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Zapraszamy
Competence for the Future: Challenging gendered
notions of learning about forest and forestry

Konferencja IUFRO 27-30 Sierpnia 2015 Rogów, Polska
Międzynarodowa Konferencja na temat „Competence for the Future: Challenging
gendered notions of learning about forest and forestry” (http://www.lff2015.pl/) jest
organizowana przez Katedrę Użytkowania Lasu, Wydział Leśny, Szkołę Główną
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pod auspicjami International Union of Forest
Research Organizations-IUFRO. Konferencja jest afiliowana przy IUFRO, Unit 6.08.02
– Education, gender and forestry.
Centralnym tematem konferencji są kompetencje ważne w przyszłości. Działania
wynikające z prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej wymagają nowych
umiejętności i wiedzy od wszystkich interesariuszy, w tym leśników. W perspektywie
przyszłego rozwoju gospodarki oczekiwany jest wzmożony popyt na nowe
kompetencje. Zachowanie konkurencyjności, rozwój nowych usług i produktów będą
wymuszać na całym sektorze leśnym bardziej zróżnicowaną wiedzę. Wiąże się z tym
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gotowość do wdrażania mniej tradycyjnego podejścia do zawodu, równości w
zatrudnieniu, leśnictwa, jako miejsca zatrudnienia zróżnicowanych pracowników.
Ponadto, aby stać się atrakcyjne dla tych kategorii osób, które jeszcze nie uznały
leśnictwa za interesujące miejsce pracy i rozwoju kariery, kluczowe jest zapewnienie
stabilności społecznej i gospodarczej. To z kolei tworzy podstawę do rozwoju
innowacyjnych rozwiązań procesów uczenia, które biorą pod uwagę także równość
płci.
Learning Forest and Forestry 2015
IUFRO Unit 6.08.02 – Education, gender and forestry, zaprasza badaczy I praktyków
na konferencję, podczas której powyższe zagadnienia będą określane i dyskutowane.
Szczegóły:
Kiedy -27-30 Sierpnia 2015r.
Gdzie- Leśny Zakład Doświadczalny, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w
Rogowie
Strona internetowa: (http://www.lff2015.pl/)
Kontakt: contact@lff2015.pl
Cele konferencji:
Określić aktualną wiedzę i jej granice w odniesieniu do aspektów gender
Generować nowe ujęcie procesów uczenia o lesie i leśnictwie ze
zróżnicowanego punktu widzenia i perspektyw
Przyczynić się do rozwoju nauki i szkoleń w oparciu o badania naukowe.
Osiągnięcie zakładanych celów będzie możliwe dzięki zaproszeniu do udziału w
LFF2015 badaczy, edukatorów, praktyków. Zgłoszenia wystąpień i posterów mogą
dotyczyć niżej wymienionych obszarów wiedzy. Propozycje mogą obejmować jeden
obszar tematyczny lub omawiać zróżnicowane kwestie przekrojowo:
Uczenie się i uczenie międzygeneracyjne
Grupy studyjne
Dni lasu, wydarzenia leśne
Sieci nauki i wiedzy
Polityka edukacyjna
Gender mainstreaming
Edukacja terenowa
Nauczanie uczestniczące
Uczenie się w firmie
Pedagogika
Edukacja w uczelniach wyższych i studia gender
Lifelong Learning Programme – LLP. Uczenie się przez całe życie oraz
współpraca międzynarodowa w edukacji
Kształcenie i szkolenia zawodowe
Równość płci: polityka, badania, społeczeństwo, migracja
Promocja kobiet w zarządzaniu firmami.
Prosimy podziel się wiedzą z innymi. Rozpropaguj informację o LFF2015 wśród
osób i jednostek potencjalnie zainteresowanych.
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Ważne daty
15 kwietnia, 2015. Elektroniczne przesłanie abstraktu (prosimy skorzystać z
adresu email: contact@lff2015.pl)
15 maja, 2015. Ocena abstraktów przez recenzentów wysłana do autorów
15 czerwca, 2015. Przesłanie drogą elektroniczna pełnej wersji tekstu
wystąpienia (prosimy skorzystać z adresu email: contact@lff2015.pl Tekst
zgodny z zaleceniami edytorskimi umieszczonymi na stronie internetowej)
10 lipca, 2015. Ocena pełnych tekstów wystąpień przez recenzentów
1 sierpnia, 2015. Przesłanie poprawionych wersji wystąpień (prosimy
skorzystać z adresu email: contact@lff2015.pl)
15 maja, 2015. Ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej
(szczegółowe informacje na stronie lff2015.pl)

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy wysyłać na adres: contact@lff2015.pl

Do zobaczenia w ROGOWIE!
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