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SPRAWOZDANIE
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LOKALNYM
pod tytułem Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych

Dnia 18 marca 2014 roku w Cieszynie, na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa
nt. Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych, była to kolejna konferencja z cyklu
AKTYWIZACJA

JEDNOSTEK,

GRUP

I

ZBIOROWOŚCI

W

ŚRODOWISKU

LOKALNYM.
Konferencja została zorganizowana przez Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji
Międzykulturowej Instytutu Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy współpracy Zespołu Pedagogiki Społecznej
działającego przy KNP PAN, Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej
działającego przy KNP PAN oraz uczelni zagranicznych z Czech, Słowacji i Ukrainy.
Honorowy patronat nad cyklem konferencji objęli: Komitet Nauk Pedagogicznych
PAN, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk
o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Starosta Cieszyński oraz
Burmistrz Miasta Cieszyna.
Komitet Naukowy i Organizacyjny konferencji tworzyli: dr hab. Alina SzczurekBoruta prof. UŚ, dr Barbara Chojnacka-Synaszko, mgr Katarzyna Jas, mgr Sylwia Ryszawy
(Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Instytutu Nauk o Edukacji
Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu).
Współorganizatorami

wydarzenia

byli

także:

Uniwersytet

Trzeciego

Wieku

z Cieszyna, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodziny SILOE IN NOBIS,
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej i studenckie Koło Naukowe Edukacji
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Międzykulturowej działające na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Jednodniowe obrady konferencyjne przebiegały w trzech sesjach plenarnych i skupiły
się na następujących obszarach tematycznych: wielowymiarowości edukacji i integracji
dzieci, młodzieży i seniorów; roli Uniwersytetu Trzeciego Wieku w edukacji całożyciowej;
aktywizacji i wspomaganiu osób starszych.
Obradom towarzyszyła dyskusja, która skupiała się na tematyce starości - postrzeganej
przez młodzież, osoby dorosłe, seniorów nie jako etap indywidualnej i społecznej degradacji,
ale przede wszystkim jako dogodny okres życia do poszerzania horyzontów, rozwijania pasji
talentów oraz rozszerzania kontaktów. Konferencja przyczyniła się do wymiany polskich
i zagranicznych doświadczeń, poglądów, teoretycznych koncepcji dotyczących seniora
w centrum oddziaływań edukacyjnych. Sesja plenarna uświadomiła również uczestnikom
konferencji jak szeroki zakres obejmuje swym działaniem gerontologia.
Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną i kulturalną
Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce i poza jej granicami. Podkreślano również
znaczącą rolę w budowaniu pozytywnych relacji między młodzieżą a seniorami. Konferencja
stanowiła okazję do spotkania społeczności cieszyńskiego ośrodka naukowego, instytucji
samorządowych oraz organizacji pozarządowych działających w powiecie cieszyńskim na
rzecz osób starszych. Działania te dają nadzieję na tworzenie lokalnego forum współpracy
pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk wspierających rozwój, aktywizację
i integrację seniorów. Zaznaczyć należy, że podejmowanie działania powinny skupić się na
udzielaniu pomocy człowiekowi starszemu w odnalezieniu tożsamości indywidualnej
i społecznej.
Spotkaniu naukowemu towarzyszyły: międzygeneracyjne warsztaty, w których
uczestniczyli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz studenci pedagogiki Wydziału
Etnologii i Nauk o Edukacji, założeniem warsztatów było kształtowanie wśród seniorów oraz
młodzieży wzajemnej otwartości. Uczestnicy konferencji mogli również obejrzeć wystawę
prac absolwentki cieszyńskiego Wydziału Artystycznego Kingi Jacyk pt. „Ludzie znikąd”.
Ekspozycję tworzyło 12 portretów osób bezdomnych w wieku późnej dorosłości.
Zaproszeni goście mogli również wysłuchać koncertu Międzywydziałowego Zespołu
Folkowego „FolkUŚ”, działającego w cieszyńskim ośrodku akademickim.
Szerokie zainteresowanie problematyką podejmowaną w ramach konferencji, staje się
impulsem dla dalszych rozważań naukowych w obszarze geragogiki podejmowanych przez
Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej.
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