XII Konferencja Naukowa
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu w dniu
6 listopada 2015 roku organizuje kolejną XII Konferencję Naukową.
XII Konferencja Naukowa będzie nosiła tytuł: „Profilaktyka przemocy
wobec dzieci”.
XII Konferencji Naukowej przyświecać będą słowa Janusza Korczaka
„Wiara w pięść zabija szacunek dla intelektu, uczucia człowieka, oślepia
i rozjątrza”, które zostały one zamieszczone w Głosie Nauczycielskim z 1919
roku.
Cele Konferencji:
•
•
•
•
•

Uświadomienie uczestnikom wagi problemu wykorzystywania
seksualnego dzieci.
Zapobieganie krzywdzeniu dzieci.
Upowszechnienie sposobów dbania o bezpieczeństwo dzieci.
Rozwijanie umiejętności rozpoznawania symptomów
wykorzystywania seksualnego.
Poznanie metod wsparcia psychologicznego dziecka
molestowanego seksualnie.

XII Konferencja adresowana jest do pedagogów szkolnych, dyrektorów
wszystkich publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Zamościa.
Konferencja ma charakter zamknięty.
Ze swoim wykładem wystąpi dr Monika Sajkowska - socjolog, prezeska
Fundacji Dzieci Niczyje. Autorka i współautorka badań i publikacji naukowych
i popularnonaukowych dotyczących problemu krzywdzenia dzieci. Redaktor
naczelna kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”,
wydawanego przez Fundację Dzieci Niczyje. Członkini zespołu doradców
Rzecznika Praw Dziecka.
Wykład dr Moniki Sajkowskiej - "Gdy mówię nie, to znaczny nie" - profilaktyka
wykorzystywania seksualnego dzieci”.
Tematem wiodącym tego wystąpienia będzie próba określenia
narodowej strategii profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci, a także opis
skutecznych działań, w tym rozwiązań systemowych podejmowanych
w placówkach oświatowych, które wraz z szeroką edukacją społeczną
przynoszą oczekiwane efekty. Jak bowiem wynika z doświadczeń tych państw,
które z problemem wykorzystania seksualnego radzą sobie od ponad 20 lat to
właśnie działania profilaktyczne okazują się ważną i skuteczną strategią

chroniącą dzieci, rodziny i społeczności lokalne przed konsekwencjami
krzywdzenia. Przykładem takiej inicjatywy jest kampania edukacyjna GADKI
realizowana przez Fundację Dzieci Niczyje, która ma uświadomić rodzicom
wagę problemu i pokazać, że rozmów o zagrożeniach przemocą seksualną
wcale nie musi być trudna dla nich ani dla dziecka. Przekaz kampanii
koncentruje się wokół akronimu GADKI, stanowiącego system wskazówek, które
rodzice mogą przekazać dzieciom: „Gdy mówisz nie, to znaczy nie”, „Alarmuj,
gdy potrzebujesz pomocy”, „Dobrze zrobisz, mówiąc o tajemnicach, które Cię
niepokoją”, „Koniecznie pamiętaj, że Twoje ciało należy do Ciebie”, „Intymne
części ciała są szczególnie chronione”. W czasie wystąpienia zostaną
zaprezentowane takie narzędzia kampanii jak: broszura, ulotka, rymowanki oraz
specjalnie przygotowany dla dzieci film animowany.
Drugim wykładowcą będzie dr Małgorzata Sitarczyk – psycholog
kliniczny, pedagog resocjalizacyjny, adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii
i Innowacji w Lublinie. Jest ona autorką dwóch monografii i ponad 120
artykułów naukowych a także realizatorką szkoleń z zakresu diagnozy
psychologicznej, psychologii rodziny i wychowania, psychoprofilaktyki. Prowadzi
poradnictwo z zakresu problemów wychowawczych i rodzinnych. Biegły
sądowy w zakresie psychologii.
Wykład dr Małgorzaty Sitarczyk - "Studium przypadku dziecka
molestowanego seksualnie w ujęciu biegłego sądowego".
Celem wystąpienia będzie przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy
z zakresu psychopatologii społecznej oraz diagnostyki psychologicznosądowej dotyczącej problemów dziecka molestowanego seksualnie. Cel
praktyczny to aplikowanie wiedzy psychologicznej niezbędnej w procesie
diagnozowania i wsparcia psychologicznego dziecka molestowanego
seksualnie. Oba cele zostaną zaprezentowane na przykładzie studium
przypadku nastolatki molestowanej seksualnie przez dwóch braci.
W oparciu o konkretne badanie psychologiczno-sądowe zostaną
ukazane następujące problemy praktyczne:
• zasady diagnozowania zespołu dziecka maltretowanego;
• objawy i skutki psychiczne doświadczenia przemocy seksualnej, w tym
objawy ostrych i chronicznych urazów;
• charakterystyka relacji ofiara-sprawca;
• specyfika ujawnienia: dynamika procesu ujawnienia, okoliczności
ujawnienia;
• sylwetka psychologiczna ofiary;
• sylwetka psychologiczna sprawców;
• dziecko molestowane w procesie dochodzeniowo - śledczym; rola
wsparcia psychologicznego.

