
Program:
10.00  otwarcie konferencji – Ks. prof. dr hab. Marian nowaK

10.15  Aretologia w wychowaniu szkolnym. U podstaw pracy nad charakterem – dr hab. Zbigniew PańPuch (KuL)
10.45 Szkoła wobec liberalizmu i multikulturalizmu – dr hab. Paweł SKrZydLewSKi (PWSZ w Chełmie)
11.15  Nauczyciel – wzorem osobowym w wychowaniu moralnym – dr hab. aLina rynio (KuL)
11.45  Przerwa

12.00 – Otwarcie sesji plakatowej

12.15 Dyskusja Panelowa: 
 Nauczyciel i szkoła wobec nowych wyzwań. Prowadzenie: ks. dr Jerzy KróL (Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach)
 • Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży – dr anna LendZion (Ak.Polonijna)
 • Trudności wychowawcze dzieci i młodzieży a oczekiwane postawy wychowujących – dr iwona SZewcZaK (KuL)
 • Miejsce szkoły w wychowaniu patriotycznym, prospołecznym i obywatelskim – dr Piotr Magier (KuL)
 • Media a wychowanie dzieci i młodzieży – dr ewa KoPeć (Uczelnia Warszawska im. MSC)
 • Innowacyjność i kreatywność jako kompetencje nauczyciela – dr beata JaKiMiuK (KUL)
14.15 ZakońcZenie

iii. eksPozycja Plakatowa: Szkoła jako przestrzeń edukacyjno-wychowawcza
Pozytywny klimat szkoły warunkiem rozwoju i edukacji dziecka – mgr R. wawerska (KUL); Rola szkoły w wychowaniu prospołecznym dzieci 
i młodzieży – mgr P. Leśniak-WaLcZuk (KUL); Pomóc w stawaniu się dojrzałym i samodzielnym – mgr K. mazur (KUL); Szkoła przyjazna 
uczniom z zaburzeniami integracji sensorycznej – mgr M. Boczek (UMCS); Oczekiwane kompetencje nauczyciela we współczesnym świecie –  
mgr N. osińska (KUL); Predyspozycje moralne i intelektualne nauczyciela wychowawcy – K. chojnacka (KUL); Wartości nadrzędne w pracy 
nauczyciela – mgr A. gronkowska (KUL); Nauczyciel – mistrz i mentor – mgr J. skoczylas (KUL); Współczesny nauczyciel – zawód, misja czy 
powołanie – mgr D. zagroDnik (LSW Ryki); Wybrane uwarunkowania autoagresywnych zachowań adolescentów – mgr M. wójcik (KUL); 
Współpraca rodziców z nauczycielami w trosce o dobro dzieci – M. karska (KUL); Działania edukacyjne skierowane na zapobieganie zachowaniom 
ryzykownym młodzieży – mgr J. Dworakowska (KUL); Massmedia a proces wychowania młodego pokolenia – mgr A. roczniak (KUL); Nowe 
technologie a zadania współczesnej edukacji – mgr V. malinouskaya (UMCS); Jan Paweł II o wychowaniu dziecka w szkole – ks. mgr D. konoPko 
(KUL); Być wychowawcą według papieża Franciszka – M. czuBacka (KUL); Działalność wychowawcza T. Strzębosz – A. kowalczyk (KUL); 
K. Jeżewskiego troska o losy wychowanka – K. BoBrowska (KUL); Pedagogika serca – pedagogiką człowieczeństwa – M. skiBa (KUL); Troska 
wychowawców o integralny rozwój wychowanków placówki „Pogodny Dom” – E. ochnio (KUL); Szkoła jako miejsce rozwijania pasji – A. rokosz 
(KUL); Stowarzyszenie „Źródło” Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, jako środowisko wychowania i przystosowania do życia w społeczeństwie 
– P. figiel (KUL); Szkoła miejscem wychowania do przyjaźni – M. JóźWik (KUL); Sposoby rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym –  
k. Jagiełło (KUL); Edukacyjno-wychowawczy program ks. Jana Bosco – m. oszust (KUL); Szkoła miejscem rozwoju talentów – a. Porębiak (KUL); 
Tworzenie bezpiecznego środowiska wychowawczego szkoły – s. skiBicka (KUL); Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń – c. DusZyński (KUL); 
Nauczyciel wobec wyzwań współczesnej edukacji – mgr a. majsterek (KUL); System prewencyjny św. Jana Bosko w wychowaniu szkolnym –  
mgr M. strużyńska (KUL); Projekt Dobre Życie – profilaktyka w środowisku szkolnym i uniwersyteckim– mgr m. straDomska, mgr k. harasim (UMCS); 
Podstawa autorytetu nauczyciela w kontekście relacji z rodzicami – mgr M. Leśniak (KUL); Rola nauczyciela w kształceniu i wychowaniu uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną – mgr m. Puk (KU Rożemberg); Obecność technologii informacyjnej w edukacji dzieci – k. grzywacz (KUL)
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