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Z kraju i ze świata

Sprawozdanie z konferencji naukowej
Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku
przedszkolnym i szkolnym, 8.06.2018 r., Toruń
Jacek J. Błeszyński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych,
Katedra Logopedii
Konferencja naukowa Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym. Współpraca z rodzicami, która odbyła się w Centrum Dialogu w Toruniu, została
zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Katedrę Logopedii Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przy
współpracy z Logopedycznym Kołem Naukowym. Konferencję otworzył mgr Marek Gralik, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
Pierwszy wykład wygłosił prof. Aleksander Nalaskowski.
Przedstawił w nim naturalny i kulturowy wymiar procesu
rozwoju i wychowania dziecka, zwracając uwagę na bardzo
ważny aspekt procesu wychowania, jakim jest upodmiotowienie wychowanka. Kolejne wystąpienie, przygotowane
przez dr hab. Dorotę Podgórską-Jachnik, dotyczyło wzorców komunikacji na płaszczyźnie nauczyciel/wychowawca – rodzice dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Następnie prof. Jacek Błeszyński
przedstawił wyniki i wnioski z przeprowadzonych badań
pilotażowych dotyczących stanu zaburzeń mowy u dzieci z przedszkoli i szkół na terenie Torunia. Czwarty wykład wygłosiła mgr Danuta Lauks, podczas którego zaprezentowała, w jaki sposób może być wspomagany – przy
współpracy z rodzicami – rozwój dziecka w środowisku
przedszkolnym i szkolnym w świetle przepisów prawa
oświatowego. Część wykładową zakończyło wystąpienie
mgr Sylwii Kalukiewicz, podczas którego przedstawione
zostały wyniki badań dotyczących systemu wspomagającego odbiór dźwięków w przypadku zaburzeń centralnego
przetwarzania słuchowego. Po przerwie kawowej zaprezentowały się dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 w Brodnicy oraz Szkoła Podstawowa nr 12 w Grudziądzu, których uczniowie pokazali swoje talenty. Przedstawiciele tych
szkół zwrócili uwagę na znaczenie dobrego kontaktu z rodzicami dziecka, angażowanie ich w jego rozwój oraz rolę
efektywnej współpracy.
Liczba przybyłych na konferencję uczestników świadczy
o nieustannym zainteresowaniu problemem polepszania
współpracy z rodzicami, co jest jednym z warunków efektywnego rozwoju i edukacji młodego człowieka.
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