IV Konferencja Gerontologiczna
z cyklu: Refleksje nad starością
„Uczenie się (w) starości ”
14-15 luty 2020 - Łódź
Katedra Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu
Łódzkiego
we współpracy z:
Łódzkim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
Stowarzyszeniem Gerontologów Społecznych

KOMUNIKAT nr 1
Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt zaprosić Państwa już po raz czwarty do udziału w konferencji
gerontologicznej dotyczącej wymiany myśli i wyników badań w zakresie szeroko
rozumianej refleksji nad starością. Tym razem chcemy pochylić się nad zagadnieniem
określonym jako uczenie się (w) starości. To termin zespolony wielozakresowy,
konstrukt pojęciowy, łączący w sobie kilka idei, a w szczególności ideę przygotowania do
starości oraz uczenia się w starości, zasadzonych na koncepcji całożyciowego uczenia się.
Termin ten zaznacza swoją

obecność w

subdyscyplinie pedagogicznej jaką jest

geragogika. Odnajdujemy go w obszarze gerontologii edukacyjnej. Wreszcie, szczególnie
jest wyraźny w koncepcji edukacji gerontologicznej. Uczenie się (w) starości jako
przedmiot badań i obszar praktycznej działalności gerontologów społecznych już
niejednokrotnie był podejmowany w debacie naukowej. Warto zebrać dotychczasowe
refleksje, badania i stanowiska w tym zakresie. Warto je porządkować i wyznaczyć nowe
aktualne znaczenia, adekwatne dla potrzeb współczesnego społeczeństwa coraz bardziej
„umiejscawianego”

w

starości

wskutek

zmian

demograficznych,

przynoszących

postępujące starzenie się ludności w wysokorozwiniętych krajach świata, w tym także w
Europie i w Polsce.
W obradach konferencyjnych wezmą czynny udział gerontolodzy społeczni –
głównie pedagodzy - andragodzy, którzy do tej pory w debacie naukowej podejmowali
zagadnienia związane z uczeniem się (w) starości: dr hab. Zofia Szarota, prof. UW; dr
hab. Jerzy Semków, prof. WSP im. Janusza Korczaka w Katowicach; prof. Małgorzata
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Halicka, prof. UwB; dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB: dr hab. Artur Fabiś, prof. UP w
Krakowie; dr Renata Konieczna-Woźniak, U im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; a także
organizatorzy: prof. dr hab. Elżbieta Dubas i dr Marcin Muszyński. Oprócz wystąpień
plenarnych przewidziany jest panel dyskusyjny z udziałem Gości, którego celem będzie
także namysł nad upraktycznieniem refleksji naukowej nad uczeniem się (w) starości.
Zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tej konferencji.
Hasło wywoławcze: Uczenie się (w) starości, może być analizowane w aspekcie:


zakresu znaczeń jakie mogą kryć się pod tym terminem,



modelu uczenia się (w) starości,



wkładu w teorię uczenia się dorosłych,



znaczenia uczenia się (w) starości dla współczesnych społeczeństw,



przykładów empirycznych badań w tym zakresie, z uwzględnieniem badań
ilościowych i jakościowych,



metodologicznych wyborów i trudności związanych z badaniem zjawiska uczenia
się (w) starości,



praktycznych rozwiązań związanych z edukacją gerontologiczną i in.

W programie konferencji mogą znaleźć się tak referaty naukowe, komunikaty z
badań, postery, jak i warsztaty oraz inne zajęcia praktyczne. Zapraszamy do udziału w
obradach konferencyjnych pracowników, studentów i absolwentów uczelni wyższych,
zainteresowanych podejmowaniem działań na rzecz osób starych. Mamy nadzieję, że
także

praktycy

wyrażą

zainteresowanie

uczestnictwem

w

naszym

spotkaniu.

Przewidujemy opublikowanie materiałów pokonferencyjnych w serii „Refleksje nad
starością”. W tym roku ukazał się drugi tom tej serii pt. Uczenie się w nurcie życia, pod
redakcja naukową Elżbiety Dubas i Marcina Muszyńskiego (Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2019,)
Liczymy na liczne zgłoszenia, owocną dyskusję merytoryczną i wyminę praktycznych
doświadczeń.
Z wyrazami szacunku
Komitet Naukowo - Organizacyjny Konferencji
prof. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas
dr Marcin Muszyński
dr Anna Gutowska
dr Justyna Sztobryn-Bochomulska
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Ustalenia organizacyjne
1. Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego w
Łodzi przy ul. Rogowskiej 26
2. Rezerwacja i opłacenie noclegu dokonywana jest przez uczestników Konferencji
we własnym zakresie. Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegu.
Proponowana baza noclegowa:


Centrum Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego (rezerwacja noclegu w
Centrum odbywa się poprzez stronę http://csk.uni.lodz.pl/rezerwuj lub pod
numerem tel. (48 42) 635-54-90.)



Hostel Molo – ul. Okopowa 70/106, 91-849 Łódź - 42 656 22 69,
http://www.hostelmolo.pl



Hotel Campanile – al. Piłsudskiego 27, 90-307 Łódź 223 072 337
http://www.campanile.com/pl/hotels/campanile-lodz

3. Termin konferencji: 14-15.02.2020
4. Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.01.2020, poprzez formularz zgłoszeniowy: na
stronie www.zaigs.uni.lodz.pl
5. Materiały

z

konferencji

zostaną

opublikowane.

W

celu

usprawnienia

prac

edytorskich komitet organizacyjny uprzejmie prosi o przygotowanie tekstów
według

wskazań

edytorskich

znajdujących

http://www.zaigs.uni.lodz.pl/pliki/zapisbiblio.pdf
według

wskazań

znajdujących

się

na

Artykuły
stronie

się

na

należy

należy

przesłać

na

adres

przygotować

Wydawnictwa

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/dla-autorow/informacje-techniczne/
wystąpień

stronie

organizatora

UŁ

Teksty
konferencji

gerontolodzyspoleczni@gmail.com
6. 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.
7. Program konferencji wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi zostanie
rozesłany zainteresowanym po 31 stycznia 2020 roku.
8. Opłata konferencyjna wynosi 350 zł
9. Podaną kwotę należy wpłacić w terminie do 31 stycznia 2020 roku. Uwaga,
prosimy o dokonywanie wpłat dopiero w roku 2020.

BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ
32 1240 3028 1111 0010 2943 6023
Z dopiskiem „Refleksje nad starością”
10. Informujemy, że wystawienie faktury możliwe jest wyłącznie na osobę lub
instytucję dokonującą opłaty konferencyjnej. Faktura zostanie wystawiona na
osobę/instytucję dokonującą przelewu. Jeśli wpłata dokonywana jest z prywatnego
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konta, a faktura ma zostać wystawiona na instytucję, należy podać w tytule
wpłaty adnotację: „imię i nazwisko pracownika, reprezentująca/y ….…………………
(nazwa instytucji, na którą ma być wystawiona faktura)”. W przeciwnym wypadku
faktura nie zostanie wystawiona na instytucję. Faktury VAT należy odebrać na
miejscu w czasie trwania konferencji.
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