Komunikat I
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Zdrowie dzieci i młodzieży – implikacje pedagogiczne

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy nauczycieli akademickich realizujących przedmiot biomedyczne podstawy
rozwoju

i

wychowania,

edukację

zdrowotną

oraz

nauczycieli

szkół

podstawowych

i

ponadpodstawowych realizujących zajęcia związane z zagadnieniami zdrowia do wzięcia udziału w
Międzynarodowej konferencji naukowej - Zdrowie dzieci i młodzieży – implikacje pedagogiczne,
której organizatorami są Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Wydział
Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski oraz Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i
Dziecka w Warszawie. Partnerem konferencji jest Fundacja Instytutu Matki i Dziecka. Konferencja
odbędzie się 20.06.2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie ul. Krakowskie
Przedmieście 26/28.
Zdrowie stanowi ważny aspekt jakości życia w wymiarze jednostkowym i społecznym. Powinno być
rozpatrywane w kontekście cyklu życia, ze szczególnym uwzględnieniem okresu rozwojowego. Wciąż
jest to zagadnienie, któremu praktycznie poświęca się zbyt mało uwagi. Podejmowane w tym zakresie
działania mają często charakter fragmentaryczny i akcyjny. W celu zapewnienia zdrowia dzieci i
młodzieży konieczne jest inicjowanie integrowanych działań, które będą służyły budowaniu
interdyscyplinarnych zespołów zajmujących się promocją i profilaktyką zdrowia, w obszarze edukacji
i wychowania.
Proponujemy Państwu udział w Konferencji – Zdrowie dzieci i młodzieży – implikacje
pedagogiczne, której jednym z celów jest zapoznanie z najnowszymi badaniami dotyczącymi
środowiskowych uwarunkowań zdrowia dzieci i młodzieży. Od wielu lat Polska uczestniczy w wielu
międzynarodowych badaniach dotyczących różnych aspektów zdrowia dzieci i młodzieży. Jednym z
nich są badania nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej HBSC. W konferencji zgłosili
udział specjaliści z ośrodków zagranicznych i krajowych, od lat zajmujący się różnymi aspektami
zdrowia, w tym członkowie międzynarodowej sieci badawczej HBSC. Celem naszej konferencji jest
również zainicjowanie tworzenia koalicji na rzecz działań zmierzających do poprawy zdrowia dzieci i
młodzieży. Z tego względu liczymy również na Państwa udział w konferencji w formie biernej lub
aktywnej wystąpienie ustne lub sesja plakatowa.

W ramach wystąpień proponujemy następujące obszary tematyczne związane ze zdrowiem
dzieci i młodzieży:
1. Tendencje zmian w zakresie zdrowia dzieci i młodzieży
2. Biologiczne i psychospołeczne uwarunkowania zdrowia
3. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole
4. Szkoła w kontekście zagrożeń i działań na rzecz poprawy zdrowia dzieci i młodzieży
5. Potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
6. Realizacja zagadnień z zakresu biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania, zdrowia w tym
edukacji zdrowotnej w kształceniu nauczycieli
Opłata za udział w konferencji jest uzależniona od formy uczestnictwa, szczegóły podano w
poniższej tabeli. Numer rachunku podano na karcie rejestracyjnej.
Forma uczestnictwa

Opłata

Udział czynny – wystąpienie ustne (7 minut)

250 zł

Udział czynny – udział w sesji plakatowej

250 zł

Udział bierny

80 zł

Uczestnicy czynni mogą przesłać swoje wystąpienie w postaci artykułu, który po uzyskaniu
pozytywnych recenzji będzie wydrukowany w monografii. Szczegóły dotyczące publikacji
zamieszczone będą w II komunikacie.
Opłata obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad. Opłatę
należy przesłać na nr konta podany na karcie zgłoszeniowej.
Zgłoszenie oraz abstrakt w przypadku czynnego uczestnictwa prosimy nadsyłać do 7.05 2018 r. na
adres

Przewodniczącej

Komitetu

Organizacyjnego

dr

hab.

Anny

Kowalewskiej

a.kowalewska@uw.edu.pl.
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