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OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU: W przestrzeni niepełnosprawności. Edukacja. Kultura. 

Terapia. W 2016 roku planujemy rozpoczęcie corocznych spotkań naukowych członków ośrodków 

pedagogicznych w Polsce, poświęconych zagadnieniom istotnym z punktu widzenia rozwoju pedagogiki 

specjalnej, jej aspektu teoretycznego i sfery praktycznej. Celem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z tego cyklu 

jest wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami krajowych ośrodków naukowych i praktykami 

zajmującymi się działaniami w zakresie teorii i praktyki edukacji, kultury  i rehabilitacji osób ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

  Uczestnicy I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu W przestrzeni niepełnosprawności. 

Edukacja. Kultura. Terapia. n t.  Nowe horyzonty  w pedagogice specjalnej wezmą udział w dyskusji nad 

zróżnicowanymi działaniami podejmowanymi wobec osób z niepełnosprawnością  w różnych sferach życia  

i przestrzeniach. Tematyka obejmować będzie również aktualne tendencje oraz dobre praktyki w zakresie form 

pracy skoncentrowanych na osobie z niepełnosprawnością i jej rodzinie, jako podmiotach wszechstronnych 

oddziaływań psychopedagogicznych. Uczestnicy konferencji będą dyskutować na temat barier i przeszkód 

występujących w obszarze edukacji, kultury i terapii osób z niepełnosprawnością, ograniczeń i zaniedbań w ich 

funkcjonowaniu społecznym  oraz możliwości ich likwidowania. 

Przewiduje się, że w konferencji udział wezmą teoretycy i praktycy reprezentujący różne ośrodki naukowe  

w Polsce oraz praktycy:  pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, rehabilitanci związani z edukacją, opieką, terapią, 

leczeniem osób z niepełnosprawnościami.  

 

 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa  

z cyklu: W przestrzeni niepełnosprawności. Edukacja. Kultura. Terapia.  

 Nowe horyzonty w pedagogice specjalnej  

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Wydział Pedagogiki i Psychologii w Katowicach   

KATOWICE 19-20 MAJ 2016  
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W II dniu Konferencji zapraszamy Państwa do Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, na dzień 

wykładowo- warsztatowy pod tytułem Nowe spojrzenie na pedagogikę specjalną – Przeciwdziałanie 

deficytowi kontaktu z naturą. 

Wykład wprowadzający nt.: Przeciwdziałanie deficytowi kontaktu z naturą w pracy z osobami 

niepełnosprawnymi wygłoszą dr Joanna Godawa i dr Szymon Godawa. 

Na terenie szkoły specjalnej oraz w parku polisensorycznym przy szkole, dla uczestników konferencji 

odbędą się warsztaty:  

 ceramiczne,  

 terapii dźwiękiem,  

 animaloterapii, w tym hipoterapii,  

 pracy w labiryncie polisensorycznym, 

  warsztat z zabawy pierwotnej – „Original Play”®,  

 pracy z dzieckiem autystycznym w podejściu behawioralnym,  

 karty dialogowe,     

 przyroda w twórczym rozwoju kreatywności u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,  

 książeczki polisensoryczne w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną, 

 pracy z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. 

Warsztaty będą prowadzone przez znakomitych specjalistów. 

Zwieńczeniem dnia konferencyjnego będzie możliwość przyłączenia się do nowo powstałej inicjatywy 

Zostaw trwały ślad na Ziemi, zasadź drzewo, które będzie nosiło Twoje imię - idea na rzecz pracy z osobami 

niepełnosprawnymi. 

Wyniki konferencji  zostaną upowszechnione w formie opracowania monograficznego. Koszt konferencji wynosi 

450 zł.  
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Komitet Naukowy Konferencji: 
 

Komitet Organizacyjny Konferencji: 
 

Prof. dr hab. Anna Nowak  

Prof. dr hab. Zenon Gajdzica  

Prof. zw. dr hab. Adam Stankowski 

dr hab. Prof. US Teresa Żółkowska 

dr hab. Prof. UZ Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk 

 

Dr Joanna Godawa 

Dr Ewa Gawlik 

Dr Anna Kurzeja  

Dr Krystyna Moczia 

Dr Marta Niemiec  

Dr Mateusz Penczek  

Dr Małgorzata Satoła 

Dr Anida Szafrańska  

Dr Iwona Wendreńska  

Mgr Iwona Durek  

Mgr Damian Ochman  

Mgr Sabina Pawlik  

 

Sekretarze konferencji: 

Dr Małgorzata Satoła malsa@poczta.fm 
 

505 308 616 

Dr Anida Szafrańska  
 

szafranska.anida@gmail.com 693 153 201 

Dr Ewa Gawlik  
 

egawlik@poczta.fm 533 691 359 

Dr Joanna Godawa  
 

jgodawa@o2.pl 502 546 700 

Mgr Sabina Pawlik  
 

sabinabroll@yahoo.com 502 020 515 

 

Serdecznie zapraszam  

Prof. dr hab. Anna Nowak  
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Ramowy plan konferencji  

 

19.05.2016 

9.30 – rejestracja uczestników 

10.30-13.00 – wykłady  

13.00-14.00 – obiad 

14.00 – 17.00 –obrady w sekcjach 

18.00 Wieczór integracyjny: 

-Kolacja 

-Koncert w NOSPR Alexander Liebreich / 

Festiwal Katowice Kultura Natura 

 

 

 

 

15.30-17.30 – trzy wykłady i dyskusja 

17.30-18.00 – dyskusja ogólna 

 

20.05.2016 

9.00 – wyjazd do Zespołu Szkół 

Specjalnych Nr 4 w Sosnowcu  

9.30 – 10.30 – prezentacja Szkoły  

10.30 – wybór warsztatów: 

 ceramiczne,  

 terapii dźwiękiem,  

 animaloterapii, w tym hipoterapii,  

 pracy w labiryncie polisensorycznym, 

  warsztat z zabawy pierwotnej – 

„Original Play”®,  

 pracy z dzieckiem autystycznym  

w podejściu behawioralnym,  

 karty dialogowe,     

 przyroda w twórczym rozwoju 

kreatywności u dzieci  

z niepełnosprawnością intelektualną,  

 książeczki polisensoryczne w pracy  

z dzieckiem z niepełnosprawnością 

intelektualną,  

 pracy z rodzicami dziecka  

z niepełnosprawnością intelektualną. 
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UWAGA: 

Organizatorzy nie zapewniają miejsc noclegowych.  

Proponujemy następujące miejsca noclegowe (rezerwacja we własnym zakresie): 

Ośrodek dydaktyczny w Chorzowie 

ul. 75 Pułku Piechoty 1 

41-500 Chorzów 

tel/fax: 32 349 3912 

e-mail: pokojegoscinne@us.edu.pl 

Cena: Pokój 1 - osobowy 57 zł od osoby 

           Pokój 2 - osobowy 92 zł od osoby 

  

Hostel Katowice Centrum  

ul. Andrzeja 19,  

40-061 Katowice 

Tel:32 733 10 79  

Cena:  Pokój 1 - osobowy 70 zł od osoby 

  Pokój 2 - osobowy 45 zł od osoby 

    

Hotel Novotel 

al. Roździeńskiego 16 

40- 202  KATOWICE  

Tel. (+48)32/2004444  

Faks. (+48)32/2004411  

e-mail: H3377@accor.com 
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javascript:void(0)
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