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w Olsztynie); członkowie Zespołu: dr Agnieszka Barczykowska (Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Beata Bocian (Uniwersytet Humanistyczno- 
-Przyrodniczy w Siedlcach), dr Rafał Breska (Uniwersytet Gdański), dr Andrzej 
Czerkawski (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr H ubert Kupiec (Uniwersytet 
Szczeciński), dr Justyna Kusztal (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), dr Paweł 
Maciaszczyk (UMCS w Lublinie), d r Maciej M uskała (Uniwersytet im. Adama M ic
kiewicza w Poznaniu).

W  dniach 27-28 października 2010 roku, w W ilkasach k. Giżycka odbyła się 
sesja wyjazdowa Zespołu, w trakcie której omówiono wiele kwestii tematycznie 
i problemowo powiązanych z analizą planów i program ów nauczania przedm io
tów z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej. Dyskutowano 
także na tem at aktualnych standardów kształcenia na różnych kierunkach stu
diów, Krajowych Ram Kwalifikacji, kompetencji studentów oraz celów i efektów 
kształcenia na uczelniach wyższych w Polsce. Omówiono także informacje uzy
skane z poszczególnych uczelni o planach i program ach nauczania, realizowanych 
w ramach specjalności resocjalizacja na 1° i 11° kształcenia na studiach stacjonar
nych i niestacjonarnych. Gros czasu sesji zdominowała wielowątkowa dyskusja nad 
metodologicznymi aspektami opracowania projektu. Rozmowy toczyły się m. in. 
w obszarze propozycji analizy sylabusów, grom adzenia i interpretow ania danych 
oraz ich kodowania. Końcową część sesji poświęcono próbie rozw ikłania kon
trowersji wokół studenckich praktyk pedagogicznych realizowanych na kierunku 
pedagogika (1° kształcenia) i związanych z nimi kompetencjami i uprawnieniami 
zawodowymi.

Obchody Dnia Praw Człowieka

Obchody Dnia Praw Człowieka odbyły się 10.12.2010 r. w Sali lustrzanej 
Pałacu Staszica w Warszawie. Organizatorem  wydarzenia był Rzecznik Praw 
Obywatelskich -  prof. Irena Lipowicz oraz Dyrektor Biura Informacji Rady Europy 
-  dr H anna M achińska. W programie Obchodów zaplanowano dwuczęściowe se
m inarium : część pierwszą zatytułow ano Współczesne kierunki resocjalizacji, drugą 
zaś -  Praktyczne form y resocjalizacji. W części pierwszej głos zabrali: prof. dr hab. 
Bronisław U rban, przewodniczący Sekcji Pedagogiki Resocjalizacyjnej Komite
tu  N auk Pedagogicznych PAN, kierownik Zakładu profilaktyki Społecznej i Re
socjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego; sekretarz Sekcji 
prof. dr hab. M arek Konopczyński, Rektor Pedagogium WSNS w Warszawie, k tó 
ry wygłosił wykład pt. Podstawy teoretyczne oddziaływań resocjalizacyjnych oraz 
ppłk Luiza Sałapa, dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby 
Więziennej. M oderatorem  seminarium była Danuta Przywara, Prezes Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka.


