Szanowni Państwo,
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego – Akademicki Krąg Korczakowski
działający przy Uczelni oraz Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień, w
porozumieniu z Polskim Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka, dla uczczenia 25
rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka organizują sesję na temat:
„Nierozumną miłością można katować dzieci – prawo winno je wziąć w opiekę”.
Założeniem naszego spotkania jest zaakcentowanie ważności przestrzegania praw
dzieci. Pragniemy zaprosić naszych gości – naukowców, nauczycieli i studentów do
dyskusji na temat przestrzegania praw dziecka w dzisiejszych realiach życia
społecznego w naszym kraju. Ponadto w naszym spotkaniu udział wezmą członkowie
Zarządu Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.
Przez wzgląd na wagę tematu, jak również możliwość kontaktu z korczakowcami z
całego kraju serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w naszym spotkaniu.
Sesja odbędzie się 11 grudnia 2014 w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa
Rusieckiego przy ul. Bydgoskiej 33. Początek o godz. 10.00. Prosimy o potwierdzenie
uczestnictwa na adres poczty elektronicznej:
dziekantp@osw.olsztyn.pl lub telefonicznie 89 526 87 22
do 5 grudnia 2014.

Program sesji
Część I
 10.00-10.10 – rozpoczęcie
 10.10-10.30 – Sens i potrzeba wartości w działaniach wychowawcy
i nauczyciela - dr hab. Danuta Wajsprych, prof. OSW, dziekan Wydziału Nauk
Humanistyczno-Społecznych
 10.30-10.50 – Co czują dzieci kiedy mają prawa? – mgr Małgorzata
Jesionowska
 10.50-11.10 – Prezentacja dorobku i oferty Polskiego Stowarzyszenia im.
Janusza

Korczaka

–

mgr

Barbara

Janina

Sochal,

przewodnicząca

Stowarzyszenia
 11.10-11.30 – dyskusja
11.30-12.00 – przerwa
Część II - warsztatowa
 12.00-13.30 – dyskusja w kręgach tematycznych, ze swobodnym udziałem
uczestników:
1. Rodzice a prawa dziecka – świadomość, odpowiedzialność, potrzeba edukacji –
moderator dr Mariusz Wawrzyniak
2. Ochrona i promocja praw dziecka w szkołach i placówkach – moderują Teresa
Szczepańska i Jolanta Ślęzak (PSK)
3. Ochrona dziecka przed przemocą – moderator mgr Małgorzata Jesionowska
4. Ochrona praw dziecka z niepełnosprawnością – założenia prawne a praktyka
oświatowa. – moderator mgr Barbara Janina Sochal (PSK).
 13.30-14.00 – podsumowanie i zakończenie sesji

