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Przypominamy o stronie FB Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji
https://pl-pl.facebook.com/mlodziezedukacjapts
Podstrona Sekcji na stronie głównej PTS:
http://pts.org.pl/sekcje/sekcja-socjologii-mlodziezy-i-ed/
Mamy adres mailowy Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji w ramach PTS:
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SPRAWY PARTNERSKIEJ SEKCJI
RN 30 YOUTH & GENERATION EUROPEAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION
Naszą sekcją partnerską jest Research Network 30 Youth and Generation European
Sociological Association:
https://www.europeansociology.org/research-networks/rn30-youth-generation
OGŁOSZONO
KONFERENCJĘ MID-TERM ESA RN30 Youth & GENERATION!

ESA RN 30 ‘Youth and Generation’ Mid-Term Conference 2020
Kuopio (Finland), 24-27 August 2020
Generations and Social Change
Theoretical and Methodological Imagination in Play
Call for papers
Regardless of the theoretical meanings attached to the concept of
“generation”, there is wide agreement that this is a powerful
concept when tackling, measuring and understanding social
change. Studying changes in social institutions, social behaviours
1

and social relations across and within generations is one of the
main tasks of sociology, especially the sociology of youth.
The abovementioned consensus is not, however, equivalent to
homogeneity or even stagnation of approaches. Studying youth
requires a constant effort to centre a “fast-moving target”. For this
reason, our theories and methods have to change constantly and
always be creative.
This RN 30 Mid-Term conference aims at stimulating debate about
the theoretical challenges and methodological creativity which
studying “moving targets” imposes on youth and generation
researchers. It will be an occasion for theoretical and
methodological reflections about what to compare, how to
measure and interpret social change and inter-generational
dynamics in young people’s lives, considering young people not
only as exposed to, but also as producers of, social change.
Topics for discussion could include – but are not limited to –
findings of research, methodological debates and theoretical
reflections on youth, generations and social change, focussing on:
1. intergenerational relationships
2. transition to adulthood
3. collective identities
4. youth cultures
5. forms of social and political participation and
protest
6. religious beliefs and practices
7. use and representations of space
8. musical and artistic practices
9. bodily practices, sports, and discourses about the
body
10. family histories and dynamics
11. labour market and precariousness
12. geographical mobility and migration within and
across generations
13. school-work transition
14. social mobility and social trajectories.
Keynote speakers:
 Rachel Thomson is a Professor of Childhood and Youth Studies
and Director of research and Knowledge Exchange at the
University of Sussex. She is a sociologist and uses her
methodological innovation, expertise and imagination to
capture and understand social change and processes at
crossroad between biographical and historical time, namely in
what regards the life course and transitions, gender and
sexuality. At the moment she is co-developing a project on
Reanimating data: Experiments with people, places and
archives (Funded by the ESRC Transforming Social Science).
 Päivi Armila is a Senior Lecturer in Sociology and an Adjunct
Professor at the University of Easter Finland. She is a
researcher of youth in different societal and cultural margins.
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Her studies have concerned immigrant youth, marginal youth
sub-cultures, as well as youth with disabilities. Her recent work
deals with youth living in sparsely populated regions with
narrow possibility structures when young people’s life course
choices are under the scrutiny.
Organisation, location and conference fee:
The conference is organised in co-operation with the University of
Eastern Finland (https://www.uef.fi/en/etusivu) with Sanna
Aaltonen (sanna.aaltonen@uef.fi) as the local organiser.
The conference will be held in Hotel
Rauhalahti https://www.rauhalahti.fi/en/ in the city of
Kuopio https://www.kuopio.fi/en/etusivu surrounded by Lake
Kallavesi in Northern Savonia. The conference fee includes full
board and bus trips between Helsinki and Kuopio. The conference
fee will be 350 € for a single room and 250 € for a double room.
Discounts are available for ESA members and PhD students.
To propose a presentation to the conference, please send an
abstract (maximum 500 words) with author’s name and
institutional affiliation to carlo.genova@unito.it by latest March
1st 2020.
The abstract must include: the topic of the paper; aims; main
questions addressed; a brief description of the methodological
approach used; the data on which the research is based; and
(expected) results. Please write “Abstract proposal for ESA RN30
2020 conference” in the subject line of the e-mail.
MOŻLIWOŚCI PUBLIKACYJNE
Powstało NOWE czasopismo międzynarodowe dotyczące stosowanych badań nad młodymi:
Journal of Applied Youth Studies (Springer); szczegółowe informacje w załączeniu:
https://www.springer.com/social+sciences/journal/43151
Zachęcamy również do publikowania w Serii Prac o Młodych/ Youth Working Papers
Uniwersytetu SWPS z własnym numerem DOI; patronem Serii jest Sekcja Socjologii Młodzieży i Edukacji
PTS:
http://youth.swps.pl/youth-working-papers/?lang=en
Zachęcajcie swoich licencjatów, magistrantów i doktorantów do zgłaszania swoich prac do Serii
Prac o Młodych!
KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA I KRÓTKIE REFLEKSJE CZŁONKÓW SEKCJI
PO KONFERENCJACH O MŁODZIEZY I EDUKACJI, W KTÓRYCH UCZESTNICZYLI
OBSERWATORIUM MŁODYCH w Fundacji Batorego (inicjatywa dr Michała Boniego) – cykl
seminariów i aktywności
Celem OBSERWATORIUM jest nie tylko samo rozpoznanie zjawisk i procesów,
czy sformułowanie rekomendacji dla polityk publicznych zaadresowanych do
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Młodych. Bardziej może chodzi o danie Młodym własnego pola, własnej
odpowiedzialności i danie sygnału starszym generacjom, co powinny robić,
by nie przeszkadzać Młodym w uzyskiwaniu podmiotowości. Bo przecież ta
podmiotowość istnieje, przybiera różne kształty i charakterystyki.
W ramach OBSERWATORIUM organizatorzy chcieliby kontynuować i rozwijać formę
warsztatowej i seminaryjnej refleksji wokół problemów Młodych: ich
tożsamości, podmiotowości, świadomości społecznej i politycznej,
uczestnictwa w życiu publicznym. Mam nadzieję, że rezultatem naszych
dyskusji, wymiany zdań i poglądów będą wspólne rekomendacje, czy
gotowość do publicznego przedstawienia raportu/raportów na określone,
ważne dla Młodych tematy.
Pierwsze spotkanie odbyło się środę 11 grudnia 2019 roku w siedzibie
Fundacji Batorego (Warszawa, ul. Sapieżyńska 10A) w godzinach od 12-ej
do 15-ej. Następne spotkanie odbędzie się 11 marca 2020.
Informację i wszelkie pytania proszę kierować na adres: mlodzi@batory.org.pl
____________________________________________________________________________
Council of Europe and Youth Partnership:
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/about-us
Monitorujcie stronę i działania; wiele się tam dzieje w tematyce młodych i dla młodych.

Tutaj znajdziecie również Youth Research. The Essentials
https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261953/Youth+Research+Essentialsweb.pdf/aa98768c-8868-50bd-e287-af4f4b994537
____________________________________________________________________________
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Nowa pozycja wydawnicza w zakresie socjologii edukacji:

Zachęcamy do zgłaszania informacji o konferencjach, sympozjach, seminariach dotyczących
młodzieży i edukacji oraz do przygotowania kilku zdań refleksji z konferencjach o młodzieży i edukacji,
w których uczestniczyliście.
PROJEKTY, OFERTY PRACY W PROJEKTACH WSPÓŁPRACA Z INNYMI SEKCJAMI PTS
W Uniwersytecie SWPS ruszył projekt H2020 MIMY dotyczący młodych migrantów.
Tytuł projektu: MIMY - Wzmocnienie pozycji młodych migrantów w trudnych warunkach życiowych
poprzez płynną integrację.
ENGLISH: https://english.swps.pl/research/project-database/3054-mimy-empowerment-throughliquid-integration-of-migrant-youth
POLSKI: https://www.swps.pl/centrum-prasowe/informacje-prasowe/21208-jak-integrowacmigrantow

WIZYTÓWKI
GRUP, OŚRODKÓW I CENTRÓW BADAWCZYCH
ZAJMUJĄCYCH SIĘ BADANIAMI NAD MŁODYMI I EDUKACJĄ
Zapraszamy do prezentacji!
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