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Proponowany temat konferencji jest kontynuacją
podjętych 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),oraz zagadnieniami edukacji inkluzyjnej
(Ostrava
2013),
konstruowaniem
świata
osób
niepełnosprawnych – między zmianą faktyczną a pozorowaną
(Ustroń 2014), aktualnymi problemami pedagogiki specjalnej
w Republice Czeskiej i Polsce (Ostrava 2015), O nauki
zaangażowane – w praktykę edukacji, rehabilitacji
i socjalizacji osób z niepełnosprawnością (Ustroń 2016),
Speciálněpedagogické intervence v současnosti (Ostrava
2017).

W trakcie kolejnej – już piętnastej– konferencji pragniemy skoncentrować dyskusję wokół
problematyki inkluzji społecznej i edukacyjnej osób z niepełnosprawnością. Nieco prowokacyjne
wyeksponowanie w tytule konferencji „bilansu zysków i strat” – w zamiarze organizatorów – służy
zachęceniu uczestników konferencji do prób podsumowań osiągnięć jak i niepowodzeń w zakresie
konstruowania idei, koncepcji oraz wdrażania praktyk inkluzyjnych. Wyrażamy przekonanie, że
teoretyczny dorobek, jak i codzienne doświadczenia działań inkluzyjnych, wpisane już na stałe
w tradycję pedagogiki specjalnej i nauk pokrewnych, zachęcają nie tylko do prób podsumowań, ale
także prezentowania doniesień z badań oraz konstytuowania w związku z nimi nowych rozwiązań.
Problematyka ta wydaje się szczególnie istotna w aspekcie masowego wzrostu publikacji
naukowych, pseudonaukowych i publicystycznych ignorujących ugruntowane już doświadczenia oraz
wypracowane naukowe koncepcje inkluzji omawianej grupy osób. Pragniemy zatem kontynuować
problematykę codzienności osób z niepełnosprawnością, podejmowanych społecznie działań na rzecz
poprawy ich sytuacji – zarówno tych przynoszących rzeczywiste zmiany jak i tych pozorowanych,
pozostawiających swoje ślady jedynie w licznych rozporządzeniach i pustych decyzjach na poziomie
władz lokalnych i krajowych.
Zdecydowaliśmy się na zaproponowanie szerokiego tematu konferencji z nadzieją
skoncentrowania dyskusji wokół kilku grup tematycznych: roli interdyscyplinarnej wiedzy
w kreowaniu teorii oraz praktyki inkluzji społecznej i edukacyjnej osób z niepełnosprawnością,
przemian nauk o niepełnosprawności i ich skutków dla praktyk inkluzyjnych w zakresie wsparcia oraz,
a także możliwych drogach transformacji edukacji uczniów z orzeczoną potrzebą kształcenia
specjalnego – szczególnie w kontekście aktualnych i oryginalnych doniesień z badań. Liczymy, że
Państwa diagnozy oraz propozycje staną się inspiracją do promowania korzystnych rozwiązań
praktycznych oraz demaskowania pozorowanych działań podejmowanych na rzecz osób obarczonych
niepełnosprawnością zarówno w sferze publicznej jak niepublicznej.
Zaprezentowane przez Państwa wystąpienia w formie artykułów, po pozytywnej opinii
recenzentów, zamierzamy opublikować w kolejnych tomach czasopisma „Problemy Edukacji,
Socjalizacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” oraz w pracy zbiorowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji i czekamy na Państwa zgłoszenia.
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Terminarz konferencji:

- do 20 stycznia 2018 r. - zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z propozycjami referatów
prosimy nadsyłać zgodnie z załączonym poniżej formularzem -

wypełniając kartę zgłoszenia przez Internet ,
lub przesyłając na adres e-mail organizatorów:

konf.ustron@gmail.com;
- 25 stycznia 2018 r. – przesłanie komunikatu nr 2 – miejsce obrad i ramowy program konferencji;
- do 20 marca 2018 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej;
- 10 kwietnia 2018r. – przesłanie komunikatu nr 3 – szczegółowy program konferencji.
Opłata konferencyjna
Koszt uczestnictwa w konferencji (pakiet socjalny - wyżywienie od obiadu 16.04 do obiadu 17.04 oraz
1 nocleg 16/17. 04 w pokoju 2-osobowym; materiały konferencyjne; publikacja tekstu po uzyskaniu
pozytywnej recenzji): 580 zł.
Istnieje możliwość zarezerwowania dodatkowych noclegów przed i/lub po konferencji za dodatkową
opłatą lub zakwaterowania w pokoju 1-osobowym, lub zrezygnować z noclegu – szczegóły podane
będą w komunikacie.

Opłatę konferencyjną należy uiścić na konto:

Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks”
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Skoczowie
Numer konta: PL 93 8126 0007 0040 0259 2000 0010
SWIFT: POLUPLPR
Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko – Konferencja Ustroń 2018
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