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SPRAWOZDANIE
Z cyklu Międzynarodowych Konferencji Naukowych pod tytułem
AKTYWIZACJA JEDNOSTEK, GRUP I ZBIOROWOŚCI W ŚRODOWISKU
LOKALNYM

Z inicjatywy pracowników Zakładu Pedagogiki Społecznej i Edukacji
Międzykulturowej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Instytutu Nauk o Edukacji
w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w ramach cyklu pod tytułem
Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym, zorganizowane zostały
trzy konferencje.
Obrady skupiały się na następujących obszarach tematycznych:
I Konferencja - Człowiek w przestrzeni lokalnej – dobre praktyki wspierania rozwoju,
aktywizacji i integracji społecznej Innego w warunkach wielokulturowości
(25.02.2014)
II Konferencja - Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych (18.03.2014)
III Konferencja - Socjoterapia – jako forma wspierania rozwoju dzieci i młodzieży
(10.04.2014)
Cykl konferencji został zorganizowany przez cieszyński ośrodek akademicki, przy
współpracy Zespołu Pedagogiki Społecznej działającego przy KNP PAN, Zespołu Pedagogiki
Kultury i Edukacji Międzykulturowej działającego przy KNP PAN oraz uczelni
zagranicznych z Czech, Słowacji i Ukrainy.
Honorowy patronat nad cyklem konferencji objęli: Komitet Nauk Pedagogicznych
PAN, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk
o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Starosta Cieszyński oraz
Burmistrz Miasta Cieszyna.
Komitet Organizacyjny konferencji tworzyli: dr hab. Alina Szczurek-Boruta prof. UŚ,
dr Barbara Chojnacka-Synaszko, dr Jolanta Suchodolska, dr Małgorzata Stokłosa,
mgr Aleksandra Gancarz, mgr Katarzyna Jas, mgr Sylwia Ryszawy (Zakład Pedagogiki
Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Instytutu Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii
i Nauk o Edukacji Uniwersytetu).
Współorganizatorami wydarzenia były także instytucje lokalne oraz organizacje
pozarządowe: Biblioteka Miejska w Cieszynie, Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być
Razem”, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie,
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Cieszyński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodziny
SILOE IN NOBIS, Oddział Powiatowego TPD w Cieszynie; Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii w Bielsku-Białej; Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie;
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu; Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i Rodzinie „Można Inaczej” w Ustroniu, studenckie Koło Naukowe Edukacji
Międzykulturowej działające na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
W sesjach naukowych uczestniczyli, przede wszystkim przedstawiciele polskich
i zagranicznych ośrodków naukowych, a także władze samorządowe, pracownicy
administracji oświatowej, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz studenci
i doktoranci Uniwersytetu Śląskiego. Wszystkie spotkania naukowe miały charakter obrad
plenarnych, równolegle do dyskusji naukowych, w salach dydaktycznych Wydziału Etnologii
i Nauk o Edukacji odbywały się warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
studentów, a także seniorów. Zaproszeni goście mogli również skorzystać z bogatego
programu artystycznego.
Pierwsza konferencja podejmowała temat człowieka w przestrzeni lokalnej, zwracała
również uwagę na dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej
Innego w warunkach wielokulturowości. Krzewiona od lat, przez pracowników, studentów
oraz absolwentów cieszyńskiego ośrodka akademickiego, edukacja międzykulturowa
przyczynia się do powstawania pozytywnych relacji między uczestnikami społeczności
lokalnej. Jest to aspekt niezmiernie ważny z uwagi na zróżnicowane pod względem
społecznym, kulturowym, wyznaniowym środowisko cieszyńskie.
Spotkaniu
naukowemu
towarzyszyły:
warsztaty
dla
uczniów
szkół
ponadgimnazjalnych i studentów, kiermasz Stowarzyszenia „Być Razem”, wystawa prac
plastycznych wychowanków cieszyńskiego OREW oraz występ teatralny studentów
pedagogiki, specjalności animacja społeczno-kulturalna pt. „Legendy Cieszyńskie”
w reżyserii dr Ewy Tomaszewskiej.
Problematyka drugiej konferencji: Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych,
skłaniała uczestników do postrzegania starości jako dogodnego okresu w życiu człowieka do
poszerzania horyzontów, rozwijania pasji, nowych zainteresowań, talentów oraz rozszerzania
kontaktów interpersonalnych.
Konferencja przyczyniła się do wymiany polskich i zagranicznych doświadczeń,
poglądów, teoretycznych koncepcji dotyczących seniora; do poznania bogatej oferty
edukacyjnej i kulturalnej.. Podkreślano znaczącą rolę Uniwersytetów Trzeciego Wieku
w Polsce i poza jej granicami w budowaniu pozytywnych relacji między młodzieżą
a seniorami. Konferencja stanowiła okazję do spotkania społeczności cieszyńskiego ośrodka
naukowego, instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych działających
w Powiecie Cieszyńskim na rzecz osób starszych. Działania te dają nadzieję na tworzenie
lokalnego forum współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk wspierających
rozwój, aktywizację
i integrację seniorów. Zaznaczyć należy, że podejmowanie współdziałania powinny skupić się
na udzielaniu pomocy człowiekowi starszemu, w odnalezieniu tożsamości indywidualnej
i społecznej.
Spotkaniu naukowemu towarzyszyły: międzygeneracyjne warsztaty, w których
uczestniczyli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz studenci pedagogiki Wydziału
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Etnologii i Nauk o Edukacji, założeniem warsztatów było kształtowanie u seniorów oraz
młodzieży wzajemnej otwartości. Uczestnicy konferencji mogli również obejrzeć wystawę
prac absolwentki cieszyńskiego Wydziału Artystycznego Kingi Jacyk pt. „Ludzie znikąd”.
Ekspozycję tworzyło 12 portretów osób bezdomnych w wieku późnej dorosłości.
Zaproszeni goście mogli również wysłuchać koncertu Międzywydziałowego Zespołu
Folkowego „FolkUŚ”, działającego w cieszyńskim ośrodku akademickim.
Konferencja Naukowa pod tytułem Socjoterapia – jako forma wspierania rozwoju
dzieci i młodzieży odbyła się 10 kwietnia 2014 i była konferencją zamykającą cykl pod
tytułem AKTYWIZACJA JEDNOSTEK, GRUP I ZBIOROWOŚCI W ŚRODOWISKU
LOKALNYM.
Obrady konferencyjne przebiegały w dwóch sesjach plenarnych i skupiały się na
następujących obszarach tematycznych: wielowymiarowość socjoterapii w teorii i praktyce;
młodzież jako podmiot oddziaływań socjoterapeutycznych – dobre praktyki.
Głównym tematem konferencji było pojęcie socjoterapii, która jest główna formą
pomocy dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Uczestnicy obrad poruszali tematy współpracy w placówkach wychowawczoedukacyjnych. Spotkanie naukowe przyczyniło się do przedstawienia zalet form i metod
udzielanej pomocy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Zwrócono również uwagę, że
praca nad samym sobą jest główną zaletą socjoterapii.
Obradom naukowym towarzyszyły: występ zespołu „Chłopaki z MOS-u” Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bielsku-Białej oraz warsztaty, w których
uczestniczyli studenci pedagogiki Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji.
Szerokie zainteresowanie problematyką podejmowaną w ramach cyklu konferencji,
staje się impulsem dla dalszych rozważań naukowych zarówno w obszarze pedagogiki
społecznej jak i edukacji międzykulturowej, podejmowanych przez Zakład Pedagogiki
Społecznej i Edukacji Międzykulturowej.
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