CZĘŚĆ I - WYKŁADY Z ELEMENTAMI WARSZTATÓW DLA MŁODZIEŻY
6 kwietnia 2018 roku (piątek), godz. 11:00
Dębica, Kościół pw. Ducha Świętego (sala widowiskowa pod kościołem – wejście od ulicy Chopina)
PROGRAM:
* Powitanie uczestników, rozpoczęcie zajęć i rozesłanie grup
Tematy wykładów i zajęć warsztatowych:
mgr lic. KATARZYNA POCHWATKA (KUL) – Lęk - choroba duszy i ciała
ks. mgr lic. KRZYSZTOF BIEŃCZAK (KUL) – Strach przed ważną rozmową. Skuteczne techniki wpływu
ks. mgr DAMIAN BRODA (KUL) – Lęk przed odrzuceniem środowiska rówieśniczego
mgr SŁAWOMIR NAZARUK (UM w Lublinie), dr JOLANTA NAZARUK (UJ) – Stres w rodzinie
ks. mgr lic. ANDRZEJ JASNOS (KUL) – Lęk przed prawdą o samym sobie
ks. mgr lic. MICHAŁ JĘDRZEJSKI (KUL) – Lęk przy tablicy czyli dlaczego boję się chodzić do szkoły
ks. mgr lic. MARCIN FALKOWSKI (KUL) – Lęk przed dokonaniem wyboru
* Podsumowanie zajęć: mgr MACIEJ MAŁOZIĘĆ, ks. mgr DAMIAN BRODA (KUL)
Koordynatorzy: ks. mgr Damian Broda, mgr lic. Katarzyna Pochwatka
CZĘŚĆ II – KONFERENCJA DLA RODZICÓW, WYCHOWAWCÓW I NAUCZYCIELI
6 kwietnia 2018 roku (piątek), godz. 16:30
Dębica, ul. Krakowska 15, Aula bł. E. Bojanowskiego (sala pod kościołem klasztornym)
PROGRAM:
* Rejestracja uczestników, rozpoczęcie konferencji
ks. dr JERZY SMOLEŃ (AIK) - Perfekcjonizm jako źródło stresów i lęków u dzieci i młodzieży
prof. dr hab. JADWIGA JOŚKO-OCHOJSKA (UM w Katowicach) - Medyczne źródła lęków
s. dr hab. M. LOYOLA OPIELA, prof. KUL – Rola rodziców, wychowawców i nauczycieli w sytuacji
przeżywania stresu i lęku przez dzieci i młodzież
Dyskusja panelowa - prowadzenie: s. dr hab. M. Loyola Opiela, prof. KUL
ks. dr Jerzy Smoleń (AIK), prof. dr hab. Jadwiga Jośko-Ochojska (UMK), dr Lucyna Samborska (URz),
s. prof. dr hab. Teresa Obolewicz (UJP II), ks. mgr lic. Andrzej Jasnos (KUL), dr Jolanta Nazaruk (UJ),
mgr Sławomir Nazaruk (UM Lublin)
* Wydawanie certyfikatów uczestnictwa w konferencji
KOMITET ORGANIZACYJNY:
s. dr hab. M. Loyola Opiela, prof. KUL, ks. mgr lic. Andrzej Jasnos (KUL) - sekretarz konferencji, ks. mgr
Damian Broda (KUL), s. mgr Paula Gniadek SBDNP, s. mgr Monika Duda SBDNP, mgr Maciej Małozięć

