Katowice, 12.10.2010

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

W dniach 30 września - 1 października 2010 roku odbyła się IX edycja konferencji dla
szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych i młodzieżowych
ośrodków wychowawczych. Po raz kolejny miała ona miejsce w Ustroniu, malowniczo
położonym w Beskidach, gdzie atmosfera gór pomaga nam w tworzeniu osobliwego
klimatu tych konferencji.
Konferencja nosiła tytuł: „Widzę, rozumiem, pomagam” i po raz trzeci miała charakter
ogólnopolski. Niezmiennie dołączają do odbiorców tego cyklicznego przedsięwzięcia nowe
osoby. Prócz uczestników z naszego województwa ,wśród uczestników były także osoby z
Buska- Zdroju, Rabki, Radziszowa, Kudowy- Zdroju, Wałbrzycha, Bydgoszczy.
Celem konferencji było jak zawsze pogłębienia integracji tego specyficznego
środowiska, a w roku bieżącym – szczególne zwrócenie uwagi na problematykę zdrowia
psychicznego dzieci i młodzieży.
Katarzyna Sitnik – Warchulska, pracownik Zakładu Psychologii Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego przybliżyła uczestnikom tę tematykę w wykładzie „Między normą a patologią –
zaburzenia emocji i zachowania w okresie dzieciństwa i dojrzewania”.
Każdy z uczestników mógł także uczestniczyć w jednym z czterech warsztatów,
poświęconych następującej tematyce:
warsztat 1. Budowanie poczucia wartości u młodzieży”
prowadzący: Mirosława Bochner- konsultant ROM-E „Metis”
w Katowicach
warsztat 2. Barwny sposób na szare dni- filcowanie na sucho
prowadzący: Joanna Król- nauczyciel, instruktor rękodzieła artystycznego
z Centrum Studiów Podyplomowych Akademii Umiejętności Zawodowych w
Zabrzu
warsztat 3. Ponadczasowość pedagogiki Freineta- doświadczenia poszukujące
prowadzący: Zofia Myalska – nauczyciel kształcenia zintegrowanego,
członek Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Freineta
warsztat 4. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów w szkołach sanatoryjnych,
przyszpitalnych, ośrodków szkolno- wychowawczych i młodzieżowych ośrodków
wychowawczych w świetle nowych uregulowań prawnych”
prowadzący: Małgorzata Spendel – konsultant ROM-E „Metis” w Katowicach

Tematyka warsztatów została tak dobrana, aby zarówno umożliwić odbiorcom udział
w warsztatach rozwijających ich umiejętności wychowawcze, jak równie dać im możliwość
poznania twórczych metod pracy z dziećmi czy zapoznania z aktami prawnymi
regulującymi ich pracę zawodową.
Jako inspiracja do pracy w trudnych warunkach szkół sanatoryjnych i przyszpitalnych, i
ośrodków, z których wywodzą się uczestnicy konferencji pomyślany był także warsztat,
prowadzony drugiego dnia przez Małgorzatę Kuśpit, adiunkta z Instytutu Psychologii UMCS
w Lublinie. Nosił tytuł „Warsztaty rozwoju osobistego inspiracją do twórczej pracy”

Zarówno wykład, jak i warsztaty spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony
uczestników. Otrzymane ewaluacje potwierdzają trafność wyboru przez organizatorów
zagadnień, prezentowanych w trakcie konferencji, które ocenione są przez adresatów jako
przydatne w ich pracy zawodowej. Doceniono wysoki poziom merytoryczny każdej z
proponowanych form i bardzo dobry poziom organizacji całego przedsięwzięcia. Po raz
kolejny doceniono także sam pomysł cyklicznego spotykania się dyrektorów, nauczycieli i
wychowawców pracujących w szkołach i placówkach o tak specyficznym środowisku. Jak
zawsze dało to możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania dalszej współpracy zarówno
między nauczycielami, jak i instytucjami.
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