WSPÓŁCZESNE WYZWANIA WOBEC EDUKACJI I ROFILAKTYKI
W aspekcie wielowymiarowo uwarunkowanych zmian
zachodzących we współczesnym świecie temat edukacji, i tym samym
wychowania, jest wciąż aktualnym i ważnym zagadnieniem
ukierunkowujących praktyczne działania. Profilaktyka zaś, w dobie
współczesnych trendów społecznych, nabiera nowego znaczenia
i wymiaru. Narastające zjawisko cyfryzacji świata, zubożenie relacji
międzyludzkich, przewartościowana rola rodziny i szkoły, powstawanie nowych zagrożeń i dotąd
nieznanych zachowań ryzykownych młodych ludzi inklinują konieczność weryfikacji
dotychczasowych działań skierowanych do dzieci i młodzieży, a także dorosłych.
Zmiany zachodzące we współczesnym świecie sprawiają, że rodzina i szkoła, stanowiące
podstawowe środowiska wychowawcze dziecka, napotykają na szereg ograniczeń, trudności ale
też wyzwań natury zewnętrznej i wewnętrznej, które wywierają znamienny wpływ na realizację
ich specyficznych wartości, ideałów i norm. Wyzwania współczesności nakazują baczne śledzenie
mechanizmów i zjawisk zachodzących w obrębie pozaszkolnego środowiska wychowawczego.
Przygotowanie młodego pokolenia do racjonalnego i konstruktywnego spędzania czasu nabiera
obecnie szczególnego znaczenia.
Konferencja koncentruje się wokół zjawisk dotyczących edukacji i profilaktyki. Nie ogranicza się
jednak tylko do dziecka, jako najważniejszego podmiotu owych oddziaływań. W toku
konferencyjnych rozważań pragniemy także zwrócić uwagę na wizerunek współczesnego rodzica
i nauczyciela – związanych z ich rolą problemów, ograniczeń, wyzwań i zagrożeń.
Adresat konferencji
Zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich (badaczy, teoretyków, studentów,
doktorantów) i środowisk oświatowych (kadrę kształcącą nauczycieli, wychowawców
i opiekunów dzieci i młodzieży), praktyków, edukatorów, twórców programów i projektów,
działaczy stowarzyszeń, doktorantów, studentów i przede wszystkim nauczycieli i rodziców,
którym nie jest obojętna przyszłość ich wychowanków.
W konferencji wezmą udział przedstawiciele świata naukowego i praktycy z kraju
i zagranicy, m.in. z Ukrainy i Słowacji.
Cele konferencji:
 rozpoznanie aktualnego stanu badań teoretycznych i empirycznych w zakresie edukacji
i profilaktyki
 prezentacja praktyk edukacyjnych i profilaktycznych w otoczeniu społecznym
 wskazanie współczesnych możliwości i zagrożeń związanych z edukacją i profilaktyką
 wzbudzenie refleksji nad obrazem współczesnych środowisk wychowawczych
Konferencja będzie przebiegała w czterech formach:
 wykłady plenarne (pierwszy dzień konferencji od godziny 09:00 do 11:00)
 sesje problemowe (pierwszy dzień konferencji od godziny 11:30 do 17:00)
 sesja posterowa (pierwszy dzień konferencji)
 warsztaty (drugi dzień konferencji od godziny 09:00 do 13:00).
Miejsce konferencji:
Budynek Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, ul. Ozimska 63
Sala 1 (aula) – część plenarna konferencji;
Sala 101, 110, 103 – obrady w sekcjach, warsztaty

Debaty konferencyjne mogą odbywać się w trzech obszarach:
SEKCJA 1: Okiem nauczyciela. Edukacja i profilaktyka w przestrzeni instytucjonalnej.
 Czy szkoła nadąża za zmianami? System edukacji w odpowiedzi na wymagania
współczesnego świata.
 Patologie edukacji.
 Guru wychowania. Czy autorytet nauczyciela jeszcze istnieje?
 Cyberszkoła. O cyfryzacji środowiska szkolnego / Tablica interaktywna – czy to tylko ozdoba
na ścianie? Wykorzystanie nowych technologii w procesie edukacji.
 Neurotrendy. Nowoczesne metody nauczania?
 E-tornister. Czy tablet może zastąpić książkę?
 Praca w życiu, życie w pracy. O przeciążeniu zawodowym nauczycieli.
 Mam 6 lat i chodzę do szkoły.
 Gimbaza!
 Wiedza encyklopedyczna a rewolucja informacyjna.
 Nie tylko w szkolnej ławce. O roli instytucji pozaszkolnych w rozwoju dziecka.
 …
SEKCJA 2: „Poczekaj. Teraz nie mam czasu”. Współczesne problemy i wyzwania rodziny.
 Modne wychowanie – co to znaczy, dokąd prowadzi?
 Rodzice – najpiękniejszy czy najtrudniejszy zawód świata?
 Rozmawiajcie! Jakież to banalne i niewykonalne? Komunikacja w rodzinie.
 Tradycyjny model rodziny. Czy coś takiego jeszcze istnieje?
 Nowoczesna babcia w tradycyjnej roli.
 Jak wychować szczęśliwe dziecko?
 Rodzinka.pl – rola mediów w budowaniu relacji rodzinnych.
 Rodzina w biegu. Presja współczesnego świata a jej wpływ na domowe życie.
 Rodzina i praca. Czy to tylko kwestia hierarchii wartości?
 Samotne rodzicielstwo.
 Czyje marzenia i oczekiwania realizują idealne dzieci?
 …
SEKCJA 3: „Posłuchaj co mam do powiedzenia”. Ze świata dziecka.
 Dziecko – podmiot czy przedmiot współczesnego świata?
 Bo za moich czasów tego nie było. Społeczeństwo dobrobytu i jego wpływ na rozwój dziecka.
 Współczesne potrzeby i możliwości współczesnego dziecka.
 Podwórkowe wychowanie. Rola grup rówieśniczych w rozwoju młodego człowieka.
 Świat wirtualny – zagraża czy wspiera? O wychowaniu w świecie wirtualnym. Anonimowość
i patologia internetowego świata.
 Prawdziwa twarz Face! Życie w społeczności internetowej.
 Zainteresowania i pasje dziecka – pierwszy krok do zawodowego awansu.
 Nuda nie musi być nudna? O znaczeniu spontanicznej aktywności w rozwoju dziecka?
 Po co mi pierwiastki? O motywacji dziecka do nauki.
 To tylko czy aż pryszcz na nosie? O problemach dojrzewania w kontekście wymagań
współczesnego świata.
 Agresja - wyraz siły czy słabości? Zachowania problemowe dzieci i młodzieży.
 …
Wskazane powyżej obszary tematyczne są jedynie propozycją. Prelekcje oraz postery mogą
dotyczyć szeroko rozumianej problematyki edukacji i profilaktyki.

Warsztaty
W piątek 15 kwietnia 2016 r. zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach.
Proponowane tematy:
1) Trenuj swój mózg. Wzmacnianie różnych obszarów mózgu.
2) Cyfrowa szkoła. O nowoczesnych metodach nauczania. Jak je umiejętnie wykorzystywać.
3) Wirtualna rzeczywistość – zagraża czy wspiera?
4) Style wychowania a ich wpływ na rozwój dziecka.
Zgłoszenie na konferencję
 Udział czynny - serdecznie zachęcamy do czynnego udziału w konferencji. Istnieje
możliwość uczestnictwa w dwóch formach – referat i/lub poster (w ramach jednej opłaty
konferencyjnej). Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji proszone są
o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej
www.konferencja.wszia.opole.pl. Szczegółowe wymagania dotyczące prelekcji
oraz postera zamieszczone są na stronie. W ramach czynnego uczestnictwa proponujemy
również publikację artykułu naukowego. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa
czynnego mija 10 stycznia 2016 r.
 Udział bierny - osoby pragnące biernie uczestniczyć w konferencji (bez referatu lub
postera) prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie
internetowej www.konferencja.wszia.opole.pl. Prosimy także o zapisywanie się do
wskazanych sekcji dyskusyjnych oraz zgłaszanie swojego uczestnictwa w wybranym
warsztacie. Zgłoszenie uczestnictwa biernego mija 30 marca 2015 r.
Publikacje
W ramach konferencji zostaną wydane następujące publikacje:
 Materiały konferencyjne – publikacja książkowa – streszczenia wystąpień/postery.
Materiały zostaną przekazane uczestnikom w dniu konferencji. Termin nadsyłania
streszczeń/posterów upływa z dniem: 31 stycznia 2016 r.
 Monografia (ISBN) związana z tematyką wystąpień konferencyjnych – wydana w formacie
pdf na DVD w odpowiedniej oprawie graficznej. Materiały zostaną przekazane uczestnikom
w dniu konferencji. Termin nadsyłania artykułu: 31 stycznia 2016 r.
Opłata rejestracyjna
 Udział czynny – 180 zł (wpłata do 31 stycznia 2016), obejmuje udział we wszystkich
formach konferencyjnych, prezentację referatu lub/i postera, materiały konferencyjne,
publikację artykułu, certyfikat uczestnictwa, obiad w pierwszym dniu konferencji,
kawa/herbata w przerwach. Doktorantom proponujemy niższą opłatę konferencyjną
w wysokości 140 zł.
 Udział bierny – 70 zł (wpłata do 31 stycznia 2016), obejmuje udział we wszystkich formach
konferencyjnych (prelekcje w trakcie sesji plenarnej i sekcjach dyskusyjnych, warsztaty),
materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, kawa/herbata w przerwach.
Opłatę należy wnosić na następujący rachunek bankowy:
Konto WSZiA: PKO BP I o/Opole, 39 1020 3668 0000 5902 0009 9804
Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko. Konferencja - Edukacja na rozdrożu
Szczegóły dotyczące konferencji będą publikowane na stronie internetowej
www.konferencja.wszia.opole.pl. Dokładny program spotkania i warsztatów zostanie
udostępniony po zakończeniu rejestracji, tj. w lutym 2016 r.
Informacji udziela: Katarzyna Błońska (WSZiA) +48 77 402 16 12
konferencja@poczta.wszia.opole.pl
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