40

fot. z wydziału

wi a d o m o ś c i wy d zi a ł owe

kolacji omówiono szczegóły dotyczące kolejnej edycji formacji dotyczących konferencji można znaleźć na strokonferencji jak również dalszej współpracy. Organizatorzy nie: www.konferencje.iizp.uz.zgora.pl/mtpe/
Tomasz Belica
pragną złożyć podziękowania dla Zielonogórskiego Rynku
Rolno-Towarowego S.A. za wsparcie finansowe. Więcej in-

__wydział PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII
__Międzynarodowa

Konferencja Naukowa
Choroba Alzheimera – wyzwania i obszary wsparcia społecznego

20 października 2016 r. w murach Uniwersytetu Zielonogórskiego, na Wydziale Pedagogiki,
Psychologii i Socjologii odbyła
się Międzynarodowa Konferencja
Naukowa Choroba Alzheimera
– wyzwania i obszary wsparcia
społecznego.
Okazją do zorganizowania
Konferencji stało się 10-lecie działalności Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera.
Organizatorami Konferencji byli: Zakład Profilaktyki Społecznej i Katedra Pedagogiki Specjalnej oraz Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą
Alzheimera1. To już kolejne wspólne przedsięwzięcie odpowiadające społecznym potrzebom, podejmujące ważny problem nie tylko osób chorych, ale i ich rodzin oraz opiekunów.
Znaczenie problematyki i skala zjawiska skłaniają do wnioskowania o narastającym problemie społecznym i konieczności podejmowania działań pomocowych w zakresie diagnozy
sytuacji osób chorych, skierowanej do nich pomocy oraz systemowego wsparcia ich opiekunów i rodzin.
Zaproszenie do Komitetu Naukowego Konferencji przyjęły osoby, które nie są obojętne wobec trudnej sytuacji osób
niepełnosprawnych, chorych i ich rodzin, a w swej pracy

1 W skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji weszli: dr Agnieszka
Nowicka, Uniwersytet Zielonogórski – sekretarz, dr Ewa Janion, Uniwersytet Zielonogórski, dr Jolanta Lipińska–Lokś, Uniwersytet Zielonogórski,
mgr Wioleta Baziuk, Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i
Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera, mgr Monika Żurawska, Dzienny
Dom „Senior – WIGOR” w Zielonej Górze, lic. Marta Nowicka, Studentka
Filologii Angielskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, mgr Astina Koch i
mgr Sławomir Sobański (doktoranci UZ, lic. Paulina Haenel i lic. Dominika Niemirowska – studentki pedagogiki na Uniwersytecie Zielonogórskim.

podejmują działania na ich rzecz. W Komitecie Naukowym
znaleźli się: Prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD., University
of Comenius Bratislava, Slovak Republic, dr hab. Grażyna
Miłkowska, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Polska, dr
hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski,
Polska, Dr. habil Fábián Gergely, Faculty of Health of the
University of Debrecen, Hungary, Dr László Patyán, Faculty
of Health of the University of Debrecen, Hungary, PhDr.
Pavol Kopinec, Independent researcher, Slovak Republic.
Patronat nad Konferencją objęli: JM Rektor Uniwersytetu
Zielonogórskiego prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński,
Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak,
Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki.
Uroczystego otwarcia Konferencji dokonali: dr hab. inż.
Andrzej Pieczyński, prof. UZ - Prorektor Uniwersytetu
Zielonogórskiego ds. Rozwoju i dr hab. Marek Furmanek, prof.
UZ - Dziekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.
Obaj zwrócili uwagę na to, że Uniwersytet, Wydział jest odpowiednim miejscem na tę Konferencję, gdyż podejmowana
problematyka zawsze była tu obecna, ważna, dyskutowana.
Głos na wstępie zabrał także Piotr Bromber, p.o. Dyrektora
zielonogórskiego oddziału NFZ, który zwrócił uwagę na ważne
słowa: wsparcie, relacja, bycie przy…, które w dzisiejszych
czasach tak trudno wypełnić treścią, a przecież mimo osiągnięć medycyny są tak ważne w trudnej sytuacji każdej chorej osoby. Także prof. Grażyna Miłkowska, Kierownik Zakładu
Profilaktyki Społecznej, Prezes Lubuskiego Stowarzyszenia
Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera
wskazała na ważność podejmowanej problematyki konferencyjnej i rolę Lubuskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego,
działającego w środowisku lokalnym już od 10 lat.
Konferencja adresowana była do opiekunów rodzinnych,
pracowników naukowych i zawodowo związanych z problematyką choroby Alzheimera oraz wszystkich zainteresowanych proponowanymi tematami. Wzięło w niej udział
blisko 150 osób.
Przyjęte cele Konferencji, jakimi była popularyzacja
wiedzy na temat choroby Alzheimera, jej medycznych
i społecznych aspektów oraz wymiana doświadczeń w zakresie potrzeb i opieki nad osobami dotkniętymi chorobą
Alzheimera – zostały zrealizowane.
Bogaty program Konferencji w pełni został wypełniony
przez uznane za wiodące problemy:
1. Medyczne i społeczne aspekty choroby Alzheimera,
2. Wsparcie społeczne osób dotkniętych chorobą Alzheimera – doświadczenia polskie i zagraniczne,
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packiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą
Alzheimera w Rzeszowie: Wsparcie społeczne osób dotkniętych chorobą Alzheimera w Polsce. Założenia Narodowego Planu Alzheimerowskiego.
Uczestnicy mogli także przyjrzeć się prezentacjom w sesji posterowej:
1. Dr Maria Fudali, Uniwersytet Zielonogórski, Konsekwencje opieki nad osobą dotkniętą chorobą Alzheimera;
2. Dr Ewa Janion, Uniwersytet Zielonogórski, Rodzina
w obliczu choroby Alzheimera;
3. Dr Jolanta Lipińska–Lokś, Uniwersytet Zielonogórski, Jakość życia osób chorych i ich rodzin;
4. Dr Lidia Wawryk, Uniwersytet Zielonogórski, Profilaktyka przemocy wobec osób starszych i chorych;
5. Mgr Beata Bąbka, Hospicjum Domowe AEGIS w Poznaniu,
Choreoterapia jako sposób na poprawę jakości życia
osób z chorobą Alzheimera;

3. Dr Barbara Romero, neuropsycholog, Niemcy: Jakość życia a choroby demencyjne;
4. Dr Dorota Niewiedział, Uniwersytet Zielonogórski: Choroba Alzheimera w systemie rodzinnym w perspektywie
psychologicznej;
5. Dr Agnieszka Nowicka, Uniwersytet Zielonogórski: Zespół wypalenia u opiekunów rodzinnych osób z chorobą
Alzheimera;
Sesja plenarna II: Wsparcie społeczne osób dotkniętych
chorobą Alzheimera – doświadczenia polskie i zagraniczne:
1. Dr Barbara Romero, neuropsycholog, Niemcy: Terapia
Stabilizująca Tożsamość (TST) jako koncepcyjna podstawa szpitalnego leczenia chorych z demencją w Niemczech;
2. Prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD., Faculty of Social
Sciences of the University of SS. Cyril and Methodius
in Trnava, Slovak Republic, PhDr. Pavol Kopinec, PhD.,
Independent researcher, Slovak Republic Działania rządowe i pozarządowe wobec osób dotkniętych chorobą
Alzheimera i ich opiekunów na Słowacji;
3. Dr habil Fábián Gergely, Dr László Patyán, Faculty of
Health of the University of Debrecen, Hungary: Działania rządowe i pozarządowe wobec osób dotkniętych
chorobą Alzheimera i ich opiekunów na Węgrzech;
4. Mgr inż. Zygmunt Wierzyński, Przewodniczący Podkar-

6. Mgr Astina Koch, mgr Mateusz Kuźmik, mgr Sławomir Sobański, doktoranci UZ, Choroba Alzheimera – statystyki,
prognozy, dobre praktyki;
7. Lic. Marta Nowicka, studentka II roku filologii angielskiej, Uniwersytet Zielonogórski, Formy opieki i wsparcia osób z chorobą Alzheimera.
Z dużym zainteresowaniem uczestników Konferencji
spotkał się panel dyskusyjny: Potrzeby chorych na Alzheimera i ich opiekunów, w którym udział wzięli: lek
med. Urszula Kawalec–Hurny, mgr inż. Zygmunt Wierzyński,
mgr Andrzej Rossa, Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia
Alzheimera, lic. Krzysztof Łoziński, Wiceprezes Lubuskiego
Stowarzyszenia Alzheimera, opiekun rodzinny, mgr Wioleta Baziuk, Kierownik Dziennego Domu „Senior–WIGOR”
w Zielonej Górze. Moderatorem panelu była Dr hab. Grażyna
Miłkowska, prof. UZ, Prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Alzheimera, opiekun rodzinny. W panelu dyskusyjnym nie zabrakło także głosów z sali i pytań uczestników Konferencji.
Podobnie było w przypadku prezentacji Fundacji Ludzie
Jesieni w Siemianicach: System WRP – najnowsza zdobycz
elektroniki w aspekcie bezpieczeństwa seniorów. Prelegenci: lic. Urszula Kielar, mgr Jerzy Piotrowicz wzbudzili
zainteresowanie uczestników Konferencji swoją propozycją,
odpowiadali na pytania, rozwiewali wątpliwości.
Konferencja to nie tylko był czas wysłuchania wykładów,

fot. z wydziału

3. Potrzeby chorych na Alzheimera i ich opiekunów,
4. Opieka nad osobą chorą w ujęciu terapeutycznym.
Uczestnicy tego spotkania wysłuchali wielu wykładów
w tematycznych sesjach plenarnych.
Sesja plenarna I: Medyczne i społeczne aspekty choroby Alzheimera:
1. Lek. med. Urszula Kawalec–Hurny, Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu. Wojewódzki Konsultant w dziedzinie geriatrii:
Wielkie problemy geriatryczne ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń funkcji poznawczych, w tym choroby
Alzheimera;
2. Mgr Agnieszka Żelwetro, neuropsycholog kliniczny, Przewodnicząca Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo–Naukowy Chorób Otępiennych w Ścinawie: Choroba
Alzheimera bez zaburzeń pamięci;
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to także była możliwość wzięcia udziału w warsztatach:
1. Mgr Wioletta Baziuk, Lubuskie Stowarzyszenie Alzheimera, kierownik Dziennego Domu „Senior–WIGOR” w Zielonej Górze, Metody oddziaływań pozafarmakologicznych
i ich znaczenie w terapii osób z chorobą Alzheimera;
2. Dr Katarzyna Uzar–Szcześniak, Uniwersytet Wrocławski,
Zastosowanie terapii walidacyjnej w opiece nad osobą
chorą;
3. Mgr Paulina Miszewska–Szczepaniak, Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimera w Poznaniu, Terapia reminiscencyjna chorych i ich rodzin.
Nie powinna dziwić aktywność uczestników warsztatów,
wszak są oni bardzo otwarci na każdą pomoc, która podniesie ich jakość życia, jak i ich bliskich dotkniętych chorobą
Alzheimera.

Konferencja ta stanowiła ukoronowanie 15–lecia działalności Stowarzyszenia, które jest ważnym punktem na mapie autyzmu nie tylko regionu, ale i kraju.
„Z tej okazji chcieliśmy umożliwić spotkanie tych, z których wiedzy na co dzień korzystamy – znanych specjalistów,
pedagogów, terapeutów, z tymi, dla których jesteśmy – naszych podopiecznych, ich rodziców, terapeutów, nauczycieli, wszystkich, dla których dobro osób z autyzmem jest
tak ważne jak dla nas. W ten sposób chcemy podziękować
wszystkim entuzjastom naszych działań za wsparcie i dobre myśli”2 – słowa te w pełni oddają ideę Konferencji.
Jest to niebywale ważne, bowiem wszelkim działaniom
Stowarzyszenia przyświeca troska o ochronę niezbywalnej godności osoby autystycznej i każdego z członków jej
rodziny. SPOA pragnie współtworzyć kraj, w którym najwyższą wartością jest przestrzeganie praw człowieka skatalogowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Jolanta Lipińska–Lokś
ratyfikowanych dokumentach międzynarodowych, mówiących m.in. o równości wobec prawa, zakazie dyskryminacji oraz prawach ekonomicznych i socjalnych. W dobie
przyspieszonego rozwoju nauki i sprzyjających warunków,
2 Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody
w jakich znajduje się dziś Polska, autyzm nie może być
Lubuskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze
wyrokiem skazującym na samotność, wykluczenie i cieroraz Miasta Zielona Góra
pienie. SPOA chce zapewniać wielotorową pomoc, skupiać
specjalistów, inspirować zmiany, interweniować w trudnych sytuacjach, dać wsparcie w codziennym życiu. Misję
Stowarzyszenia można ująć w słowa: „Istniejemy, by przywrócić światu osoby z autyzmem - stworzyć im warunki do
__Ogólnopolska
rozwoju i godnej egzystencji na każdym etapie życia od
Konferencja Naukowa:
momentu diagnozy”.
JAK PRZYWRACAĆ ŚWIATU
Cele realizowane przez SPOA to:
OSOBY Z AUTYZMEM?
1. Wszechstronna pomoc osobom z zaburzeniami ze spekWspółczesne badania i dobre
trum autyzmu i ich rodzinom w sprawach dotyczących
praktyki
diagnozy, edukacji, rehabilitacji, poprawy zdrowia oraz
aktywizacji zawodowej i społecznej zrzeszonym w StoW dn. 21–22 października
warzyszeniu;
2016 r. na Wydziale Pedagogiki,
2. Propagowanie w społeczeństwie wiedzy o autyzmie,
Psychologii i Socjologii UZ miała
problemach osób autystycznych i możliwościach ich
miejsce Ogólnopolska Konferenedukacji i rehabilitacji.
cja Naukowa JAK PRZYWRACAĆ
ŚWIATU OSOBY Z AUTYZMEM?
Współczesne badania i dobre
Pisula (Uniwersytet Warszawski) – przewodnicząca, dr Jolanta Lipińska–
praktyki, zorganizowana dzięki
współpracy Katedry Pedagogiki Specjalnej i Zakładu Pro- Lokś (Uniwersytet Zielonogórski), mgr Marta Bułaś, mgr Marzena Ganfilaktyki Społecznej ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom czar, mgr Mateusz Wyderka (SPOA „Dalej Razem”).
Komitet Organizacyjny Konferencji stanowili: mgr Mateusz Wyderka
Autystycznym „Dalej Razem” w Zielonej Górze1.
Warto dodać, że planowe przerwy kawowe stały się dodatkową okazją do rozmów, wymiany poglądów i doświadczeń. Podczas przerw można było także obejrzeć wystawę prac wykonanych przez seniorów z Dziennego Domu
„Senior–WIGOR” w Zielonej Górze, prezentację publikacji
poświęconych tematyce Konferencji oraz wystawę fotograficzną obrazującą wydarzenia z działalności Lubuskiego
Stowarzyszenia Alzheimera.
Konferencja w ocenie uczestników i organizatorów to zadanie dobrze zrealizowane2.
Podjęta problematyka spotkała się z ogromnym zainteresowaniem uczestników, którzy bardzo wyraźnie wyartykułowali potrzebę kolejnych spotkań, podczas których będą
mogli pogłębić swą wiedzę i doskonalić umiejętności, tak
potrzebne w alzheimerowskiej rzeczywistości.

1

W pracach Komitetu Naukowego Konferencji udział brali: prof. Ewa

(przewodniczący; SPOA), dr Jolanta Lipińska–Lokś (przewodnicząca, UZ),
mgr Marta Bułaś, mgr Marzena Ganczar, mgr Anna Bilon, mgr Dorota Poślednia (SPOA „Dalej Razem”).
2 Fragment notatki przekazanej do lokalnych mediów.
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3. Utworzenia Koła Wsparcia dla Rodziców i Opiekunów 2. Spojrzenie behawiorysty na trudne zachowania (dr Nela
Osób Autystycznych.
Grzegorczyk);
4. Utworzenie Ośrodka Diagnostyczno–Edukacyjnego dla 3. Rozwijanie kluczowych kompetencji społecznych u osób
Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Dotkniętych Autyzmem.
z Zespołem Aspergera (mgr Marcin Bonaszewski);
4.
Jak pracować z „autystyczną” seksualnością? (mgr MagKonferencja w pełni zrealizowała pokładane w niej nadalena Lisiecka, mgr Jakub Sapeńko);
dzieje, wpisując się jednocześnie w działania statutowe
5. Od izolowanego ruchu gałki ocznej do umiejętności czyStowarzyszenia.
tania i pisania – holistyczne podejście do pracy z dziećProblematyka dwudniowej Konferencji była bardzo bomi z autyzmem. Praktyczne wskazówki do opracowywagata. Uczestnicy mogli wysłuchać wielu interesujących wynia programów terapeutycznych (mgr Anna Jakubiak,
kładów wygłoszonych przez osoby, które w kręgu problemgr Agnieszka Sakowicz);
matyki autyzmu cieszą się niekwestionowanym uznaniem.
6.
Nauczyciel terapeutą (mgr Aneta Nawrot, mgr Arleta
Problematyka Konferencji została usytuowana w obszarach
Jasińska);
tematycznych, które wyznaczone zostały w naturalny sposób przez fazy rozwoju człowieka. Każda z faz zapowie- 7. Praca z rodzinami osób z autyzmem. Praktyczne zagadnienia i stosowane techniki (mgr Mateusz Wyderka).
dziana została poprzez projekcje filmów tematycznych.
Każdy
z warsztatów cieszył się zainteresowaniem uczestW części wykładowej miały miejsce następujące wystąpienia:
1. Prof. Ewa Pisula: Jaki, jaka, jakie? Współczesna diagno- ników, ich zaangażowaniem, co niejednokrotnie poskutkowało – zgodnie z oczekiwaniem uczestników – wydłużeniem
za zaburzeń ze spektrum autyzmu;
2. Dr Barbara Winczura: Teoria umysłu u osób ze spektrum czasu trwania warsztatu i długimi rozmowami.
Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się także
autyzmu – ujęcie rozwojowe;
3. Mgr Maja Anuszkiewicz: Praktyczne aspekty diety bez- stoiska wystawowo–sprzedażowe, w ramach których można
było zapoznać się z ofertą pomocy dydaktyczno–terapeuglutenowej, bezmlecznej, bezcukrowej;
4. Dr Magdalena Grycman, Mgr Kamil Lodziński: Nabywa- tycznych do pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum
nie kompetencji komunikacyjnej w modelu aktywnym u autyzmu i innymi materiałami służącymi do wspomagania
rozwoju dzieci oraz z ofertą wydawnictw dotyczącą publidzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu;
5. Dr Nela Grzegorczyk: Organizacja szkoły dla osób z au- kacji tematycznych. Nie zabrakło także stoiska ze zdrową
żywnością adresowaną dla osób z autyzmem, ich rodzin oraz
tyzmem;
6. Dr Izabela Fornalik: Problem... I co dalej? Zachowania wszystkich tych, którzy chcą żyć i odżywiać się zdrowo.
Problematyka podjęta w ramach Konferencji spotkała się
problemowe osób ze spektrum autyzmu w obszarze
z ogromnym zainteresowaniem uczestników. W Konferencji
seksualności;
3
7. Dr Anna Waligórska: Nowe strategie terapii osób ze udział wzięło ponad 250 osób .
Zainteresowanie
problematyką
autyzmu, osób z autyspektrum autyzmu: interaktywne formy wspierania
zmem skłania do refleksji o ogromnym znaczeniu podjękompetencji społecznych w grupie rówieśniczej;
8. Mgr Natasza Cyrulik: Organizacja pracy z dorosłym nie- tej problematyki, o potrzebie podnoszenia świadomości
społecznej w tym obszarze z uwagi na skalę i złożoność
pełnosprawnym – dobre praktyki;
9. Mgr Chris Schmitz: Sytuacja osób z autyzmem poza Pol- problemu. Wciąż za mało wiemy na temat autyzmu, najską na przykładzie Niemiec i Wietnamu Południowego; częściej nie wiemy jak zachować się w kontakcie z autystą,
10. Mgr Maria Wroniszewska, dr Michał Wroniszewski: Do- często nawet specjaliści (nauczyciele, terapeuci) szukają
rosłość jako szansa. Jak wspierać pełnoletnie osoby po omacku sposobów pracy z dzieckiem–uczniem doświadczającym zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dorosły autysta/
z autyzmem?
11. Mgr Sebastian Cycuła: O Dalej Razem, o Stowarzysze- Aspi stanowi zagadkę i wyzwanie na rynku pracy.
niu, o nas.

Oprócz części wykładowej uczestnicy Konferencji mogli wzbogacić swą wiedzę i doskonalić umiejętności także
dzięki udziałowi w warsztatach:
1. Analiza zachowań partnera komunikacji w trakcie sesji
Growth Trough Play System z dzieckiem ze spektrum
autyzmu (dr Magdalena Grycman, mgr Kamil Lodziński);
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
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3 Zainteresowanie Konferencją przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Konieczne było zapewnienie nowego miejsca Konferencji, umożliwiającego odpowiednie warunki lokalowe uczestnikom Konferencji.
Serdeczne podziękowania za udostępnienie auli i sal na warsztaty organizatorzy kierują do Dziekanów Wydziałów: Mechanicznego oraz Ekonomii
i Zarządzania, a także do planistów na tychże Wydziałach.

44

wi a d o m o ś c i wy d zi a ł owe

Kończąc Konferencję organizatorzy byli przekonani
o tym, że istnieje potrzeba kontynuowania spotkań o charakterze teoretyczno–praktycznym, dzięki którym jest szansa na
podniesienie jakości życia osób z autyzmem i ich rodzin.
Konferencyjne starania organizatorów zostały docenione
zarówno przez Uczestników jak i przez Patronów Konferencji oraz jej Partnerów - wszyscy przyczynili się do jej
sprawnego przebiegu4.
Jolanta Lipińska–Lokś

4 Patronat nad Konferencją objęli: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,
Sekcja Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Magazyn Psychologiczny „Charaktery”, NIEBIESKA-FALA.PL.
Wśród Partnerów Konferencji znaleźli się: PGNiG/Oddział Zielona Góra,
FALUBAZ Zielona Góra, RUBEN HOTEL Zielona Góra, HOTEL ŚRODMIEJSKI, Zajazd Pocztowy Hotel, Mini Hotel Zajazd Zielona Góra, Ośrodki Wypoczynkowe TEMAR w Dąbiu i Kołatce, DreamPen, Cukiernia Leks
Sp. z o. o. ze Sulęcina.

1

__Międzynarodowa

Konferencja Naukowa
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
z niepełnosprawnością oraz z „układu
ryzyka” w polskiej
i międzynarodowej
perspektywie

21 września 2016 roku w
auli Biblioteki Uniwersytetu
Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego 71 odbyła się Międzynarodowa
Konferencja Naukowa na temat: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
z niepełnosprawnością oraz z „układu
ryzyka” w polskiej i międzynarodowej perspektywie.
Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. Patronat nad konferencją
objęli JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. dr
hab. inż. Tadeusz Kuczyński oraz Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra - Wioleta Haręźlak.
Organizatorzy konferencji wyszli z założenia, że ewolucja wiedzy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej
dotyczącej podstaw oraz mechanizmów działań pomocowych wobec rodzin z dziećmi, których rozwój nie przebiega prawidłowo, wymaga redefinicji pojęć, weryfikacji
poglądów oraz dyskusji teoretyków i praktyków. Dzieciństwo jest szczególnym etapem w życiu każdego człowieka.
Z jednej strony jest ono okresem intensywnego rozwoju,
budowania przez dziecko kompetencji związanych z bezpieczeństwem, autonomią, inicjatywą oraz produktywnością, czyli zdolnością do korzystania z zasobów posiadanej
wiedzy i umiejętności. Z drugiej strony - na każdym etapie
dzieciństwa rozwój dziecka na skutek różnych czynników
może być zagrożony, zburzony lub zahamowany. Czynnikami ryzyka dla rozwoju dziecka mogą być np.: nieprawidłowa struktura osobowości, niepełnosprawność lub zły
stan zdrowia, mały zasób wiedzy, niewielkie umiejętności

2

3

1___od lewej prof. dr hab. Ljiljana Pintaric Mlinar, lic. Marta Nowicka (tłumacz), prof. dr hab. Sonja Alimovic (Agnieszka Nowicka)

2___prof. UZ dr hab. Grażyna Miłkowska i prof. UZ dr hab. Jarosław Bąbka
3___prof. zw. dr hab. Anna I. Brzezińska

i niskie kompetencje. Do występowania zakłóceń rozwojowych dziecka mogą się przyczyniać również niewłaściwe
warunki w rodzinie, przedszkolu, szkole, a także stawiane
dziecku nieadekwatne wymagania. W tym kontekście organizatorom wydało się zasadne podjęcie problematyki diagnozy czynników zakłócających rozwój dziecka, następstw
jakie one ze sobą niosą, możliwości przeciwdziałania nieprawidłowościom poprzez interwencję edukacyjną o charakterze wspomagania rozwoju.
W konferencji wzięli udział goście z zagranicznych
ośrodków naukowych: prof. dr hab. Ljiljana Pintaric Mlinar
i prof. dr hab. Sonja Alimovic z Uniwersytetu w ZagrzeUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
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biu (Chorwacja), prof. dr hab. Valentyna Kyrylenko z Kijowskiego Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego
(Ukraina), prof. dr hab. Svitlana A. Litvinenko i prof. dr
hab. Vadim M. Yamnitsky z Uniwersytetu Humanistycznego
w Rownem (Ukraina) oraz dr Petra Bendová i dr Jitka Vítová z Uniwersytetu w Hradec Králové (Czechy).
Na konferencji gościli wybitni polscy znawcy problematyki wspomagania rozwoju dziecka: prof. zw. dr hab.
Anna I. Brzezińska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, prof. UKW dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik
z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof.
UG dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska z Uniwersytetu
Gdańskiego, dr hab. Ditta Baczała z Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu oraz dr Karolina Appelt z Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W obradach uczestniczyli pracownicy Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Instytut Psychologii reprezentowała
prof. UZ dr hab. Iwona Grzegorzewska, natomiast Katedrę
Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej: prof. UZ dr
hab. Jarosław Bąbka, dr Ewa Janion, dr Jolanta Lipińska-Lokś, dr Aneta Rogoża, dr Lidia Wawryk oraz mgr Katarzyna Stein-Szała i mgr Klaudia Grzelak.
Wystąpienia prelegentów koncentrowały się wokół kilku obszarów tematycznych. W pierwszej kolejności zaproszeni goście przedstawili psychologiczną perspektywę

wspomagania rozwoju dzieci. Goście spoza Polski zaprezentowali zagraniczne rozwiązania w zakresie idei wczesnego wspomagania rozwoju. Pozwoliło to na dokonanie
interesujących porównań i analiz na temat stanu wiedzy
i organizacji pomocy udzielanej dzieciom i ich rodzinom
w reprezentowanych na konferencji krajach. W dalszej
części konferencji prelegenci odnosili się głównie do zagadnień wspomagania rozwoju dzieci z różnymi rodzajami
niepełnosprawności oraz z „układu ryzyka”. Podejmowano
problematykę wsparcia dzieci przedwcześnie urodzonych,
niewidomych, z uszkodzonym słuchem, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, przewlekle chorych, z autystycznym spektrum zaburzeń oraz wykazujących zachowania agresywne.
W konferencji wzięli także udział licznie zgromadzeni
nauczyciele przedszkoli i szkół, psychologowie oraz pedagogowie z poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych
placówek oświatowych. Podczas podsumowania konferencji podkreślono znaczenie refleksyjnej postawy w myśleniu
i działaniu osób, na co dzień pracujących z dziećmi wymagającymi wspomagania rozwoju.

wydział prawa i administracji

bałkański jakim jest Wojwodina, stanowiąca autonomiczną
część Serbii. W latach dziewięćdziesiątych, w okresie rozpadu federacji jugosłowiańskiej, w regionie tym nie doszło
do walk narodowościowych, chociaż jest on bardzo zróżnicowany etnicznie. Wielokulturowa Wojwodina pozostała
oazą spokoju na Bałkanach.
Profesor stwierdził, że fenomen ten jest zasługą urzędników imperium habsburskiego z XVIII w. Kiedy austriackim
Habsburgom udało się wyzwolić Wojwodinę spod panowania
tureckiego, kraj był niemal całkowicie wyludniony. Imperium Habsburgów przeprowadziło ogromną, jak na owe czasy, akcję osadniczą. Osadników ściągano (często w sposób
przymusowy) z całej rozległej monarchii. Byli bardzo zróżnicowani pod względem etnicznym i religijnym. Urzędnicy
austriaccy poprowadzili akcję osadniczą w ten sposób, aby
w maksymalnym stopniu uniknąć powstania konfliktów między różnymi grupami osadników. Ustalono zasady współżycia wielokulturowej społeczności, które do dzisiaj są przestrzegane w Wojwodinie. Wystąpienie prof. Janko Ramača
wzbudziło zainteresowanie uczestników obrad. Przedstawił
obraz monarchii austriackich Habsburgów bardzo odmienny
od utrwalonego w polskiej tradycji historycznej.
Uczestnicy Konferencji obradowali w czterech sekcjach:
1. Położenie mniejszości narodowych w Europie w świetle
przepisów prawa i w realnej praktyce (moderatorzy: dr
hab. Bernadetta Nitschke-Szram, prof. UZ; dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ)
2. Doktryny prawne wobec wyzwań współczesności (moderatorzy: dr Ewaryst Kowalczyk, dr Sławomir Maciejewski)
3. Ideologie i koncepcje społeczne feminizmu (moderator:
dr Agnieszka Szczap)
4. Współczesne dylematy prawa konstytucyjnego (moderator: dr Michał Zieliński)

__Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Doktryny polityczno-prawne w aspekcie teoretycznym i praktycznym wobec wyzwań współczesności

W dniach 19–21 września 2016 r. odbyła się na Wydziale
Prawa i Administracji Międzynarodowa Konferencja Naukowa Doktryny polityczno-prawne w aspekcie teoretycznym
i praktycznym wobec wyzwań współczesności. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Historii Doktryn
Polityczno-Prawnych i Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji przy współudziale Koła Naukowego Studentów
Prawa. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dr
hab. Bohdan Halczak, prof. UZ, a kierownikiem naukowym
dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram, prof. UZ.
Uczestnictwo w konferencji zadeklarowało 50 osób. Ostatecznie swoje referaty zaprezentowało 33 uczestników.
Ponieważ konferencja miała charakter interdyscyplinarny,
w obradach uczestniczyli nie tylko prawnicy, ale również
politolodzy, filozofowie, historycy. Oprócz naukowców z
Uniwersytetu Zielonogórskiego w obradach wzięli udział
przedstawiciele ośrodków naukowych w Gdańsku, Łodzi, Siedlcach, Lublinie, Krakowie, Wrocławiu. Dziesięciu
uczestników konferencji przybyło na obrady zza granicy.
Reprezentowali oni Ukrainę, Słowację oraz Serbię.
Za swoistą „gwiazdę konferencji” trzeba uznać profesora Janko Ramača z uniwersytetu w Novym Sadzie (Wojwodina), jednego z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli nauk humanistycznych w Serbii. Jest naukowcem o
bardzo wszechstronnych zainteresowaniach. Zajmuje się
historią, językoznawstwem, religioznawstwem, folklorystyką. W trakcie swojego wykładu omówił swoisty fenomen
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
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Ewa Janion

