ponadto w konferencji uczestniczyli pracownicy polskich wyższych uczelni 

oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół chełmskich. Czynny udział w Konferencji wzięło łącznie 

110 osób. 

Obrady toczyły się w 2 sesjach plenarnych (Współczesne problemy pracy 

i wychowania do pracy w wybranych krajach europejskich oraz Preorientacja zawodowa) 

i 2 panelach dyskusyjnych (Wychowanie do pracy i przez pracę w przedszkolu i szkole 

oraz Praca jako wartość w życiu człowieka). Szczególny charakter obradom nadał 

międzynarodowy dialog nad pracą i kształceniem zawodowym w wybranych krajach Europy 

oraz łączenie teorii z praktyką i prezentacja dobrych praktyk z zakresu preorientacji 

zawodowej realizowanych w szkołach chełmskich. 

Obradom towarzyszył konkurs na pracę plastyczną dla uczniów szkół podstawowych 

z Chełma i okolic pt. „Moja praca”. W planowanie i przebieg konkursu czynnie zostali 

włączeni studenci kierunku Pedagogika PWSZ w Chełmie.  

Pokłosiem obrad jest przygotowywana do druku monografia pt. Praca jako kategoria 

edukacyjna. 


