SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

W dniach 25,26 października 2007 roku odbyła się w Złotym Potoku VI
edycja konferencji dla szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych i ośrodków szkolnowychowawczych. Złoty Potok jest miejscowością położoną w malowniczym
miejscu Jury Krakowsko- Częstochowskiej. Tegoroczny tytuł konferencji
brzmiał: „Dziecko- pacjent, wychowanek. Nowe możliwości pracy z dziećmi i
młodzieżą w warunkach szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych i ośrodków
szkolno-wychowawczych”. Konferencja adresowana była do nauczycieli i
wychowawców pracujących w w/w placówkach, a jej celem było oprócz
pogłębienia integracji tego specyficznego i trochę osamotnionego środowiska,
także dostarczenie wiedzy i umiejętności wykorzystania nowoczesnych metod
pracy z dziećmi chorymi somatycznie i zaburzonymi emocjonalnie.
W tym roku w ramach konferencji zaproponowałyśmy udział w trzech
blokach tematycznych o charakterze seminarium, mając nadzieję że forma ta da
możliwość zdobycia zarówno pogłębionej wiedzy, jak i odpowiedzi na nurtujące
uczestników pytania. Pomysł ten wyjątkowo się sprawdził, prowadzący mogli
jednocześnie prezentować przygotowaną wiedzę, proponować od razu metody
warsztatowe, jak i bezpośrednio być w kontakcie z uczestnikami. Było to
wyjątkowo cenne.
Na te trzy bloki tematyczne w tym roku udało nam się zaprosić wybitnych
polskich specjalistów w swoich dziedzinach: p.dr Ewę Sokołowską z
Uniwersytetu Warszawskiego, Katedry Psychologii Wychowawczej,
specjalistkę w stosowaniu podejścia poznawczo- behawioralnego w pracy z
dziećmi i młodzieżą; p. dr Wiolettę Ambroziak- psychiatrę z Polskiego Instytutu
Ericksonowskiego, która mówiła o wyjątkowo trudnych tematach pojawiających
się w pracy z dzieckiem chorym /nieuleczalność choroby, jej przykre
konsekwencje, nadchodząca śmierć, pojawiające się myśli samobójcze/; a także

p. Wiesława Sokoluka- terapeutę i seksuologa z Polskiego Towarzystwa
Seksuologicznego, który podjął się niezwykle trudnego i rzadko przez kogoś
poruszanego tematu roli nauczyciela i wychowawcy w wychowaniu
psychoseksualnym dzieci i młodzieży.
Wszystkie seminaria cieszyły się szczególną popularnością, zainteresowanie
przerosło nasze oczekiwania , liczba osób była jedną z największych w
porównaniu do pozostałych edycji. Mamy jednak nadzieję, że każdy skorzystał i
był zadowolony z udziału w tej konferencji, na co wskazuje wstępna analiza
ewaluacji dokonanych przez uczestników.
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