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Szanowni Państwo, 
 
Zakład Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej WSE UAM wraz z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym 

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu serdecznie zapraszają do wzięcia 

udziału w naukowo-szkoleniowej konferencji pt.  

Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną w przestrzeni społecznej. Teoria i 

praktyka, która odbędzie się 15.10.2019 na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu (ul. Szamarzewskiego 89, Aula D). 

 

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego jak  

i nauczycieli praktyków, opiekunów i rodzin osób z niepełnosprawnościami a także instytucji zajmujących się 

wsparciem rodzin i osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i zaburzeniami  

ze spektrum autyzmu.  

 

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do studentów, pedagogów, nauczycieli i innych specjalistów, 

przedstawicieli środowisk związanych z pomocą osobom z niepełnosprawnościami, między innymi: psychologów, 

terapeutów, socjologów, filozofów, jak również wszystkich osób zainteresowanych tematyką konferencji.  

 

Problematykę niepełnosprawności i autyzmu chcielibyśmy wpisać w szerszą perspektywę funkcjonowania 

społecznego osób ze spektrum autyzmu i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Chcemy podzielić się z 

Państwem naszymi doświadczeniami oraz wypracować praktyczne rekomendacje dotyczące wsparcia i metodyki 

pracy. Obok wykładów, proponujemy udział w części warsztatowej konferencji, które poprowadzą doświadczeni 

praktycy (ilość miejsc na warsztaty ograniczona). 

 

 

 



 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 
 

 
 Wydział Studiów Edukacyjnych 

 Zakład Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej  

 

  
 . www.wse.amu.edu.pl                                                                                              
. 

 

OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

IM. ZBIGNIEWA TYLEWICZA W POZNANIU 
 
 

GŁÓWNE ZAGADNIENIA KONFERENCJI 

• Autyzm w kontekście funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i 

rówieśniczym 

• Problemy i dylematy opiekunów osób niepełnosprawnych i chorych 

• Choroba przewlekła i niepełnosprawność jako źródło samotności i zaburzeń emocjonalnych 

• Niepełnosprawność sprzężona i spektrum autyzmu jako wyzwanie dla uczniów i nauczycieli 

• Problemy osamotnienia, izolacji i wykluczenia 

• Seksualność osób z autyzmem i niepełnosprawnościami 

• Doradztwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnościami – szanse i zagrożenia 

• Zbigniew Tylewicz – prekursor szkół specjalnych w Polsce 

• Praca z uczniem z niepełnosprawnościami i autyzmem w przedszkolu, szkole podstawowej, 

szkole średniej, internacie i szkole przysposabiającej do pracy 

• Wsparcie osób ze sprzężoną niepełnosprawnością w obszarze projektów społecznych 

• Wsparcie opiekunów osób z niepełnosprawnościami – organizacje non profit  

 

Szczegółowy program konferencji znajdą Państwo w osobnym załączniku 

 

Rejestracja:  

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na formularzu zamieszczonym na 

stronie: https://forms.gle/APcaLZw9UxAjzRUu5 

Ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń). 

Udział w konferencji kończy się certyfikatem uczestnictwa i jest bezpłatny (organizatorzy nie pokrywają 

kosztów podróży i noclegu) 

W sprawie pytań prosimy o kontakt email: magdalena.anna.wasielewska@gmail.com 
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Chcielibyśmy poinformować, że w trakcie konferencji będą Państwo mogli nabyć rzeczy, które 
zasilą konto Centrum Pozytywnej Energii w Poznaniu, założone przez Ewę i Pawła Dawidziaków, 
rodziców Ziemka.  

 

 

  

Wszystkie środki finansowe są przeznaczane na wsparcie rodzin i opiekunów dzieci  
z niepełnosprawnościami. 

www.centrumpozytywnejenergii.com 

www.iloveziemek.com 

Centrum Pozytywnej Energii to pierwsze takie miejsce w Poznaniu, a może i w kraju, które 

odpowiada na zapotrzebowanie m.in. rodzin osób niepełnosprawnych pod kątem wsparcia 

mentalnego. 

Stowarzyszenie I Love Ziemek, które nadzoruje projekt CPE jako cel nadrzędny stawia 

„ZADOWOLENI I WYPOCZĘCI RODZICE/OPIEKUNOWIE = ZADOWOLONE DZIECI” 

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI 
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