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europejskiej - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”  

Wołów, 09.10.-12.10.2014r. 

 

Projekt Objęty Honorowym Patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty  

i Starosty Wołowskiego.  

Wychowywać to kochać i wymagać – to główne motto ogólnopolskiego 

programu edukacyjnego pn. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców dla tych wszystkich, 

którzy zajmują się wychowywaniem młodego pokolenia. Program ten opiera się na 

koncepcji „Wychowanie bez porażek” Thomasa Gordona a jego autorką  

i pomysłodawczynią jest psycholog Joanna Sakowska. Głównym celem tego zakrojonego 

na szeroką skalę przedsięwzięcia jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu 

sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. To także nauka umiejętności 

lepszego porozumiewania, refleksja nad własną postawą wychowawczą, możliwość 

wymiany doświadczeń i tak ważnego szczególnie w dobie naszych czasów kształtowania 

więzi opartych na wzajemnym szacunku i tolerancji. Szkoła dla Rodziców nie uczy 

gotowych „metod” postepowania, ale w głównej mierze opiera się na zbudowaniu 

pozytywnej relacji opartej na dialogu i podmiotowym traktowaniu.  
Ta nowoczesna i w sposób doskonały osadzana w realiach dzisiejszych czasów 

„szkoła” objęła swoim zasięgiem cały kraj. Realizowana jest także od 2004r. w powiecie 

wołowskim przez pracowników merytorycznych Powiatowego Centrum Edukacji  

i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie. Rok 2014 jest rokiem szczególnym 

z racji okrągłego jubileuszu10-lecia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Z tej okazji 

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie 

zorganizowało konferencję w ramach Międzynarodowego Seminarium Naukowego 

„Niemcy i Polacy w kształtowaniu wspo lnoty europejskiej - Szkoła dla Rodzico w  

i Wychowawco w”. Projekt został objęty honorowym patronatem przez Dolnośląskiego 

Kuratora Oświaty we Wrocławiu Panią Beatę Pawłowicz, którą reprezentowali 

Wizytatorzy w osobie Pani Joanny Pocheć oraz Pana Zdzisława Lipińskiego. Honorowym 

patronatem konferencję otoczył także Starosta Powiatu Wołowskiego Pan Marek 

Gajos.  

Projekt stanowi kontynuację rozpoczętej polsko-niemieckiej współpracy  

na podstawie podpisanej międzynarodowej umowy partnerskiej pomiędzy Poradnią 

Wychowawczą w Powiecie Harburg (Dolna Saksonia) z siedzibami w Bucholz i w Winsen, 

a Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie  

w dniu 18 czerwca 2010r. w Harburgu.  Konferencja inaugurująca projekt 

międzynarodowy miała miejsce w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie dnia 

10 października 2014 roku. Rozpoczęła ona 4-dniowe polsko – niemieckie seminarium 

międzynarodowe pod nazwą: „Niemcy i Polacy w kształtowaniu wspólnoty europejskiej”. 

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani Krystyna Adaśko - edukator, 

koordynator, realizator programu, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, która powitała licznie zgromadzonych na 

Zamku Piastowskim gości. Pan Starosta również przywitał uczestników tegorocznych 

obchodów. Wspomnianymi wyżej uczestnikami konferencji byli przyjaciele  



 
 

z partnerskiego, zaprzyjaźnionego powiatu Harburg w Niemczech, którzy przyjechali, aby 

nauczyć się jednego z najbardziej wartościowych programów jaki Polska ma w zakresie 

treningu umiejętności wychowawczych: Szkoła dla rodziców i wychowawców. Natomiast 

w ubiegłym roku pracownicy PCEiPPP w Wołowie byli u niemieckich partnerów  

w zakresie seminarium „Kryzys rodziny – separacja, rozwód a dziecko”. Na konferencji 

swoją obecnością zaszczycili także członkowie Zarządu Powiatu Wołowskiego, Pan 

Wicestarosta Grzegorz Łyczko, Pan Wacław Kwiek, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Wołowie Pan Maciej Nejman, Przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego Pan 

Zbigniew Skorupa, Przewodniczący Komisji Edukacji Pan Józef Szumilas a także licznie 

zgromadzeni dyrektorzy, wicedyrektorzy, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, 

wychowawcy, przedstawiciele służby sądowej, pomocy społecznej, wszystkich instytucji, 

które współpracują dla dobra dziecka, dla dobra rodziców. Przybyli także rodzice, 

bowiem to od nich rozpoczyna się cały proces wychowawczy konturowany następnie  

w przyszłości.  

Partnerzy z Niemiec skierowali słowa podziękowania w kierunku Dyrektor 

Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie  

z z yczeniami kontynuacji realizowanych wspo lnie działan . Zgromadzeni gos cie mieli 

takz e moz liwos c  obejrzenia filmu pt. „Szkoła dla rodzico w i wychowawco w”  

– w doskonały i niepowtarzalny sposo b obrazującego załoz enia programu. Wspomniany 

film powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Szkoła dla Rodzico w i Wychowawco w. 

Konferencja w głównej mierze prowadzona była w języku polskim, z tego też 

względu, że dla partnerów przygotowano materiały z omawianymi treściami 

wartościowego materiału w języku niemieckim. Pani Dyrektor Krystyna Adaśko 

przedstawiła ogólnopolskie  założenia programu i sposób prowadzenia poszczególnych 

sesji oraz zakres istotnych tematów i zagadnień, które są poruszane na warsztatach. 

Dopełnieniem wypowiedzi były interesujące wspomnienia z poszczególnych zajęć a także 

wzruszające anegdoty, które z pewnością każdemu zapadną głęboko w pamięci. Ostatnią 

częścią konferencji było podsumowanie realizacji programu Szkoła dla rodzico w  

i wychowawco w na terenie powiatu wołowskiego w latach 2004-2014.  Informacje  

te zaprezentowały: Pani Ewa Stro z yk oraz Pani Dagmara Danielczyk-Słomian - realizatorki 

Szkoły dla Rodzico w i Wychowawco w będące jednoczes nie pracownikami Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznych w Brzegu Dolnym i w Wołowie – PCE i PPP w Wołowie. 

Konferencja zorganizowana przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie z całą pewnos cią utwierdziła wszystkich  

w przekonaniu, z e jest to program godny uwagi i jeden z najlepszych w Polsce. Tradycją 

stały się  coroczne seminaria bazujące na współpracy merytorycznej opartej na wymianie 

doświadczeń, dzielenia się wiedzą i wypracowanymi metodami pracy w zakresie pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. Realizowane są po to, aby uczyć się od siebie, aby być 

starać się być coraz lepszymi w tym, co robimy, czyli w pomocy psychologiczno  

– pedagogicznej.   

 

 

 



 
 

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali materiały merytoryczne: 

 Film „Szkoła dla Rodzico w i Wychowawco w”  

 Wykład P. Joanny Sakowskiej – „Dialog – podstawa wychowania” 

 Ogo lnopolski opis programu Szkoła dla Rodzico w i Wychowawco w– prezentacja  

multimedialna Os rodka Rozwoju Edukacji w Warszawie 

 Szkoła dla Rodzico w i Wychowawco w w powiecie wołowskim 2004-2014 

 Artykuł P. Krystyny Adas ko – „Wychowywac  to kochac  i wymagac ”  

 Szkoła dla Rodzico w i Wychowawco w – prezentacja multimedialna - PCE i PPP – 

Woło w 

 „Jak kochac  i wymagac ” – poradnik dla rodzico w – publikacja ORE 

 „Rola dziadko w w wychowaniu wnuko w” – raport CBOS 

 Zeszyty metodyczne – Szkoła wobec mobilnos ci zawodowej rodzico w i opiekuno w 

 Film Fundacji Dzieci Niczyje – „Zamiast klapsa”  

 

Konferencja jubileuszowa stanowiła wprowadzenie do zajęc  warsztatowych 

międzynarodowego seminarium naukowego „Niemcy i Polacy w kształtowaniu wspo lnoty 

europejskiej- Szkoła dla Rodzico w i Wychowawco w”, kto re było kontynuowane w dniach 

11-12.10.2014r.  W zaciszu sali konferencyjnej PCE i PPP w Wołowie partnerzy niemieccy- 

psycholodzy, pedagodzy z poradni w Bucholz i w Winsen pracowali nad wybranymi 

modułami programu: 

 Przedstawienie założeń i charakterystyka zajęć warsztatowych Szkoła dla 

rodziców i wychowawców- moduł prowadzony przez edukatora programu  

Krystynę Adas ko - dyrektora PCE i PPP w Wołowie 

 Uczucia- moduł prowadzony przez realizatorki programu - Ewę Stro z yk-psycholog 

i  Małgorzatę Klemens - pedagog PPP w Wołowie 

 Wpisywanie dzieci w role i uwalnianie od grania narzuconych ról-  

–moduł prowadzony przez realizatorkę programu - Dagmarę Danielczyk-Słomian-

psycholog PPP w Brzegu Dolnym. 

 

Projekt zakon czyła sesja podsumowująca, słuz ąca refleksji wykorzystania 

zaprezentowanych wartos ci merytorycznych przez partnero w niemieckich  

w bezpos redniej i codziennej pracy z rodziną oraz deklaracji kontynuowania kolejnych 

moduło w programu „szkoła dla rodzico w i wychowawco w” w kolejnych latach 

wspo łpracy pomiędzy placo wkami. Partnerzy z Niemiec zachwyceni byli merytorycznym 

i gos cinnym podjęciem ich w powiecie wołowskim i z dumą stwierdzili, z e Powiat 

Wołowski to ich „drugi dom”. Realizacja międzynarodowego seminarium naukowego 

„Niemcy i Polacy w kształtowaniu wspo lnoty europejskiej- Szkoła dla Rodzico w  

i Wychowawco w” w Wołowie w dniach 09.10.-12.10.2014r. moz liwa była dzięki 

pozyskaniu s rodko w finansowych z Fundacji Wspo łpracy Polsko-Niemieckiej.  

W projekcie uczestniczyło 70 osób, w tym 8 partnerów niemieckich z Powiatu 

Harburg. Koszt projektu wyniósł 14 tys. złotych w tym 12 tys. złotych sfinansowany 

w ramach projektu przez Fundację Współpracy Polsko- Niemieckiej. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


