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W dniu 27.05. 2009 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu odbyła się I Konferencja Kół Naukowych Wydziału Studiów Edu-

kacyjnych, poświęcona tematyce „Zagrożeniom dzieci i młodzieży we współczesnym świecie 

– diagnoza i profilaktyka.”  

Konferencja była owocem poszukiwań wspólnych obszarów zainteresowań większo-

ści kół naukowych Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Ideę seminarium wspierali dzie-

kani Wydziału: prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, dr hab. Andrzej Ćwikliński, dr hab. 

Agnieszka Cybal-Michalska, dr Ewa Kasperek-Golimowska oraz opiekun kół naukowych dr 

Astrid Tokaj i opiekun Rady Wydawniczej Naukowych Zeszytów Studenckich dr Kinga Ku-

szak. Patronat nad projektem objęła Rada Kół Naukowych WSE pod przewodnictwem Mag-

daleny Muller oraz Izabeli Rolińskiej, członkiń Koła Naukowego Pedagogiki Opiekuńczo-

Wychowawczej „Razem”. 

Seminarium składało się z części plenarnej oraz bloków warsztatowych. Oprócz reali-

zacji celów czysto naukowych, konferencja umożliwiła wymianę doświadczeń między kołami 

Wydziału, a także zainicjowała szerszą współpracę kół i samorządu WSE.  

Konferencja rozpoczęła się powitaniem uczestników i gości przez prowadzących 

Magdalenę Muller oraz Michała Klichowskiego. Oficjalnego otwarcia dokonała dziekan Wy-

działu Studiów Edukacyjnych dr Ewa Kasperek-Golimowska.  

Część plenarną konferencji rozpoczął referat wprowadzający w tematykę seminarium 

„Zagrożenia dzieci i młodzieży we współczesnym świecie – diagnoza i profilaktyka” Magda-

leny Muller oraz Izabeli Rolińskiej z Koła Naukowego Pedagogiki Opiekuńczo-

Wychowawczej „Razem”.  

Następnie głos zabierali: 

 dr Katarzyna Pawełek, prezentując wykład gościnny, 

  Teresa Mańczak-Ciuksza, wygłaszając prelekcję na temat niwelowania zagrożeń 

tkwiących w środowisku społecznym otaczającym dzieci i młodzież poprzez sztukę. 



Egzemplifikacją twierdzeń stało się przedstawienie teatralne wystawione przez jej wy-

chowanków z Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Podgórnym, 

 Magdalena Siedlik, Maria Żarnecka, członkinie Studenckie Koło Naukowego Doradz-

twa Zawodowego i Personalnego, przedstawiając – w referacie „Rozwój dzieci i mło-

dzieży w społeczeństwie wielokulturowym” – ogrom wpływu wielokulturowości spo-

łeczeństwa na rozwój dzieci i młodzieży, 

 Robert Kostański, przedstawiciel Koło Naukowego Pracy Socjalnej „Liczy się czło-

wiek”, ukazując problem żebractwa dzieci i młodzieży w prezentacji „Wyciągając rę-

ce po pieniądze i miłość – żebractwo dzieci i młodzieży: opis i sposoby walki ze zja-

wiskiem”, 

 Aleksandra Simiot, Klaudyna Oleś, Barbara Wypychowska, członkinie Koła Nauko-

wego „Ruch Twórczych Głów”, wygłaszając referat „Streetworking – szansą dla dzie-

ci ulicy”- poruszający problem „dzieci ulicy” oraz alternatywę pomocy dla nich jaką 

jest streetworking. Referat ten zakończył pierwszą fazę części plenarnej konferencji.  

Po przerwie na poczęstunek wystąpili: 

 Michał Klichowski z Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Młodych Pedagogów-

Terapeutów „Działam” (Ago), wygłaszając referat „Emo – fasada zainteresowań” – 

deskrypcja najaktualniejszej kultury młodzieżowej w kontekście zagrożeń z niej wy-

pływających, 

 Julia Kozieł, członkini Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Młodych Pedagogów-

Terapeutów „Działam” (Ago), zdając relację z warsztatów prowadzonych w Ośrodku 

Kuratorskim dla dzieci i młodzieży w postaci prezentacji, 

 Aleksander Dratwa, przedstawiciel Koła Naukowego „Mediokratum”, prezentując te-

mat „Cyberprzestrzeń – zagrożenie czy szansa?”, 

 Elżbieta Pietrzak, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Młodych Pedagogów-

Terapeutów „Działam” (Ago), wygłaszając referat „Młodzieżowa twórczość blogowa 

– szanse i zagrożenia” – wprowadzenie w zagadnienie blogów internetowych jako 

przestrzeni ekspresji młodzieży i płynących z tego korzyści oraz zagrożeń, 

 Patrycja Miśko, Andrzej Ciechorski, Koło Naukowe Studentów Resocjalizacji „Dwa 

Światy”, przedstawiając zagadnienie „Profilaktyka ryzykownych zachowań seksual-

nych”, 

 Barbara Gryka, przedstawicielka Samorząd WSE, wygłaszając referat „Siedzący tryb 

życia czyli krok do kalectwa”, 



 Studenckie Koło Literacko Teatralne „Nie UAM się”, pod przewodnictwem Marcina 

Wojciechowskiego, prezentując scenki kabaretowe. 

Drugą sekcję, a zarazem ostatnią części plenarnej, kończyła dyskusja. Głos zabrali 

m.in. prof. zw. dr hab. Maria Dudzikowa, pytając organizatorów konferencji o ich plany na 

przyszłość (nawiązując do swojego artykułu dotyczącego „erozji kapitału społecznego”).  

Po przerwie na poczęstunek rozpoczęła się część warsztatowa konferencji, która była 

podzielona na dwie sekcje. 

Pierwsza sekcja obejmowała następujące tematy warsztatów: 

 „Sztuka bezpieczną przestrzenią kreacji dziecka” – prowadzący: Paulina Ogrodowicz, 

Daria Baranowska, Agnieszka Chojnacka, Katarzyna Motyl, Marysia Kupczyk, Nata-

lia Olech. Grupą docelową były dzieci w wieku przedszkolnym oraz studenci chcący 

nabyć umiejętności prowadzenia tego typu warsztatu, 

 „Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych” – Patrycja Miśko, Andrzej Cie-

chorski, grupa docelowa: gimnazjaliści, 

 „Taniec Hip Hop jako działanie profilaktyczno-terapeutyczne” – Katarzyna Kate Ro-

sół (True School of Dance), mgr Agata Gajos, Agnieszka Kowalska, Patrycja Waw-

rzyniak, grupa docelowa: dzieci i młodzież, 

 „Samorząd dla samorządowców” – Anna Rzońca, Samorząd WSE, grupa docelowa: 

gimnazjaliści, 

 „Elementy samoobrony z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki 

Sherborne” – Barbara Gryka, Samorząd WSE, grupa docelowa: młodzież, 

 „Kreuję człowieka prospołecznego - czyli wolontariat w kontekście profilaktyki za-

grożeń” –mgr Marta Lausch-Chudy, Martyna Frąckowiak, Izabela Rolińska, grupa 

docelowa: wychowawcy, nauczyciele, studenci. 

Na drugą sekcję warsztatów składały się zajęcia: 

 "Wyciągając ręce po pieniądze i miłość-żebractwo dzieci i młodzieży” – dyskusja z 

specjalistami z zakresu walki z omawianym problemem (konwersatorium) – Marta 

Podłużny, pracownik fundacji SIC zajmującej się walką z żebractwem dzieci w Po-

znaniu, grupa docelowa: młodzież, studenci, pracownicy socjalni, 

 „Podstawy bezpieczeństwa w sieci” – warsztaty instruktażowe dla nauczycieli, rodzi-

ców i studentów o tym co zrobić aby Internet był bezpiecznym środowiskiem dla 

dziecka –Aleksander Dratwa, grupa docelowa: nauczyciele, pedagodzy, studenci, 



 „Streetworking – szansą dla dzieci ulicy” – Robert Zieliński, streetworker z Poznania, 

grupa docelowa: nauczyciele, pedagodzy, studenci, 

 „Praca w grupie” – Marietta Piskorska, Beata Horea, Katarzyna Tomczak, Magda 

Malcher, Anna Orłowska, grupa docelowa: studenci pedagogiki, nauczyciele, 

 „Głowa do góry jesteś cool – Twoje mocne strony – warsztat podnoszący samoocenę i 

poczucie własnej wartości” – Anna Michalewicz, Jowita Szumowska, Barbara Kaba-

cińska, Magda Taczyńska, Magdalena Giłka, Koło Naukowe „Razem”, grupa docelo-

wa: młodzież, studenci.  

Podsumowując, I Konferencja Kół Naukowych Wydziału Studiów Edukacyjnych 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przebiegła zgodnie z planem, a nawet 

przerosła oczekiwania organizatorów. Na weryfikację celów i założeń konferencji trzeba jesz-

cze poczekać, ale już widać jej pierwsze profity, np. umocnienie się Rady Kół Naukowych 

Wydziału Studiów Edukacyjnych. Czekamy zatem na kolejną konferencję zorganizowaną 

przez koła naukowe WSE.  

 

 

Summary 

I Conference of WSE UAM Scientific Groups 

 

On the 27 of may 2009 in the UAM Department of Educational Studies the First Con-

ference of Scientific Groups took place. The subject of the seminar was " Threats to children 

and youths in the modern world - diagnosis and prophylactic” 

 


