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JUBILEUSZOWA X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA 
NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

NAUCZYCIEL WOBEC PROBLEMÓW GLOBALNEGO NASTOLATKA
Lublin, 12 III 2011 (sobota)

Aula Stefana kard. Wyszyńskiego KUL

Program:
9.30 – Otwarcie konferencji
9.40 – O człowieku – wypowiedź fi lmowa o. Mieczysława A. Krąpca
10.00 – Dojrzewanie młodzieży: dom – szkoła – społeczność – ks. dr Bogdan Czupryn (KUL)
10.30 – Psychopedagogiczny portret współczesnego nastolatka – prof. dr hab. Alina Rynio (KUL)
11.00 – Dyskusja, przerwa 
11.20 – Przestrzeń społeczna współczesnych młodych – ks. dr Andrzej Łuczyński (KUL)
11.50 – Agresja nastolatków a możliwości wychowawcze nauczyciela 
 – dr Elżbieta Januszewska (KUL)
12.20 – Nauczyciel wobec e-pokolenia – dr Ewa Smołka, dr Dorota Bis (KUL)
12.50 – Dyskusja, przerwa
13.35 – Dyskusja panelowa pt. Świat globalnego nastolatka:
dr Barbara Kiereś (KUL) – Nauczyciel wobec zaburzonych relacji nastolatków z rodzicami
dr Andrzej Januszewski (KUL) – Narcystyczna osobowość młodzieży – propozycje terapeutyczne
dr Magdalena Łuka (KUL) – Zabawowy styl bycia młodych – wyzwaniem dla nauczycieli
dr Piotr Magier (KUL) – Nastolatek między patriotyzmem a globalizmem
dr Beata Jakimiuk (KUL) – Globalny nastolatek w świecie Internetu
15.00 – Prezentacja multimedialna: Globalny nastolatek w statystykach 
15.15 – Zakończenie

Ekspozycja plakatowa:
mgr Stanisława Konefał (KUL) – Nastolatek wobec współczesnych modeli przyjaźni
dr Bernadeta Lelonek-Kuleta (KUL) – Młodzież a hazard – typy i mechanizm uzależnienia
ks. mgr Marek Jeziorański (KUL) – Alienacja młodych w subkulturach
mgr Iwona Szewczak (KUL) – Młodzi wobec chaosu kulturowego
mgr Katarzyna Braun (KUL) – Wolontariat jako odpowiedź na potrzeby współczesnego 
nastolatka
dr Ewa Domagała-Zyśk (KUL) – Młodzież wobec niepełnosprawnych
dr Anna Petkowicz (KUL) – Harcerstwo szansą integralnego rozwoju

***
Opłata konferencyjna wynosi 25 zł (obejmuje materiały konferencyjne, certyfi katy 

oraz barek: kawę, herbatę i ciastka)

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 10 III pod nr. tel. (81) 743 75 15 
(pon.-pt. w godz. 8.00-15.00); lub pocztą elektroniczną na adres: ien@ien.pl


