Wydział Studiów Edukacyjnych

Poznań, 24.03.2021
Szanowni Państwo
W ramach współpracy Rady Pracodawców i Wydziałowego zespołu ds. kontaktów z
otoczeniem społeczno-gospodarczym na Wydziale Studiów Edukacyjnych, uprzejmie
zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w
III Konferencji
pt.: „Obciążenia i zasoby we współpracy instytucji edukacyjnych, opiekuńczowychowawczych oraz działających w obszarze poradnictwa, pomocy i wsparcia
ze środowiskiem społecznym
która odbędzie się na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w dniu 22 kwietnia
2021 roku o godz. 10.00., w formule online, na platformie Microsoft Teams
pod patronatem
Prorektora kierującego Szkołą Nauk Społecznych prof. dr hab. Zbyszko Melosika
Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej
Na dwóch poprzednich Konferencjach prowadziliśmy rozważania na temat możliwości i
ograniczeń współpracy międzyinstytucjonalnej oraz doświadczeń związanych z oferowaniem
różnych form pomocy i wsparcia osobom doświadczającym szeroko rozumianych trudności
życiowych w perspektywie funkcjonowania instytucji.
Tym razem chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w dyskusji na temat warunków –
czynników
środowiskowych,
organizacyjnych,
prawnych,
ekonomicznych,
oraz
podmiotowych – umiejętności, cech, właściwości osobistych, które stanowią
zasoby we współpracy z ludźmi, są źródłem siły, dają poczucie wsparcia, rozwijają
kompetencje, wzmacniają (psychicznie), uświadamiają sens życia i pracy, rozszerzają
perspektywę, inspirują, poprawiają samopoczucie bądź
przeszkody w skutecznym działaniu, przyczyny przeciążenia, powody wypalenia
zawodowego.
Biorąc powyższe pod uwagę, chcemy zaprosić Państwa do wymiany informacji na
temat czynników, które sprawiają, że współpraca z różnymi ludźmi w ramach funkcjonowania
instytucjonalnego wzmacnia zasoby osobowe, społeczne, środowiskowe, poprawia relacje
społeczne, przyczynia się do rozwoju rozmaitych umiejętności i uczy współodpowiedzialności
za realizowane działania i ich skutki i /lub wręcz przeciwnie - stanowi trudne do
przezwyciężenia wyzwanie i „odbiera siły”.
Zależy nam na podzieleniu się Państwa doświadczeniami w zakresie stosowanych
wobec Państwa i dla Państwa – pracowników instytucji wspierających innych ludzi - form
wsparcia i (samo)pomocy w budowaniu zasobów zdrowotnych i odpornościowych,
sprawiających, że „dajecie radę mimo wszystko.”
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Ważną częścią naszego spotkania będzie spontaniczna dyskusja wokół kwestii
podjętych w wystąpieniach i/lub refleksje dotyczące bieżących wyzwań w pracy pedagogicznej
w okresie pandemii. Tradycyjnie, zależy nam na tym, żeby Państwu oddać głos i umożliwić
zaprezentowanie swoich doświadczeń.
Ze względu na to, że skład Rady Pracodawców na kadencje 2020-2024 uległ
modyfikacji i w jej skład wchodzą osoby już nami współpracujące w poprzedniej kadencji oraz
nowi członkowie, chcielibyśmy, aby to spotkanie umożliwiło nam wzajemne poznanie się i
wymianę podstawowych informacji przydatnych do dalszej współpracy. A zatem w ramach
spotkania planujemy:
1. Syntetyczne zapoznanie członków powołanej Rady Pracodawców z ofertą dydaktyczną
Wydziału Studiów Edukacyjnych.
2. Dyskusję na temat zakresu i form współpracy Zakładów, Pracowni, Laboratoriów
Wydziału Studiów Edukacyjnych realizujących specjalności na kierunku pedagogika i
pedagogika specjalna z instytucjami otoczenia społecznego, stanowiącymi potencjalne
miejsca pracy dla absolwentów WSE.
3. Wymianę informacji na temat zakresu i form konsultacji dotyczących realizacji
kształcenia na kierunkach pedagogicznych.
4. Obrady plenarne w ramach III Konferencji Rady Pracodawców – szczegółowy program
załączamy w osobnym pliku.
Chcielibyśmy, aby to spotkanie stanowiło inspirację do generowania kolejnych
pomysłów, dało pozytywną energię do realizowania działań wspólnie z różnymi podmiotami
zewnętrznymi, stanowiło asumpt do podejmowania inicjatyw na rzecz szeroko pojętego
otoczenia społecznego.
Z poważaniem
Komitet Organizacyjny:
prof. dr hab. Magdalena Piorunek - przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Prodziekan ds. planowania i sprawozdawczości naukowej oraz współpracy z otoczeniem
dr Ewa Kasperek-Golimowska – sekretarz (Kasperek@amu.edu.pl tel. 604 17 89 77).
prof. UAM dr hab. Danuta Kopeć
prof. UAM dr hab. Agata Matysiak-Błaszczyk
prof. UAM dr hab. Renata Wawrzyniak-Beszterda
dr Joanna Nawój-Połoczańska
dr Joanna Kozielska
dr Agnieszka Skowrońska-Pućka
mgr Żaneta Garbacik
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