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ZAŁOŻENIA KONFERENCJI I OBSZARY TEMATYCZNE
Twórczość kojarzy się niewątpliwie z wybitnymi osiągnięciami w nauce, sztuce, technice,
ale również z aktywnością generującą oryginalne zachowania oraz nowe wytwory, mające
przede wszystkim znaczenie rozwojowe i osobotwórcze dla działającego podmiotu. Celem
konferencji jest interdyscyplinarna wymiana poglądów i refleksji dotyczących egalitarnego
ujęcia twórczości. Koncepcje twórczości codziennej są rozwijane od wielu lat. Cieszą się one
szczególnie popularnością wśród autorów różnorodnych poradników myślenia i działania
twórczego. Stanowią też przedmiot dociekań naukowych, teoretycznych i empirycznych.
Wraz z prężnie rozwijającymi się badaniami i refleksją nad twórczością codzienną,
pojawia się szereg pytań i wątpliwości dotyczących problemów terminologicznych, możliwości
wyjaśniania i empirycznego badania zjawisk twórczości egalitarnej oraz stymulowania
kreatywności człowieka w różnych etapach jego życia. Mamy nadzieję, że planowane spotkania
w ramach konferencji stworzą przestrzeń do żywej dyskusji interdyscyplinarnej oscylującej
wokół poniższych proponowanych zagadnień:


filozoficzne, psychologiczne, socjologiczne i pedagogiczne koncepcje twórczości
codziennej;



kulturowy aspekt twórczości codziennej;



znaczenie twórczości codziennej w rozwoju człowieka;



twórczość codzienna a twórczość wybitna;



twórczość codzienna a zdrowie psychiczne i dobrostan człowieka;



twórczość codzienna w przestrzeni artystycznej;



twórczość codzienna w przestrzeni medialnej;



stymulowanie twórczości codziennej i kreatywności człowieka - edukacyjny wymiar
twórczości codziennej;



twórcze kompetencje a kompetencje w twórczości;



twórczość codzienna z perspektywy jej empirycznego badania;



twórczość codzienna jako szansa, złudzenie i dylemat aktywności całożyciowej
człowieka;



twórczość codzienna z perspektywy osobistych doświadczeń członków i sympatyków
PSK.
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Przewidujemy różne formy udziału w konferencji: wystąpienia w sekcjach tematycznych,
sesji posterowej prezentującej własne wytwory twórcze, warsztaty metodologiczne dotyczące
badania twórczości codziennej oraz warsztaty metodyczne rozwijające twórczy potencjał
uczestników konferencji.
Zapraszamy do udziału w konferencji pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych,
doktorantów, pracowników instytucji edukacyjnych i kulturalnych, studentów, a także
wszystkich zainteresowanych tematyką kreatywności.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Termin nadsyłania zgłoszeń i wnoszenia opłaty konferencyjnej: 28 lutego 2014 roku
Prosimy o przesyłanie karty zgłoszenia na adres: konferencja.psk@gmail.com

Opłata konferencyjna:
Opcja 1: czynny udział w konferencji z wystąpieniem
Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności - 470 zł, pozostali uczestnicy – 550 zł
(opłata obejmuje: koszt wydania publikacji, udział w warsztatach, 2 obiady, przerwy kawowe,
2 kolacje)

Opcja 2: bierny udział w konferencji, w tym udział w warsztatach
Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności - 170 zł, pozostali uczestnicy – 250 zł
(opłata obejmuje: udział w wykładach i warsztatach, 2 obiady, przerwy kawowe, 2 kolacje)

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto: PKO S.A. IV O/Kraków 10 1240 3002 1111 0000 2885 7811

W tytule wpłaty prosimy wpisać:
imię i nazwisko uczestnika, Konferencja PSK Twórczość – Białystok 2014

Program konferencji oraz wytyczne do publikacji
udostępnione będą na stronie internetowej konferencji
http://patrzecinaczej.wordpress.com/
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