Instytut Pedagogiki Specjalnej
oraz
Doktoranckie Koło Naukowe Twórczej Rewalidacji
i Animacji KONTRA
zapraszają
do udziału w III edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
na temat:

Ile dobrego jest w człowieku?
której temat brzmi:

Egzystencja w perspektywie stygmatu
Konferencja odbędzie się dnia 27 października 2017 r.
w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Dlaczego?
W naszych przepełnionych jasnością wiedzy czasach stworzono ideologie i odpowiadające im
regulacje prawne mające być gwarantami równości wszystkich ludzi bez względu na wiek,
płeć ,przynależność etniczną ,narodową, orientację światopoglądową i stan zdrowia. Pewne
kategorie społeczne kiedyś i obecnie wzgardzone mają swoich reprezentantów i zdaje się, że wpływ
na swoje życie. Formalnie mogą artykułować swoje potrzeby ludzie niepełnosprawni, ich rodziny,
chorzy, osoby osadzone w więzieniach. Śmielej podnoszą się głosy o równorzędności rozmaitych
form komunikacji. Podwyższa się status języka migowego. Różne formy komunikacji alternatywnej
wprowadzane są do zasobów porozumiewania się zupełnie zdrowych ludzi. Mamy szereg regulacji,
które formalnie zwiększają szanse i wyrównują status człowieka słabego w edukacji,
w zatrudnieniu, w dostępie do pomocy społecznej. Mamy dni uchodźcy - 20 czerwca, dzień osób
niepełnosprawnych, festiwale, olimpiady i paraolimpiady. Jako znaczące należy traktować nadanie
statusu oficjalnego określenia samemu pojęciu specjalnych potrzeb, jak i wymóg formalizowania
indywidualizacji nauczania. Polska ratyfikowała Konwencję Praw Osób Niepełnosprawnych. Zdaje
się, że wszystko już jest – i prawo i specjaliści i normalizacja i równość. Jednak przy głębszym
analizowaniu życia społecznego okazuje się, jak złudne i powierzchowne były nadzieje na równość
lub na jej konstruowanie zwłaszcza na drodze oficjalnych rozwiązań. Weryfikację wizji reform
o egalitaryzującym wydźwięku przynosi życie w epoce ponowoczesności ukazując nowe oblicza
barier.

Nasza konferencja jest płaszczyzną krytycznej refleksji nad
dotychczasowymi rozwiązaniami na rzecz osób noszach skutki wad
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i niekorzystnych cechy usytuowania społecznego-tych wszystkich którzy
noszą piętno słabości .Nie zamierzamy ograniczać się do wskazywania
mrocznych stron – choćby do analiz ukrytego rasizmu ale zamierzamy
prezentować
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ustawodawstwem i z wprowadzaniem nowych tradycji – słowem z upowszechnianiem dobrych
praktyk o wydźwięku egalitaryzującym. Konferencja ma w zamyśle zjawisko etnocentryzmu.
Pokazuję założenia wzmiankowanego sposobu myślenia, jego aplikacje dla życia społecznego.
Przedstawiam opcję etnocentryzmu w dobie modernizmu

i postmodernizmu – w epoce

ponowoczesności zwanej tez czasami hiperrzeczywistości czy społeczeństwem spektaklu. Łączę
dorobek studiów psychologicznych /z zakresu psychologii społecznej/ ,socjologicznych a w tym
z zakresu socjokulturowych w perspektywie komunikacyjnej, ekonomicznych i pedagogicznych po
to, aby wskazać zarówno trwałość pewnych zachowań jak i wskazać obszary zmian w emanacjach
etnocentryzmu. Ukazuję pozytywy funkcjonowania inności i obcości już na poziomie biologicznym.
Odwołuję się do wizji zbiorowości ludzkich kierowanych specyficznymi koncepcjami
człowieka i człowieczeństwa ,które nie są werbalizowane, ,a które istnieją i podtrzymują podziały
i bariery. Podejmujemy próbę odczytywania jawnych i ukrytych przesłanek rozwiązań
systemowych jak i zniuansowanych zdarzeń z życia codziennego. W życiu ,może nie dosłownie,
jak w piosence-liczą się tylko chwile – ale ważne bywają przelotne spotkania ,krótkotrwałe
wrażenia .W ich trakcie ludzie sprawni typowo ujawniają skrywane nastawienia wobec czyjegoś
wyglądu ,sposobu porozumiewania się i poruszania. Obserwują zachowanie osób odmiennychmogą to czynić ,gdyż „współcześni "inni" wyszli z labiryntów, uciekli z wysp …Są coraz bliżej
i wciąż budzą skrajne emocje, wśród nich lęk i pożądanie” /Zdanowicz-Cyganek/.... Czy tylko
naruszają harmonijną konstrukcję świata eksponującego wartość zdrowia ,piękna, siły , sprawności
intelektualnej, racjonalności, indywidualizmu. Czy tylko rodzą pytania o koszty i opłacalność
inwestycji.
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metodologiczną pozwalającą na dokonywanie oceny rozwiązań na rzecz osób noszących cechy
słabości. Pokazuje jak wiele jeszcze jest przed nami i jak wiele pokory i wytrwałości nam potrzeba
w konstruowaniu świata równości – zarazem ukazuje doniosłość interdyscyplinarnych studiów nad
niepełnosprawnością i innymi zjawiskami o charakterze stygmatu.
Debata nasza zwrócona jest ku paradygmatycznym aktualizacjom dyskursu nad stygmatem ,dlatego
też wśród zagadnień objętych refleksją znajdują się następujące kwestie:

1. Jakość stygmatu a egzystencja społeczna
2. Jakość stygmatu a edukacja
3. Jakość stygmatu a rodzina (bliższa i dalsza)
4. Stygmat w perspektywie etyki i ekonomii
5. Stygmat a reakcja społeczna
6. Dylematy ról osób sytgmatyzowanych i specjalistów
7. Dobro osoby ze stygmatem - dobro opiekuna, dobro instytucji?.
8. Stygmat a system prawny
9. Granice ingerencji w życie osoby ze stygmatem
10. Sytuacje trudne w pracy z osobą stygmatyzowaną
11. Czynniki ryzyka w pracy z osobą stygmatyzowaną
12. Czynniki szansotwórcze w pracy z osobą stygmatyzowaną
13. Wybrane konteksty sytuacyjne?
- Niepełnosprawność ,choroba i sieroctwo,
- Sieroctwo i patologie społeczne,
- Bezdomność i sieroctwo,
- Przestępczość i problemy zdrowia psychicznego,
- Niepełnosprawność i patologie życia społecznego
- Płeć i cechy usytuowania społecznego .
Zamierzamy szukać odpowiedzi na pytania co dać i jak dać, aby człowieka dotkniętego
stygmatem nie miało charakteru życie na przemiał.
Jeśli problematyka konferencji wzbudziła Państwa zainteresowanie, prosimy o zgłaszanie
uczestnictwa na dołączonych formularzach do dnia 15 września 2017 r.

Serdecznie zapraszamy
Komitet organizacyjny:
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. ndzw. dr hab. Hanna Żuraw
Sekretariat:
mgr Sylwia Łysakowska
mgr Paweł Leśniewski
mgr Rafał Pyza
mgr Katarzyna Wiśniewska

mgr Marzanna Cieśla
mgr Wanda Poświatowska
mgr Agnieszka Siwińska
mgr Renata Biernacka
mgr Katarzyna Winiarska

Informacje organizacyjne:
Opłata konferencyjna:

1.


Studenci i Doktoranci Akademii Pedagogiki Specjalnej są zwolnieni z opłat konferencyjnych.



Opłata dla osób z poza Akademii Pedagogiki Specjalnej wynosi 100 złotych.
Wpłaty z dopiskiem: „Konferencja.27 paździenika.2017 ” dokonać należy najpóźniej do dnia
15 października 2017. na konto:

03 1060 0076 0000 3210 0017 5993 z dopiskiem „egzystencja”
Przypominamy, że nie przyjmujemy opłat gotówką w dniu konferencji.
Środki uzyskane z opłat są przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów
organizacyjnych.
2.

W ramach Konferencji przewidujemy:




3.

Sesję referatową / dyskusyjną
Sesję plakatową
Warsztaty

Formy uczestnictwa:

Uczestnicy konferencji mogą wybrać jedną z następujących form:
- uczestnictwo aktywne - udział w sesji referatowej; sesji plakatowej, w warsztatach
- uczestnictwo bierne (prosimy o zaznaczenie formy uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym)
4.

Certyfikaty:

Wszyscy

uczestnicy

otrzymają

certyfikaty

zaświadczające

o

udziale

w

konferencji.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji (aktywnego lub biernego) jest przesłanie formularza zgłoszeniowego
najpóźniej do 15.10 2017r.
Abstrakty wystąpień:

5.

Osoby zainteresowane wystąpieniem w sesji referatowej proszone są o załączenie do formularza
zgłoszeniowego tytułu oraz abstraktu wystąpienia (max. 250 wyrazów).. Organizatorzy zapewniają dostęp do
środków multimedialnych po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.
6.

Miejsce konferencji:

7.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40
Informacje zwrotne z adnotacją „Konferencja 27.10.2017” i wypełnioną kartę zgłoszenia należy

nadsyłać na adres: egzystencja@aps.edu.pl
Prof. nzw. dr hab. Hanna Żuraw - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, ul.Szczęśliwicka 40
lub drogą elektroniczną na adres:
Sekretarze konferencji udzielają dodatkowych informacji pod numerami telefonów:
mgr Sylwia Łysakowska: tel. 502626879 – Przewodnicząca Sekretariatu Konferencji
mgr Marzanna Cieśla: tel. 501575474
mgr Paweł Leśniewski: tel. 791440123
mgr Rafał Pyza: tel. 504264737
mgr Katarzyna Wiśniewska: tel. 728348323
mgr Renata Biernacka: tel. 600471196
mgr Agnieszka Siwińska: tel. 501035216

8.

Inne informacje organizacyjne


Osoby fizyczne/instytucje otrzymają faktury potwierdzające wpłatę po zgłoszeniu zapotrzebowania
w formularzu zgłoszeniowym.



Organizatorzy

nie

pokrywają

kosztów

związanych

z

przyjazdem

oraz

zakwaterowaniem

uczestników. Osobom zainteresowanym noclegiem podczas trwania konferencji udostępniamy bazę
hotelową. Prosimy o wcześniejsza informację telefoniczna bądź mailową.


Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronach :

Kolejne informacje będą podawane sukcesywnie.

