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W trosce o kształt polskiej edukacji.  

Jakiej reformy potrzeba szkole? 
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PROGRAM: 
10.00 Powitanie uczestników – Artur Mamcarz-Plisiecki  

Otwarcie Konferencji- Dr hab. Marcin Tkaczyk OFMConv., prof. KUL Prorektor ds. 
nauki i rozwoju KUL 

10.15 Ideowe tło reformy edukacji – prof. dr hab. Henryk KIEREŚ (KUL) 

10.45 Czas otwartego mikrofonu z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny 

Zalewskiej 
12.00 Przerwa 

 

12.30 DYSKUSJA PANELOWA: Główne wyzwania współczesnej szkoły 

PROWADZENIE – prof. dr hab. Lucyna DZIACZKOWSKA (KUL) 

 Wokół zmiany podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji 

wczesnoszkolnej - s. prof. dr hab. M. Loyola Opiela (KUL) 

 Co dalej z gimnazjami i edukacją ponadgimnazjalną? – mgr Teresa Misiuk – (Lubelski 

Kurator Oświaty) 

 Co przeszkadza w efektywnej pracy nauczyciela? – mgr Małgorzata Sagan (Gim. nr 16) 

 Oczekiwane orientacje w zakresie kształcenia zawodowego nauczycieli – ks. prof. dr hab. 

Adam Maj (KUL) 

 Sposoby wspierania ucznia w oparciu o zasoby indywidualne  – mgr Aneta Fudali (KUL) 

 Budowanie autorytetu nauczyciela i wychowawcy – prof. dr hab. Alina Rynio (KUL) 

14.00 ZAKOŃCZENIE 

 

III. EKSPOZYCJA PLAKATOWA:  
Uczniowskie pasje i zainteresowania w procesie edukacji – mgr D. Ledworuch; Prawa ucznia – co z 

obowiązkami? – dr K. Stępień; Altruizm młodzieży licealnej – mgr E. Panecka; Jak pomóc dziecku z 

zespołem Aspergera? – dr A. Szudra-Barszcz; Edukacja patriotyczna – Ks. dr S. Dyndał; Innowacje 
w zakresie edukacji języka angielskiego – dr A. Sowińska; Integralna ekologia w nauczaniu Papieża 

Franciszka – dr M. Parzyszek; Potrzeba edukacji medialnej – dr D. Bis; Funkcje blogów 

internetowych w życiu młodzieży – mgr M. Dorota; Uczenie przedsiębiorczości społecznej – mgr A. 

Fudali; Zalety edukacji domowej i ryzyko trudności – dr A. Lendzion; Kulturotwórcza funkcja szkoły 
– mgr I. Jabłońska; Współpraca rodziców i nauczycieli - problem (nie)współczesny – dr hab. D. 

Opozda, mgr J. Marcinkowska; Osierocone dziecko a trudności w nauce – mgr E. Mulawa 

„Sposoby „na trudne dzieci – mgr A. Bies; Portale społecznościowe a poczucie samotności młodzieży 
– mgr A. Roczniak; Rola nauczyciela w kształtowaniu postaw prospołecznych uczniów – mgr P. 

Leśniak; Jak pracowa  z uczeniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? – mgr M. 

Leśniak; Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych – mgr E. Okrutna; Wychowanie integralne 
wobec współczesnych duchowych zagrożeń dzieci i młodzieży- dr M. Łobacz. 

 



Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 10 marca pod nr tel. (81) 743 75 15 (pon.-pt. w godz. 

8.00-15.00); lub pocztą elektroniczną na adres: ien@ien.pl. 

mailto:ien@ien.pl

