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III OTWARTEJ KONFERENCJI 

  Zabrze 22 marca 2016 roku 

16.00 – 16.10  Przywitanie prelegentów i gości przybyłych na konferencję. 

16.10 -16.15   Przedstawienie tematu konferencji  - uzasadnienie wyboru , przedstawienie wyników 

badań ankietowych przeprowadzonych wśród  uczniów i ich rodziców w Szkole Podstawowej Nr 30                                             

i Gimnazjum Nr 24 im. H. Jordana w Zabrzu – Elżbieta  Baran, Renata Aust 

16.15 -16.55  p. Alicja Wilk – technik farmacji, pracownik apteki w Zabrzu, studentka  Śląskiej Wyższej 

Szkoły Medycznej o kierunku dietetyka , absolwentka Gimnazjum nr 24im. H.Jordana w Zabrzu  

„ Zdrowe żywienie dzieci” oraz „Leki, suplementy diety- moda czy konieczność?”.  

16.55-17.10  - mgr Marta Matuszczyk – logopeda, neurologopeda, pedagog resocjalizacyjny. 

Pracownik Szkoły Podstawowej Nr 30 w Zabrzu oraz  Ośrodka Wczesnej Interwencji w Zabrzu, 

„ Przyczyny wad wymowy   i ich profilaktyka”.  

Przerwa, poczęstunek (17.10-17.20) 

17.20 – 17.50  - mgr Anna Przepióra – doradca metodyczny wychowania przedszkolnego, nauczyciel 

Przedszkola nr 6 w Zabrzu, ukończone studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne z zakresu terapii, 

czytelnictwa, współpracuje z wydawnictwem Bliżej Przedszkola, współautorka CYKLU publikacji 

„Poznajemy zawody” oraz   czasopisma dla nauczycieli „Akademia skrzata Benia”. 

 „Właściwa opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym” 

17.50 – 18.20  -mgr Ludmiła Prusko - doradca metodyczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej od 

33 lat. Od 16 lat uczy również wychowania do życia w rodzinie, pedagog, terapeuta, zajmujący się 

pomocą psychologiczną dziecku i rodzinie, Od 2002 roku pełni funkcję eksperta MEN ds. awansu 

zawodowego nauczycieli. Obecnie z powodów rodzinnych przebywa na nauczycielskim świadczeniu 

kompensacyjnym.  

„Właściwa opieka nad dziećmi w młodszym wieku szkolnym” 

18.20 – 18.30  Pytania publiczności do prelegentów. 

18.30  Podziękowanie prelegentom, gościom, uczestnikom za udział. 
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Zabrze, dnia 22 marca 2016 roku 

Charakterystyka przedsięwzięcia   

  Inicjatorkami i koordynatorami cyklu otwartych konferencji dotyczących problemów 
współczesnego świata i ich wpływu na funkcjonowanie dzieci i młodzieży w rodzinie i poza nią są 
pedagodzy sąsiadujących ze sobą szkół Szkoły Podstawowej Nr 30 i Gimnazjum Nr 24 im. H. Jordana 
w Zabrzu- Panie Elżbieta Baran i Renata Aust. Tematy kolejnych konferencji są odpowiedzią na 
zapotrzebowanie środowiska, które wyraża się poprzez wyniki ankiet przeprowadzanych co roku 
wśród rodziców uczniów obu szkół. Wieloletnia ścisła współpraca obu szkół pozwala na większy 
zasięg oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych. 

           Pierwsza z cyklu konferencja „Zagrożenia współczesnego świata dla Ciebie i Twojego dziecka” 
odbyła się 21 marca 2013r. w świetlicy szkolnej Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu. 
Otwarte spotkanie zorganizowano z myślą o rodzicach. Poruszane problemy dotyczyły uzależnień 
(alkoholu, środków psychoaktywnych, palenia papierosów), bo to na nie narażone są najbardziej 
dzieci i młodzież nie tylko naszej dzielnicy. To problem ogólnospołeczny. Im większa będzie 
świadomość, wiedza i  chęć współpracy  rodziców, tym skuteczniejsze oddziaływanie wychowawcze.                                    

II Konferencja z cyklu „Zagrożenia współczesnego świata dla Ciebie i Twojego dziecka” odbyła 
się w Gimnazjum Nr 24  pod hasłem: „(Nie)bezpieczeństwo w sieci”. Odbiorcami byli rodzice, 
nauczyciele, pedagodzy, mieszkańcy dzielnicy Zabrze- Helenka oraz wszyscy zainteresowani powyższą 
problematyką.  

                  Tematyka trzeciej konferencji w 2015 roku dotyczyła zwiększenia kompetencji 
wychowawczych rodziców naszych uczniów. Zwrócono także uwagę na problem przemocy 
domowej i rówieśniczej, jak jej przeciwdziałać i gdzie szukać pomocy, gdy się z nią spotkamy. 

 Patronat medialny nad konferencją sprawowały ( i sprawują) lokalne media, m.in. Radio Plus 
(Radio Silesia), Nasze Zabrze Samorządowe, Telewizja Zabrze oraz Nowiny Zabrzańskie, Głos Zabrza                      
i Rudy Śląskiej. 

Partnerami konferencji są Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu, Powiatowa Stacja Epidemiologiczno-Sanitarna w Gliwicach. 

          Tegoroczna konferencja będzie czwartą z cyklu konferencji o nadrzędnym tytule 
”Zagrożenia Współczesnego Świata Dla Ciebie i Twojego Dziecka”. Każda porusza inny problem 
zgodny z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego. Jest ona adresowana przede wszystkim do 
mieszkańców dzielnicy Zabrze - Helenka: rodziców uczniów Gimnazjum Nr  24 im. H. Jordana   i Szkoły 
Podstawowej Nr 30, ale także pedagogów i  nauczycieli zabrzańskich placówek oświatowych                                                   
i wychowawczych. W tym roku pragniemy zachęcić do uczestnictwa w konferencji także rodziców 
dzieci najmłodszych, w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Właściwa opieka nad dzieckiem od 
pierwszych dni jego życia daje gwarancję prawidłowego rozwoju i zmniejszenie do minimum 
mogących się pojawić nieprawidłowości czy deficytów. Właściwa opieka to zdrowe żywienie, 
odpowiednia ilość snu, forma wypoczynku oraz organizacja czasu dziecka dostosowana do jego 
potrzeb.  

         

 


