Laboratorium Edukacji Alternatywnej
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w Poznaniu
we współpracy z Instytutem Educatio Domestica
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do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.
Edukacja alternatywna - od cząstkowych innowacji po kompleksowe przełomy
która odbędzie się (w trybie zdalnym, na platformie Teams) 26 maja 2021 roku
Honorowy Patronat nad naszą konferencją przyjęła
Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Pani prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska

Alternatywność jest silnie obecna tak w refleksji pedagogicznej, odbijającej praktyki edukacyjne,
jak i w samych tych praktykach. Brak poczucia pełni w tym, co dotyczy edukacji obecnie, podobnie
jak odkrywcze wglądy w ponadczasową istotę edukacji jako takiej, są bodźcami do poszukiwania
dla niej lepszych rozwiązań, wszak lepsze jest wrogiem nawet dobrego.
W ramach naszej konferencji mamy nadzieję nie tylko na wyróżnienie tych koncepcji i
przedsięwzięć, które od lat łamią schematy funkcjonowania placówek oświatowych różnych
krajów, ale także na spotkanie z nowymi ideami i wdrożeniami.
Edukacyjne alternatywy różnią się nie tylko od „tradycji”, różnią się także (niekiedy znacząco)
między sobą. Odmienności owe mają charakter jakościowy, choć potrafią także dotyczyć zakresu.
Obecnymi są zatem w świecie edukacji drobne alternatywy, optymalizujące któryś z jego
szczegółów, ale i takie, których zakres jest znacznie obszerniejszy, modyfikujący dla szeregu
składowych owego świata. Mogą być więc bardziej i mniej kompleksowymi.
Jak się wydaje, nawet okrzepłe w edukacyjnych bojach alternatywy mogą się doskonalić, a
odpowiednim lustrem dla oglądu własnej adekwatności mogą być, poza praktyką, inne alternatywy.
Przyjazna, a jednak relewantna konfrontacja z innymi może stanowić dodatkową wartość dodaną
naszej konferencji.

Nie sposób też pominąć naukowej wagi meta-alternatywnych oglądów konkretnych aplikacji, na
jakie tu liczymy.
Tak, w skrócie, jawią się organizatorom walory proponowanego spotkania naukowców i
praktyków, które, co oczywiste, w ostatecznym rozrachunku mają dobrze służyć Osobom
Edukowanym oraz Samoukom.
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ZGŁOSZENIA CZYNNEGO / BIERNEGO UDZIAŁU W KONFERENCJI
Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie oraz przesłanie
do dnia 12. maja 2021 r. formularza zgłoszeniowego: (załącznik I /udział czynny)
Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej.
Osoby zainteresowane biernym udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza
zgłoszeniowego do dnia 19. maja 2021: (załącznik II/ udział bierny)
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Szczegółowy program konferencji i dane organizacyjne zostaną przesłane w komunikacie nr 2.
KONTAKT
Wszelkie pytania prosimy kierować do Sekretarz Konferencji:
Mgr Aleksandry Karoń e-mail:
konferencja2021lea@gmail.com

