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KOMUNIKAT nr 1
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Bezpieczeństwo środowiska wychowawczego
w badaniach i praktyce”
Szanowni Państwo,
Katedra Pedagogiki i Katedra Bezpieczeństwa
Wewnęrznego zaprasza na Ogólnopolską Konferencję
Naukową
„Bezpieczeństwo
środowiska
wychowawczego w badaniach i praktyce” w Centrum
Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach, która
odbędzie się 4 lutego 2014r.
Honorowy patronat nad konferencją sprawuje
Rektor PWSH „Pomerania” dr Janusz Gierszewski oraz
Starosta Chojnicki Stanisław Skaja. Wszystkie referaty
po ich akceptacji i recenzji zostaną umieszczone
w monografii
pn.
„Bezpieczeństwo
środowiska
wychowawczego w badaniach i praktyce”.
TEMATYKA KONFERENCJI
Bezpieczeństwo ostatnio stało się jedną
z aktualnych i ważnych kategorii społecznych
poddawanych teoretycznym analizom. Zainteresowanie
jego różnymi aspektami wiąże się z powszechnie
odczuwaną
niepewnością,
nieprzewidywalnością,
rosnącą świadomością ryzyka, które towarzyszy

codziennemu życiu ludzi. Z perspektywy dnia
dzisiejszego możemy powiedzieć, że skala, natężenie
oraz świadomość różnych zagrożeń wzrosły. Ryzyko
trwałego wykluczenia z życia młodego pokolenia jest
większe niż jeszcze kilka lat temu. Przenikanie
globalnych zagrożeń do lokalnych społeczności staje
się faktem. Nie tylko zagraża poczuciu bezpieczeństwa,
ale stwarza określone warunki wychowawcze i wpływa
na kształtowanie
postaw
młodego
pokolenia.
Pedagogika tradycyjnie zajmuje się badaniem
środowiska. Bezpieczeństwo, według nas, to nie tylko
brak zagrożeń, ale także tworzenie odpowiednich
warunków do rozwoju (biologicznego, społecznego
i kulturowego) i wychowania młodego pokolenia. Nasza
konferencja ma ważny aspekt praktyczny. Chodzi nam
o ocenę poziomu bezpieczeństwa i zagrożeń w różnych
środowiskach wychowawczych: rodziny, szkoły, grupy
rówieśniczej oraz środowiska lokalnego. Zastanowimy
się nad źródłami i rodzajami zagrożeń oraz czynnikami,
które je determinują. Naszym celem jest wypracowanie
praktycznych wskazówek, w jaki sposób tworzyć
bezpieczne środowiska wychowawcze. Chcemy,
aby wnioski płynące z naszych dyskusji mogły służyć
opracowywaniu
planów
profilaktycznych,
wychowawczych oraz tworzeniu lokalnych strategii
bezpieczeństwa. Do uczestnictwa w konferencji
zapraszamy badaczy zajmujących się problematyką
bezpieczeństwa
i
zagrożeń
wychowawczych,
przedstawicieli władz lokalnych, dyrektorów szkół
i placówek opiekuńczo-wychowawczych, nauczycieli
i pedagogów,
pracowników
służb
społecznych,
pracowników
instytucji
odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo oraz organizacje pozarządowe.
Obrady odbywać się będą w dwóch panelach
tematycznych:
Panel I: Bezpieczeństwo środowiska wychowawczego
- aspekty teoretyczne i empiryczne (moderator:
dr hab. Tomasz Biernat, prof. PWSH „Pomerania”)
Panel II: Zagrożenia bezpieczeństwa środowiska
wychowawczego - diagnoza i profilaktyka (moderator:
dr hab. Piotr Kostyło, prof. PWSH „Pomerania”).

KOMITET NAUKOWY
prof. dr hab. Juliusz Jundziłł (przewodniczący Komitetu,
PWSH „Pomerania”)
dr hab. Tomasz Biernat (prof. PWSH „Pomerania”)
dr hab. Piotr Kostyło (prof. PWSH „Pomerania)
dr hab. Piotr Krakowiak (UMK w Toruniu)
dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł (prof. WSIU w Łodzi)
dr hab. Marek Stefański (AP w Słupsku)
dr Janusz Gierszewski (PWSH „Pomerania”)
dr Wojciech Piestrzyński (Wyższa Szkoła SpołecznoEkonomiczna w Gdańsku)
dr Juliusz Piwowarski (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
APEIRON w Krakowie)
KOMITET ORGANIZACYJNY
dr Katarzyna Stefanowicz-Zawiszewska (przewodnicząca
Komitetu)
dr Wiesław Lesner
mgr Karolina Dziubek-Kimel (Sekretarz Komitetu)
INFORMACJE
ORGANIZACYJNE
Formularz zgłoszeniowy do pobrania ze strony:
www.pomeraniachojnice.edu.pl
należy
przesłać
do 28 stycznia
2014r.
mailem
na
adres:
biuro@pomeraniachojnice.edu.pl lub faxem na numer:
52-334-28-87.
Termin nadsyłania wystąpień do publikacji:
28 luty 2014r.
Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany
w kolejnym komunikacie Komitetu.
Informacji dodatkowych udziela mgr Karolina DziubekKimel (biuro@pomeraniachojnice.edu.pl, 662-334-508).
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