
WAŻNE TERMINY!
 

do 15 maja 2022 r.
zgłoszenia udziału w konferencji przez formularz:

https://forms.gle/kL4hz1DUtHe3PknA8
 

do 20 maja 2022 r.
przesłanie uczestnikom informacji o akceptacji

zgłoszonych tematów wystąpień 
 

     do 3 czerwca 2022 r.
przesłanie uczestnikom programu konferencji

 
Konferencja jest bezpłatna!

Młodzi w świecie
globalnych ryzyk  

 i kryzysów
społecznych.

Podziały, zróżnicowania,
wykluczenia.

Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Pracownia Badań nad Młodzieżą
Sekcja Socjologii Młodziezy i Edukacji PTS

zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji  pt:

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na socjologia.wns.uz.zgora.pl

9 czerwca 2022

https://forms.gle/kL4hz1DUtHe3PknA8


  Społeczno-kulturowe konsekwencje pandemii SARS-CoV-2;
  Trwający, i nasilający się ze względu na wojnę w Ukrainie, kryzys
migracyjny/uchodźczy; 
   Zagrożenia ekologiczne; 
 Zmiany cyfrowe, w tym zjawiska i procesy związane z pojawieniem się
koncepcji metaversum;
   Podziały i wykluczenia wśród współczesnej młodzieży.

O KONFERENCJI
Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji współorganizowanej przez Pracownię
Badań nad Młodzieżą IS UZ oraz Sekcję Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego
Towarzystwa Socjologicznego. 
Jednym z kluczowych pojęć XXI wieku jest pojęcie ryzyka, rozumianego zarówno
jako zagrożenie, ale także jako wyzwanie dla społeczeństw. W wielu obszarach
życia dotyka nas nieprzewidywalność konsekwencji wszechobecnych zmian
modernizacyjnych, która staje się największym wyzwaniem współczesności. Ryzyko
posiada wiele form i różną siłę oddziaływania na życie społeczne. Próba ich
diagnozy i charakterystyki w kontekście funkcjonowania młodzieży stanowi główny
cel konferencji. Podejmowanie tematyki ryzyka i zagrożeń globalnym zyskuje
szczególne znaczenie dziś – w czasie rosnącej niepewności. 
Nawiązując do koncepcji społeczeństwa ryzyka w optyce naszych zainteresowań
lokują się:

Intencją naszą jest, poprzez zaprezentowane wystąpienia, identyfikacja nowych
podejść teoretycznych i metodologicznych w badaniach nad młodzieżą oraz
przegląd aktualnych badań. Tym samym pragniemy zainicjować dyskusję nad
najbardziej aktualnymi wyzwaniami i problemami dotyczącymi młodzieży we
współczesnym świecie.
Jesteśmy otwarcina tematy i podejścia interdyscyplinarne, pokazujące twórcze
łączenie różnych ujęć koncepcyjnych, metodologicznych i badawczych.
Naszym podstawowym celem jest szeroka dyskusja dotycząca wszelkich aspektów
życia różnych kategorii młodzieży: szkolnej, akademickiej, młodych dorosłych,
młodzieży wiejskiej i miejskiej. Pytania, które będą przyświecać naszej konferencji
wiążą się z coraz głębszymi zróżnicowaniami, deprywacjami i podziałami
widocznymi także wśród młodzieży.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na socjologia.wns.uz.zgora.pl
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Rada Naukowa 

Kontakt
mlodziryzyko@gmail.com

 

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na socjologia.wns.uz.zgora.pl

 
Organizatorzy umożliwiają publikacje tekstu po recenzjach w Roczniku Lubuskim (40 p.)

Nadsyłanie tekstów do Rocznika Lubuskiego – do 30 października 2022 r.
 


