
  

                                                                                

 

PROGRAM 
 

I część - Plenarna 
 

g. 11.30-11.40 Rozpoczęcie VII seminarium studentów PWSZ oraz młodzieży szkolnej  
g. 11.40-12.00 mgr Joanna Bartosik  i uczniowie (kl. II Szkoły Podstawowej nr 11 w Chełmie) 

oraz studenci pedagogiki PWSZ w Chełmie – Prezentacja efektów 
zrealizowanego projektu nt. "Chełm - moje miasto" 

g. 12.00-12.20 dr Beata Kucharska - Wartości i antywartości we współczesnej kulturze 
"dziecięco-młodzieżowej" jako determinanty wychowania oraz edukacji 

g. 12.20-12.50 Zaangażowanie ma znaczenie! Moje wartości a moja przyszłość! – warsztat 
z wykorzystaniem współczesnych tekstów kultury – moderatorki:  
dr Aneta Paszkiewicz i dr Beata Kucharska 

g. 12.50-13.10 Roksana Zagraba (uczennica IV Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie) – 
Patriotyzm jako wartość w opinii licealistów. Raport z badań 
prowadzonych pod kierunkiem dr Anny Antczak 

g. 13.10-13.15 mgr Sylweriusz Sotel oraz studenci pedagogiki – Patriotyzm w piosence 
g. 13.15-13.30 dr Ewa Staropiętka-Kuna i studenci pedagogiki PWSZ w Chełmie – 

Wychowanie do wartości. Prezentacja projektu pt. „Polak mały”  
g. 13.30-13.45 Przerwa  
 

II część - Młodzież ma głos! Obrady w sekcjach 
 

Sekcja 1 – g. 13.45-15.00 Sekcja 2 – g. 13.45-15.00 

Dominika Niewiadomska (studentka 
pedagogiki PWSZ w Chełmie) - Czy harcerze to 
młodzież z misją? Wartości propagowane przez 
ZHP 

Żaneta Goławska (studentka filologii polskiej 
PWSZ w Chełmie) - Kto ty jesteś? 
Współczesna (re)interpretacja odpowiedzi 
Władysława Bełzy  

Emilia Matysek (studentka pedagogiki PWSZ 
w  Chełmie) - Rola autorytetu w wychowaniu 
do wartości 

Monika Leszczyńska (studentka pedagogiki 
PWSZ w Chełmie) - Wpływ integracji 
międzypokoleniowej na wychowanie 
patriotyczne 
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Irena  Nowak (studentka filologii polskiej 
PWSZ w Chełmie) - Czy człowiek (nie) ma 
obowiązku być użytecznym dla społeczeństwa? 
Utylitaryzm dawniej a dziś 

 
Beata Maksymiuk (studentka pedagogiki 
PWSZ w Chełmie) - Od negacji do afirmacji - 
kierunki poszukiwań aksjologicznych 
współczesnych raperów polskich 

Żaneta Maksymiuk i Iwona Łoś (studentki 
pedagogiki PWSZ w Chełmie) - Znaczenie 
PTTK w wychowaniu do wartości dzieci 
i młodzieży 

Agata Gleń (studentka filologii polskiej PWSZ 
w Chełmie) - Wartości kobiece w "gorsecie".  
Co z XIX-wiecznej mentalności dostała  
w spadku kobieta XXI wieku? 

Bożena Szantyka-Płoszaj i Beata Kopuła 
(studentki filologii polskiej PWSZ w Chełmie) –
Zmienne koleje losu semantyki i aksjologii 
pojęć "patriotyzm" i "naród" w Polsce 
 

Martyna Pielech (studentka filologii polskiej 
PWSZ w Chełmie) – Zawierzyć rozumowi czy 
sercu? Aksjologiczne rozterki człowieka XIX 
i XXI wieku 

 
g. 15.00-15.45 

 

III część - Debata przy kawiarnianych stolikach 
moderatorki: Aneta Paszkiewicz, Ewa Staropiętka-Kuna i Beata Kucharska 

 

Młodzież szkolna, studenci i nauczyciele spotkają się już w innej przestrzeni. Dzięki metodzie 
debaty "kawiarnianej" (World Cafe) będą wspólnie rozstrzygać kilka podjętych podczas 
seminarium kwestii, rozpatrzą dany problem z różnych perspektyw, aktywnie włączą się w tę 
swoistą wymianę myśli, poglądów czy odczuć. Ostatnim etapem metody (wg jej twórczyni 
Juanity Brown) powinny być tzw. "żniwa", czyli publicznie prezentowane komentarze i wnioski. 

 
g. 15.45-16.30 

 

IV część - Podsumowanie VII Seminarium Naukowego Studentów 
 

Prezentacja posterów oraz wypracowanych podczas warsztatu  materiałów.  
 

 
  Seminarium odbędzie się w Instytucie 

Matematyki i Informatyki PWSZ w Chełmie 

ul. Pocztowa 54, aula nr 113 (na I piętrze) 

Organizatorem Seminarium Naukowego 

Studentów jest Katedra Pedagogiki PWSZ  

w Chełmie 

Koordynatorkami Seminarium są: 

dr Beata Kucharska, dr Aneta Paszkiewicz 

(nauczycielki akademickie PWSZ w Chełmie) 

 

Kontakt: 

bkucharska@pwsz.chelm.pl 

apaszkiewicz@pwsz.chelm.pl 

 


