
Zaproszenie na konferencję
„Mediation in Youth Work. Mediacja w pracy z młodzieżą”

Uwaga! Przedłużenie terminu do nadsyłania abstraktów do 9 maja 2018!

Serdecznie zapraszamy na interdyscyplinarną konferencję studencką pt. „Mediation in Youth 
Work. Mediacja w pracy z młodzieżą”, która odbędzie się w dniu 25 maja 2018 roku w Instytucie 
Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Celem konferencji jest omówienie zjawiska mediacji – jako jednej z  form Alternatywnych 
Metod Rozwiązywania Sporów (ADR) i jej roli oraz wykorzystania w pracy z młodzieżą w wieku 
od 13 do 30 lat. Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia związane z: mediacją i  jej 
zastosowaniem przez młodzież oraz osoby pracujące z  młodzieżą, rolą konfliktu w  rozwoju 
młodzieży, wykorzystaniem ADR w pracy z młodzieżą, stosowaniem metod edukacji pozaformalnej 
w nauczaniu na temat konfliktu.

W ramach konferencji odbędą się następujące panele:

1. „Potrzebuję” zamiast „Żądam”. Mediacja jako narzędzie identyfikowania potrzeb 
i wspólnych interesów stron konfliktu.

2. Jak uczyć młodzież rozwiązywania konfliktów. Rola edukacji pozaformalnej 
w kształtowaniu postaw i umiejętności młodych ludzi, w tym w szczególności w sytuacjach 
konfliktowych.

Dodatkowo, zapraszamy Państwa do udziału w  okrągłym stole z  przedstawicielami pięciu 
organizacji pozarządowych z Polski, Estonii, Włoch, Norwegii i Wielkiej Brytanii – uczestnikami 
dwuletniego, międzynarodowego projektu „First ADR Kit”, którego celem było przygotowanie 
i  przetestowanie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych służących do prowadzenia zajęć 
o tematyce rozwiązywania konfliktów przez młodzież. Uczestnicy projektu opowiedzą o procesie 
realizacji projektu, praktycznym wykorzystaniu narzędzi edukacji pozaformalnej oraz rezultatach 
wprowadzenia elementów mediacji do pracy z młodzieżą w ich krajach. Zaprezentujemy Państwu 
także ostateczny rezultat projektu: publikację pt. „Jak uczyć młodzież rozwiązywania konfliktów. 
Praktyczny podręcznik.”, której egzemplarze będzie można uzyskać w czasie konferencji.

Zapraszamy praktyków, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych, mediatorów, 
osoby pracujące z  młodzieżą, a  także studentów kierunków społecznych i  humanistycznych, 
w szczególności socjologii, pedagogiki, resocjalizacji i prawa do nadsyłania propozycji wystąpień 
wraz z abstraktami nieprzekraczającymi 500 słów 

w terminie do 9 maja 2018 roku na adres adr@strim.org.pl.

Preferowany język wystąpień do język angielski (istnieje jednak możliwość przesłania abstraktu 



oraz wygłoszenia wystąpienia również w języku polskim). Czas wystąpienia to 15 minut. 

Głównym językiem konferencji jest język angielski. Dla uczestników z polski przewidujemy możliwość 
tłumaczenia.

O  wyborze wystąpień poinformujemy do 13 maja 2018 roku. Wybrane wystąpienia w  formie 
artykułów w języku angielskim zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu.

Udział w  konferencji jest bezpłatny. W  ramach wydarzenia zapraszamy również na wspólny obiad 
i networking wraz z organizatorami projektu „First ADR Kit”oraz uczestnikami konferencji.

Konferencja jest organizowana w ramach partnerstwa strategicznego „First ADR Kit” realizowanego 
w ramach programu Erasmus + Młodzież, Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych 
praktyk. Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Zapraszamy do udziału!

  www.firstADRkit.org

 www.facebook/firstADRkit

 


