Sympozjum Korczakowskie w Gliwicach
12 listopada 2012 r. w ZSO nr 14 w Gliwicach podsumowano obchody Roku Janusza
Korczaka. Uroczystość miała wyjątkowy charakter, gdyż przebiegała w obecności Minister
Edukacji Narodowej - p. Krystyny Szumilas oraz Rzecznika Praw Dziecka - p. Marka
Michalaka. Oprócz oficjalnych wystąpień przedstawicieli lokalnych władz administracyjnych
i oświatowych w spotkaniu wzięli udział dyrektorzy szkół gliwickich oraz pedagodzy
szkolni, nauczyciele, przedstawiciele społeczności uczniowskiej Gliwic.
Młodzież szkolna w artystycznym przekazie „Uczę się ciebie, człowieku…”
zaprezentowała treści Korczakowskie, eksponując naczelną ideę Roku Korczakowskiego „Nie
ma dzieci – są ludzie”. Uczniowie wyraźnie podkreślali, że „dziecko nie dopiero będzie, ale
już jest człowiekiem (…) Dzieci to nie ludzie jutra, ale ludzie dnia dzisiejszego. Mają prawo
do tego, by traktować je poważnie, z wrażliwością i szacunkiem. Powinny mieć możliwość
stania się tym, kim zostać mają.”
Druga część uroczystości przebiegała w charakterze konferencji naukowej nt.
Koncepcje wychowawcze Korczaka w pracy z młodzieżą prowadzonej przez wykładowcę
akademickiego Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości z Wydziału Nauk
Humanistyczno-Społecznych - dr Małgorzatę Kitlińską–Król. Prelegenci - przedstawiciele
różnych placówek wychowawczych oraz instytucji współpracujących z młodzieżą dzielili się
swoimi refleksjami, omawiali doświadczenia pedagogiczne, wskazując na ponadczasowe
wzorce i idee wychowania Korczakowskiego. Oto tematyka dyskusji:
Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka
Korczakowskie podejście do spraw codziennych ucznia - szacunek, dialog z dzieckiem
Renata Paluch, przew. Kręgu Śląskiego Polskiego Stowarzyszenia im J. Korczaka
Pojęcie wychowania i wychowania personalistycznego
ks. Adam Spałek, przedstawiciel Diecezji Gliwickiej – wizytator diecezjalny
Mechanizmy budujące poczucie wartości dziecka
Aleksandra Szyszka, dyr. Gimnazjum nr 10 w Gliwicach
Idea Korczakowska w dzisiejszej pracy z dziećmi w placówkach opiekuńczo- wychowawczych
Małgorzata Harasymowicz, dyr. Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach
Trudności wieku dorastania i ich manifestacje
Grażyna Pakuła, dyr. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gliwicach
Negatywne zachowania i postawy nieletnich, jak im zapobiegać?
asp. Katarzyna Wosik, przedst. Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach – Wydział ds. Nieletnich
Rola mediów w kształtowaniu postaw młodzieży
Florian Brom, dyr. ZSO nr 11 w Gliwicach

W ramach kontynuacji idei realizowanej podczas dyskusji szkoła podjęła inicjatywę
organizowania cyklicznych konferencji poświęconych problemom wychowawczym
młodzieży.
W ostatniej części spotkania Rzecznik Praw Dziecka – p. Marek Michalak obejrzał
wystawę szkolną „Skrzydlate piękno”, która prezentuje ponad 100 gatunków ptaków
pochodzących z różnych zakątków świata w ich naturalnych ekosystemach. Ponadto
podziwiał autorski wernisaż fotografii ptaków.

