Protokół z Zebrania Członków Łódzkiego
Towarzystwa Pedagogicznego
Zebranie Członków Zarządu ŁTP odbyło się 8.02.2011r. o godz. 17.00.
Prowadziła je dr Beata Owczarska
Protokolantem była Edyta Sabicka
Zebranie przebiegało wg. następującego planu:
1. Przekazanie Członkom ŁTP bieżących informacji nt. działalności ŁTP
2. Komunikaty bieżące dotyczące styczniowego zebrania Zarządu PTP w Warszawie
3. Informacje nt. projektu Ruth Cohn
4. Dyskusja nad projektem Ruth Cohn
5. Informacje o zaplanowanym terminie i sposobie realizacji wykładu nt. „projekt
edukacyjny” - H. Kołodziejczyk i B. Owczarskiej

Ad1)
Przekazano informacje o procesie rejestracji ŁTP w sądzie.
Poinformowano członków o objęciu przez ŁTP patronatu nad Dniami Edukacji Zdrowotnej
zorganizowanymi przez WSEZiNS.
Dr Dobrosław Bilski zaproponował Członkom ŁTP aktywne włączenie się w obchody Dni
Edukacji Zdrowotnej zorganizowane przez WSEZiNS w dn. 19 maja - 15 czerwca 2011r.
Przekazano informację o zmianie tematu kolejnego spotkania ŁTP - które miało być
poświęcone refleksji związanej z realizacją projektu ROBUSD - dr J. Pyżalskiego i dr P.
Plichty na rzecz omówienia przez M. Joachimiaka innowacyjnego projektu opieki
całodobowej dla osób z upośledzeniem umysłowym - „Dom na osiedlu”. Termin pozostaje
bez zmian - tj. 5 kwietnia 2011r. godz. 17

Ad2)
Przekazano Członkom ŁTP informacje dot. styczniowego zebrania Zarządu PTP w
Warszawie i pobytu w Warszawie prof. Bogusława Śliwerskiego
Ad 3)
Przekazano informacje nt. metody Ruth Cohn oraz planowanego polsko-niemieckiego
szkolenia i studiów podyplomowych z zakresu kształcenia dorosłych, według koncepcji Ruth
Cohn.

Ustalono, min., że do pierwszego etapu projektu Ruth Cohn planowany będzie większy nabór
niż zakłada optymalna liczba członków wg metody Ruth Cohn (w związku z tym, że nie
każdemu może odpowiadać taka forma zajęć) . Pierwszy etap ma trwać 4 dni i po nim nastąpi
podjęcie decyzji czy osoba chce dalej brać udział w projekcie czy też nie. Cały proces ma
trwać 2 lata, więc być może nie każdemu będzie to odpowiadało. Pojawił się pomysł podjęcia
współpracy z Grundvigiem, żeby zmniejszyć koszty rozkładające się na poszczególnych
uczestników. W przypadku małego naboru w ramach struktur ŁTP planowane jest
zaproszenie osób spoza ŁTP - wszystko zależy od tego ile osób zainteresowanych wzięciem
udziału. Idea Ruht Cohn jest stosowana i w kształceniu i w biznesie ale też w pracy
terapeutycznej - polega na tym by przygotować kierownika grupy do takiego kierowania nią
by w równowadze poprowadzić różne treści i zrealizować zaplanowane dla grupy cele.
Ad 4) Poruszane były problemy dot. zaangażowania się Członków ŁTP w studia
podyplomowe w oparciu o metodę Ruth Cohn wymagają pogłębionej refleksji Członków nad
własnym kierunkiem rozwoju osobistego, a także otwartością na nowości i zmiany.
Członkowie ŁTP podejmą decyzję o swoim udziale w projekcie w późniejszym czasie i
przekażą ją za pomocą poczty e- mali Przewodniczącej ŁTP.
Ad 5) Wykład z tematyki poświęconej projektowi edukacyjnemu został zaplanowany przez
prowadzących w postaci on-line i już niebawem będzie dostępny na platformie internetowej.

