AKTYWNOŚĆ NA RZECZ ŚRODOWISKA
Pracownicy Zakładu Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej podejmują
współpracę ze środowiskiem lokalnym w następujących obszarach:
Współpraca z samorządem oraz władzami miasta
Starostwo Powiatowe w Cieszynie (Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji; Wydział
Edukacji)
Urząd Miejski w Cieszynie
- patronat honorowy, współudział w organizacji cyklu konferencji AKTYWIZACJA
JEDNOSTEK, GRUP I ZBIOROWOŚCI W ŚRODOWISKU LOKALNYM
- realizacja zadań publicznych - pracownicy ZPSiEM są inicjatorami, koordynatorami
i wykonawcami poniższych zadań:
DOFINANSOWANIE
PRZEDSIĘWZIĘCIA
WYDAWNICZEGO
realizowane
w okresie od 15.05.2014 r. do 31.12.2014 r. zgodnie z umową nr WT.032.239.2014, zawartą
w dniu 8. 05. 2014 r. w Cieszynie między Powiatem Cieszyńskim
a Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji Międzykulturowej
KULTURA - SZKOŁA – ŚRODOWISKO LOKALNE realizowane w okresie od 20.03.2015
r. do 31.12.2015 r. zgodnie z umową nr WT.032.124.2015, zawartą w dniu 4.03.2015 r.
w Cieszynie między Powiatem Cieszyńskim a Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji
Międzykulturowej ZADANIE DOFINANSOWANE PRZEZ POWIAT CIESZYŃSKI
KULTURA I PRZEKAZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W RODZINIE, SZKOLE,
W DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH I POZARZĄDOWYCH
zgodnie z umową nr WT.032.65.2016, zawartą w dniu 27.01.2016 r. w Cieszynie między
Powiatem Cieszyńskim a Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji Międzykulturowej
ZADANIE DOFINANSOWANE PRZEZ POWIAT CIESZYŃSKI
Współpraca z instytucjami, organizacjami i placówkami działającymi na terenie
Cieszyna i Czeskiego Cieszyna
Biblioteka Miejska w Cieszynie
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie
Dzienny Ośrodek Wsparcia w Cieszynie; Cieszyńskie
Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „WIĘŹ”;
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie,
Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy w Cieszynie
Centrum Sociální Služeb Český Těšín, příspěvková organizacje (Republika Czeska)

Warsztaty dla szkół ponadgimnazjalnych
Pracownicy zakładu organizują oraz prowadzą w ramach cyklicznie organizowanych
konferencji oraz Uniwersytetu dla Szkół warsztaty dla szkół
ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego.
dr Katarzyna Jas Komunikacja w szkole 2012r. listopad warsztaty dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych w ramach projekt UNIWERSYTET DLA SZKÓŁ, Wydział Etnologii i
Nauk o Edukacji w Cieszynie
dr Katarzyna Jas Asertywność jak uczyć siebie i innych 2013r. listopad warsztaty dla
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu UNIWERSYTET DLA SZKÓŁ,
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Warsztaty organizowane w ramach I Międzynarodowej Konferencji Naukowej
z cyklu AKTYWIZACJA JEDNOSTEK, GRUP I ZBIOROWOŚCI
W ŚRODOWISKU LOKALNYM Człowiek w przestrzeni lokalnej – dobre
praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej Innego
w warunkach wielokulturowości
Cieszyn 25.02.2014 r.
mgr Aleksandra Pyrzyk-Kuta
Zakład Pedagogiki Twórczości i Ekspresji Dziecka,
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Akcja animacja! – pobudzające kroki, tańce
i podskoki
Warsztat związany jest z rolą animatora zabaw
dziecięcych i czasu wolnego. Nauczymy się
prostych tańców i zabaw, które integrują grupę,
pobudzają do działania. Nabyte umiejętności będą
przydatne w woluntarystycznej, eventowej czy
zawodowej pracy z grupą.

Sandra Kocjan pod opieką mgr Aleksandry
Gancarz
Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej
III rok Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej
i Terapii Pedagogicznej, Wydział Etnologii i Nauk
o Edukacji Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doświadczanie głębi spotkania z Innym
i Obcym
Warsztat będzie prowadzony metodą bibliodramy,
która polega na głębszym poznawaniu tajemnic
Pisma Świętego z wykorzystaniem elementów
teatru i psychodramy. Celem zajęć będzie
rozbudzenie zainteresowań innymi kulturami
i religiami, poznanie siebie oraz własnego stosunku
do Innych, budowanie otwartości na drugiego
człowieka. Poprzez zabawy, gry, rozmowy,
wspólne czytanie fragmentów Pisma Świętego
i grę aktorską, która jest nieodłącznym elementem
bibliodramy, uczestnicy warsztatów będą mogli
przełamać tkwiącą w nich barierę strachu, wstydu
i stresu.

dr Katarzyna Marszałek

dr Przemysław P. Grzybowski

Zakład Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Katedra Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej, Wydział
Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Mediacja jako narzędzie integracji społecznej
Warsztat będzie składał się z dwóch części:
teoretycznej dotyczącej podstawowych założeń
mediacji i możliwości jej zastosowania oraz
praktycznej – ćwiczeń ukazujących aktywne
rozwiązywanie problemów z użyciem mediacji.

Chorzy i umierający jako Inni i Obcy.
Spotkanie z nieuniknionym
Celem warsztatu jest postawienie jego uczestników
w sytuacjach, z którymi mogą się spotkać między
innymi w szpitalach, hospicjach, domach opieki
i domach rodzinnych, w których przyjdzie im
zetknąć się z chorymi i umierającymi. Uczestnicy
warsztatów będą mieć okazję przećwiczenia
różnych form rozmowy oraz innych interakcji
z chorymi i umierającymi, co może być cenne dla
osób planujących podjęcie aktywności w ramach
wolontariatu, opieki nad chorymi i umierającymi
w rodzinie i podobnych okolicznościach.

Warsztaty prowadzone przez mgr Aleksandrę Pyrzyk-Kuta

Warsztaty prowadzone przez dra Przemysława Pawła Grzybowskiego

dr Katarzyna Jas Warsztaty bajkoterapeutyczne: Czy to bajka czy nie bajka?
Warsztaty dla studentów pedagogiki WEiNoE oraz słuchaczy Cieszyńskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w ramach II konferencji Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych
z cyklu Międzynarodowych Konferencji Naukowych AKTYWIZACJA JEDNOSTEK, GRUP
I ZBIOROWOŚCI W ŚRODOWISKU LOKALNYM, 18.03. 2014

dr Katarzyna Jas Kompetencje międzykulturowe 1.04.2015 r. Prowadzenie warsztatów
w ramach akcji: Dzień Otwarty Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie,
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
dr Katarzyna Jas Młodość i starość co nas łączy?
Warsztaty 21-24 września 2015 Warsztaty w ramach drugiej edycji Letniej Szkoły Nauk
Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego
W ramach warsztatów będziemy dyskutować o tym co łączy, a nie dzieli, porozmawiamy
o radości życia, pasji ale i wzajemnych oczekiwaniach, powodach braku zrozumienia
pomiędzy młodszym, a starszym pokoleniem. Uczestnicy warsztatów podejmą próbę
odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego jesteśmy sobie potrzebni”. Spotkanie to będzie okazją do
przyjrzenia się własnym stereotypom i barierom w komunikacji na temat osób starszych.
Warsztaty skłonią do refleksji nad własną starością, do której w myśl słów Profesora Jana
Szczepańskiego należy się przygotować, „stworzyć filozofię starości tak, by nauczyć się być
starym, jeszcze nim jesteśmy starzy, tak jak zawodu i dojrzałości uczymy się za młodu ”.
Warsztaty w ramach V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Aktywizacja
jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym CZŁOWIEK W SYTUACJI
ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I EDUKACYJNYM

14.04. 2016 r.
mgr Sylwia Ryszawy Oczyma wyobraźni – trudności osób niewidomych
Egzemplifikacją potencjału tkwiącego w osobach niewidomych są artyści światowej sławy,
jak Andrea Bocelli, Ray Charles, Stevie Wonder i wielu innych. Osoby niepełnosprawne
stanowią jednak grupę szczególnie narażoną na wykluczenie społeczne. Udział w warsztatach
będzie szansą na poszerzenie wiedzy na temat osób niewidomych oraz praktycznego
doświadczenia trudności w ich codziennym życiu. Celem warsztatu jest kształtowanie
empatii, postaw otwartości i tolerancji, przyczyniających się do integracji
z osobami niepełnosprawnymi.

Warsztaty prowadzone przez mgr Sylwię Ryszawy

dr Barbara Chojnacka-Synaszko Gorszy start – słabsze wyniki? Zróżnicowane szanse osób
dyskryminowanych
Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję zapoznać się ze sposobami powstawania zjawiska
nierówności społecznej. Zastanowią się nad tym, na ile opinie na temat innych związane są ze
stereotypami. Podejmą rozważania dotyczące różnic w możliwościach samorozwoju osób
doświadczających dyskryminacji z powodu swojej przynależności do danej grupy.

Warsztaty prowadzone przez dr Barbarę Chojnacką-Synaszko

Współpraca z Katolickim Liceum Ogólnokształcącym Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich w Wodzisławiu Śląskim
Od 2012 roku Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji prowadzi współpracę dydaktyczną
z Katolickim Liceum Ogólnokształcącym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Wodzisławiu
Śląskim. W ramach współpracy uczniowie uczestniczą w warsztatach organizowanych
w ramach Uniwersytetu dla Szkół na Wydziale oraz w Liceum. Współpracę zainicjowała mgr
Aleksandra Gancarz.
Zbiórki charytatywne
Pracownicy zakładu wspólnie z członkami Koła Naukowego Pomocy Społecznej są
współorganizatorami zbiórek charytatywnych. Akcje charytatywne na rzecz Domu Matki
i Dziecka „Słonecznik” wspólnie ze studentami pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
w 2014 roku, zainicjowały mgr Aleksandra Gancarz, dr Katarzyna Jas, mgr Sylwia Ryszawy.
Zbiórka materiałów plastycznych i papierniczych dla dzieci - uczestników zajęć w Centrum
Profilaktyki Edukacji i Terapii "Kontakt" w Cieszynie, 24-26.11.2015r.
Zbiórka żywności oraz środków chemicznych dla mieszkańców Domu Matki i Dziecka
"Słonecznik" w Cieszynie, 17-19.11.2015r.

Zbiórka artykułów chemicznych oraz środków czystości dla mieszkańców Domu Matki
i Dziecka "Słonecznik" w Cieszynie, 18-21.05.2015r.
29.05-01.06.2016 r. Zbiórka artykułów chemicznych, baterii oraz puszek na rzecz Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Cieszynie.
DZIAŁANIA W ŚRODOWISKU LOKALNYM PODEJMOWANE
STUDENTÓW W RAMACH REALIZACJI PRZEDMIOTÓW:

PRZEZ

„USTRONIACZEK” - studenci II roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z asystentem
rodziny w ramach zaliczenia przedmiotu projektowanie działań w środowisku prowadzonego
przez dr Katarzynę Jas, w dniu 28.05.2016 roku współorganizowali imprezę
„USTRONIACZEK”.
Przedsięwzięcie
organizowane
było
przez
Ośrodek
Socjoterapeutyczny Wsparcia Dziennego „Można inaczej” dla dzieci z okazji Dnia Dziecka
we współpracy z Urzędem Miasta Ustroń. Impreza miała charakter rekreacyjno-rozrywkowy
i była przeznaczona dla dzieci w wieku 3–12 lat.
„Łączmy się" - projekt realizowany w ramach przedmiotu projektowanie działań
w środowisku prowadzonego przez dr hab. Alinę Szczurek-Boruta w Powiatowym Domu
Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" znajdującym się przy ulicy Korfantego 1 w Cieszynie,
uczestnikami projektu byli też uczniowie klasy I SP nr 1 w Cieszynie, celem projektu było
uwrażliwienie dzieci na samotność osób starszych, odnajdywanie elementów wspólnych,
łączących oba pokolenia; realizatorzy – studenci kierunku pedagogika; specjalność
pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z asystentem rodziny, II rok, studia stacjonarne, czas
realizacji kwiecień, maj 2016.

„Na sygnale”- projekt realizowany w ramach przedmiotu projektowanie działań
w środowisku prowadzonego przez dr hab. Alinę Szczurek-Boruta z myślą o potrzebach
rodzin podopiecznych Hospicjum „Otwarte drzwi” mieszczącego się w Skoczowie. Jego
celem było wsparcie placówki poprzez zbiórkę zabawek i książek dla dzieci, dodatkowo
równolegle prowadzona była akcja pisania listów dla chorego Bartka; realizatorzy – studenci
kierunku pedagogika; specjalność pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z asystentem
rodziny, II rok, studia stacjonarne, czas realizacji kwiecień, maj 2016.
Współpraca z Akademickim Związkiem Sportowym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
Współpraca w organizowaniu imprez sportowych:
- I Mikołajkowego turnieju badmintona oraz tenisa stołowego, 08.12.2015r.
- Studenckiego Turnieju Koszykówki, 07.03.2016r.
- Akademickich Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Kobiet – półfinał D, 7-10.04.2016.
- Turnieju Champion League UŚ, 13.05.2016r.

Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Kobiet – półfinał D

