SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI
W dniach 1,2 października 2009 roku odbyła się w Ustroniu VIII edycja konferencji dla
szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych i młodzieżowych
ośrodków wychowawczych. Ustroń jest miejscowością położoną w malowniczym miejscu
pasma górskiego Beskidy i już kolejny raz atmosfera gór niezmiernie pomaga nam w
tworzeniu osobliwego klimatu tych konferencji.
Tegoroczny tytuł konferencji brzmiał: „Laboratorium praktyka- o skutecznych metodach
pracy w trudnych warunkach wychowawczych”. Tegoroczna edycja konferencji miała już
drugi raz charakter ogólnopolski z powodu dużego zainteresowania odbiorców , praktycznie
ze wszystkich miejsc w kraju. Niezmiennie dołączają do niej nowe osoby, oprócz stałej grupy
wiernych słuchaczy.
Uczestnicy przyjechali jak zwykle z całego naszego województwa, a także z Buska- Zdroju,
Rabki, Kudowy- Zdroju, Wałbrzycha. Byli obecni również uczestnicy z ośrodków
doskonalenia nauczycieli w kraju.
Celem tegorocznej konferencji było oprócz pogłębienia integracji tego specyficznego i
trochę osamotnionego środowiska, także dostarczenie wiedzy i sposobów pracy z problemami
pojawiającymi się u dzieci przebywających w tych specyficznych placówkach. W tym roku
wykładowcy koncentrowali się z jednej strony na umiejętności pracy nauczyciela z trudnymi
aspektami rozwojowymi i wychowawczymi uczniów, a z drugiej proponowali konkretne
metody pracy przy wykorzystaniu dostępnych materiałów w swoich placówkach.
Pan Wiesław Sokoluk, znany psycholog , terapeuta i seksuolog w naszym kraju, a
jednocześnie wspierający nasza placówkę w wielu przedsięwzięciach, wygłosił wykład
inauguracyjny dotyczący rozwoju psychoseksualnego uczniów i problemów, jakie mogą w
związku z tym napotkać nauczyciele w swojej pracy. Jak zwykle w sposób jasny, ciepły i
prosty mówił o rzeczach trudnych i konfliktowych.
Natomiast Pan Jacek Pyżalski, pedagog specjalny z Katedry Pedagogiki Specjalnej
Uniwersytetu Łódzkiego oraz pracownik Instytutu Medycyny Pracy z Łodzi prowadził
seminarium na temat „Radzenia sobie z nauczycieli z trudnymi wychowawczo zachowaniami
ucznia”. Była to kontynuacja tematu zapoczątkowanego na zeszłorocznej konferencji, a
cieszącego się dużą popularnością.
Część warsztatowa składała się z kilku modułów do wyboru przez uczestnika: techniki
arteterapii w pracy z dzieckiem, wykorzystanie metody quillingu, oraz zastosowanie technik
freinetowskich . Ostatni był warsztatem nowym, prowadzonym przez panią Zofię Myalską z

Polskiego Stowarzyszenia animatorów pedagogiki Freineta, oraz niezwykle ciekawym, o
czym przekonywali jego uczestnicy.
Wykłady i seminaria cieszyły się szczególną popularnością, zainteresowanie przerosło
nasze oczekiwania, liczba osób i ich różnorodność pod względem charakteru placówek,
których przyjechały sprawiła, że atmosfera konferencji była niezwykle przyjazna i sprzyjająca
nabywaniu nowych umiejętności zawodowych. Mamy więc nadzieję, że każdy skorzystał i
był zadowolony z udziału w tej konferencji, na co wskazuje analiza ewaluacji dokonanych
przez uczestników.
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