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Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie, Plac Narutowicza 1A
Idea Konferencji:
Pedagogika jest dyscypliną zajmującą się całym spektrum zagadnień związanych z szeroko
rozumianym wychowaniem. Wychowanie jest natomiast świadomym oddziaływaniem w celu poprawy
czyjejś osobowości, ta zaś odgrywa bardzo ważną rolę w procesie kształtowania relacji człowieka ze
środowiskiem społeczno – przyrodniczo - kulturowym. W tym aspekcie pedagogika jawi się więc jako
dyscyplina, która winna nadążać za dynamicznie zmieniającym się światem – trzymać pieczę nad
procesem odnajdywania się człowieka w środowisku jego życia.
Celem konferencji jest naukowa refleksja nad tym, w jaki sposób owoce działań pedagogiki
jako nauki są, mogą i powinny być wykorzystywane w działalności wszelkich instytucji zajmujących się
profilaktyką społeczną, wsparciem społecznym oraz resocjalizacją. Mowa tu o służbach mundurowych,
jak policja, ale również innych służbach społecznych jak wszelkiego rodzaju straże profesjonalne, straż
miejska, służba celna, służba więzienna. Konferencja jest również skierowana do instytucji
wychowawczo – resocjalizacyjnych, jak ośrodki wychowawcze, domy poprawcze, etc., oraz wszelkich
instytucji, w tym pozarządowych, zajmujących się szeroko pojętym wsparciem i pomocą społeczną.
Konferencja ma jednak również na celu ukazanie szerszemu gronu odbiorców, w tym
młodzieży, że profilaktyką można nazwać każde działanie, w tym takie, które może wykonywać każdy,
a które ma na celu zapobieganie zagrożeniom społecznym: przestępczości, wykluczeniu, przemocy,
innym patologiom. Wszelka postawa sprzyjająca zabijaniu bierności społecznej i sprzeciwiająca się
przyzwoleniu społecznemu na negatywne zachowania jest właśnie profilaktyką społeczną.
Celem konferencji jest także wymiana wiedzy i doświadczeń przez nawiązanie dialogu między
środowiskiem naukowców i praktyków zajmujących się działalnością profilaktyczną i resocjalizacyjną.
Twórcy konferencji maja również ambicję zaktywizować szerszy krąg osób, tak aby profilaktyka
patologii społecznych stała się celem każdego członka społeczności ludzkiej, gdyż tylko w ten sposób
można osiągnąć wymierne efekty. Dlatego też konferencja ma charakter otwarty, a uczestnictwo
bierne jest całkowicie bezpłatne.
Jest to już czwarta edycja organizowanej przez nas Konferencji. Poprzednie Konferencje spotkały się
z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony, zarówno środowisk naukowych, jak i instytucji
i stowarzyszeń zajmujących się resocjalizacją i profilaktyką społeczną. Liczny udział wzięli także
przedstawiciele środowiska nauczycielskiego, służb mundurowych, rodziców, studentów i młodzieży.
Mamy nadzieję, że i tegoroczna Konferencja spotka się z dużym zainteresowaniem.

Adresaci Konferencji:
•

pedagodzy i psychologowie zajmujący się pedagogiką społeczną, profilaktyką społeczną
i resocjalizacją;

•

służby mundurowe: policję, straż więzienna, wojsko, straż miejska, służba celna i inne
instytucje zajmujące się szeroko pojętym bezpieczeństwem społecznym;

•

instytucje związane z resocjalizacją i wychowaniem dzieci i młodzieży ze środowisk
zagrożonych lub dotkniętych patologiami społecznymi;

•

pracownicy socjalni orasz wszelkie osoby, instytucje i organizacje zajmujące się pomocą
społeczną i pracą socjalną;

•

nauczyciele i uczniowie szkół, w szczególności ponadgimnazjalnych, aby mogli przekonać się
nie tylko o zagrożeniach, jakie czyhają na młodzież w środowisku szkolnym i poza nim, ale
przede wszystkim o metodach i środkach zapobiegania i zwalczania owych zagrożeń, które to
metody powinny wejść na stałe do kanonu zachowań świadomego obywatela;

•

wszystkie osoby interesujące się problematyką pedagogiki resocjalizacyjnej, penitencjarnej, ale
również profilaktyką społeczną.

Problematyka Konferencji:
Tematyka Konferencji związana jest z problematyką zagrożeń społecznych w obszarze patologii
i resocjalizacji. Obszar tematyczny uszczegóławiają poniższe zagadnienia:
1.
2.
3.
4.
5.

Profilaktyka społeczna.
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Resocjalizacja i system penitencjarny.
Instytucje i systemy wsparcia społecznego.
Wychowanie jako obowiązek społeczny dorosłych pokoleń.
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Komitet organizacyjny Konferencji:
Przewodniczący:

•

dr Adam Gogacz – Prodziekan Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie, tel. 792 298 840,
agogacz@san.edu.pl

Wiceprzewodniczący:

•

mgr Mirosław Olszewski - Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno –
gospodarczym Społecznej Akademii Nauk, tel. 501 243 316, molszewski@san.edu.pl

Sekretarz:

•

dr Eulalia Adasiewicz – tel. 602 719 018, eadasiewicz@san.edu.pl

•

dr Dorota Nawrat–Wyraz – tel. 600 365 757, dnawrat@san.edu.pl

Informacje organizacyjne:
⇒ Termin Konferencji: 5.04.2018 r.
⇒ Miejsce obrad Konferencji – Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie, Plac Narutowicza 1a.
⇒ W konferencji przewidziane są następujące formy uczestnictwa:
1. Uczestnictwo czynne (wygłaszanie referatu i publikacja).
2. Uczestnictwo bierne (udział w Konferencji bez wygłaszania referatu i bez publikacji).
3. Publikacja bez udziału w Konferencji (zgłoszenie i przesłanie publikacji bez udziału
w Konferencji).
⇒ Uczestnictwo czynne:
 Zgłoszenie uczestnictwa czynnego w konferencji lub samej publikacji prosimy dokonywać
przez wypełnienie i przesłanie Karty zgłoszenia na adres mailowy Sekretarza Konferencji:
eadasiewicz@san.edu.pl do dnia 5.03.2018 r. (w zgłoszeniu prosimy o zaznaczenie formy
uczestnictwa oraz przesłanie głównych tez swojego wystąpienia).
 Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają informację zwrotną o przyjęciu zgłoszenia
i zakwalifikowaniu referatu mailem do dnia 6.03.2018 r.
 Opłata konferencyjna wynosi 300 zł – obejmuje udział czynny w konferencji, serwis kawowy
i obiadowy oraz druk materiałów pokonferencyjnych. Na wpłaty z tytułu opłaty konferencyjnej
czekamy do dnia 10.03.2018 r.
Wpłaty z tytułu udziału w konferencji należy dokonywać na rachunek bankowy Społecznej
Akademii Nauk w Łodzi:
Nr konta: 04 1050 1461 1000 0023 0860 1794
z dopiskiem: „KONFERENCJA BEŁCHATÓW – PEDAGOGIKA W SŁUŻBIE 2018 – imię
i nazwisko wpłacającego”.
 Po uiszczeniu opłaty konferencyjnej prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty na
adres Sekretarza Konferencji: eadasiewicz@san.edu.pl do dnia 10.03.2018 r.
 Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są przedstawiciele władz samorządowych, zaproszeni
goście, przedstawiciele współorganizatorów, partnerów, patronów honorowych, pracownicy
i studenci Społecznej Akademii Nauk oraz mieszkańcy miasta i powiatu bełchatowskiego.
⇒ Uczestnictwo bierne:
 Uczestnictwo bierne (bez wygłaszania referatu oraz publikacji artykułu): rejestracja poprzez
stronę internetową www.event.san.edu.pl lub wysłanie zgłoszenia mailowego na adres
wspolpraca@san.edu.pl do dnia 25.03.2018 r.
Udział bierny (bez wygłaszania referatu oraz publikacji artykułu) jest całkowicie bezpłatny.
Każdy osoba biorąca udział w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa.
⇒ Szczegółowy program Konferencji zostanie przesłany do dnia 25.03.2018 r.
⇒ W przypadku pytań prosimy o kontakt z:
o Biurem ds. współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym SAN, tel. 44 680 11 40,
e - mail: wspolpraca@san.edu.pl.

Publikacja pokonferencyjna:
•

•

•

•

•

Teksty referatów i komunikatów z badań prosimy przesłać do dnia 5.04.2018 r..:
⇒ tradycyjną pocztą (z płytą CD w wersji elektronicznej) na adres: Wydział Zamiejscowy SAN
w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów z dopiskiem na kopercie
„Konferencja Bełchatów – Pedagogika w służbie 2018”;
⇒ w formie elektronicznej na adres mailowy: eadasiewicz@san.edu.pl z informacją
w temacie „Konferencja Bełchatów – Pedagogika w służbie 2018”;
⇒ lub dostarczyć osobiście w dniu Konferencji.
Materiały pokonferencyjne (referaty i komunikaty z badań) zostaną opublikowane
w czasopiśmie naukowym „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy” (kwartalnik) wydawanym
przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi. Czasopismo jest punktowane - publikujący otrzymuje
7 pkt. - lub w opracowaniu zbiorowym - monografii.
Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do druku tekstów niespełniających standardów
prac naukowych, zasad publikacyjnych Wydawnictwa SAN oraz tekstów, które w procesie
redakcyjnym otrzymają negatywną recenzję naukową.
Wraz z tekstem publikacji prosimy o przesłanie oświadczeń autora. Podpisane oświadczenia
można przesłać mailowo (podpisane i zeskanowane), dostarczyć w dniu Konferencji lub
nadesłać pocztą na adres organizatora.
Zasady publikowania oraz druki oświadczeń dotyczących przekazania praw autorskich
znajdują się na stronach internetowych organizatorów.

Serdecznie zapraszamy zapewniając:
• właściwą oprawę wystąpienia;
• publikację prac w czasopiśmie naukowym lub w formie rozdziałów w monografii naukowej;
• uczestnictwo w prestiżowym interdyscyplinarnym wydarzeniu naukowym poświęconym
aktualnej i społecznie ważnej tematyce;
• profesjonalną organizację i obsługę wydarzenia.

Komitet Organizacyjny

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W IV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
Pedagogika w służbie instytucjonalnej profilaktyki zagrożeń i patologii społecznych oraz resocjalizacji
Bełchatów, 5 kwietnia 2018 r.
1.

Dane uczestnika

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………….………….
Tytuł/stopień naukowy……………………………………………………………………………………………………….………………..
Miejsce pracy……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Afiliacja………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji …………………………………………………………………………..………………………………………..
telefon………………………………………………e-mail………………………………………………………………..……………………..
2.

Tytuł referatu……………………………………………………………………………………………………………..……….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Forma uczestnictwa: (prosimy wpisać „TAK” lub „NIE”)

•

Uczestnictwo czynne – prezentacja i publikacja referatu ………………………………………….…………..

•

Publikacja referatu bez udziału w konferencji……………………………………………………….……………….

•

Sprzęt potrzebny do prezentacji……………………………………………………………………………….……………..

4.

Tezy wystąpienia...........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..

5.

Dane do faktury:

Ze względu na wymagania księgowości faktura musi być wystawiona na każdą wpłatę, dlatego bardzo prosimy
o dokładne wypełnienie danych do faktury. W przypadku gdy opłaty dokona za Państwa instytucja wpisujemy
dane tej instytucji, w przypadku gdy należność uiścicie Państwo z własnych środków prosimy o wpisanie swoich
danych. Dokładne wypełnienie tej części zgłoszenia pozwoli nam na szybkie i bezbłędne rozliczenie wpłat oraz
wystawienie i przesłanie należnych faktur.
Odbiorca: (Imię i nazwisko lub nazwa instytucji)…………………………………………………………………….….……..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
NIP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dokładny adres (ulica, nr domu, kod, miejscowość)……………………………………………………………….…..…….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Upoważniam Społeczną Akademię Nauk w Łodzi do wystawienia faktury za uczestnictwo w konferencji bez
podpisu odbiorcy.
Prosimy o terminową wpłatę i przesłanie skanu potwierdzenia dokonanej wpłaty na adres Sekretarza Konferencji
eadasiewicz@san.edu.pl do dnia 10.03 2018.
………………………………………….
Podpis

