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Komunikat 1

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI
W obliczu dynamicznych zmian, doświadczanie codzienności i jej (z)rozumienie staje się
realnym wyzwaniem dla współczesnego człowieka. Każdego dnia jesteśmy obserwatorami,
świadkami, uczestnikami przemian społecznych, kulturowych, politycznych, ekonomicznych,
technologicznych, środowiska naturalnego. Z jednej strony, człowiek coraz częściej staje w
obliczu nagłej konieczności redefinicji lub wypracowania takiej wiedzy, zachowań, norm czy
postaw, które wiążą się z rzeczywistością naznaczoną podziałami, niesprawiedliwością,
ograniczeniami, dystansem społecznym, izolacją, obostrzeniami, zakazami, lękiem,
niepewnością, utratą. Z drugiej, można dostrzec ogromne możliwości i edukacyjny potencjał
współczesności, dzięki którym człowiek ma możliwość nieustannego rozwoju, stawania się
w biegu życia. W rezultacie, uczestnictwo w świecie wiąże się m.in. z pytaniami: Kim
jestem? W jaki sposób się staje? Czego potrzebuję? W jakim kierunku zmierzam? Co
ważne, są one wciąż aktualne, a poszukiwanie na nie odpowiedzi pozwala nie tylko
(z)rozumieć teraźniejszość, ale także inicjuje myślenie o przyszłości.
W takiej perspektywie podjęcie naukowej refleksji nad dorosłością, procesem uczenia
się i edukacją człowieka dorosłego nabiera szczególnego znaczenia.
W związku z powyższym zachęcamy do podjęcia refleksji dotyczącej następujących
obszarów problemowych:
1. Dorosłość - projekt zmącony. Między wizją, rzeczywistością a praktyką
2. Źródła wiedzy i uczenia się ludzi dorosłych
3. Edukacja i uczenie się dorosłych w czasach zmiany – idee, teoria i praktyka
4. Post-prawda, antyintelektualizm, populizm jako edukacyjne wyzwania
5. Perspektywy andragogiki - między presją rynku a tradycją akademii
6. Od edukacji kariery do edukacji balansu
7. Współczesne badania nad edukacją (dorosłych) – od wierności metodzie do zaufania
badaczowi
8. Nowe obszary uczenia się człowieka w biegu życia
9. Pęknięcia i zmiany w edukacji dorosłych – czy kryzys andragogiki?
Do dyskusji zapraszamy zarówno początkujących, jak i doświadczonych przedstawicieli
świata nauki i praktyków.
Zapraszając Państwa na XXXIII Konferencję Naukową Forum Pedagogów, chcielibyśmy
także podziękować dr hab. Jerzemu Semkowowi, wieloletniemu Profesorowi Uniwersytetu
Wrocławskiego, który wraz z mgr Anitą Załuchą zainicjował ideę Forum Pedagogów oraz
przez wiele lat związany był z Uniwersytetem Wrocławskim i Instytutem Pedagogiki, za
Jego wyjątkową obecność i kreowanie nauki opartej na szacunku, kulturze, miłości do
uczenia się. Profesor Jerzy Semków stał się niedoścignionym ideałem akademika dla
całych pokoleń pedagogów. Stąd też, tegoroczne spotkanie będzie także okazją do
rozmowy, o tym, co ważne dla kształtowania nauki i wspólnoty akademickiej.
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną szczegółowe informacje dotyczące
organizacji konferencji oraz formularz zgłoszenia zostaną przesłane na
początku września 2021 r. – Komunikat 2.
Aktualnie jesteśmy przygotowani do organizacji Konferencji w trzech trybach:
stacjonarnym, hybrydowym oraz online. W ramach możliwości dołożymy jednak wszelkich
starań, aby móc ugościć każdego z Uczestników Konferencji we Wrocławiu, w Instytucie
Pedagogiki. Mamy nadzieję, iż XXXIII Konferencja Naukowa Forum Pedagogów będzie nie
tylko czasem inspirujących dyskusji naukowych, ale również okazją do bezpośredniego
spotkania się oraz interesujących rozmów w gronie przyjaciół.
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TEMATY FORUM PEDAGOGÓW Z UBIEGŁYCH LAT
Ideę Forum Pedagogów zapoczątkowano w roku 1988.
Inicjatorami, a następnie organizatorami wielu kolejnych pedagogicznych debat
byli zasłużeni dla wrocławskiego środowiska naukowego –
dr hab. Jerzy Semków prof. UWr
i mgr Anita Załucha.
W ramach naukowych spotkań
podejmowano różnorodne wątki tematyczne, które w kolejności odwoływały
się do następujących tematów:
Pedagogika w systemie studiów uniwersyteckich (17 X 1988);
Wkład nauczycieli szkół średnich w kulturę polską w latach 1795–1945 (27 X 1989);
Tożsamość pedagogiki w systemie studiów uniwersyteckich (27 X 1990);
W poszukiwaniu zagubionej pedagogiki (12 X 1991);
W poszukiwaniu zagubionej pedagogiki (17 X 1992);
Ku dialogowi w pedagogice (16 X 1993);
Edukacja dorosłych w obliczu gwałtownej zmiany społecznej (15 X 1994);
Pedagogika w jej współczesnych uwarunkowaniach (20 X 1995);
Od szkoły pamięci do szkoły rozwoju (18 X 1996);
Absolwenci Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego w teorii nauk społecznych i praktyce edukacyjnej
(18–19 X 1997);
Nowe wymiary działalności pedagogicznej w Polsce okresu przełomu ustrojowego (24 X 1998);
Rozumienie inności a pedagogika (23 X 1999);
Pedagogika a dylematy wolności (28 X 2000);
Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce (20 X 2001);
Uniwersytet w sytuacji gwałtownych przeobrażeń cywilizacyjno–kulturowych, strażnik tradycji czy
promotor zmian? (25–26 X 2002);
Zachowania dewiacyjne we współczesnym świecie. Przejawy – zapobieganie – terapia (25 X 2003);
Człowiek na edukacyjnej fali – współczesne konteksty edukacji dorosłych (22–23 X 2004);
„Dzisiejsze czasy”. Edukacja wobec przemian w kulturze współczesnej (28–29 X 2005);
Wartości edukacji uniwersyteckiej w społeczeństwie uczącym się (27–28 X 2006);
Estetyka – Sztuka –Media. Przestrzenie i konteksty pedagogiczne (17–18 X 2007);
Ponowoczesne konteksty edukacji – audiowizualność, cyberprzestrzeń, hipertekstualność
(22–23 X 2008);
Transdyscyplinarność pedagogiki. Wymiar teoretyczny i praktyczny (22–23 X 2009);
Mikroświaty społeczne wyzwaniem dla współczesnej edukacji (26–27 X 2010);
Nierówność szans edukacyjnych w Europie i w Polsce – przyczyny, skutki, koncepcje zmian
(25–26 X 2011);
Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe znaczenia (19–20 XI 2012);
Transgresje w edukacji. O przekraczaniu progów edukacyjnych (21–22 X 2013);
Sukces jako zjawisko edukacyjne (24–25 X 2014);
Kultura popularna jako przestrzeń uczenia się (19–20 X 2015);
Dom rodzinny w doświadczeniu (auto)biograficznym (18 X 2016);
Współczesne przestrzenie dyskursu nad edukacją (20-21 XI 2017);
Codzienność jako wyzwanie edukacyjne. Wychowanie w demokracji i dla demokracji - teoria i praktyka
(14-15 XI 2018);
Uobecnianie się inkluzji i ekskluzji w przestrzeni edukacyjnej (20-21 XI 2019).
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