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ZASADY DZIAŁANIA SEMINARIUM
Przesłaniem seminarium jest stworzenie doktorantom oraz doktorom nauk
humanistycznych i społecznych, nauczycielom, pedagogom – refleksyjnym praktykom
i doświadczonym edukatorom możliwości rozmawiania i dyskutowania o kluczowych dla ich
projektów badawczych oraz dla nauk pedagogicznych kwestiach merytorycznych oraz
metodologicznych. Seminarium ma sprzyjać tworzeniu środowiska naukowego wsparcia dla
pasjonatów pedagogiki jako teorii i/lub praktyki. Jeśli ktoś chce w drodze do własnych celów
poznawczych i/lub praktycznych spotykać się, dyskutować, studiować i analizować problemy
współczesnej pedagogiki, oświaty i wychowania, komparatystyki czy polityki oświatowej,
interesują go współczesne teorie, nurty, kierunki czy ideologie wychowania, chce dociekać
istoty zjawisk edukacyjnych, może włączyć się do akademickiej podróży w czasie i naukowej
przestrzeni.
Nasza społeczność może stworzyć niepowtarzalną szkołę naukową, spójną, solidarną,
wspólnotową, aczkolwiek dla każdego z osobna skoncentrowaną na ważnym dla niej/niego
przedmiocie badań. Jednak pryncypia naukowe muszą być zachowane. Każdy powinien
wiedzieć, jakie są kompetencje kierujących seminarium. Nie zajmujemy się problemami
wszystkich subdyscyplin naukowych. Nie gwarantujemy nikomu jakiegokolwiek awansu,
gdyż o nim mogą stanowić tylko i wyłącznie wyniki jego własnej pracy naukowo-badawczej,
dydaktycznej i organizacyjnej.
Motto naszego seminarium jest z psychologii Gestalt - Fritza Perlsa:
„Ja robię swoje i ty robisz swoje.
Ja nie jestem na świecie po to,
Żeby spełniać twoje oczekiwania,
A ty nie masz obowiązku spełniania
Moich oczekiwań.
Ty jesteś ty, a ja jestem ja.
Jeśli się spotkamy – to wspaniale.
Jeśli nie – to trudno.”
Seminarium ma charakter otwarty, bo nauka musi rządzić się wolnością, więc niech każdy ma
poczucie możliwości przybycia i rezygnacji w dowolnym momencie, bez tłumaczenia się.

Terminy
Terminy seminarium ustalane są raz na pół roku. Podawane są do informacji na początku roku
akademickiego.

Miejsce spotkania: ul. Pomorska 46/48 w budynku A (głównym) sala nr 11.
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Uczestnictwo
Po trzech nieobecnościach na seminarium uczestnik zostaje usunięty z seminarium
z możliwością ponownej rekrutacji.
Wystąpienia
Tematykę wystąpień ustala Prof. dr hab. B. Śliwerski.
Propozycję wystąpienia zgłasza się bezpośrednio w czasie seminarium do Profesora dr hab.
B. Śliwerskiego lub drogą mailową,
Najlepiej zredagowane w formie artykułu wystąpienia czy inne teksty uczestników
seminarium mogą zostać po uzyskaniu pozytywnych recenzji opublikowane w czasopiśmie
Studia z Teorii Wychowania (wyd. pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej
Akademii Nauk przez Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie) – 8 pkt. Wymogi redakcyjne patrz:
http://wydawnictwo.chat.edu.pl/studia-z-teorii-wychowania/

Dane kontaktowe
Prof. Bogusław Śliwerski: boguslaw.sliwerski@uni.lodz.pl
Sekretarz Agnieszka Szplit agnieszka.szplit@gmail.com
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