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Szanowni Państwo 
serdecznie zapraszamy do udziału w 

 

XIX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ 

na temat 

Osoba z niepełnosprawnością w czasie i przestrzeni 

– kontekst edukacyjny i społeczny 

 

 

 

 

 

 

termin: 24-25 listopada 2022 r. 

miejsce: Hotel Jaskółka, Ustroń 
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KOMITET NAUKOWY 

prof. dr hab. ZENON GAJDZICA – przewodniczący 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 

prof. dr hab. IWONA CHRZANOWSKA 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

doc. PaedDr. PETR FRANIOK, Ph.D. 

Uniwersytet Ostrawski 

prof. dr GARRY HORNBY 

University of Plymouth 

doc. PhDr. et PhDr. MARTIN KALEJA, Ph.D. 

Uniwersytet Ostrawski 

prof. dr hab. AMADEUSZ KRAUSE 

Uniwersytet Gdański 

prof. UZ, dr hab. ZDZISŁAWA JANISZEWSKA-NIEŚCIORUK 

Uniwersytet Zielonogórski 

prof. dr hab. MARZENNA ZAORSKA 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 

O KONFERENCJI 

 Proponowany temat konferencji jest kontynuacją podejmowanych wcześniej 
rozważań nad Wątkami zaniedbanymi oraz koniecznymi w procesie edukacji i wsparcia 
społecznego osób niepełnosprawnych (Ustroń 2004), Przemianami w kształceniu dzieci 
z upośledzeniami umysłowymi (Ostrava 2005), Wątkami koniecznymi w procesie 
edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych (Ustroń 2006), Kształceniem 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Ostrava 2007), Problemami edukacji, 
rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych (Ustroń 2008), Równymi szansami 
w edukacji osób ze specjalnymi potrzebami (Ostrava 2009), Zagadnieniami edukacji 
i socjalizacji osób niepełnosprawnych (Ustroń 2010), Refleksjami nad współczesnymi 
trendami w pedagogice specjalnej (Ostrava 2011), Zagadnieniami edukacji, socjalizacji 
i fizjoterapii w życiu osób niepełnosprawnych (Cieszyn 2012), Zagadnieniami edukacji 
inkluzyjnej (Ostrava 2013), Rozważań nad konstruowaniem świata osób 
niepełnosprawnych – między zmianą faktyczną a pozorowaną (Ustroń 2014), aktualnymi 
problemami pedagogiki specjalnej w Republice Czeskiej i Polsce (Ostrava 2015), 
Wezwaniem o nauki zaangażowane –  w praktykę edukacji, rehabilitacji i socjalizacji 
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osób z niepełnosprawnością (Ustroń 1016), problematyką Speciálně pedagogické 
intervence v současnosti (Ostrava 2017), Bilansu zysków i strat; obliczami inkluzji 
społecznej i edukacyjnej osób z niepełnosprawnością – od ideologii do codzienności 
(Ustroń 2018), Inovativní přístupy k edukaci osob se speciálními potřebami (Ostrava 
2019),  Wskaźnikami edukacji włączającej (On-line 2020), Speciálně pedagogická 
konference -  25 let studia speciální pedagogiky v Ostravě (Ostrava 2021).  
 W trakcie kolejnej, 19. konferencji, pragniemy skoncentrować dyskusję wokół 
kategorii czasu i przestrzeni w życiu osób z niepełnosprawnością. Czas i przestrzeń 
stanowią, w naszym przekonaniu, interesujący punkt wyjścia w perspektywie 
analizowania przemian pedagogiki specjalnej oraz podejmowanych w praktyce działań 
na rzecz osób z niepełnosprawnością.  
 Zachodzące procesy, zdarzenia i nadawane im znaczenia sytuują się w określonej 
przestrzeni i czasie. Zazwyczaj jednak uwarunkowania czasu i przestrzeni traktujemy 
bezrefleksyjnie, są oczywiste, niewidzialne, w rezultacie tego – niedostrzegane. 
Tymczasem powtarzalność zdarzeń, procesów, trendów zmian wyznacza rytmy 
przemian, stanowiąc istotę codzienności, praktycznie w każdym wymiarze naszego 
życia.   
 Zdecydowaliśmy się na zaproponowanie szerokiego tematu konferencji, ale 
zakreślającego obszar dyskusji, z nadzieją skoncentrowania tejże wokół poniżej 
wymienionych wątków. Liczymy, że Państwa koncepcje, diagnozy oraz propozycje 
dobrych praktyk staną się inspiracją do konstruowania czasoprzestrzeni korzystnej dla 
rozwoju i codziennego życia osób z niepełnosprawnością. 

CELE KONFERENCJI 

 międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie zmian zachodzących 
w rzeczywistości edukacyjnej i społecznej odnoszących się do osoby 
z niepełnosprawnością; 

 określenie oczekiwań społecznych stawianych wobec osoby z niepełnosprawnością 
w czasie i przestrzeni w kontekście edukacyjnym i społecznym; 

 międzynarodowa integracja środowisk akademickich i innych zajmujących się 
badaniami naukowymi 
 

OBSZARY DYSKUSJI 

1. Wędrujące pojęcia w teorii pedagogiki specjalnej. 
2. Czas i miejsce osoby z niepełnosprawnością w dyskursie społecznym. 
3. Czas i przestrzeń w koncepcjach kształcenia uczniów z niepełnosprawnością. 
4. Przemiany kształcenia pedagogów specjalnych – ich miejsce w przeobrażeniach 

systemu edukacji i wsparcia społecznego.  
5. Czasoprzestrzeń osoby z niepełnosprawnością w ustawodawstwie.  
6. Badania podłużne w obszarze praktyki edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób 

z niepełnosprawnością oraz ich implikacje teoretyczne 
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RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 

I dzień konferencji 
11.00-13.00 rejestracja uczestników 
13.00-14.00 obiad 
14.00-14.15 otwarcie konferencji 
14.15-16.00 sesja plenarna 
16.00-16.30 przerwa na kawę 
16.30-18.00 obrady w sekcjach 
18.00-18.30 przerwa na kawę 
             19.30 uroczysta kolacja 

II dzień konferencji 
09.30-10.00 sesja plenarna 
10.00-10.30 przerwa na kawę 
10.30-12.00 obrady w sekcjach 
12.00-12.30 przerwa na kawę 
12.30-13.00 zakończenie konferencji/podsumowanie obrad sekcji 
13.30-14.30 obiad 
 

MIEJSCE KONFERENCJI: 

Hotelu Jaskółka, ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń 

NOCLEGI 

Hotel Jasko łka, tel. 33/854 15 59 
 

na hasło: „Konferencja Osoba 24-25 listopada” 

 

pokój 1-osobowy: 140 zł/os. ze śniadaniem 

pokój 2-osobowy: 125 zł/os. ze śniadaniem 

pokój 3 i 4-osobowy: 110 zł/os. ze śniadaniem 
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WARUNKI UCZESTNICTWA i OPŁATA KONFERENCYJNA: 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie elektronicznej karty zgłoszenia oraz 
wniesienie opłaty konferencyjnej. 
 

KARTA ZGŁOSZENIA  
Kartę zgłoszenia nalez y wypełnic  w wersji elektronicznej do dnia 15 października 2022 r.  

https://docs.google.com/forms/d/1gLs4P6UKv6EVHdPPmWZvfE7YPx16-
Wn1Lj0wElu8z1M/edit?ts=632381c4 

 
jeśli link nie działa prosimy o skopiowanie go do przeglądarki 

 
W zgłoszeniu koniecznie proszę podać tytuł artykułu, który powinien być inny niż 
tytuł wystąpienia 

 
OPŁATA 

Opłatę w wybranej wysokos ci nalez y wpłacic  do dnia 31 października 2022 roku: 
 460 zł (obejmuje: czynny udział w konferencji, 2 obiady, przerwy kawowe, uroczystą 

kolację,  bez publikacji) 
lub 

 680 zł (obejmuje: czynny udział w konferencji, 2 obiady, przerwy kawowe, uroczystą 
kolację, publikację)  

 
 

na konto: 
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 

ul. Bankowa 12 
40-007 Katowice 

NIP: 634-019-71-34 
 

Bank ING Bank Śląski S.A., O/Katowice 
numer konta: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 

 
W tytule przelewu proszę wpisac  

"IMIĘ I NAZWISKO/KONFERENCJA OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" 
 

Informujemy, że wystawianie faktur jest możliwe wyłącznie na instytucję lub osobę 
dokonującą opłaty konferencyjnej. 

 

PUBLIKACJA: 

 artykuły zostaną wydane w monografii zbiorowej lub czasopis mie „Konteksty 
Pedagogiczne” (40 pkt.), o miejscu publikacji decydują Recenzenci oraz organizatorzy 
konferencji; 

 warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku jest uzyskanie pozytywnych recenzji; 
 teksty nalez y przygotowac  w Wordzie, czcionka 12 pkt.; akapit/odstęp 1,5 pkt; przypisy 

i bibliografia wg APA7; 
 

https://docs.google.com/forms/d/1gLs4P6UKv6EVHdPPmWZvfE7YPx16-Wn1Lj0wElu8z1M/edit?ts=632381c4
https://docs.google.com/forms/d/1gLs4P6UKv6EVHdPPmWZvfE7YPx16-Wn1Lj0wElu8z1M/edit?ts=632381c4
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 w tekście proszę wyodrębnić: wprowadzenie, podtytuły, konkluzję lub dyskusję 
wyniko w (dotyczy artykuło w z badan ), bibliografię, streszczenie w j. pol. i ang. oraz 
słowa kluczowe w j. pol. i ang.; 

 objętos c  tekstu (w całos ci), max. 20.500 znaków; 
 artykuły proszę przesłac  w wersji elektronicznej (opisane – imię i nazwisko, 

afiliacja, telefon i mail, nr ORCID) na adres: joanna.skibska@us.edu.pl 
 

TERMINARZ 

do 15 października 2022 r. – przesłanie (elektronicznej) karty zgłoszenia  
do 31 października 2022 r. – dokonanie opłaty konferencyjnej 
do 20 listopada 2022 r. – przesłanie artykułu  
 

 

Wszelkie dodatkowe informacje o konferencji (w tym program konferencji) zostaną 
przesłane w komunikacie nr 2. 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji i czekamy na zgłoszenia  

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI 

prof. dr hab. ZENON GAJDZICA  
przewodniczący 

 
dr JOANNA SKIBSKA 

sekretarz 
joanna.skibska@us.edu.pl  tel. 600260506 

 
dr BEATA SKOTNICKA 

sekretarz 
beata.skotnicka@us.edu.pl  tel. 604071071 

 
dr DOROTA PRYSAK – koordynator ds. promocji 

 
członkowie komitetu organizacyjnego 

dr JAN BASIAGA 
dr MAGDALENA BEŁZA-GAJDZICA 

dr SABINA PAWIK 
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