Program konferencji:
4 kwietnia 2014 r.
Budynek Instytutu Matematyki i Informatyki PWSZ, ul Pocztowa 54, duża aula

9.30 - 9.45

rejestracja uczestników konferencji

Obrady w części plenarnej:
9.45 - 10.00

prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, prof. dr hab. Adam Siwiec
Gender, queer i edukacja. O przełamywaniu tabu w kulturze

10.00 - 10.15

dr Lucyna Sikorska
Od tabu magicznego do tabu komunikacyjnego – zmiany w definicji

10.15- 10.30

dr Agnieszka Piwnicka-Jagielska
Zakazany owoc najlepiej smakuje. Czy istnieją jeszcze tematy tabu?

10.30-10.45

dr Paweł Skrzydlewski
Bóg i religia jako „nowe tabu”. Ateizacja w edukacji człowieka

10.45-11.00

prof. dr hab. Jolanta Karbowniczek
Przekraczanie tabu we współczesnej kulturze dziecięcej a konsekwencje
wychowawcze - prognozy pedagogiczne

11.00-11.15

ks. dr Jerzy Król
Tabu we współczesnej edukacji i wychowaniu a doświadczenia
skandynawskie

11.15 - 11.30

mgr Elżbieta Miterka, mgr Sylwia Maciuk
Problem tabu a ukryty program szkoły
11.30- 11.45 - przerwa na kawę i herbatę

11.45 -11.55

dr Anna Kalinowska
Co można zobaczyć w lustrze? Literatura młodego czytelnika
oswajająca zło

11.55-12.05

dr Beata Kucharska
(Nie)obecność tabu w najnowszych tekstach kultury dla dzieci
i młodzieży – rekonesans

12.05- 12.15

dr Aneta Paszkiewicz
Mity i stereotypy o niepełnosprawności w kontekście tabuizacji

12.15 - 12.30

dr Alicja Puszka
Tabuizacja tematu sieroctwa dawniej a dziś

12.30-12.45

mgr Małgorzata Kwiecińska, mgr Agnieszka Pasieczna
Wspólna szkoła – wsparcie edukacyjne dla mniejszości narodowych
(działania na rzecz Romów w SOSW w Chełmie)

12.45- 12.55

dr Halina Bejger
Eutanazja dzieci jako temat tabu w Polsce

12.55 - 13.10

ks. dr Grzegorz Łuszczak SJ
Rola współczesnych mediów w przekraczaniu obyczajowego tabu

13.10 - 13.20

dr Małgorzata Łobacz
Wartość "słabego" człowieka w dobie globalizacji. Aspekt etycznopedagogiczny
13.15 - 13.30 - przerwa na kawę i herbatę

Warsztaty
Warsztaty odbywają się równolegle – 4 kwietnia od godz. 13.30 do 15.00 w budynku
Instytutu Matematyki i Informatyki, ul. Pocztowa 54, a 5 kwietnia od godz. 10.00
do 13.30 w Instytucie Nauk Humanistycznych PWSZ w Chełmie, ul. Nowy Świat 3.
O udziale w planowanych zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja
odbędzie się w dniu konferencji. Chętni mogą też wcześniej rezerwować miejsce, pisząc
na adres mailowy: tabu.konferencja@pwsz.chelm.pl.
Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu. Udział
w konferencji jest bezpłatny.

4 kwietnia 2014 r. (piątek)
Instytut Matematyki i Informatyki PWSZ w Chełmie, ul. Pocztowa 54

WARSZTATY

od godz. 13.30 do 14.15
sala 102
dr Aneta Paszkiewicz
mgr Agata Kwiecińska-Nowosad
Granice w wychowaniu

sala 212
sala 108
dr Anna Kalinowska
Granice dzieciństwa wobec zła według propozycji literackich XX dr Agnieszka Piwnickawieku
Jagielska
O tym się nie mówi,
czyli nauczyciel
pod obstrzałem…
od godz. 14.15 do godz. 15.00
mgr Anna Bielesza
dr Lucyna Sikorska
Bez uprzedzeń
Przekraczanie tabu
o zaburzeniach
w reklamach telewizyjnych
psychicznych
od godz. 13.30 do 14.45, sala 11, budynek Rektoratu PWSZ
"Trudne" emocje a "właściwa" mowa ciała, czyli jak pewne rzeczy "zachować dla
siebie"? Warsztaty z podstaw synergologii poprowadzą studenci filologii polskiej
i pedagogiki pod kierunkiem dr Beaty Kucharskiej.
godz. 15.00 - 15.30 - sala 212
Forum wymiany opinii i wniosków uczestników konferencji

5 kwietnia 2014 r. (sobota)
Instytut Nauk Humanistycznych PWSZ w Chełmie, ul. Nowy Świat 3
od godz. 10.00 do 11.15 i od 11.30 do 13.00

sala 115
godz. 10.00-11.15
dr Agnieszka Piwnicka-Jagielska
Kwestia wulgaryzmów i nie tylko, czyli
o słownictwie objętym tabu językowym

sala 116
godz. 10.00-11.15
dr Beata Kucharska Tabu w języku i kulturze
młodzieży polskiej w Polsce i Ukrainie.
Dialogi "prowokowane"

godz. 11.30- 12.45
dr Lucyna Sikorska
Polska grzeczność językowa dawniej
i dziś a respektowanie i przekraczanie
tabu

godz. 11.30-12.45
dr Aneta Paszkiewicz
Mity i stereotypy o niepełnosprawności
w kontekście tabuizacji

od godz. 12.45 do 13.00 - przerwa na kawę i herbatę
Po zakończeniu działań zapraszamy do sali 115 na prezentację efektów warsztatów.
godz. 13.30 - 14.00 - zakończenie konferencji
Kontakt:
e-mail: tabu.konferencja@pwsz.chelm.pl

Instytut Nauk Humanistycznych
ul. Nowy Świat 3, 22-100 Chełm

