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PROF. SŁAWOMIR REDO,
ACADEMIC COUNCIL ON THE UNITED NATIONS SYSTEM
AKADEMICKA RADA DS. SYSTEMU NARODÓW ZJEDNOCZONYCH
(WIEDEŃ, AUSTRIA)

certyfikowane

SEMINARIUM PROWADZONE
METOD Ą SOKRATYCZN Ą
Prawo ONZ wobec ludobójstwa i innych
zbrodni wojennych

6 maja 13:15-15:30
8 maja 9:45-12:00
14 maja 13:15-14:45
16 maja 9:45-13:00
Opłata: 150 zł
Liczba miejsc ograniczona!
Zapisy do 22.04.19 r. na a.stachelska@uwb.edu.pl

Miejsce:
Wydział Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku

SEMINARIUM PROWADZONE
METODĄ SOKRATYCZNĄ!
Prawo ONZ wobec ludobójstwa
i innych zbrodni wojennych
Dlaczego warto wziąć udział w Seminarium?
Po pierwsze: PROWADZĄCY
PROF. SŁAWOMIR REDO,
ACADEMIC COUNCIL ON THE UNITED NATIONS SYSTEM
AKADEMICKA RADA DS. SYSTEMU NARODÓW ZJEDNOCZONYCH
Profesor Redo, bazując na swoim 30. letnim doświadczeniu w pracy w ONZ
w zakresie przeciwdziałania przestępczości na świecie, od kilku lat prowadzi
interdyscyplinarny kurs o nazwie The United Nations and Crime Prevention
na uniwersytetach w Austrii, Chinach i Polsce. Spotkanie z prof. Sławomirem
Redo będzie zatem niewątpliwie ciekawym doświadczeniem dla wszystkich
zainteresowanych tematyką międzynarodowego prawa karnego
oraz profilaktyki przestępczości na świecie i w Polsce.
Po drugie: METODA SOKRATYCZNA
We współczesnej pedagogice prawniczej metoda ta jest jedną z wielu
możliwych interaktywnych sposobów pozyskiwania wiedzy. Wyróżniającą
ją cechą jest jej globalne i systemowe rozumienie ogólnoludzkich wartości
i postaw. Metodę tę można opisać jako rozstrzyganie problemu poprzez
wcielenie się w rolę „adwokata diabła”. Wiedzę nabywa się przez dialog, a nie
przez instruktażowe pamięciowe opanowanie materiału. W ramach 12 godzin
Seminarium uczestnicy dyskutują nad kazusem obejmującym sześć kwestii
kryminologicznych z zakresu międzynarodowej i międzykulturowej
problematyki zapobiegania przestępczości. Celem warsztatów jest
uruchomienie samodzielnej motywacji, ułatwiającej podołanie ONZ-owskiemu
planowi zrównoważonego rozwoju społecznego, który ta Organizacja zaczęła
wdrażać na lata 2016-2030 w celu jego wdrożenia w Polsce i za granicą. Metoda
ta jest zatem odejściem od klasycznej formy wykładu i skierowaniem na
praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy przez krytyczne, ale i drożne
kryminologiczne myślenie o przestępczości i jej zwalczaniu aktualnie
oraz w najbliższych latach, kiedy absolwenci naszej uczelni będą
współdecydowali o bezpieczeństwie i porządku w Polsce, Europie i na świecie.
Po trzecie: DYPLOM
Uczestnicy Seminarium otrzymują dyplom jego ukończenia. Ponadto, osoby,
które uzyskają najwyższą ocenę w końcowym teście („5” na skali 1-5) będą miały
prawo do uzyskania pisemnej rekomendacji prowadzącego Seminarium.

WAŻNE
INFORMACJE
TERMIN: 6-16 maja 2019 r.
6 maja 2019 - 13.15-15.30,
8 maja 2019 - 9.45-12.00,
13 maja 2019 - 13.15-14.45,
16 maja 2019 - 9.45-13.00
OPŁATA za udział wynosi 150 zł
LICZBA MIEJSC: 12
Zajęcia odbywają się w języku polskim, ale niektóre
materiały szkoleniowe są w języku angielskim.
Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach
będą musiały podpisać deklarację o przygotowaniu
do Seminarium poprzez zapoznanie z materiałami
szkoleniowymi.
Zgłoszenia, a także ewentualne pytania dotyczące
Seminarium, prosimy przesyłać na adres e-mail:
a.stachelska@uwb.edu.pl do 22 kwietnia 2019 r.
JESZCZE RAZ SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Koordynatorami Seminarium są dr Izabela Kraśnicka
oraz mgr Aleksandra Stachelska

