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Koło Naukowe Doktorantów Pedagogiki KUL
zapraszają do udziału w II konferencji naukowej dla doktorantów i studentów z cyklu
Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej
na temat:

Życie jako wartość.
Konteksty interdyscyplinarne
Lublin, 22.05.2018

Celem konferencji jest podjęcie refleksji nad wartością życia z perspektywy różnych
dyscyplin wiedzy. Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Marszowi Dla Życia i
Rodziny, którego hasłem przewodnim w tym roku jest „Dziękuję, ze żyję”. Marsz wpisuje się
w obchody Jubileuszu 100-lecia KUL i przejdzie ulicami Lublina dnia 10 czerwca..
Zachęcamy Państwa do wspólnej refleksji nad zagadnieniem wartości życia. Do udziału
w konferencji zapraszamy nie tylko pedagogów, ale także filozofów, teologów, psychologów
oraz wszystkich zainteresowanych tą problematyką w wymiarze teorii i praktyki. Studentom i
doktorantom proponujemy przygotowanie tematycznych posterów, które będą prezentowane w
Instytucie Pedagogiki ul. Droga Męczenników Majdanka 70, a następnie w Gmachu Głównym
Al. Racławickie 20. Warto zaznaczyć, że oprócz kilku wystąpień jest to głównie sesja
posterowa.
Proponujemy następujące bloki tematyczne:
1. Rodzina miejscem troski o życie
2. Rodzina jako wartość

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wartość życia od poczęcia do naturalnej śmierci
Wartość życia naznaczonego chorobą i cierpieniem
Wartość życia w sytuacjach „próby życiowej” i sytuacjach ekstremalnych
Zagrożenia wartości życia w różnych jego etapach
Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy ochrony życia i wspierania rodziny
Subiektywne poczucie wartości życia
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Informacje ogólne


Konferencja odbędzie się w Instytucie Pedagogiki KUL ul. Droga Męczenników
Majdanka 70 Lublin




Konferencja jest bezpłatna.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o przesłanie kart
uczestnictwa do 11. 05. 2018 r. na adres: kulpedagogikarodziny1@gmail.com, a
wydrukowane postery do 18.05.2018 r. na adres: ks. Dariusz Konopko, ul.
Radziszewskiego 7, 20-039 Lublin lub składać w sekretariacie Instytutu Pedagogiki
KUL.

Wymogi techniczne plakatu (posteru) :
Format : A1 pionowy
Wysokość formatu A1:594 mm.= 59,4 cm.
Szerokość formatu A1:841 mm.=84.1 cm.
Wymiary formatu A1 w mm: 594x841 mm.
Wymiary formatu A1 w cm 59.4x84.1 cm.
Wykonany w kolorze
Widocznie zaznaczony tytuł posteru
Treść hasłowa
Unikać zbyt dużych cytatów czy komentarzy
Zdjęcia odpowiednio opisane i związane z treścią posteru;
U dołu posteru widoczna metryczka zawierająca informację: Autor, afiliacja, e-mail



Wszelkich informacji udziela mgr Monika Gromek, tel. 722360192, mail:
gromek.monika1@gmail.com
Program konferencji zostanie podany do 19 maja 2018 r.

