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W dniach 08-10 maja 2014 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie 

odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Współczesne Strategie 

i Wyzwania Edukacyjne”. Temat przewodni tegorocznej konferencji brzmiał W trosce 

o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Patronat honorowy nad Konferencją objęli Sekretarz 

Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki oraz Senator Rzeczpospolitej 

Polskiej prof. dr hab. Józef Zając. Organizatorzy Konferencji – Katedra Pedagogiki 

kierowana przez prof. dr hab. Piotra Mazura – postanowili podjąć międzynarodowy, 

interdyscyplinarny dialog o uwarunkowaniach zapewnienia poczucia bezpieczeństwa 

dzieciom i młodzieży w ich najbliższym otoczeniu, ale także o sposobach kształtowania 

u młodych ludzi postaw pozwalających im na budowanie poczucia bezpieczeństwa. 

Komitet Naukowy konferencji tworzyli profesorowie 10 państw europejskich: Czech, 

Słowacji, Rumunii, Ukrainy, Węgier, Bułgarii, Litwy, Rosji, Białorusi i Polski. Czynny udział 

w Konferencji wzięło 14 gości zagranicznych, przedstawicieli ośrodków naukowych na 

Białorusi, Słowacji i Ukrainie. Ponadto w konferencji uczestniczyli pracownicy polskich 

wyższych uczelni oraz placówek zainteresowanych tematem, w tym Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Lublinie. 

Obrady toczyły się głównie wokół tezy, że współczesny, intensywnie rozwijający 

się świat, w jego wymiarze społecznym, kulturowym, naukowym, technologicznym 

jest środowiskiem, które może sprzyjać zarówno poczuciu bezpieczeństwa człowieka, 

jak i być poważnym zagrożeniem dla jego rozwoju. W tym kontekście istnieje więc pilna 

potrzeba podjęcia dyskursu, który pozwoliłby na wypracowanie wskazań do pracy 

pedagogicznej. Międzynarodowy dialog pozwolił także poznać rozwiązania, które 

w tym zakresie są podejmowane w innych państwach. 

Obradom towarzyszyły działania integrujące studentów oraz uczniów szkół 

podstawowych wokół tematu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Pierwszym z nich było 
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rozwiązanie konkursu na pracę plastyczną dla uczniów szkół podstawowych z Chełma 

i okolic pt. „Dbam o bezpieczeństwo w domu, w szkole, na ulicy”. Kolejnym był pokaz 

pierwszej pomocy przedlekarskiej dla studentów pedagogiki zorganizowany przez Medyczne 

Studium Zawodowe w Chełmie. 

 


