SPRAWOZDANIE Z XVIII KONFERENCJI DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ
SANATORYJNYCH I PRZYSZPITALNYCH W USTRONIU

W dniach 3,4 października 2019 roku w Ustroniu odbyła się już XVIII edycja
konferencji dla szkół sanatoryjnych i przyszpitalnych i ośrodków szkolnowychowawczych pt. „ Tor przeszkód- od dziecka do nastolatka”.
Adresatami tegorocznymi tej konferencji byli tak, jak w zeszłym roku
przedstawiciele 14 placówek, nie tylko z województwa śląskiego. Wymienić
należy placówki z : Rabki- Zdroju, Goczałkowic- Zdroju, KamieńcaZbrosławic, Opola, Katowic, Skoczowa, Jastrzębia- Zdroju, Kudowy- Zdroju,
Czarnieckiej- Góry, Istebnej, Zabrza, Orzesza, Lublińca, Chorzowa.
Temat konferencji był zogniskowany wokół rozwoju psychospołecznego
dziecka i nastolatka. Wykłady koncentrowały się na wspieraniu uczniów w
radzeniu sobie w trudnych sytuacjach kryzysu psychicznego i przewlekłej
choroby. Gościliśmy następujących prelegentów: Lucynę Kicińską z Fundacji
Dajemy Dzieciom Siłę, która poruszała problematykę kryzysu psychicznego
wśród adolescentów na podstawie doświadczeń ogólnopolskiego Telefonu
Zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Kolejnym wykładowcą był
współpracujący z naszym ośrodkiem od lat, dr hab. Piotr Majewicz z
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który przekazał informację nt.
różnych możliwości wspomagania psychospołecznego uczniów z przewlekłymi
chorobami somatycznymi oraz zaburzeniami psychicznymi.
Wśród warsztatów uczestnicy mogli zapoznać się z zagadnieniami poruszanymi
w wykładach, a także warsztaty związane z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii i różnych technik plastycznych. Z przyjemnością stwierdzamy, że
udział nauczycieli z w/w placówek w prowadzeniu warsztatów jest coraz
większy. W tym roku zajęcia prowadzili nauczyciele z szkól w Rabce- Zdroju,
Zabrza oraz ponownie z Goczałkowic- Zdroju.
W związku z licznymi zmianami w prawie oświatowym, zaplanowałyśmy także
seminarium z tego obszaru, adresowane do dyrektorów wszystkich placówek.
Placówka prezentującą swoje działania w aspekcie pracy z dziećmi chorymi był
w tym roku Zespól Szkół Specjalnych w Rabce- Zdroju. Przy tej okazji
wspominamy, że pierwsza edycja naszych konferencji była właśnie
organizowana w Rabce- Zdroju.
Czas konferencji upłynął w niezwykle przyjemnej i owocnej atmosferze,
atmosfera sprzyjała uczeniu wielu umiejętności, ale i integracji tego środowiska.

