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WYJŚCIE Z CIENIA 

dobre praktyki edukacji dorosłych w obszarze włączania społecznego  

 

Program Konferencji 

 

28 listopada (środa) 2018  

Gdynia, Pomorski Park Naukowo Technologiczny, al. Zwycięstwa 96/98. Budynek III 

 

8.30 Rejestracja  

 

9.00  Rola edukacji w realizacji działań społecznych.  

Mirosława Jezior – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.  

Jarosław Józefczyk – Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni 

 

9.15 „Edukacja dorosłych jako narzędzie do włączenia społecznego”  

Opowieść o początkach i celu wspólnej wędrówki. O przemierzaniu Europy w poszukiwaniu 

inspiracji w obszarze edukacji i włączania społecznego … o miejscach, ludziach,  relacjach.   

Piotr Harhaj  - koordynator projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Gdynia, Polska)   

 

9.45 Prezentacje organizacji i instytucji Partnerstwa  

 

 „Pomoc do samopomocy w Szkole Kofoeda  – edukacja wspierająca, nieuzależniająca” 

Ellen Chrisiansen.- Kofoed Skole (Kopenhaga, Dania)  

 

„Edukacja nieformalna – dlaczego jest ważna”   

Martin Gbur - MVO Proxima (Koszyce Słowacja)   

 

 „Jak wejść do koła zmiany i wyjść z błędnego koła uzależnienia” 

 Paweł Woźniakowski - Stowarzyszenie Solidarni Plus, (Wandzin, Polska)  

 

 „Idea samouczącej się organizacji gdyńskim ośrodku pomocy społecznej”  

Jarosław Józefczyk – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Gdynia, Polska)  

 

11.00 Przerwa  

 

12.00 Wyjście z cienia 

Prezentacja osobistych doświadczeń  wychodzenia poza codzienność w poszukiwaniu 

rozwiązań w obszarze włączania społecznego osób marginalizowanych. 

 

13.00 Czego się nauczyliśmy podczas wędrówki edukacyjnej? I co z tego wynika ? 

Prezentacja wędrówki i jej rezultatów. 

 

14.00 Erasmus + Edukacja dorosłych prezentacja oferty w rozwoju edukacji dorosłych 

Alina Respondek/Michał Chodniewicz – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus +  

 

14.30 Zakończenie konferencji i zaproszenie na warsztaty 
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29 listopada (czwartek) 2018  

Gdynia, Pomorski Park Naukowo Technologiczny, al. Zwycięstwa 96/98. Budynek III 

 

08.30 Rejestracja  09.00 Prezentacja założeń warsztatów  

10.00 Warsztaty 12.00 Lunch  

12.30 Warsztaty  14.30 Podsumowanie warsztatów  15.00 Zakończenie  

 

1. „Motywacja przez komunikację” – Bartek Karcz (Uniwersytet SWPS, MOPS Gdyni)  

Interaktywny warsztat odnosi się do współpracy i sposobu komunikacji, który wzmacnia 

lub osłabia motywację w organizacji. Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają  

się z koncepcjami modeli komunikacyjnych i motywacyjnych.    

 

2. „Żywa biblioteka” – Martin Gbur (T-SYSTEMS Slovakia)   

Celem warsztatu jest poznanie innowacyjnego sposobu  na zmierzenie się  

z uprzedzeniami i dyskryminacją, z wykorzystaniem spotkania i rozmowy Biblioteka 

posługuje się językiem i mechanizmami biblioteki. Umożliwia pełne szacunku rozmowy, 

oraz  zapoznanie się z „osobistymi historiami”, które mogą pozytywnie wpłynąć na 

postawy i zachowania ludzi w stosunku do tych osób, które są zagrożone wykluczeniem  

i marginalizacją. 

 

3. „Ja – dokąd zmierzam w rozwoju osobistym” (Piotr Wołkowiński)   

Warsztat oparty na działaniu, dialogu, a prze wszystkim współodczuwaniu i stawianiem 

egzystencjalnych pytań: Kim jestem?, dokąd zmierzam ? jaka jest jakość mojego życia? 

Czy odpowiedzi na te osobiste pytania mają fundamentalne znaczenie w procesie bycia  

w relacji z drugim człowiekiem, także w relacji edukator- uczeń, pracownik socjalny- 

klient, terapeuta – pacjent. Warsztat otworzy przestrzeń do poszukiwań odpowiedzi na  

te ważne pytania, w perspektywie osobistej postawy, gotowości i motywacji  

do współdziałania. 

 

4. Teatr forum narzędziem w edukacji – Jarosław Rebeliński (Teatr Forum) 

Celem warsztatu  jest zapoznanie się z ideą interaktywnej formy teatru, stworzoną przez 

brazylijskiego reżysera i pedagoga Augusto Boala. Kluczowe wartości leżące u podstaw 

tej  teatralnej pracy to: solidarność z ludźmi uciśnionymi, współczucie dla innych, wiara 

w ich zdolności do dokonania zmiany we własnym życiu. Teatr Forum sprzeciwia się 

automatyzacji ludzkiego życia. Pozwala na twórcze podejście do problemów 

społecznych, umożliwia analizę różnych punktów widzenia - różnych postaci, a zarazem 

na poszukiwanie rozwiązań trudnych sytuacji.  

 

5. „Odmień swoją głowę - nowoczesne metody w edukacji z wykorzystaniem gier.  
 Roman Ludkiewicz, Piotr Harhaj (Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego, 

MOPS Gdynia 

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z koncepcją prowadzenia działań 

edukacyjnych w oparciu o uczestnictwo osób np.: niepełnosprawnych, doświadczających 

kryzysów psychicznych oraz wykorzystaniem gry planszowej.  Uczestnicy zapoznają się 

z ideą i planem  warsztatów, a także wezmą udział w rozbudowywaniu gry planszowej 

„Odmień Swoją Głowę – schizofrenia – nie oceniaj” Zdobędą tez narzędzia do 

samodzielnego przygotowania warsztatów edukacyjnych w interesujących ich tematach. 
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6. „Edukacja z pierwszej ręki” Joanna Rogalska, Jan Sitny, Katarzyna Bielik, Katarzyna 

Szczepaniak, SAMOPOMOC – EX –IN, MOPS Gdynia.   

Warsztaty prowadzone przez osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego  

i profesjonalistów,  które mają na celu przybliżenie dobrych praktyk w zakresie edukacji 

na temat zdrowia psychicznego. Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z ideą EX-

IN, i z działaniami edukacyjnymi, w których biorą udział edukatorzy z doświadczeniem 

kryzysu psychicznego. Stworzą profil odbiorcy i edukatora. Zastanowią się jak może 

wyglądać edukacja z pierwszej ręki w ich miejscu pracy.  

 

Konferencja będzie tłumaczona na język angielski. Wszystkie warsztaty odbędą się  

w języku polskim.     

 

 

 

 

 
 


