
 
 

 
GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDAŃSKU 

______WYDZIAŁ PEDAGOGIKI______ 

_____________________________ 

 
ZAPROSZENIE 

 

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku, Bałtycki Federalny 

Uniwersytet im. I. Kanta w Kaliningradzie, Rosyjska Akademia Edukacji  

oraz Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna w Chmielnickim (Ukraina). 
 

zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową pt.: 
 

„Inkluzja społeczna dzieci i młodzieży z grup ryzyka”, 
 

która odbędzie się 10 października 2013 roku w siedzibie  

Gdańskiej Wyższe Szkoły Humanistycznej w Gdańsku,  

(Gdańsk, ul. Biskupia 24B), w sali 104.  

 

Komitet honorowy: prof. dr hab. Zbigniew Machaliński, dr Waldemar Budziński, dr Marek Wojtkowski, 

Osipowa Irina Kliniczna – doktor nauk socjologicznych, szefowa programów Fundacji dziecięcej 

„Wiktoria” (Moskwa), Rożkow Michaił Iosifowicz – doktor nauk pedagogicznych, profesor, główny 

specjalista Instytutu Dzieciństwa Rosyjskiej Akademii Edukacji (Moskwa) 

 

Komitet organizacyjny: Koniuszenko Swietłana Michajłowna – doktor nauk pedagogicznych, profesor 

(Bałtycki Federalny Uniwersytet im. I. Kanta, Kaliningrad), Grebieniuk Tatiana Borysowna – doktor nauk 

pedagogicznych, profesor (Bałtycki Federalny Uniwersytet im. I. Kanta, Kaliningrad), Wołosowiec 

Tatiana Władimirowna – dyrektor Instytutu psychologiczno-pedagogicznych problemów dzieciństwa 

Rosyjskiej Akademii Edukacji, doktor nauk pedagogicznych, profesor (Moskwa), Iwan Rusnak  

– profesor Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej w Chmielnickim (Ukraina), dr Magdalena 

Łuczkowska, dr Barbara Moraczewska, dr Wojciech Drzeżdżon, dr Adriana Frączek, mgr Ewa 

Urbanowicz, mgr Marcin Bielawa 

 

Innowacją Konferencji będzie dwuetapowa forma prezentacji wyników badań i profilu naszych 

zainteresowań naukowych, połączona z dyskusjami panelowymi, moderowanymi przez liderów sesji. 

Kierujemy do Państwa propozycję takiej właśnie formy Konferencji, aby na jej podstawie zawiązać 

fundamenty przyszłych międzyuczelnianych grup projektowo-badawczych. Mamy nadzieję, iż poprzez 

zbieżne tematycznie panelowe dyskusje będziemy mieli okazję nie tylko do wymiany doświadczeń, ale 

przede wszystkim do lepszego poznania środowiska naukowego i nawiązania przyszłej współpracy 

międzyuczelnianej. Nowe ramy prawne naszej działalności naukowej wyznaczają bowiem również jako 

element oceny dorobku i aktywności naukowej, uczestnictwo w projektach badawczych o zasięgu 

krajowym. Aby w przyszłości budować takie zespoły, istotna jest kooperacja i współpraca, które 

zamierzamy inicjować zarówno podczas samych obrad, jak również w ramach wieczornego spotkania 

pokonferencyjnego. 

 





RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 
 

dnia 10 października 2013 roku, 

w siedzibie Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 

(ul. Biskupia 24B, 80-875 Gdańsk) 

 

 

Otwierająca sesja plenarna 

(Ramowa prezentacja zainteresowań badawczych, specjalizacji celem wyboru panelu) 

 

 

Panel I „Profilaktyka”                        Panel II „Terapia” 

                                 (Prezentacje artykułów)                   (Prezentacje artykułów) 

 

 

Kończąca obrady sesja plenarna 

(Podsumowanie obrad panelowych przez Liderów Paneli) 

 

 

 godz. 9.30 – 10.00 – rejestracja uczestników 

 godz. 10.00 – 10.30 – otwarcie Konferencji 

 godz. 11.00 – 12.30 – sesja plenarna 

 godz. 12.30 – 13.30 – przerwa obiadowa 

 godz. 13.30 – 15.30 – wygłaszanie referatów w panelach dyskusyjnych 

 godz. 15.30 – 16.00 – sprawozdania z dyskusji panelowych (podsumowanie) 

 godz. 16.00 – 16.20 – przerwa na kawę 

 godz. 16.30 – 18.00 – warsztaty 

 

Podczas Konferencji podjęta zostanie m.in. debata na temat inkluzji społecznej dzieci i młodzieży z grup 

ryzyka. Planujemy ponadto wydanie publikacji pokonferencyjnej. Mamy nadzieję, iż proponowana 

formuła Konferencji spotka się z Państwa uznaniem i po raz kolejny spotkamy się, aby wspólnie 

budować  naszą wiedzę. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji, o której informujemy 

również na naszej stronie internetowej www.inkluzja.gwsh.gda.pl. 

 
    Dziekan Wydziału Pedagogiki GWSH w Gdańsku     Dziekan Wydziału Humanistycznego GWSH w Koszalinie 

 

                          dr Adriana Frączek                                                           dr Magdalena Łuczkowska 

 

 

 

 

 



 

 

Priorytety programowe 

 

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jest obecnie jednym z najważniejszych zagadnień i celów 

europejskiej polityki społecznej. W Strategii Zrównoważonego Rozwoju, dokumencie przyjętym w 2001 

r. po Traktacie Lizbońskim, wskazano, że to „człowiek jest najważniejszym czynnikiem rozwoju  

– kapitałem ludzkim”, a ograniczanie wykluczenia społecznego i wszelkie formy przeciwdziałania temu 

zjawisku są priorytetem celów Wspólnoty. 

 

Wykluczenie społeczne, jako jedno z głównych zagrożeń społecznych, którego rozmiary i przejawy 

należy ograniczać i skutecznie eliminować, stanowi jednocześnie przeciwieństwo zjawiska partycypacji 

i inkluzji społecznej (włączenia) – głównego czynnika rozwoju i trwania społeczeństwa obywatelskiego. 

Konceptualizacja i operacjonalizacja pojęcia wykluczenia społecznego nastręcza wiele trudności 

z uwagi na wielowymiarowość tego zjawiska. 

 

Jednym z najważniejszych zadań współczesnej edukacji jest wychowanie osobowości społecznie 

zorientowanej. Drogi rozwiązania tego problemu ogniskują się w rozwoju umiejętności społecznych 

dzieci i młodzieży – takich umiejętności osobistego zachowania i relacji interpersonalnych, które 

pozwolą im na kontrolowanie i kierowanie własnym życiem, na rozwój pozytywnej adaptacji  

do środowiska społecznego, dokonanie zmian w środowisku zgodnie z własnymi zainteresowaniami 

i potrzebami. Problemy dzieci i młodzieży z grup ryzyka, niska samoocena, zwiększona zależność  

od otoczenia społecznego, nieukształtowane umiejętności samokontroli, brak poważnych celów 

życiowych powodują wrażliwość na wpływy społeczne. Na tym etapie szkoła jest główną instytucją 

socjalizacji, zwłaszcza w warunkach kryzysu rodziny i innych struktur społecznych. Dla ulepszenia pracy 

po zaszczepieniu umiejętności społecznych wśród dzieci i młodzieży z „grup ryzyka”, niezbędnym jest 

przede wszystkim wzmocnienie ukierunkowanego nauczania sposobem efektywnej socjalizacji 

w ramach istniejącego systemu edukacyjnego.  

 

Zadanie Forum Pedagogicznego polega na aktualizacji i aktywizacji psychologicznej, edukacyjnej 

i społecznej wiedzy w kwestii inkluzji oraz aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży z grup ryzyka.   

 

 

Tematyka referatów 

 

 

Panel I „Profilaktyka”: 

1. Aspekty teoretyczne i metodologiczne zjawiska ekskluzji i inkluzji społecznej. 

2. Wsparcie społeczne, psychologiczne, pedagogiczne i integracja społeczna dzieci z grup ryzyka. 

3. Działania psychoedukacyjne nakierowane na podnoszenie umiejętności komunikacyjnych dzieci 

i młodzieży z grup ryzyka. 

4. Kształtowanie postaw obywatelskich i animacja społeczno-kulturalna wśród dzieci i młodzieży 

ze środowisk zagrożonych. 

5. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w profilaktyce. 

6. Profilaktyka w zakresie agresji – umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych. 



7. Dysfunkcjonalność systemu rodzinnego jako predykator wykluczenia społecznego dzieci 

i młodzieży. 

8. Działania nakierowane na zapobieganie powstaniu syndromu wyuczonej bezradności jako 

podstawowe działania profilaktyki ubóstwa.  

9. Zapobieganie wykluczeniu medialnemu i technologicznemu. 

10. Wsparcie instytucjonalne w zakresie zapobiegania bezdomności. 

11. Innowacyjne sposoby spędzania wolnego czasu jako forma działań profilaktycznych. 

12.  Współczesne getta – działania środowiskowe mające na celu rewitalizację dzielnic  

i niwelowanie różnic społecznych. 

13. Marginalizacja młodzieży w społeczeństwie ludzi dorosłych. 

 

Panel II „Terapia”: 

1. Występowanie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży z grup ryzyka. 

2. Uwarunkowania psychologiczne i społeczne przestępczości nieletnich w XXI w. 

3. Terapia behawioralna w leczeniu dzieci i młodzieży społecznie niedostosowanych. 

4. Tworzenie nowoczesnych systemów pomocy dla młodzieży nadużywającej narkotyków 

i alkoholu. 

5. Leczenie ofiar przemocy. 

6. Leczenie dzieci i młodzieży z doświadczeniem wykorzystywania seksualnego. 

7. Zapobieganie i leczenie zaburzeń zachowania u młodzieży mającej konflikt z prawem. 

8. Kształtowanie systemu wartości w terapii młodzieży z grup ryzyka. 

9. Sukcesy i porażki terapii pedagogicznej w środowiskach zagrożonych marginalizacją 

społeczną. 

10. Wczesne wspieranie rozwoju dzieci z grupy ryzyka – działania diagnostyczne, terapeutyczne. 

Praca w zespole terapeutycznym.  

 

 

Kalendarium przygotowań  

 

 

Ostateczny termin zgłoszenia i  nadesłania referatów w wersji elektronicznej: do 31 sierpnia 2013 r. 

 

*)  Wymogi edytorskie dla autorów artykuł ów  –  w załączniku .  

 

 

Publikacja konferencyjna  

 

 

Nadesłane referaty zostaną poddane zewnętrznej recenzji naukowej. Opublikowane w recenzowanej 

monografii zostaną tylko te artykuły, które otrzymają pozytywną ocenę recenzentów.  

 


