
II Małopolskie Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych „Dobre 
praktyki we współpracy: poradnia-rodzic-szkoła”- Nowe zagrożenia – 
skuteczna interwencja – podsumowanie 

„Połączenie sił to początek,
 pozostanie razem to postęp,

  wspólna praca to sukces”

Wzorem ubiegłego roku, z  inicjatywy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 
w Krakowie, odbyło się już II Forum o zasięgu regionalnym. Zostało objęte honorowym 
patronatem przez Pana Tadeusza Matusza – Wiceprezydenta Miasta Krakowa, Panią Martę 
Patenę – Przewodniczącą Komisji Edukacji RMK oraz Pana Aleksandra Palczewskiego – 
Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

Wzięło w nim udział 160 dyrektorów, psychologów, pedagogów, logopedów 
i doradców zawodowych z 40 poradni psychologiczno – pedagogicznych całej Małopolski 
oraz gości z instytucji współpracujących na rzecz dziecka, rodziny  i szkoły. Forum odbyło się 
w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, pl. Wszystkich Świętych 
¾ w dniu 25 listopada 2013 roku.

Miało na celu, podobnie jak poprzednio: zacieśnienie  współpracy w środowisku 
poradnianym, wymianę doświadczeń i wiedzy oraz zaprezentowanie przykładów dobrych 
praktyk w obszarze skutecznych rozwiązań w pracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami, 
w temacie „Nowe zagrożenia – skuteczna interwencja”.
Zależało nam na przedstawieniu ogromnych możliwości jakie niosą ze sobą nowe 
technologie, umiejętności korzystania z nich, z jednoczesnym zwróceniem uwagi 
na zagrożenia .

Forum otworzył Wiceprezydent Tadeusz Matusz i skierował słowa uznania do 
uczestników spotkania, za inicjatywę podjęcia działań dotyczących bardzo ważnego aktualnie 
problemu oraz życzenia podejmowania dobrych decyzji. W podobnym duchu przemawiał 
także Pan Artur Pasek Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium 
Oświaty w Krakowie. 

Gościem specjalnym była Pani Anna Maria Wesołowska – sędzia, popularyzatorka 
wiedzy  prawniczej, autorka licznych artykułów i opracowań, znana powszechnie z 
wystąpień dla dzieci i młodzieży na terenie całego kraju. Przedstawiła w niezwykle 
obrazowy sposób, ogromnie trudny problem nowych zagrożeń, jakimi są: 
grooming, cyberprzemoc, zbyt wczesna inicjacja seksualna. Odniosła się w 

konkretny  sposób do możliwości interwencji ze strony  placówek oświatowych w tym 
temacie. 

W trakcie spotkania miały miejsce także inne ciekawe wystąpienia. O tym „Dlaczego 
dobre dzieci robią niedobre rzeczy  – profilaktyczne działania PPPP w Tarnowie” mówiła Pani 
Magdalena Jabłońska oraz Pani Dorota Orłowska z Powiatowej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Tarnowie, filia Żabno. Temat: „Inkluzja. Dzieci z zaburzeniami komunikacji 
w przedszkolach i szkołach masowych” to wystąpienie Pani Anny  Skoczek z Specjalistycznej 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym. „Krok za, krok 
przed - nowe zagrożenia w społecznym kontekście rozwoju w adolescencji” zaprezentował 
Pan Patryk Hajdo z Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno – Terapeutycznej z Tarnowa. 



Z kolei „Zagrożenia współczesnej zabawy” to tytuł wystąpienia Pani Agaty Gładowicz-
Bojarskiej i Pani Ewy Kubali z Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla 
Dzieci w Wieku Przedszkolnym, a „Zagrożenia w sieci – profilaktyka reagowania” 
to prezentacja Pana Wojciecha Chechelskiego z  Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Krakowie. 

Odbyła się także dyskusja panelowa, która pozwoliła na refleksje i zaowocowała 
pomysłami na rozwiązanie problemu jakimi są nowe zagrożenia. Wzięli w niej udział 
zaproszeni goście: Pan Dariusz Domajewski Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu 
Miasta Krakowa, Pan Artur Pasek Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego 
Kuratorium Oświaty  w Krakowie, Pan kom. Wojciech Chechelski z Zespołu ds. Prewencji 
Kryminalnej, Nieletnich  i Patologii Wydziału Prewencji KWP w Krakowie, Pani Agnieszka 
Haś z Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych, Pani Monika Borkowska 
– Żebrowska Kierownik Działu Profilaktyki i Terapii Miejskiego Centrum Profilaktyki 
Uzależnień w Krakowie oraz Pani sędzia Anna Maria Wesołowska.

Moderatorem dyskusji była Pani Wanda Szaszkiewicz – specjalista psychologii 
klinicznej, certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo 
Psychologiczne psychoterapeuta i superwizor. W trakcie dyskusji wszyscy biorący w niej 
udział przedstawiali wagę problemu z punktu widzenia różnych instytucji i odnosili się do 
możliwości współpracy i systemowych rozwiązań w tym zakresie. Mówiono o nowym 
modelu współpracy krakowskich poradni z Młodzieżowymi Domami Kultury, który został 
wprowadzony w życie w październiku i który Pani Lucyna Frąckiewicz-Godyń Prezes 
Stowarzyszenia Placówek Wychowania Pozaszkolnego, gość Forum, uznała za bardzo cenny 
we współpracy środowisk działających na rzecz dzieci. Dyrektor Poradni Małgorzata Piec 
poinformowała też, że do wszystkich Poradni, Młodzieżowych Domów Kultury  oraz 
placówek oświatowych Podgórza zostanie rozesłany e-mailowo Poradnik dla Rodziców 
do Kącika Prawnego. Poradnik ten opracowała Pani Ewa Wilk – psycholog z PPP-3, a jest 
on odpowiedzią na zachętę sędzi Anny Marii Wesołowskiej do tworzenia takich kącików 
w placówkach oświatowych.
 

Na koniec odbyło się także spotkanie z inicjatywy Pani sędzi Anny Marii 
Wesołowskiej z przedstawicielami Rad Rodziców z Krakowa i regionu, w którym 
uczestniczyli także przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Urzędu Miasta Krakowa oraz Pani 
Marta Patena Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. 

Założone i opisane na wstępie cele spotkania zostały w pełni osiągnięte. Wysoki 
poziom wystąpień i możliwość bezinteresownego dzielenia się dorobkiem swojej pracy 
zawodowej, a szczególnie niezwykle konkretne przybliżenie tematu Forum przez Panią sędzię 
Annę Marię Wesołowską usatysfakcjonował wszystkich uczestników Forum. Rozstaliśmy się 
z nadzieją na kolejne ciekawe spotkanie za rok.

Podsumowaniem spotkania niech będą – tak jak w ubiegłym roku- słowa Jana Pawła II:

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, 

lecz przez to, czym dzieli się z innymi”


