Komunikat 1.

Katedra Pedagogiki Specjalnej
Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu w Białymstoku
ma zaszczyt zaprosić
do udziału
wI

Podlaskim Forum Pedagogiki Specjalnej
zatytułowanym:

INKLUZJA CZY ILUZJA?
Uczeń z niepełnosprawnością
w perspektywie zmian edukacyjnych
które odbędzie się
w dniach 09 – 11 września 2018 roku
w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Bartlowizna” w Goniądzu

Edukacja inkluzyjna, oparta na śmiałych i wręcz idealistycznych ideach, otwiera
przestrzeń do rozważań teoretycznych i wprowadzania nowoczesnych koncepcji jej
realizacji. Uruchamia także obawy i liczne argumenty przemawiające przeciwko jej
realnemu

urzeczywistnianiu.

Ponadto

zarówno

wśród

zwolenników,

jak

i przeciwników inkluzji można zauważyć różnice poglądów i stanowisk, które
zachęcają do podjęcia dyskusji i próby poszukiwania uzgodnień, wyjaśnień,
wspólnych płaszczyzn dialogu w dążeniu do jak najlepszych rozwiązań w edukacji
uczniów z niepełnosprawnością.
Jest kwestią oczywistą, że uczniowie z niepełnosprawnością potrzebują wsparcia,
by

móc

uczestniczyć

w

procesie

kształcenia

wspólnie

z

pełnosprawnymi

rówieśnikami. Różnice w poglądach co do koncepcji i strategii wsparcia powodują
żywą dyskusję i ścieranie się stanowisk w kwestii jego zakresu, znaczenia,
oczekiwanych rezultatów. Podnoszony jest problem, czy edukacja inkluzyjna jest
rzeczywiście edukacją dla wszystkich uczniów z niepełnosprawnością. Istnieją obawy
co do realnych możliwości wyrównywania szans edukacyjnych i nieuzasadnionego
obniżania wymagań wobec uczniów z niepełnosprawnością. Coraz częściej obecne są
dyskusje o odpowiedzialności uczestników wsparcia, ich poczuciu niekompetencji
i braku przygotowania do pracy z uczniami z dysfunkcjami rozwojowymi.

Zasygnalizowane problemy pozostają otwarte i budzą troskę o podmiotowe
uczestnictwo uczniów w systemie wsparcia edukacyjnego.
Proponujemy Państwu nieco odmienny od standardowego przebieg obrad,
tj. w formie trzech otwartych paneli dyskusyjnych:
INKLUZJA CZY ILUZJA? SENS I GRANICE ZMIANY EDUKACYJNEJ

I

MODERATOR: Prof. zw. dr hab. Zenon Gajdzica
1. Segregacja – integracja – inkluzja? Różne drogi jeden cel
2. Edukacja inkluzyjna – problem versus wyzwanie
II GRA WOKÓŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI – PERSPEKTYWA UCZNIA, NAUCZYCIELA,
RODZICÓW
MODERATOR: Prof. zw. dr hab. Janusz Kirenko
1. Uczniowie z niepełnosprawnością w procesie wsparcia edukacyjnego
2. Kompetencje nauczyciela edukacji inkluzyjnej
3. Kreatorzy środowiska wspierającego uczniów z niepełnosprawnością
III

SZKOŁA INKLUZYJNA
(BLASKI I CIENIE)

–

W

STRONĘ

ROZWIĄZANIA

MODELOWEGO

MODERATOR: Prof. zw. dr hab. Marzenna Zaorska
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o przygotowanie
wątków do wspólnej dyskusji w ramach wybranych obszarów tematycznych (nie
musicie Państwo zawężać swojego głosu w dyskusji do jednego panelu, w kwestii
zabierania głosu w toku obrad pozostawiamy Państwu swobodę wyboru). Nie
przewidujemy referatów, prezentacji oraz innych typowych form wystąpień
konferencyjnych. Zależy nam na „żywej” dyskusji i wymianie poglądów dotyczących
partycypacji uczniów z niepełnosprawnością w procesie kształcenia w perspektywie
możliwości, propozycji rozwiązań, dobrych praktyk i problemów związanych
z realizacją wsparcia edukacyjnego.

Serdecznie zapraszamy
W imieniu Organizatorów
Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej
Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński
Komitet Organizacyjny Konferencji:
Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński – Przewodniczący
Dr Agnieszka Sakowicz-Boboryko – Sekretarz
Dr Dorota Otapowicz
Mgr Dorota Wyrzykowska-Koda

Informacje organizacyjne
Miejsce obrad konferencyjnych:


Ośrodek Szkoleniowo–Wypoczynkowy „Bartlowizna”
ul. Nadbiebrzńska 32, 19-110 Goniądz

Koszt udziału w konferencji:


790 zł – w tym: 2 noclegi, wyżywienie, imprezy towarzyszące (uroczysta
kolacja, biesiada przy grillu), przerwy kawowe, materiały konferencyjne,
certyfikat uczestnictwa, publikacja tekstu po pozytywnej recenzji

Zgłoszenie i warunki udziału w konferencji:


Na Państwa zgłoszenia (na załączonej Karcie uczestnictwa w konferencji)
czekamy do 30 maja 2018 roku



Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres:

forum.ped.spec@wp.pl


Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o dokonanie opłaty
konferencyjnej do dnia 15 czerwca 2018 roku na konto:
Uniwersytet w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok
92 1160 2202 0000 0002 4179 4346
w tytule przelewu należy wpisać:
I Podlaskie FPS, imię i nazwisko Uczestnika
(np. I Podlaskie FPS – Jan Kowalski)

Dodatkowe informacje, sprawy organizacyjne:
Istnieje możliwość uczestnictwa w dwóch dodatkowych imprezach organizowanych
w dniach: 08.09.2018 (wycieczka do Wilna),
09.09.2018 (spływ tratwą po Biebrzy – Biebrzański Park Narodowy).
Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone zostały w Karcie uczestnictwa
w konferencji.

