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Wspomaganie pedagogów, psychologów, nauczycieli i
rodziców

Temat działania:
Zorganizowanie i prowadzenie Zespołu Merytorycznego dla Pedagogów i Psychologów Miasta
Sandomierz.
Konferencja naukowa: „Pedagogika i terapie-ujęcie interdyscyplinarne”
Cele działania:
· wzmocnienie współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze środowiskiem lokalnym
·

·
·
·
·
·
·

i pracownikami placówek oświatowych
wzmocnienie współpracy PP-P z pedagogami i psychologami szkolnymi ze wszystkich
sandomierskich placówek oświatowych, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sandomierzu
i Stowarzyszeniem Panaceum
przedstawienie uczestnikom spotkań zagadnień legislacyjnych, mediacyjnych, psychologicznopedagogicznych, orzecznictwa, interwencji kryzysowej oraz doradztwa zawodowego.
wskazanie sposobów postępowania i radzenia sobie z problemami młodzieży w pracy
pedagogicznej
rozbudzanie potrzeby dyskusji nad wybranymi zagadnieniami, dzielenie się wiedzą i
doświadczeniami
umożliwianie zainteresowanym dostępu do fachowych źródeł wiedzy
opracowanie materiałów, publikacji i ulotek informacyjnych dotyczących poruszanej
problematyki
propagowanie wiedzy, wartości edukacji i rozwoju poprzez udział w konferencji naukowej
dającej możliwość spotkania oraz konsultacji z wybitnymi naukowcami.

Opis działania:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna systematycznie prowadzi działania edukacyjne skierowane
do pracowników pedagogicznych placówek oświatowych. Od września 2015 roku zorganizowała
Zespół Merytoryczny dla Pedagogów i Psychologów z terenu miasta Sandomierza. Odbyło się pięć
spotkań podejmujących zagadnienia dotyczące prawa oświatowego, mediacji, orzecznictwa,
interwencji kryzysowej, doradztwa zawodowego. Celem spotkań było pogłębienie wiedzy, dzielenie
się doświadczeniem, wyjaśnianie zawiłości i wspólne rozwiązywanie sytuacji problemowych.
Uczestnicy spotkań otrzymywali materiały dotyczące omawianych zagadnień.
Zainspirowani powodzeniem i popularnością w/w spotkań będziemy kontynuowali działalność
zespołu merytorycznego zapraszając do współpracy również pedagogów oraz osoby odpowiedzialne
za współpracę z Poradnią ze wszystkich placówek oświatowych powiatu sandomierskiego.
Zwieńczeniem w/w działań oraz współpracy ze Stowarzyszeniem Panaceum oraz PWSZ w
Sandomierzu było zorganizowanie w Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego w Sandomierzu
Konferencji Naukowej nt. „Pedagogika i terapie-ujęcie interdyscyplinarne”.
Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, uczestniczyło w niej ponad 250 osób.
Referaty wygłosiło sześciu prelegentów m.in. prof. dr hab. Stanisław Grabias z UMCS w Lublinie,
lek. med. psychiatra dziecięcy Marzena Pelc-Dymon z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w
Rzeszowie, dr hab. Danuta Grzesiak-Witek z KUL w Stalowej Woli, mgr Elżbieta Siudak z ZSOI w
Kielcach, dr Magdalena Kossak z PWSZ w Sandomierzu oraz mgr Anna Parole z PPP w
Sandomierzu.
Celem konferencji było podkreślenie wagi terapii pedagogicznej, która jest specjalistycznym
działaniem mającym na celu niesienie pomocy dzieciom z różnego rodzaju nieprawidłowościami w
rozwoju i zachowaniu (m.in. dzieci ze spektrum autyzmu, z Zespołem Aspergera oraz dzieci
niepełnosprawne intelektualnie) oraz wskazanie interdyscyplinarnego charakteru terapii łączącego
podejście pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne i medyczne.
Opis uzyskanych efektów:
Uczestnicy opisanych praktyk wykazują duże zainteresowanie organizowanymi spotkaniami i
problematyką poruszaną podczas zespołów i konferencji. Z uwagą słuchają poruszanych przez
specjalistów kwestii, aktywnie uczestniczą w dyskusji. W efekcie wszyscy mogli poszerzyć wiedzę
o omawianych problemach, uzyskać wsparcie merytoryczne ze strony specjalistów-prelegentów
oraz zyskali możliwość wymiany doświadczeń z zakresu rozwiązań sytuacji problemowych z
dziedziny wychowania. Ważnym efektem była możliwość uczestniczenia w konferencji naukowej
wielu rodziców dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi dla których było to jedyną
możliwością kontaktu z wysokiej klasy specjalistami.
Wnioski z realizacji:
Konferencja i prace zespołu wpisują się w tradycję działań Poradni. Stanowią wartościową
propozycję wzbogacenia wszechstronnych działań promujących wartość edukacji. Integrują różne
ogniwa środowiska lokalnego wokół wypracowania skutecznych form oddziaływań edukacyjnowychowawczo-rozwojowych. Celowe wydaje się kontynuowanie tematycznych konferencji z
udziałem specjalistów, pedagogów, nauczycieli i rodziców.

Instytucje wspomagające realizację podjętych działań:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu
Stowarzyszenie Panaceum
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
Urząd Miasta w Sandomierzu
PILKINGTON
Willa pod Bramą
Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu
Patronat medialny: Radio Leliwa, Radio Kielce, Tygodnik Nadwiślański, Echo Dnia
Czas/okres realizacji zadania:
wrzesień 2015 - czerwiec 2016
Uzasadnienie zgłoszenia:
Spotkania w zespołach merytorycznych i organizacja konferencji naukowej stanowią wartościową
formę i możliwość wzbogacania wiedzy fachowej pedagogów, psychologów, wychowawców,
nauczycieli i rodziców. Konferencje umożliwiają także wymianę doświadczeń, wartościową
dyskusję i wspólne wypracowanie rozwiązań dotyczących omawianych zagadnień.
Trudności w realizacji:
Brak
Wykaz załączników:
Dokumentacja fotograficzna na stronie internetowej Poradni. Publikacja materiałów z konferencjiwydawnictwo pokonferencyjne
Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach
przedstawionego przykładu dobrej praktyki.
Sandomierz dn. 14.09.2016 r.
Miejscowość, data

dr n. hum. Monika Kozera-Wierzchoś
Podpis dyrektora szkoły/placówki

Fot 1. Zespół Merytoryczny dla Pedagogów i Psychologów z terenu miasta Sandomierza (5 spotkań)

Fot 2. Burmistrz Sandomierza Marek Bronkowski

Fot 3. prof. dr hab. Stanisław Grabias, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Fot 4. Dyrektor PPP w Sandomierzu dr n. hum. Monika Kozera-Wierzchoś

Fot 5. Sala Rycerska w Zamku Królewskim w Sandomierzu

Fot 6. Anna Parole – logopeda, PPP Sandomierz

Fot 7. Wydawnictwo pokonferencyjne

