
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie 

Wydział Nauk Społecznych 
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej 

zaprasza na  

Ogólnopolską Konferencję Naukową 

Dzieci i młodzież – w społeczeństwie ryzyka. 
 Od wyzwań edukacyjnych do działań społecznych  

Olsztyn 17-18 maja 2017 roku 
 

Komunikat 1 

Celem konferencji jest rozpoczęcie dyskusji nad rozpoznaniem obszaro w podwyz szonego ryzyka 

powstających w obliczu przemian społeczno-politycznych i kulturowych zagraz ających 

harmonijnemu rozwojowi bio-psycho-społecznemu dzieci i młodziez y. Pro ba interdyscyplinarnego 

spojrzenia na te zagroz enia poprzez pryzmat koncepcji społeczen stwa ryzyka (risk society) ma na 

celu wskazanie mechanizmo w i instytucji zagraz ających młodemu pokoleniu, poprzez potęgowanie 

stanu niepewnos ci  i kryzysu nowoczesnej demokracji uwidaczniającego się na ro z nych poziomach 

z ycia społecznego.  Stawia to przed pedagogami nowe wyzwanie edukacyjne - przygotowania 

dzieci i młodziez y do dos wiadczania ryzyka i radzenia sobie z nim, umiejętnos ci dokonywania 

istotnych z yciowych wyboro w, kreowania postaw indywidualizmu i odrębnos ci kulturowej 

niezbędnej do kształtowania własnej toz samos ci.  Szczego lnie zainteresowani jestes my podjęciem 

dyskusji na temat autonomii i roli instytucji edukacyjnych w społeczen stwie ryzyka oraz 

prezentacji działan  zaangaz owanych społecznie mających na celu niwelację mechanizmo w 

znamiennych temu społeczen stwu.  

Proponujemy zatem, aby nasza dyskusja, koncentrowała się na takich kwestiach jak: 

1. Wspo łczesne odniesienia teoretyczne i implikacje praktyczne koncepcji społeczen stwa ryzyka  

do badania sytuacji z yciowej dzieci i młodziez y w Polsce. 

2. Rodzina ryzyka i w sytuacji podwyz szonego ryzyka - jako s rodowisko z ycia dzieci i młodziez y. 

3. Ideologie edukacyjne a ideologizacja procesu edukacji jako szansa czy zagroz enie w rozwoju 

dzieci i młodziez y? 

4. Kultura popularna jako nadzieja czy zagroz enie? w rozwoju dzieci i młodziez y. 

5. Kontestacja młodziez y w społeczen stwie ryzyka.  

6. Ź ro dła konflikto w w społeczen stwie ryzyka a toz samos c  dzieci i młodziez y. 

7. Dylematy edukacji wyz szej a toz samos c  młodziez y w społeczen stwie podwyz szonego ryzyka. 

8. Opieka pomoc i wsparcie społeczne wobec zagroz en  w rozwoju dzieci i młodziez y                 

 w społeczen stwie ryzyka. 

9. Wyzwania edukacyjne w obliczu realnych zagroz en  w rozwoju dzieci i młodziez y - obszary 

pomocy i (nie) mocy pedagogicznej. 

9. Działanie społeczne w sytuacji ryzyka - przykłady dobrych praktyk, propozycje zmian i 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pomocy i (nie) mocy pedagogicznej. 

9. Działanie społeczne w sytuacji ryzyka - przykłady dobrych praktyk, propozycje zmian i 

rozwiązania modelowe. 

Miejsce i koszty konferencji 

Konferencja odbywac  się będzie w malowniczo połoz onym Hotelu Park w Olsztynie, połoz onym 

nieopodal miasteczka akademickiego. Opłata konferencyjna dla uczestniko w konferencji wynosi 

460 złotych, w ramach opłaty organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, w tym certyfikat 

uczestnictwa w konferencji, obiady, uroczystą kolację oraz bufet kawowy. Planowana jest  

organizacja warsztato w tematycznych drugiego dnia konferencji oraz wydanie recenzowanej 

monografii zawierającej te spos ro d artykuło w naukowych, kto re otrzymają pozytywną recenzję 

wydawniczą.  Ostateczny termin nadsyłania teksto w pokonferencyjnych to 30 wrzes nia 2017 roku.  

Opłata konferencyjna nie obejmuje noclego w (koszt noclegu w pokoju jednoosobowym o 

podwyz szonym standardzie to 170  złotych, w pokoju dwuosobowym to 200 złotych za poko j). 

Organizatorzy Konferencji dokonują rezerwacji hotelu. Uczelnia nie płaci honorarium za udział w 

konferencji, wygłoszone i opublikowane teksty.  

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest nadesłanie karty zgłoszenia na adres e-mail 

konferencji konferencja2017kpop@uwm.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki Opiekuńczej ul. 

Żołnierska 14A pok. 66, 10-561 Olsztyn; z dopiskiem „Konferencja KPOp 2017” do dnia 3 

marca 2017 roku oraz dokonanie opłaty konferencyjnej do dnia 15  marca 2017 roku na konto 

bankowe 08 1030 1986 2700 0000 1988 0048 subkonto 19.880.048-500 wraz z imieniem i 

nazwiskiem osoby, której dotyczy wpłata. 
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