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Rosnąca  skala  zjawiska  niedostosowania  społecznego  dzieci  i  młodzieży  to  niewątpliwie

istotny  symptom  kryzysu  polskiej  resocjalizacji.  Jednocześnie  problem  osób  nieletnich  w  polskim

systemie  prawnym  nie  jest  rozwiązany.  Ciągle  jeszcze  słychać  głosy  o  potrzebie  dookreślenia

i doprecyzowania  procedur  związanych  z  pracą  ze  zdemoralizowanymi  osobami  nieletnimi

wchodzącymi w konflikt z prawem. Dlatego zarówno praktyka, jak i teoria resocjalizacji, znajduje się

obecnie  w  obliczu  nowych  wyzwań.  Przedmiotem  oddziaływań  w  pedagogice  resocjalizacyjnej  są

osoby nieprzystosowane społecznie lub zagrożone niedostosowaniem, między innymi sprawcy czynów

karalnych,  w  tym  nieletni  i  młodociani  przestępcy.  Praca  z  tymi  osobami  wymaga  systemowych

rozwiązań i efektywnych metod postępowania. Zdarza się, że konfrontacja teorii z praktyką wskazuje

na  potrzebę  redefinicji  procesu  resocjalizacji  nieletnich.  Rodzi  się  też  potrzeba  poszukiwania

odpowiedzi na pytania o współczesną formułę resocjalizacji. 

Konferencja,  na  którą  mamy  przyjemność  Państwa  zaprosić,  koncentruje  się  wokół

problematyki  złożonej  struktury  niedostosowania  społecznego  nieletnich,  nie  tylko  w  wymiarze

indywidualnym,  ale  także  społecznym,  widzianej  przez  pryzmat  różnorodnych  oddziaływań

resocjalizacyjnych. Dostrzegalny bowiem jest fakt, iż u podstaw trudności w rozwiązywaniu problemu

nieletnich  niedostosowanych  społecznie,  w naszym  kraju  znajdują  się  nie  same  tylko rozwiązania

proceduralne  czy  też  systemowe,  ale  także  widoczny  jest  brak  umiejętności  wykorzystania  teorii

pedagogicznych  do  praktyki.  W  obliczu  tych  wyzwań  chcemy  podjąć  próbę  analizy  efektywnej

i nowoczesnej  resocjalizacji  nieletnich  niedostosowanych  społecznie,  wspierając  się  na  dorobku

naukowym oraz na doświadczeniach praktycznych różnych ośrodków naszego kraju. 

Zapraszamy do podjęcia rozważań naukowych, doniesień z badań, a także propozycji dobrych

praktyk w następujących obszarach:

- rola wartości w procesie resocjalizacji nieletnich niedostosowanych społecznie

- znaczenie interakcjonizmu symbolicznego w teorii i praktyce resocjalizacyjnej

- współczesne tendencje w resocjalizacji instytucjonalnej

- oblicza współczesnej praktyki resocjalizacyjnej 

Jesteśmy  także  otwarci  na  propozycje  zagadnień  wynikających  z  własnych  zainteresowań

i prowadzonych badań naukowych, a pozostających w kontekście tematu konferencji. Konferencja ma

charakter interdyscyplinarny. Jej celem jest podjęcie dyskusji naukowej, prezentacja wyników badań,

wymiana  poglądów  i  doświadczeń  oraz  formułowanie  propozycji  rozwiązań  merytorycznych

i praktycznych w zakresie szeroko rozumianej prewencji, profilaktyki resocjalizacyjnej nieletnich.
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Do  uczestnictwa  w  konferencji  zapraszamy  osoby  prowadzące  badania  empiryczne  oraz

pracujące w obszarze prezentowanych analiz teoretycznych, a także osoby zainteresowane tematyką

pedagogiki resocjalizacyjnej. Oczekujemy interdyscyplinarnego charakteru referatów.

Formularz zgłoszeniowy prosimy nadsyłać w terminie do dnia 10 kwietnia 2018 roku na adres

mailowy: m.filipowicz@wspkorczak.eu 

Teksty – po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawniczej – ukażą się w monografii.

Opłata  konferencyjna  wynosi  200  zł  (dla  studentów  100  zł)  i  obejmuje  koszt  obiadu,  serwisu

kawowego,  materiałów  promocyjnych  i  konferencyjnych  oraz  publikacji  pokonferencyjnej.

Szczegółowe  informacje  dotyczące  wskazówek  do  opracowania  tekstów  będą  rozsyłane

w Komunikacie nr 2.

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto: 44 1030 1061 0000 0000 3490 4408

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
ul. Pandy 13
02-202 Warszawa

tytuł wpłaty: „Konferencja – Resocjalizacja nieletnich – imię i nazwisko”

Terminarz konferencji: 

 Nadsyłanie zgłoszeń: do dnia 10 kwietnia 2018 roku

 Rozesłanie informacji o przyjęciu zgłoszenia: 12 kwietnia 2018 roku

 Wnoszenie opłaty konferencyjnej: do 17 kwietnia 2018 roku

 Ogłoszenie programu konferencji: do dnia 25 kwietnia 2018 roku 

 Konferencja: 08 maja 2018 roku

 Nadsyłanie tekstów do publikacji: do dnia 10 lipca 2018 roku

Informacje dodatkowe: 

Uczestnicy sami pokrywają koszty dojazdów oraz koszty ewentualnych noclegów.

Zapraszamy – Organizatorzy

Adres organizatorów:

Wydział Nauk Społeczno - Pedagogicznych w Katowicach 

ul. Katowicka 27, 40-173 Katowice  ●   tel.: 32 351 37 31 ●  faks: 32 258 27 06 ●  www.wspkorczak.eu  

e-mail: m.filipowicz@wspkorczak.eu  
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