KOMUNIKAT nr 1
Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej oraz Łódzki Oddział Polskiego
Towarzystwa Gerontologicznego mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową:
Międzypokoleniowe uczenie się – w teorii, badaniach i praktyce
Łódź, 27-28.03.2012
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej zagadnieniom międzypokoleniowego
uczenia się. Celem konferencji jest stworzenie forum do wymiany poglądów oraz
doświadczeń, prezentacji wyników badań, jak i podzielenia się teoretyczną refleksją
dotyczącą

szeroko

rozumianego

międzypokoleniowego

uczenia

się.

W

ramach

przedstawionego zagadnienia proponujemy skoncentrować uwagę na poniższej problematyce;


miejsce międzygeneracyjnego uczenia w teoriach naukowych, w tym i koncepcji
uczenia się przez całe życie



międzypokoleniowe uczenie się w różnych dyskursach naukowych



treści przekazu międzypokoleniowego



międzypokoleniowy przekaz wiedzy i umiejętności,



zjawisko międzypokoleniowego kumulowania doświadczenia,



relacje międzypokoleniowe w rodzinie, pracy, szkole w innych obszarach życia,



kompetencje międzypokoleniowe,



mentoring



praktyczne przykłady międzypokoleniowego uczenia się.

Międzypokoleniowe uczenie się jest zjawiskiem naturalnym, a przez to wszechobecnym,
lecz społecznie raczej „niewidzialnym”. Oznacza to, że występuje w większości sytuacji
społecznych, jak wychowanie czy socjalizacja, choć z drugiej strony, samo pojęcie, jak
wynika z badań pilotażowych przeprowadzonych przez Zakład Andragogiki i Gerontologii
Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, jest mało znane, słabo rozpoznawalne i prawie
nieobecne, szczególnie w świadomości respondentów, jak i w publikacjach o charakterze
naukowym.

1

Celem konferencji jest uczynienie zjawiska międzypokoleniowego uczenia się bardziej
„widzialnym”, wprowadzenie go w obszar naukowej refleksji, badań oraz praktyki
edukacyjnej.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przyjęcie zaproszenia i włączenia się do dyskusji
dotyczącej

tego

zagadnienia.

Ukazanie

różnych

perspektyw

oglądu

zjawiska

międzypokoleniowego uczenia się będzie możliwe jedynie z Państwa udziałem. Do
uczestnictwa w konferencji zapraszamy andragogów, pedagogów, gerontologów, socjologów,
psychologów, antropologów, kulturoznawców, zarówno teoretyków, jak i praktyków oraz
wszystkich zainteresowanych problematyką międzypokoleniowości.

Z wyrazami Szacunku
Komitet Organizacyjny Konferencji

Komitet organizacyjny konferencji
prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas – kierownik naukowy zaigs@uni.lodz.pl
mgr Marcin Muszyński – sekretarz konferencji mlodziako@go2.pl
mgr Anna Gutowska – z-ca sekretarza konferencji
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Ustalenia organizacyjne
1. Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego w
Łodzi przy ul. Rogowskiej 26
2. Termin konferencji: 27-28.03.2012
3. Termin nadsyłania zgłoszeń: 29.02.2012, na adres mailowy – Marcin Muszyński
mlodziako@go2.pl lub na adres Uczelni (dane w zgłoszeniu).
4. Materiały z konferencji zostaną opublikowane w wydaniu pokonferencyjnym. W celu
usprawnienia

prac

edytorskich

komitet

organizacyjny

uprzejmie

prosi

o

przygotowanie tekstów według wskazań edytorskich znajdujących się na stronie
www.gerontolodzy.pl w zakładce – Biblioteka Gerontologii Społecznej. Teksty
wystąpień należy przesłać na adres organizatora konferencji bądź dostarczyć w dniu
konferencji.
5. Organizator konferencji zastrzega sobie prawo kwalifikowania tekstów referatów
(doniesień, komunikatów) do wygłoszenia i publikacji. (Za wygłoszone referaty i
komunikaty oraz za ich druk autorzy nie otrzymują wynagrodzenia. Uczestnicy
konferencji – referenci – otrzymają bezpłatnie materiały pokonferencyjne).
6. Program konferencji wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi zostanie
rozesłany zainteresowanym po 10 marca 2012
7. Opłata konferencyjna wynosi 250 zł
8. Podaną kwotę należy wpłacić w terminie do 10 marca 2012 roku

Konto: Bank Polska Kasa Opieki S. A.
II Oddział w Łodzi
14 1240 3028 1111 0010 0434 7782
z dopiskiem „Międzypokoleniowe uczenie się”
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