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MŁODZIEŻ
I UZALEŻNIENIA 2.

Uzależnienie
od współczesnych
mediów

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego
w Instytucie Filologii Polskiej KUL
serdecznie zaprasza na

interdyscyplinarne seminarium naukowe

PROGRAM SEMINARIUM:
Pokolenie always on: uzależnieni czy adaptujący się do przemian
społeczno-kulturowych? – mgr Weronika Gigilewicz
(Katedra Psychologii Rozwojowej IP KUL)
Uzależnienie od gier internetowych wśród dzieci i młodzieży
– dr Iwona Ulfik-Jaworska
„Książka z plecaka” jako odpowiedź na potrzeby aksjologiczne
młodzieży – dr hab. Lech Giemza (Katedra Literatury Współczesnej
IFP KUL)
Prezentacja multimedialna w warsztacie nauczyciela polonisty –
mgr Iwona Kmiecik (Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej
IFP KUL)
Formy promocji czytelnictwa w Internecie jako inspiracja dla
współczesnego polonisty – dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
(Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego IFP KUL)

IWONA ULFIK-JAWORSKA
WERONIKA
GIGILEWICZ
doktorantka w Katedrze
Psychologii Rozwojowej KUL,
absolwentka Kolegium
Międzyobszarowych
Indywidualnych Studiów
Humanistyczno-Społecznych,
w tym Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej
oraz Psychologii, trenerka
prowadząca zajęcia dla
dzieci (czytanie, uczenie się,
kompetencje społeczne); jej
zainteresowania badawcze
dotyczą: funkcjonowania
młodych dorosłych w kulturze
transparencji, wpływu
kultury popularnej na rozwój
człowieka, psychologicznych
aspektów korzystania
z nowych mediów.

dr nauk humanistycznych
w zakresie psychologii, trener
umiejętności psychospołecznych,
doradca rodzinny; autorka
publikacji naukowych (Zabawa
w zabijanie. Oddziaływanie
przemocy prezentowanej
w mediach na psychikę dzieci,
Komputerowi mordercy.
Tendencje konstruktywne
i destruktywne u graczy
komputerowych) oraz artykułów
popularno-naukowych
z zakresu edukacji medialnej;
jej zainteresowania badawcze
dotyczą psychologicznych oraz
wychowawczych aspektów
zaangażowania w gry
komputerowe dzieci i młodzieży,
dysfunkcjonalnego korzystania
z Internetu, uwarunkowań
internetowych zachowań
seksualnych (w tym korzystania
z pornografii internetowej)
w okresie wczesnej dorosłości.

IWONA
KMIECIK

LECH GIEMZA
dr hab., adiunkt w Katedrze
Literatury Współczesnej
IFP KUL, literaturoznawca,
autor książek: Nowa
Fala wobec historii
(Lublin 2008) i Metafory
historyczne w polskim eseju
współczesnym (Lublin
2015); jego zainteresowania
badawcze dotyczą: eseistyki,
poezji współczesnej,
związków literatury
z historią.

doktorantka w Instytucie
Filologii Polskiej KUL,
stypendystka PolskoNiemieckiej Fundacji
na rzecz Nauki, członek
zespołu badawczego
w projekcie „Pamięć
Zagłady w polskoi niemieckojęzycznej
literaturze autorek i autorów
drugiego oraz trzeciego
pokolenia post-Szoa”; jej
zainteresowania badawcze
dotyczą: multimediów
i kultury popularnej
w polonistycznym procesie
dydaktycznym, literatury
i kultury popularnej XXI
wieku oraz najnowszej,
post-pamięciowej literatury
polsko-żydowskiej

MAGDALENA
MARZECJÓŹWICKA
dr, adiunkt w Katedrze
Dydaktyki Literatury i Języka
Polskiego IFP KUL, polonistka,
autorka książek i artykułów
z literaturoznawstwa
i metodyki; jej zainteresowania
badawcze dotyczą:
indywidualizacji procesu
edukacji literackiej, metod oraz
technik kształcenia uczniów
i studentów, wykorzystywania
nowych mediów w warsztacie
nauczyciela polonisty.

