Konferencja „Z dzieckiem w świat wartości”
Wiosenne konferencje stały się od kilku lat tradycją w Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koninie Filii w Turku. W tym roku konferencja pod
hasłem „Z dzieckiem w świat wartości” odbyła się 16 maja 2017 roku. Temat spotkania
nawiązywał do jednego z kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017 Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. W konferencji uczestniczyli nauczyciele
z miasta Turku, powiatu tureckiego oraz powiatów ościennych.
Pierwszym punktem w programie konferencji było wystąpienie pani Romualdy ZagozdyFrątczak – psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku. Podczas wykładu
pt. Wychowanie bez wartości – droga donikąd podkreślała ona znaczenie poczucia własnej
wartości jako podstawy, na której kształtują się wszystkie pozostałe wartości w życiu
człowieka. Ogromny wpływ na budowanie właściwego poczucia własnej wartości dziecka
mają jego rodzice, ich zachowania i postawy sprzyjające wzmacnianiu u dziecka wiary we
własne możliwości.
Kolejne dwie części konferencji poprowadziły panie Barbara Michalska i Agata
Kobylińska z EduKABE Fundacji Kreatywnych Rozwiązań. Fundacja ta podejmuje różnego
typu działania (warsztaty, konferencje, seminaria, zajęcia profilaktyczne dla uczniów
i uczennic oraz ich rodziców) zmierzające do zapobiegania: przemocy fizycznej i psychicznej,
cyberprzemocy, krzywdzenia seksualnego dzieci i młodzieży, przemocy rówieśniczej.
Podczas wystąpienia pt. Kreatywne e-rozwiązania w pracy z wartościami, prowadzące
pokazywała w jaki sposób, wykorzystując możliwości cyberprzestrzeni, kształtować
właściwe postawy wśród dzieci oraz popularyzować najważniejsze wartości.
Po krótkiej przerwie organizacyjnej rozpoczął się ostatni punkt konferencji - ogłoszenie
wyników i wręczenie nagród w zorganizowanym przez CDN PBP w Koninie Filię w Turku
konkursie plastycznym „Chciałabym/Chciałbym być jak…”. W tej części spotkania
uczestniczyli laureaci konkursu (uczniowie klas IV-VI ze szkół podstawowych w Turku
i powiecie tureckim) wraz z rodzinami. Przewodnicząca komisji konkursowej pani
Aleksandra Czajkowska z CDN PBP w Koninie ogłosiła nazwiska osób nagrodzonych oraz
wyróżnionych w konkursie, otrzymały one nagrody, gratulacje oraz gromkie brawa.
Potem wszyscy zebrani oglądali, przygotowaną w holu Biblioteki, wystawę prac
dostarczonych na konkurs.

