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

Program konferencji / Programme of the conference

25 maja 2018 roku, godz. 10:00-15:00
25th May 2018, 10:00-15:00

Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński, ul. Grodzka 52, Kraków, sala 79
Institute of Sociology, Jagiellonian University, Grodzka 52, Krakow, room 79

9:15-10:00 Rejestracja uczestników / Registration

10:00-10:10 Oficjalne Otwarcie / Official Opening
Krystyna Marcinkowska, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM 

10:10-11:45 Panel 1. 

„Potrzebuję” zamiast „Żądam”. Mediacja jako narzędzie identyfikowania potrzeb i wspólnych 

interesów stron konfliktu.

“I need” instead of “I want”. Mediation as a tool to identify needs and common interests of the 
parties in the conflict.

• Co łączy mediację z pracą z młodzieżą?

What do mediation and youth work have in common?
Paulina Opiełka, zespół projektu First ADR Kit

• Nie taki konflikt straszny

The conflict is not as black as it is painted
 Agata Kupczak, Anna Duda, Stowarzyszenie Mediatorzy Polscy

• Jak uczyć mediacji młodych adeptów prawa

Mediation in legal education
Maria Włoskowicz, Uniwersytet Jagielloński, Koło Naukowe Alternatywnych Metod 

Rozwiązywania Sporów TBSP UJ, Michał Jędrzejczak, Uniwersytet Warszawski

• „Na głęboką wodę” - jak wykorzystywać umiejętności mediacyjne we wspieraniu rozwoju 

kompetencji młodych ludzi

“Flying solo” - how youth workers can use mediation skills to help young people develop new 
competences in their lives
Sean McDermott, Consilum Development and Training Ltd.

Dyskusja / Discussion

11:45-12:15 Przerwa kawowa / Coffee break

First  ADR  Kit    

Organizator konferencji: Patronat honorowy:

RZECZNIK PRAW DZIECKA
Marek Michalak



11:45-13:00 Panel 2. 

Jak uczyć młodzież rozwiązywania konfliktów. Rola edukacji pozaformalnej w kształtowaniu 

postaw i umiejętności młodych ludzi, w tym w szczególności w sytuacjach konfliktowych.

How to teach youth conflict resolution. Role of non-formal education in shaping attitudes and skills 
of young people, with special focus on conflict situations.

• Praca z młodzieżą, uczenie się i uczestnictwo

Youth work, learning and participation
dr Ewa Krzaklewska, Uniwersytet Jagielloński

• Wsiąść do pociągu byle jakiego… a może lepiej do lokomotywy? – o problemach komu-

nikacyjnych młodzieży w wieku 6-13 lat i propozycjach ich rozwiązania

One way ticket… but maybe in a locomotive? Communication problems of young people aged 
6-13 and proposed solutions
Patrycja Tyl, Uniwersytet Jagielloński

• Wykorzystanie technik ADR w edukacji na temat pamięci i pokoju

ADR techniques in remembrance and peace eduction
Joakim Arnoy, Narvik War and Peace Centre

Dyskusja / Discussion

13:15-13:30 Przerwa kawowa / Coffee break

13:30-14:30 Okrągły stół z uczestnikami projektu First ADR Kit, prezentacja publikacji „Jak uczyć 

młodzież rozwiązywania konfliktów. Praktyczny podręcznik”

Round table with participants of First ADR Kit project, presentation of “Handbook on conflict 
resolution education for young people”
Moderatorzy: Paulina Opiełka, Sean McDermott

14:30-15:00 Lunch i networking wśród uczestników / Lunch and networking


