
     

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,  

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, KATEDRA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ  

ORAZ SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W EŁKU                   

zapraszają do udziału w II SEMINARIUM WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ 

PEDAGOGIKI SPECJALNEJ na temat: „Edukacja inkluzyjna i włączająca jako 

wyzwanie i zadanie dla współczesnej pedagogiki specjalnej”,                     

Ełk, 16 marca (czwartek) 2017 r.  

Seminarium stanowi kontynuację zainaugurowanych w roku 2016 corocznych seminariów 

warmińsko-mazurskiej pedagogiki specjalnej. Pierwsze seminarium, organizowane przez Katedrę 

Pedagogiki Specjalnej WNS UWM w Olsztynie, odbyło się 14 kwietnia 2016 r. i było poświęcone 

ogólnym zagadnieniom warmińsko-mazurskiej pedagogiki specjalnej. Temat seminarium ujęto 

wówczas następująco: „Warmia i Mazury wobec zagadnienia niepełnosprawności – 

przeszłość, teraźniejszość, przyszłość – wizja”.  

W czasie drugiego z kolei seminarium warmińsko-mazurskiej pedagogiki specjalnej 

pragniemy chcemy skupić się na konkretnych zagadnieniach, stanowiących znaczące wyzwanie 

zarówno wobec teorii, badań naukowych jak i praktyki działań na rzecz osób, a szczególnie dzieci 

i młodzieży z różnymi typami niepełnosprawności. Stąd tematyka edukacji integracyjnej                         

i włączającej (inkluzyjnej) oraz próba zdefiniowania wyzwań problemów, możliwych rozwiązań, 

przykładów dobrych praktyk w obszarze kształcenia integracyjnego i włączającego, tak                       

w kwestiach strategicznych, organizacyjnych, merytorycznych, metodycznych, jak wychowawczo-

socjalizacyjno-terapeutycznych. Ponadto przewidziana jest prezentacja wyników badań z wyżej 

wymienionych zakresów oraz nowoczesnych metod eksploracji wpływu rozwiązań oświatowych 

na zjawisko ludzkiej niepełnosprawności. Niniejsze seminarium to również ukierunkowane 

działanie na rzecz konsolidacji środowiska warmińsko-mazurskiej pedagogiki specjalnej, 

zacieśnienia/zacieśniania współpracy pomiędzy teoretyczną i praktyczną warmińsko-mazurską 

pedagogiką specjalną.  

Komitet Naukowy:                                                                                         

Prof. dr hab. Marzenna Zaorska, prof. zw. UWM 
Dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UMW 
Dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM 
Dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM 
mgr Grażyna Bauer – dyrektor SOSW w Ełku  
mgr Katarzyna Kozikowska – wicedyrektor SOSW w Ełku 
mgr Krzysztof Waszczuk – wicedyrektor SOSW w Ełku  
 

 



Sekretarze Komitetu Organizacyjnego Seminarium:  

dr Agnieszka Żywanowska, agnieszka.zywanowska@uwm.edu.pl; tel.: 696-453-261; 

dr Marta Wójcik, marta.wojcik@uwm.edu.pl; tel.: 609-675-998. 

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: 

agnieszka.zywanowska@uwm.edu.pl lub adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski                 
w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki Specjalnej 10-561 Olsztyn,               
ul. Żołnierska 14 (z dopiskiem „Seminarium”).  

Czas trwania seminarium: 16 marca 2017 roku – czwartek; godz. 10.00-18.00.   

Miejsce seminarium: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku, ul. Grajewska 
16A, 19-300 Ełk.   

 

KOSZT UDZIAŁU  W  SEMINARIUM: 150 złotych (sto pięćdziesiąt złotych) bez 

względu na rodzaj uczestnictwa – bierne, czynne. Wpisowe obejmuje przerwy kawowe, 

obiad, materiały konferencyjne. Nie obejmuje natomiast noclegu, śniadania, kolacji.    

Sposób płatności: do dnia 30 stycznia 2017 r. na konto Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Bank Handlowy SA w Warszawie nr: nr konta 
bankowego: 78 1030 1986 2700 0000 1988 0049; subkonto: 19.880.049-500, 
z podaniem IMIENIA I NAZWISKA oraz DOPISKIEM: II Seminarium Warmińsko-

Mazurskiej Pedagogiki Specjalnej, UWM, Olsztyn 16.03.2017.     
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