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                                               Zaproszenie na konferencję  

                  Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego                     

w Kielcach: Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Doktorancka Sekcja 

Naukowa oraz Studencka Sekcja Profilaktyki i Resocjalizacji , zapraszają do udziału                                

w  Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Kondycja współczesnej rodziny w dobie 

postmodernizmu kulturowego, która odbędzie się w dniach 13-15 maja  2015 roku                          

w Kielcach.  

              Konferencja stanowi kontynuację  spotkań naukowych w ramach Światowych Dni 

Rodziny i Świętokrzyskich Dni Profilaktyki organizowanych corocznie w Kielcach.                              



Tematyka tegorocznego  spotkania naukowego  koncentruje się wokół problematyki kondycji 

współczesnej rodziny i wszelkich działań wynikających z perspektywy jej funkcjonowania we  

współczesnym  społeczeństwie.  

           Celem konferencji jest zaproszenie do  dialogu, dyskusji i wymiany doświadczeń na 

temat sytuacji społecznej i ekonomicznej rodziny, zagrożeń i potrzeb, zasobów i  potencjałów 

rodziny oraz możliwości samorealizacji i udziału rodziny w postmodernistycznej 

rzeczywistości. 

          Zapraszamy  pracowników naukowych z różnych ośrodków akademickich, 

przedstawicieli środowisk pracy, nauczycieli, wychowawców i rodziców, artystów,                       

osoby reprezentujące  organizacje rządowe i  pozarządowe, doktorantów i studentów oraz 

młodzież gimnazjalną i licealną.                       

           W trakcie trwania konferencji przewidziane są dla uczestników: warsztaty metodyczne,  

sesja posterowa, musical oraz inne formy artystyczne w Kielcach oraz okolicach ruin zamku 

chęcińskiego i Jaskini Raj.  

Organizatorzy proponują  następujące  zagadnienia  tematyczne: 

1.Tożsamość współczesnej rodziny i poszczególnych jej członków-rodzina jako 

wspólnota.                                                                                                                                                         

- wartość życia w rodzinie (zdrowie, choroba, zagrożenia, niepełnosprawność…..)                                   

- moralność i kształcenie moralno-etyczne;                                                                                                          

- wychowanie w rodzinie i działania wychowawcze szkoły  jako  antecedensy  wartościowego 

wychowania człowieka;                                                                                                                                                                                                                                          

- kryzys tożsamości rodziny  i nowe formy identyfikacji;                                                                                        

- przekraczanie granic  własnych osiągnięć i możliwości (zachowania transgresyjne);                      

- identyfikacja kulturowa młodego pokolenia w kraju i za granicą. 

2.Rodzina jako płynna przestrzeń kształtowania się osoby –rodzina czy projekty 

rodzinne?                                                                                                                                                         

- kondycja rodziny i struktura relacji interpersonalnych;                                                                            

- znaczenie wpływu społecznego na procesy poznawcze i emocjonalne w rodzinie;                                  

- rodzina ,,ryzyka’’ i jej tożsamość społeczna;                                                                                           

- formy przystosowania się dzieci ,młodzieży i dorosłych do zmieniającej się rzeczywistości; 



- readaptacja i reintegracja społeczna i jej wymiary. 

3.Rodzina jako środowisko holistycznego, integralnego rozwoju człowieka                                

w społeczeństwie czy miejsce zabezpieczania jego biologicznych, rozwojowych                                   

i konsumpcyjnych potrzeb?                                                                                                                                     

-  zagrożenie społeczne i ekonomiczne rodzin;                                                                                                                                                                                

-  konflikty i trudności w rodzinie a mobilność rodziny do ich pokonywania                                                               

-  edukacja społeczeństwa a edukacja w rodzinie;                                                                                              

-  doradztwo zawodowe  w dobie monopolu rynkowego;                                                                          

-  system pomocy ,poradnictwa i profilaktyki: kompetencje i  formy ingerencji w życie 

rodziny;                                                                                                                                                          

- współczesne rozumienie twórczości i sztuki;                                                                                             

-  nowe przestrzenie sztuki i  granice tolerancji;                                                                                                   

- każdy człowiek jest  twórcą sztuki…(…)                                                                                                                                                                                                  

Udział w konferencji  

          Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o przesłanie drogą 

elektroniczną zgłoszenia w terminie do 15 marca   2015 roku (karta zgłoszenia w załączeniu).         

Natomiast tekst artykułu należy przesłać do 14 maja   2015 roku w wersji elektronicznej na 

adresy: profilaktyka@ujk.edu.pl  lub dzieło artystyczne na płycie CD lub plakat na adres:        

ul. Krakowska 11, pok.219, 25-029 Kielce /z dopiskiem: konferencja profilaktyka 2015/ 

          Zakwalifikowane  artykuły  i dzieła artystyczne po uzyskaniu pozytywnej recenzji 

zostaną opublikowane  w punktowanej monografii lub katalogu.  

    Uczestnicy konferencji otrzymują certyfikat potwierdzający udział w konferencji. 

 
Koszt uczestnictwa w konferencji  uzależniony jest od terminu opłaty konferencyjnej: 

Koszt uczestnictwa 
konferencji (bez noclegu) 

Do 30 marca  2015 Do 10 maja 2015 

uczestnicy konferencji  450 zł 500 zł 

doktoranci i studenci   250 zł 300 zł 

 

Numer konta: Raiffeisen Bank Polska S.A  



48 1750 1110 0000 0000 2108 1237 

Dla zagranicznych gości: 

SWIFT: RCBWPLPW 

IBAN: PL 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237 

W tytule proszę wpisać imię i nazwisko wraz z dopiskiem: konferencja profilaktyka 2015 

 

Kolejny komunikat  przesłany zostanie  w terminie do 15 kwietnia  2015 roku  

Wszelkie  pytania i uwagi prosimy kierować na adres e-mail: akiesz@op.pl; 604-647-675. 

  

Komitet organizacyjny  

Przewodniczący: dr hab. Anna Kieszkowska, prof.UJK;                                                                                                                                                           
dr hab. Tadeusz Sakowicz                                                                                                                                                      
dr Krzysztof Gąsior                                                                                                                                                     
sekretarz organizacyjny: dr Monika Wojtkowiak i mgr Katarzyna Potaczała-Perz;                                                   
sekretarz tematyczny: dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska  i dr Zofia Okraj;                                                        
sekretarz językowy (ang)- dr hab.Sławomir Chrost i Dr Jacek Szkurłat;                                                        
sekretarz   artystyczny: mgr Sławomira Perczak  i mgr Joanna Łuczaj                                                                                               

Doktoranci:                                                                                                                                                                                                   
mgr Barbara Biskup –Pedagogika                                                                                                                                       
mgr Iwona Wolańska-Pedagogika                                                                                                                            
mgr Joanna Łuczaj – Sztuki Piękne                                                                                                                                  
mgr  Artur Ptak -  Sztuki Piękne                                                                                                                                    
Studenci:                                                                                                                                                                        
1. Monika Giełżecka,                                                                                                                                            
2.Justyna Jaguś,                                                                                                                                               
3.Aleksandra Mazur,                                                                                                                             
4.Julita Bieniek. 

                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 


