Poszerzeniem i uzupełnieniem naukowej działalności Zakładu są organizowane, przy
współudziale Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie, Stowarzyszenia Wspierania
Edukacji Międzykulturowej oraz Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie, cyklicznie sympozja i konferencje. Pierwsze tego typu
spotkanie nt. Osobowość i plany życiowe dzieci z Zaolzia, zorganizowano w 1993 roku
w Czeskim Cieszynie, wspólnie z Polskim Związkiem Kulturalno-Oświatowym. W latach
1993-2014 odbyło się łącznie 20 międzynarodowych konferencji naukowych. Dotyczyły one
następujących kwestii:
1. „Osobowość i plany życiowe dzieci z Zaolzia”. Czeski Cieszyn, 15.01.1993.
2. „Edukacja i problemy pogranicza”. Ustroń – Cieszyn – Czeski Cieszyn, 18-19.09.1996.
3. „Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie”. Ustroń – Cieszyn, 12-14.10.1998.
4. „Rodzina – Wychowanie – Wielokulturowość”. Wisła, 12-13.10.1999.
5. „Przemiany świadomości społecznej na pograniczach”. Brenna, 17-18.10.2000.
6. „Kwestie wyznaniowe w społecznościach wielokulturowych (stereotypy, problemy edukacyjne, współczesne wyzwania społeczne)”. Ustroń-Jaszowiec, 23-24.10.2001.
7. „Świat wartości i edukacja międzykulturowa”. Ustroń-Jaszowiec, 24-25.09.2002.
8. „Język, komunikacja i edukacja w społecznościach wielokulturowych”. Wisła, 2122.10.2003.
9. „Przemiany społeczno-cywilizacyjne a edukacja szkolna – problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości”. Ustroń, 11-13.10.2004.
10. „Polityka społeczna i oświatowa a edukacja międzykulturowa”. Ustroń-Jaszowiec, 1012.10.2005.
11. „Edukacja międzykulturowa na Pograniczu w pierwszych latach rozszerzonej Unii Europejskiej”. Wisła, 09-11.2006.
12. „Socjalizacja i kształtowanie się tożsamości w warunkach wielokulturowości”. Námestovo (Słowacja) – Cieszyn, 08-10.10.2007.
13. „Socjopatologia pogranicza a edukacja”. Cieszyn – Ustroń-Jaszowiec, 20-22.10.2008.
14. „Społeczne, kulturowe i edukacyjne konteksty pedagogiki międzykulturowej”. Cieszyn –
Ustroń-Jaszowiec, 19-21.10. 2009.
15. „Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego”, Cieszyn
- Ustroń-Jaszowiec, 18-20.10.2010.
16. „Edukacja międzykulturowa – dokonania, problemy, perspektywy”, Cieszyn – UstrońJaszowiec, 17-19.10. 2011.
17. „Kultura w edukacji międzykulturowej”. Cieszyn – Ustroń-Zawodzie, 24-26.09.2012.
18. „Edukacja dzieci i młodzieży w środowiskach zróżnicowanych kulturowo”. Czeski Cieszyn – Ustroń-Zawodzie, 14-16.10.2013.
19. „Edukacja w wielokulturowym świecie – doświadczenia i propozycje”. Cieszyn – UstrońZawodzie, 13-15.05.2014.
20. „Sfery życia duchowego dzieci, młodzieży i dorosłych w środowiskach zróżnicowanych
kulturowo”. Cieszyn – Ustroń-Zawodzie, 22-24.09.2014.
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Zakład jest także współorganizatorem 12 konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych:
„Edukacja małego dziecka. Wymiary – możliwości i ograniczenia – perspektywy”. Cieszyn
– Ustroń-Jaszowiec, 18-20.05.2009 – konferencja międzynarodowa.
2. „Orientacje w badaniach jakościowych”. XXIV Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, Cieszyn – Ustroń-Jaszowiec, 13-18.09.2010.
3. „Kolorowe Ścieżki Euroregionu”. Cieszyn, 30.09.2010 – konferencja międzynarodowa.
4. „Kolorowe Ścieżki Euroregionu”. Cieszyn, 22.09.2011 – konferencja końcowa z udziałem
gości zagranicznych.
5. „Edukacja małego dziecka – szanse i zagrożenia”. Cieszyn, 15-16.11. 2011 – konferencja
międzynarodowa.
6. „Pedagogika a etnologia i antropologia kulturowa: wspólne obszary badań. Dziecko i jego
wychowanie – między tradycją a współczesnością”. Cieszyn, 16.11.2012.
7. SOCIALIA 2013 „Człowiek w obliczu wielkiej zmiany – wyzwania dla subdyscyplin
współczesnej pedagogiki”. Cieszyn – Ustroń-Zawodzie, 21-22.10.2013 – konferencja międzynarodowa.
8. „Edukacja małego dziecka. Rodzina – przedszkole – szkoła: przemiany instytucji i ich
funkcji”. Cieszyn – Ustroń-Zawodzie, 05-06.11.2013 – konferencja międzynarodowa.
9. „Człowiek w sytuacjach granicznych. Przyczynek do analizy o egzystencji”. Cieszyn,
11.03. 2014.
10. „Edukacja ekumeniczna w społeczności Śląska Cieszyńskiego w II połowie XIX wieku”.
Cieszyn, 30.04.2014.
11. „I Letnia Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego”.
Cieszyn – Ustroń-Zawodzie, 8-11.09.2014.
12. „Pedagogika a etnologia i antropologia kulturowa: wspólne obszary badań. Ojcostwo
w aspekcie kulturowym, pedagogicznym i prawnym”. Cieszyn, 28.10.2014.
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