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W dniu 10 czerwca miała miejsce międzynarodowa konferencja podsumowującą polsko-

angielski projekt Comenius Regio „New Skills: Learning For Success”.  
 

 
Projekt trwający 2 lata skierowany był do rodzin potrzebujących wsparcia w Radomiu oraz 

w Sefton (koło Liverpoolu). Poprzez specjalnie przygotowany rodzinny program oparty na technologii 
informacyjnej starano się stworzyć okazję rodzicom do doskonalenia swoich podstawowych 

umiejętności. Program TI został stworzony i wdrożony wspólnie ze szkołami wyższymi w Radomiu 

i Liverpoolu kształcącymi nauczycieli, dzięki czemu przyszli nauczyciele będą mogli podczas studiów 
zrozumieć znaczenie włączania rodziców w proces edukacji. Program bazował na doświadczeniach 

i wiedzy nauczycieli – praktyków z obu regionów tak, by dopasować go do potrzeb społeczności 
lokalnej. Podczas realizacji projektu nauczyciele i wykładowcy mogli ponadto uczestniczyć w programie 

praktyk zawodowych (job shadowing). 

Działania interwencyjne w Polsce i Wielkiej Brytanii wpłynęły  na poziom umiejętności dzieci, jak 
również zapewniły rodzicom uczestniczącym w programie zdobycie cennych umiejętności 

pomagających na rynku pracy. 
Konferencję w imieniu Radosława 

Witkowskiego, Prezydenta Miasta 

Radomia , otworzyła uroczyście 
Anna Ostrowska, Dyrektor Wydziału 

Edukacji Urzędu Miejskiego. 
Następnie wystąpił Tomasz 

Bratek, Zastępca Dyrektora 
Generalnego Fundacji Rozwoju 

Systemu Edukacji w Warszawie, 

który przedstawił założenia 
edukacyjnych projektów unijnych,  

w tym programu Comenius Regio. 
 



W dalszej części spotkania głos zabrali 

przedstawiciele strony brytyjskiej. Margaret 

Ellams, koordynator projektu w Sefton, 
przedstawiła działania realizowane w latach 

2013-15 oraz specyfikę systemu edukacji w 
Wielkiej Brytanii. Cathy Taylor przybliżyła cele i 

metody realizacji edukacji w przedszkolach i 

żłobkach brytyjskich, w szczególności założenia 
wspierania rodzin i rodziców najmłodszych 

dzieci. Janice Sharp opisała w jaki sposób TIK 
była obecna na przestrzeni ostatnich lat w 

warunkach szkolnych. Mike Martin, wykładowca 
z Liverpool John Moores University, przedstawił 

w jaki sposób realizowana jest na uczelniach 

wyższych edukacja przyszłych nauczycieli szkół 
podstawowych. Wiele miejsca poświęcił 

praktykom studenckim i współpracy z lokalną 
siecią szkół oraz uświadamianiu studentom 

znaczenia dobrej relacji z rodzicami uczniów. 

Clare Clark (St Oswald’s CE Primary School) i Paul Hayes (Litherland Moss Primary School) byli 
jednymi z nauczycieli okręgu Sefton, którzy realizowali cykl spotkań dla rodzin z wykorzystaniem 

nowoczesnych mediów cyfrowych. Opowiedzieli o swoich działaniach i efektach, jakie udało się 
osiągnąć we współpracy z dziećmi i rodzicami. 

W imieniu strony polskiej i radomskiego konsorcjum wystąpiły m.in. Monika Dudek i Monika 
Górecka-Grzywacz, które omówiły spotkania „Szkoły dla Rodzin” realizowane w PSP nr 17 w Radomiu 

i ideę kontynuowania rozpoczętych działań przez powołane do życia Stowarzyszenie na Rzecz 

Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy”. 
Anna Zamkowska, Katarzyna Nowak i Katarzyna Ziębakowska-Cecot przedstawiły przebieg 

współpracy z rodzinami uczniów w 7 szkołach podstawowych, które brały udział w projekcie. 
Na zakończenie konferencji przygotowano panel dyskusyjny, w czasie którego przedstawiciele 

partnerów polskich i brytyjskich mogli podzielić się zebranymi doświadczeniami, planami na przyszłą 

współpracę i nowe działania. 
 

  
 

 
 

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w organizację konferencji pracownikom i studentom 
Katedry Pedagogiki i Psychologii. 

 
prof. Anna Zamkowska 
dr Katarzyna Nowak 
dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot 

 

 
 

 



 

 

W czasie konferencji miało miejsce dodatkowe doniosłe 
wydarzenie. Prorektor UTH prof. dr hab. inż. Mirosław Luft podpisał 

wraz z insp. Grzegorzem Jachem, Pełnomocnikiem Komendanta 
Głównego Policji ds. Promocji Bezpieczeństwa Publicznego i Współpracy 

z Organizacjami Pozarządowymi, deklarację przystąpienia do programu 

"Profilaktyka a Ty". W ramach programu PaT studenci uczelni będą 
mogli odbywać praktyki przewidziane regulaminem studiów. 

O tym wydarzeniu można przeczytać więcej w osobnej relacji. 
 

 
 

 

 
 

 
 


