„Szkoła Młodych Andragogów”

W ramach X konferencji naukowej „100 lat edukacji dorosłych w Polsce. Historyczne i
teraźniejsze przestrzenie narracji andragogicznej” z cyklu Zakopiańskich Konferencji
Andragogicznych organizowanej przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne w
dn. 17-18.05.2018 r. w Zakopanym proponujemy „młodym andragogom” (definicję
tego pojęcia pozostawiamy uczestnikom) udział w sekcji tej konferencji pod nazwą
„Szkoła Młodych Andragogów”. Warunkiem uczestniczenia w warsztatach pod tą
nazwą jest:
1)
przygotowanie wystąpienia trwającego nie więcej niż 15-23 minuty na dowolny
temat z zakresu andragogiki,
2)

przygotowanie się „psychologicznie” na ocenę tego wystąpienia,

3)

aktywny udział w dyskusji

4)

uczestnictwo w spotkaniu autorskim zaproszonego gościa.

W zależności o liczby chętnych, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa, wspomniane
warsztaty mogą mieć miejsce w pierwszym dniu po przerwie obiadowej i ewentualnie
w drugim dniu trwania konferencji.
Proponowana formuła „Szkoły Młodych Andragogów” wynika z nowych uwarunkowań
organizacyjno-finansowych, ale nawiązuje do tradycji szkół andragogicznych
organizowanych w Zielonej Górze i Wrocławiu pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa
Kargula od 1999r.
Kierownikiem naukowym warsztatów jest prof. zw. dr hab. Józef Kargul, który
deklaruje wysłuchanie każdego wystąpienia i podzielenie się refleksjami na jego temat.
Uczestniczy otrzymają zaświadczenia o udziale w konferencji oraz w warsztatach
„Szkoły Młodych Andragogów”.
Opłata za udział w „Szkole Młodych Andragogów” mieści się w opłacie
konferencyjnej. Prosimy o dodanie informacji o udziale „Szkole Młodych
Andragogów” w zgłoszeniu na konferencję.

Informacje organizacyjne
Termin

nadsyłania

zgłoszeń:

do

15

marca

2018

roku.

Na

adres:

konferencjaata2018@gmail.com
Miejsce konferencji: Ośrodek wypoczynkowy Rewita Zakopane, ul. Stanisława-Nędzy
Kubińca 101, 34-511 Kościelisko
Koszty udziału w konferencji
Opłata konferencyjna: 300 zł dla członków ATA, 350 dla pozostałych osób uczestniczących.
Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, wyżywienie, przerwy kawowe, uroczystą kolację
oraz publikację artykułu po uzyskaniu pozytywnej recenzji.
Koszty noclegu
- miejsce w pokoju 2-osobowym w cenie 120 zł za jedną dobę pobytu;
- pokój 2-osobowy do pojedynczego zakwaterowania 150 zł za jedną dobę pobytu.
Prosimy o wniesienie opłaty za nocleg wraz z opłatą konferencyjną.
Koszty dojazdu: uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Termin wpłaty: do końca marca 2018 roku; po tym terminie opłata wynosi 350 zł dla
członków ATA, 400 zł dla pozostałych osób.
Opłatę konferencyjną oraz za noclegi prosimy uiścić przelewem bankowym:
na konto: 30 2340 0009 0030 2460 0000 0068
Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
Ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa

z dopiskiem: Konferencja Zakopane 2018, imię i nazwisko osoby uczestniczącej.

