
Sympozja specjalne 
 

Sympozjum: Pedagogika specjalna w rozpoznawaniu triady teoretyczno-empirycznej: 

osoba – rodzina – społeczeństwo 

Ośrodki 

inicjujące 
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

 

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski  
 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  

20 września 2019 (piątek)  

 

Przewodniczy:  Prof. dr hab. Joanna Głodkowska (APS) 
 

Współprzewodniczą Dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS   

Dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM 
  

10.30–13.00 Budynek: C Sala: 3526 
 

Prowadzenie:  Prof. dr hab. Joanna Głodkowska (APS) 

1 Dr Sylwester Bębas (UP) - Bariery w procesie resocjalizacji nieletnich 

przebywających w zakładach resocjalizacyjnych dla nieletnich 

2 Dr hab. Sławomir Trusz (UP), dr Hanna Stępniewska-Gębik (UP) - Jawne i ukryte 

postawy nastolatków wobec rówieśników chorujących na nowotwór 

3 Dr Elżbieta Paradowska (APS) - Realizacja idei dostępności - znaczenie dla 

funkcjonowania osób głuchoniewidomych 

4 Ks. Dr Michał Borda (ITKM) - Współpraca środowisk wychowawczych w nowej 

Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce 

5 Dr hab. Marek Walancik, prof. WSB - Współczesne poczucie bezpieczeństwa w 

środowisku lokalnym, regionalnym, globalnym. Ujęcie meta przedmiotowe 

ostatniego XX lecia 

6 Dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS - Przebaczenie a poczucie wdzięczności u osób 

z nabytą niepełnosprawnością ruchową 

7 Dr hab. Monika Parchomiuk, prof. UMCS - Śmierć i umieranie w doświadczeniach 

osób z niepełnosprawnością intelektualną 

9 Dr Edyta Nieduziak (UŚ) - Twórczość teatralna osób z niepełnosprawnością w 

perspektywie koncepcji autorstwa życia 

10 Dr Izabella Kucharczyk (APS), dr Kornelia Czerwińska (APS) - Sytuacja 

psychologiczna rodziców uczniów z niepełnosprawnością wzroku w kontekście 

wsparcia społecznego 

12 Dr Magdalena Wałachowska (APS) - Kompetencje ojcowskie mężczyzn z 

niepełnosprawnością wzroku jako element wizerunkowy rodziny 

13 Dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM - Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną i 

ich rodziny a możliwości samostanowienia - szanse i zagrożenia w świetle analizy 

wybranych propozycji działań 

14 Dr Agnieszka Dłużniewska (APS), dr Kamil Kuracki (APS) - Poczucie dobrostanu a 

uzyskane wsparcie w percepcji rodziców wychowujących dzieci z 

niepełnosprawnością 

15 Dr Grażyna Walczak (APS) - Wsparcie rodzin dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju 
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