Konferencja „Nauki o rodzinie: tradycje i perspektywy edukacyjne”
W dniach 27-28 kwietnia 2006 r. odbyła się w Ateneum –
Szkole Wyższej w Gdańsku pierwsza ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych nt. „Nauki
o rodzinie:
tradycje
i
perspektywy
edukacyjne”.
Organizatorem spotkania była istniejąca przy uczelni od
listopada 2005 r. Katedra Nauk o Rodzinie. W centrum uwagi
uczestników konferencji znalazły się kwestie programowe
związane z nauczaniem na kierunku, jak również
perspektywy zawodowe absolwentów.
W ramach powyższych zagadnień swoje doświadczenia prezentowali przedstawiciele
sześciu ośrodków naukowych w Polsce, będących zarazem jedynymi uczelniami
prowadzącymi tego typu studia w Polsce: UKSW w Łomiankach, KUL w Lublinie,
Wydział Teologii Uniwersytetu Opolskiego, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja
Frycza Modrzewskiego, Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach oraz Ateneum Szkoła
Wyższa w Gdańsku. Ateneum jest jedyną uczelnią prowadzącą kierunek w północnej
Polsce. Można dodać, iż ten model studiów został przejęty przez uczelnie zagraniczne, np.
w Europie Zachodniej i Ameryce.
Największy wkład w organizację konferencji miała dr Małgorzata Stopikowska, kierownik
Katedry Nauk o Rodzinie w Ateneum i członek Forum Heweliusza. Dr Stopikowska była
również pomysłodawczynią utworzenia katedry. W swoim referacie wspomina: „Może
warto przytoczyć kilka refleksji osobistych: kiedy powróciłam do mojego rodzinnego
Gdańska w 2001 r. starałam się zorientować, jakie są możliwości uzyskania pomocy dla
rodzin zarówno w placówkach państwowych, jak i prowadzonych przez stowarzyszenia,
fundacje i inne instytucje prywatne, w
tym Kościół Katolicki. Szczególnie
dotkliwa i zauważalna luka istnieje
w systemie
pomocy
rodzinom
pielęgnującym przewlekle chorych i
umierających. Jeśli chory nie jest
pacjentem onkologicznym, szanse na
uzyskania pomocy są mało realne.
Starałam się także zidentyfikować
możliwości kształcenia w kierunku –
można by rzec –
»rodzinnym«.
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Dokonane rozpoznanie nie napawało
optymizmem, a próby współpracy z różnymi instytucjami dawały nikłe, jeśli nie żadne
wyniki”. Dr Stopikowska zwróciła się zatem z pomysłem utworzenia katedry Nauk o
Rodzinie do Rektora Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku, prof. Waldemara
Tłokińskiego, który przychylnie i z wielką otwartością przyjął tą inicjatywę.
Studenci kierunku przygotowywani są do pracy w dwóch zawodach. Po pierwsze, jest to
praca socjalna (pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności

do funkcjonowania w społeczeństwie); poradnictwo rodzinne (umiejętność diagnozowania
i udzielania kompleksowej pomocy małżeństwu i rodzinie w zakresie jej podstawowych
problemów i dysfunkcji życia małżeńskiego i rodzinnego); opieka nad niepełnosprawnym,
przewlekle, nieuleczalnie, terminalnie chorym w ramach instytucji pomocy społecznej lub
w warunkach domowych. Po drugie, studenci są przygotowywani do prowadzenia zajęć
z profilaktyki (zgodnie ze stosownymi zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu), w tym prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotu „Wychowanie do życia
w rodzinie/Wychowanie seksualne”.
Ze względu na specyfikę kierunku oraz potrzebę posiadania przez absolwenta wielorakich
umiejętności praktycznych koniecznych w pracy socjalnej, opiekuńczej, profilaktycznej,
wychowawczej i edukacyjnej, szczególną rolę przypisano w programie zajęciom
praktycznym (ćwiczenia, warsztaty, metodyka) oraz praktykom zawodowym. Warto
podkreślić, że zajęcia o charakterze praktycznym zajmują w programie niemal 60%
ogólnej liczby godzin zajęć. Zgodnie z programem przewiduje się dwojakiego rodzaju
praktyki zawodowe: w instytucjach opieki społecznej, hospicjach, poradniach małżeńskorodzinnych i placówkach wychowawczo-opiekuńczych, oraz praktyki w szkołach.
Pierwsi absolwenci katedry Nauki o Rodzinie opuszczą uczelnię i znajdą się na rynku
pracy w 2008 r. Zapewniona przez konferencję możliwość wymiany doświadczeń
z pewnością pozytywnie wpłynie na stopień wykorzystania ich wiedzy i umiejętności dla
szeroko pojętego dobra społeczeństwa. Forum Heweliusza miało zaszczyt być jednym ze
sponsorów konferencji.

