
 

 

   

 

 

 
  
 

 

 

Szanowni Państwo 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

Między wychowaniem a karierą zawodową 

organizowaną przez 

Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

oraz 

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 

 

 

Konferencja odbędzie się 18 października 2012 roku w Instytucie Pedagogiki KUL.  

Jej celem jest analiza działań wychowawczych wspierających wielowymiarowy rozwój 

człowieka w kontekście przygotowania do radzenia sobie z nieprzewidywalnością  rynku 

pracy. Problematyka ta jest szczególnie istotna wobec społecznego zapotrzebowania na 

pomoc, poradę i wsparcie w zakresie planowania swojej kariery zawodowej, oceny 

predyspozycji i kompetencji, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności, sposobów 

poszukiwania pracy, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami zawodowymi. Pragniemy też 

zwrócić uwagę na słowa Jana Pawła II, podkreślające znaczenie pracy w życiu człowieka, 

która ma służyć „urzeczywistnianiu się jego człowieczeństwa, spełnianiu osobowego 

powołania” (Laborem Exercens, 6). Podejmując te kwestie chcemy zastanowić się nad 

następującymi zagadnieniami: 

1. wieloaspektowość rozwoju zawodowego człowieka; 

2. perspektywy wspierania integralnego rozwoju człowieka w teorii i praktyce; 

3. wychowanie do pracy i poprzez pracę w różnych środowiskach wychowawczych; 

4. etyka w pracy;  

5. dominujące i nowe tendencje w poradnictwie zawodowym; 
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6. stan badań i doświadczeń środowisk naukowych i doradców zawodowych w zakresie 

poradnictwa przez całe życie i coachingu kariery; 

7. szanse i zagrożenia systemu kształcenia zawodowego (poszukiwanie odpowiedzi na 

wyzwania zmieniającego się rynku pracy). 

 

Wyrażamy nadzieję, że proponowane zagadnienia odpowiadają Państwa zainteresowaniom  

i zechcą Państwo włączyć się i ubogacić dyskusję dotyczącą wybranego obszaru 

problemowego. Chętnie też przyjmiemy sugestie rozszerzające lub uzupełniające 

proponowaną tematykę. 
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Informacje organizacyjne 

 Formularz zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 31.05.2012 r. pocztą elektroniczną na 

adres: konf.ped@gmail.com   

 Opłata konferencyjna wynosi 300 zł i obejmuje:  materiały konferencyjne,  publikację 

tekstów uzyskujących pozytywną recenzję, obiad, bufet kawowy. Opłata nie obejmuje 

kosztów noclegów i dojazdu.  

 Opłatę konferencyjną prosimy przesłać do dnia 30.06.2012 r.  na konto o numerze:  

59 1240 2382 1111 0000 3926 2147 (nazwa banku Bank PeKaO SA III O/ Lublin) 

koniecznie z dopiskiem Między wychowaniem a rynkiem pracy oraz podaniem 

informacji, za kogo jest ona wnoszona. 

 Miejsce obrad konferencji: Instytut Pedagogiki KUL, Lublin, Droga Męczenników 

Majdanka 70. 

 Prosimy o przesłanie tekstu artykułu do dnia 30. 09. 2012 r. 

 

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Konferencji 

Mgr Małgorzata Dorota, tel. 691 762 149 

 

 


