Zebranie Zarządu ŁTP, 08 lutego 2011r.
W zebraniu zarządu ŁTP, które odbylo się w Instytucie Edukacji Ustawicznej w Łodzi,
uczestniczyli:
dr Beata Jachimczak, Edyta Sabicka, Krzysztof Durnaś, dr Małgorzata Rosin,
dr Teresa Wejner, dr Piotr Plichta, dr Dobrosław Bilski, Magdalena Jędrzejczak,
dr Beata Owczarska.
Na zaproszenie przewodniczącej ŁTP, Beaty Owczarskiej, w zebraniu wziął także udział:
Rafał Osiński – inicjator nowego zawodu: specjalisty poradnictwa psychospołecznego
i rodzinnego

Porządek zebrania:
1. Informacja o stanie rejestracji w sądzie zmian w statucie ŁTP.
ŁTP czeka na zarejestrowanie przez KRS zmian w statucie, uchwalonych na Walnym
Zebraniu w dniu 17.12.2010r.
2. Patronat ŁTP nad Dniami Edukacji Zdrowotnej WSEZiNS, które odbędą się
w dniach 19.05.-15.06.2011r.
Zarząd wyraził zgodę, aby ŁTP objęło patronatem Dni Edukacji Zdrowotnej, cykliczną
imprezą organizowaną przez Wyższą Szkołę Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w
Łodzi (program: patrz niżej)
PROGRAM
DNI EDUKACJI ZDROWOTNEJ 2011
W 2011 roku odbędzie się już kolejna edycja Dni Edukacji Zdrowotnej organizowanych
przez WSEZiNS. Rozwój tej cyklicznej imprezy następuje szybko i swoim zakresem w coraz
większym stopniu przybliża się ona do swojego głównego celu jakim jest promocja edukacji dla
zdrowia i zdrowego stylu życia.
Tegoroczna impreza odbędzie się w czerwcu i zostanie poprzedzona konferencją w końcu maja.
Całość zaplanowanych działań sprawia, że adresatem Dni Edukacji Zdrowotnej stają się zarówno
dorośli, jak i dzieci i młodzież, naukowcy i praktycy działań edukacyjnych z obszaru edukacji
zdrowotnej, studenci oraz ich przyszli pracodawcy. Zaplanowano zarówno imprezy masowe jak i
działania skierowane do wąskich grup specjalistów.
W ramach Dni Edukacji Zdrowotnej 2011 organizowanych przez WSEZiNS odbędą się następujące
imprezy:

19-20 maja 2011

III Konferencja Edukacja Zdrowotna
(cz.1) – Rozwijanie kompetencji
osobistych – konferencja naukowoszkoleniowa

Warsztaty są przeznaczone dla
psychologów, pedagogów,
pracowników socjalnych,
lekarzy, nauczycieli i innych osób
zainteresowanych zawodowo tą
problematyką.

9-10 czerwca 2011

III Konferencja Edukacja Zdrowotna
(cz.2) – Programy i Projekty
Edukacji Zdrowotnej – konferencja
naukowo- szkoleniowa

Uczestnikiem konferencji są
pracownicy placówek
zajmujących się edukacją
zdrowotną, pracą socjalna
i ochroną zdrowia z Polski i
innych krajów europejskich.

9-15 czerwca 2011

Festiwal Projektów Studenckich
z zakresu działań edukacyjnych i
społecznych – tygodniowa sesja
plakatowa

Skierowany do studentów
uczelni wyższych z terenu całej
Polski.

11 czerwca 2011

GRA MIEJSKA

Skierowana do zespołów
reprezentujących szkoły
gimnazjalne
i ponadgimnazjalne, studentów
i innych mieszkańców Łodzi.

11 czerwca 2011

wręczenie rekomendacji
Festiwalu Projektów Studenckich

Podsumowanie Festiwalu
Projektów Studenckich.

11 czerwca 2011

Festyn Studencki

Dla uczestników gry miejskiej
oraz studentów WSEZiNS.

13-15 czerwca 2011

Warsztaty edukacyjne i społeczne –
projekty studentów WSEZiNS

Skierowane do różnych grup
adresatów projekty licencjackie
studentów WSEZiNS.

3. Ustalenie terminu spotkania członków, na którym zostanie zaprezentowany Dom
na Osiedlu (Marcin Joachimiak).
Termin spotkania z Marcinem Joachimiakiem to termin kolejnego zebrania członków, tzn.
5.04.2011r., godz. 17.00. Temat: „ROBUSD – przeciwdziałanie i zapobieganie wiktymizacji
dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” zostanie zrealizowany w późniejszym
terminie.

4. Informacja p. Rafała Osińskiego, dyskusja, podjęcie decyzji o udzieleniu/
nieudzieleniu wsparcia przez ŁTP.
Decyzja zostanie podjęta po konsultacji z Prof. zw. dr hab. Bogusławem Śliwerskim.
5. Sprawy bieżące.
5.04. zostanie podjęta decyzja o terminie prezentacji dr A. Wróbel i dr M. Rosin nt. „Autorytet
i manipulacja w świetle badań”.

Podczas zebrania z członkami ŁTP zostanie przedstawiona informacja nt. kursu/ studiów
podyplomowych z zakresu kształcenia dorosłych wg koncepcji TZI Ruth Cohn. Rekrutacja
rozpocznie się 1 marca 2011r.

