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Komunikat nr 1
Szanowni Państwo,
dynamika życia we współczesnym świecie i zmieniające się trendy w środowisku
społecznym wywierają presję społeczną, kulturową, ekonomiczną, socjalną. Wzrastają
wymogi adaptacyjne, co w efekcie rodzi nowe potrzeby edukacyjne. Radzenie sobie z
szybkim tempem życia i zmianami wymaga zarówno od jednostki, jak i systemu
społecznego, zaktywizowania nowych zasobów poznawczych i procesów uczenia się.
Odnalezienie się w nowych realiach wymaga od jednostki posiadania indywidualnych
kompetencji i umiejętności. Rosnące zapotrzebowanie na wsparcie i efektywne
poradnictwo w zakresie pracy socjalnej, zarządzania problemami społecznymi czy
wsparcia klientów jest wyzwaniem dla animacji, pracującej na zasobach jednostki,
rodziny, organizacji czy środowiska.
Animacja ożywia i pobudza jednostki do aktywności. Ze względu na swoje cele,
koncentruje się na działaniach związanych z: edukacją (formalną, nieformalną i
pozaformalną); komunikacją (społeczną); aktywizacją środowiska; partycypacją
społeczną oraz enkulturacją, będącą całożyciowym procesem wzrastania jednostki w
kulturze i nabywania przez nią kluczowych kompetencji. Stanowi ona nie tylko metodę
aktywizacji społecznej środowiska czy element budowania kapitału społecznego w
oparciu o sieć społeczną, ale przede wszystkim jest sposobem oddziaływania. Animacja
ma na celu: wychowanie i kształcenie jednostek, grup, środowisk (przez i dla kultury);
wyzwalanie twórczego potencjału i pobudzanie sił społecznych; integrowanie,
motywowanie, wspieranie i zachęcanie do kreatywnych działań.
Synergiczność działań edukacyjnych i społecznych jest wyzwaniem dla
współczesności. Zogniskowanie wiedzy, wzmacnianie i potęgowanie efektów różnego
rodzaju aktywności, nie tylko usprawnia działalność, ale przede wszystkim daje
jednostkom poczucie podmiotowości i sensu współistnienia w ramach wspólnoty.
Synergizm jest zatem specyficznym współbyciem, współdziałaniem, które multiplikuje
oddziaływania równych czynników. Jest pośrednim zjawiskiem pomiędzy „byciem” a
„działaniem”, łączącym w sobie wielość i różnorodność w jedną spójną całość.
Tworzenie nowych inicjatyw, wzajemne wzmacnianie efektów, uzupełnianie i
doskonalenie metod pracy, inspirowanie siebie nawzajem, pozwala na osadzenie
problematyki w szerszym kontekście. Kooperacja podmiotów działa na zasadzie
pozytywnego sprzężenia zwrotnego, dając lepsze i większe efekty, niż gdyby
funkcjonowały oddzielnie. Synergia działań animacyjnych jest zatem nieodzownym
elementem funkcjonowania w ponowoczesnym świecie.
Promowanie założeń pracy wspólnej, inspirowanie do podejmowaniu wysiłku
„na rzecz” innych, stanowi wartość dodaną dla współczesnego życia społecznego,
jednocześnie zachęcając jednostki do większego zaangażowania się w proces aktywizacji
środowiska. W tym kontekście głównym celem konferencji jest uzyskanie odpowiedzi na
pytanie: jak animacja radzi sobie z wyzwaniami współczesności? jakie korzyści i

ewentualne zagrożenia niosą ze sobą synergiczne działania? co integruje, a co rozprasza
energię podmiotów? jakie należy tworzyć warunki do zaistnienia i rozwoju animacji?
Interesują nas dotychczasowe Państwa doświadczenia i obserwacje, w jakich
konkretnych sytuacjach dostrzegacie synergizm działań edukacyjnych i społecznych;
jakie podejmowane są inicjatywy, stanowiące przykłady dobrych praktyk w zakresie
animacji środowiskowej.
Spotkanie będzie szansą na zaprezentowanie zarówno teoretycznych
kontekstów, związanych z animacją społeczną, jak również pedagogicznych implikacji
działań animacyjnych. Liczymy, iż będą praktycznym spojrzeniem na środowiskowy
wymiar uczestnictwa jednostki w życiu społecznym. Zaprezentowanie form działalności
animacyjnej różnych sektorów, przywołanie dobrych praktyk, stanowi z jednej strony
uzupełnienie diagnoz społecznych, z drugiej wskazuje ścieżki kooperacji, której efekty
przyczyniają się do rewitalizacji poszczególnych grup i środowisk. Kluczowe będzie
także wyznaczenie nowych kierunków działań wobec wyzwań współczesności. Jesteśmy
przekonani, że Państwa pomysły, twórcze rozwiązania i codzienna praktyka, stanowić
będą niewątpliwie inspirację do dalszych działań edukacyjnych i społecznych.
W trakcie konferencji zaplanowana została sesja posterowa. Plakat naukowy
stanowi jedną z form zaprezentowania przez uczestników swoich zainteresowań
naukowo – badawczych, dając przy tym możliwość ukazania w ciekawy sposób specyfiki
poszczególnych obszarów działań animacyjnych.

Krakowską konferencję naukową, traktujemy jako okazję do refleksji wokół zagadnień:








zmian środowiska życia i edukacji w kontekście globalizacji (wyzwania związane
z globalizacją)
aktywności (działań) jako podstawy kształtowania relacji z samym sobą oraz z
otoczeniem
miejsca jako mikroprzestrzeni działań animacyjnych
jednostki jako współkreatora środowiska (funkcje osobotwórcze środowiska)
budowania kapitału społecznego w społeczeństwie obywatelskim oraz
promowania idei społecznej odpowiedzialności
animacji środowiskowej jako źródła inspiracji i aktywizacji własnych przestrzeni
- „mikroświatów” (dobre praktyki jako autentyczne działania społeczne)
współpraca środowiska i wzbudzanie jego sił społecznych w kontekście
zdobywania i kształtowania postaw, zachowań prospołecznych i obywatelskich

Jesteśmy oczywiście otwarci na propozycje zagadnień, wynikających z własnych
praktyk edukacyjnych uczestników konferencji, ich zainteresowań i badań
naukowych, korespondujących z tematyką zaproponowaną przez organizatorów.
Serdecznie zapraszamy do Krakowa!

INFORMACJE OGÓLNE
Miejsce obrad w dniach: 27 – 28 września 2017 r.
Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum, ul. Kopernika 26, Kraków
Opłata konferencyjna: (obejmuje m.in. druk artykułu w punktowanym czasopiśmie lub
monografii naukowej po otrzymaniu pozytywnej recenzji):




dokonana do dnia 30. sierpnia 2017 r. wynosi 400 zł / dla studentów i
doktorantów 200 zł
dokonana w dniach 1 – 15 września 2017 r. wynosi 450 zł / dla studentów i
doktorantów 250 zł
dokonana do dnia 15. września 2017 r. dla biernych uczestników (słuchaczy,
bez możliwości wygłoszenia referatu i publikacji) wynosi 100 zł
Opłatę należy przelać na konto bankowe nr:
53 1060 0076 0000 3210 0016 0058

BANK BPH O/KRAKÓW

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
z dopiskiem: Animacja 2017, imię i nazwisko uczestnika
Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i noclegów. Noclegi należy
zarezerwować we własnym zakresie. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji
noclegów w hotelach znajdujących się blisko Starego Miasta:
Hotel Ibis Budget Kraków, ul. Armii Krajowej 11A, 30-150 Kraków, tel. (+48)126261145, Faks.
(+48)126262060
Hotel Logos, ul. J. Szujskiego 5, 31-123 Kraków, tel.:12 631 62 00, e-mail: rezerwacja@hotel-logos.pl
Hotel Ibis Kraków Centrum, ul. Syrokomli 2, 30-102 Kraków, tel. (+48)12/2993300, faks.
(+48)12/2993333, e-mail: H3710@accor.com
Hotel Ibis Budget Kraków Stare Miasto, ul. Pawia 11, 31-154 Kraków, tel. (+48)123552950, faks.
(+48)123552955, e-mail: h7165@accor.com
Dom Turysty, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6, 31-025 Kraków, tel. (+48)
12 421 44 44, http://turysty.obitur.pl/
Hotel Wyspiański, ul. Westerplatte 15, http://www.hotel-wyspianski.pl/default-pl.html
Hotel Ascot, ul. Radziwiłłowska 3, https://www.hotelascot.pl/

Zgłoszenie uczestnictwa:
Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa
konferencja.animacja@ignatianum.edu.pl do dnia 20. sierpnia 2017 r.

na

Kontakt z sekretariatem konferencji:
dr Ewa Sowa-Bethane, e-mail: ewasowa@tlen.pl
ks. dr Jarosław Charchuła SJ, e-mail: jaroslaw.charchula@ignatianum.edu.pl

adres:

