
Konferencja INNOWACYJNE METODY KOMUNIKACJI W EDUKACJI 

 19 października 2011 r.  studenci Naukowego Koła Resocjalizacji „Zespół R” oraz 

Naukowego Koła  Profilaktyki Społecznej wzięli udział w konferencji „Innowacyjne metody 

komunikacji w  edukacji”, która odbyła się w Zwoleniu. Studenci mogli uczestniczyć 

(zarówno w części plenarnej jak i warsztatowej) dzięki uprzejmości prowadzącego 

konferencję - Pana doktora Andrzeja Gołębiowskiego,  a także dzięki Pani Magister Dorocie 

Zbroszczyk, którym składamy serdeczne podziękowania.  

 Bardzo dobrze zorganizowana konferencja rozpoczęła się od oficjalnego powitania 

gości i uroczystego otwarcia działalności Stowarzyszenia Psychoedukacji i Profilaktyki  

„Wyjdź naprzeciw”. Po przemowach członków stowarzyszenia przyszedł czas na wystąpienia 

zaproszonych gości. Niezwykle interesujący referat wygłosił przedstawiciel Ośrodka 

Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu – Pan doktor Marian Łakomski, który mówił o 

znaczeniu komunikacji w procesie wychowywania dzieci zaznaczając przy tym jak ważne jest 

komunikowanie się bez przemocy. W sposób interesujący omówił język „szakala” i „wilka”, 

którym to, niestety, coraz częściej posługujemy się w stosunku do drugiego człowieka. Dr 

Łakomski uświadomił nam rzecz – wydawałoby się - oczywistą, ale jednak aktualnie trochę 

zapomnianą, a mianowicie podkreślił, że należy używać języka serca („żyrafy”), który to jest 

„mową ludzi, którzy troszczą się wzajemnie i pragną żyć w harmonii”. Język serca  to 

prawidłowy sposób komunikacji ułatwiający porozumienie międzyludzkie.  

W dalszej części konferencji wystąpiła dr Anna Przychodzka – Dziekońska z AHE w 

Łodzi z referatem na temat języka i literatury w odniesieniu do współczesnych mediów. 

Kolejny wykład wygłoszony został przez reprezentanta Ośrodka Szkolenia Nauczycieli w 

Tarnowie - dr Jacka Dziekońskiego i traktował o współczesnych piktogramach. Ostatni 

referent, dr Andrzej Gołębiowski, mówił o dialogu jako podstawie komunikacji służącej  

budowaniu edukacji w przestrzeni międzypokoleniowej. Następnie, po krótkim 

podsumowaniu sesji plenarnej przez Prezesa Stowarzyszenia – Andrzeja Kurka, a także dr 

Andrzeja Gołębiowskiego i przerwie kawowej, nadszedł czas na część warsztatową.  

Udział w konferencji poszerzył naszą wiedzę na temat innowacyjnych metod 

komunikacji i umożliwił poznanie nowych rozwiązań w dziedzinie skutecznego 

przekazywania informacji. Głęboko wierzymy, że wiedza, którą zdobyliśmy dzięki 

uczestnictwu w tym wydarzeniu pomoże nam w naszej dalszej praktyce zawodowej, ułatwi 

zrozumiały przekaz między nami a naszymi podopiecznymi.  

 


