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I KONFERENCJA Z CYKLU:
NIEPEŁNOSPRAWNA STAROŚĆ - WSPÓŁCZESNE KONTEKSTY
GERAGOGIKI SPECJALNEJ
20 kwiecień 2018 r.
kampus Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
przy ul. Wóycickiego 1/3

KOMUNIKAT
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w I konferencji z cyklu

Niepełnosprawna starość - współczesne konteksty geragogiki specjalnej
pod tytułem
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I REHABILITACJA
OSÓB W STARSZYM WIEKU W OBSZARZE
TEORII, KSZTAŁCENIA I PRAKTYKI ZAWODOWEJ
Celem konferencji jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie nowo
wyłaniającej się subdyscypliny naukowej – geragogiki specjalnej - skupiającej się na
zagadnieniu niepełnosprawnści w starszym wieku, nabierającego znaczenia w kontekście
nasilającego się procesu starzenia się społeczeństw i jego konsekwencji dla zdrowia i
sprawności w wymiarze jednostkowym i ogólnospołecznym.
Celem konferencji jest wytyczenie wspólnego obszaru dla prowadzenia szerokich
interdyscyplinarnych dyskusji wokół tematu niepełnosprawności w starszym wieku,
pozwalających na łączenie różnych ujęć: pedagogicznych, psychologicznych,
socjologicznych, medycznych, rehabilitacyjnych, filozoficznych, prawnych i innych.
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Celem konferencji jest umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu
niepełnosprawności w starszym wieku, gromadzonych w obszarach:
1) badań naukowych,
2) kształcenia,
3) i praktyki zawodowej.
W zamierzeniu zaproszenie do prowadzenia wspólnych obrad przez naukowców,
nauczycieli oraz specjalistów-praktyków służyć ma wymianie myśli i doświadczeń, które
nauce pozwalają lepiej odpowiadać na rzeczywiste potrzeby społeczne, praktykom zaś
w ich codziennej pracy z seniorami z niepełnosprawnościami czerpać z najnowszego
dorobku nauki.
Celem konferencji jest ustanowienie wspólnego forum współpracy dla specjalistów
zajmujących się zagadnieniem niepełnosprawności oraz specjalistów kompetentnych w
dziedzinie starzenia się i starości. Współpraca w obszarze starości i niepełnosprawności,
często funkcjonujących w oderwaniu od siebie, pozwoli na opracowanie i wdrożenie
efektywniejszych sposobów zaspokajania specyficznych potrzeb osób w starszym wieku
z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
Program konferencji stanowi forum wymiany idei, opinii, doświadczeń, naukowych
badań i doniesień z praktyki zadowowej, które można zaprezentować w formie
wystąpienia lub posteru. Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna.
Oczekując na spotkanie z Państwem i wspólną konferencyjną debatę,
pozostajemy z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny Konferencji
dr Marlena Kilian – przewodnicząca
dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij
Klaudia Miszczuk – sekretarz
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USTALENIA ORGANIZACYJNE

⋅

Termin konferencji: 20.04.2018

⋅

Miejsce konferencji: Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa,
bud. 15 (obrady w sekcjach) oraz bud. 21 (obrady plenarne).

⋅

Język wystąpień: polski lub angielski,

⋅

Czas wystąpienia: 30 minut – obrady plenarne, 15 minut – obrady w sekcjach.

⋅

⋅

⋅

Rejestracja: Osobą kontaktową w sprawie rejestracji jest sekretarz konferencji, p.
Klaudia Miszczuk. Zgłoszenia i abstrakty należy przesyłać na adres:
geragogikaspecjalna@uksw.edu.pl do 20 lutego 2018.
Abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim (nie więcej niż 300 słów) i
zawierać: imiona i nazwiska autorów wraz z ich afiliacją, krótki tytuł, wprowadzenie
w temat, cel, metody, wyniki, wnioski, słowa kluczowe. Wielkość czcionki 12,
Times New Roman, akapit 1,5.
Materiały do publikacji należy przygotować według wskazań edytorskich, które
zostaną przesłane wraz z programem konferencji po 1 kwietnia 2018 r.
Teksty przeznaczone do publikacji należy przesłać na adres organizatora konferencji do
30 czerwca 2018 r.– geragogikaspecjalna@uksw.edu.pl

⋅

⋅
⋅

Organizator konferencji zastrzega sobie prawo kwalifikowania tekstów przeznaczonych
do publikacji.
Za wygłoszone prelekcje i złożone publikacje autorzy nie otrzymują wynagrodzenia.
Autorzy opublikowanych tekstów otrzymają bezpłatny egzemplarz pokonferencyjnej
monografii.
Program konferencji uczestnicy otrzymają po 1 kwietnia 2018 r.
Udział czynny - opłata konferencyjna wynosi 270 zł i obejmuje koszt: materiałów
konferencyjnych, wyżywienia (bufet kawowy, obiad) oraz publikacji po uzyskaniu
pozytywnej recenzji wydawniczej.
Udział bierny – opłata konferencyjna wynosi 100 zł i obejmuje koszt: materiałów
konferencyjnych i wyżywienia (bufet kawowy, obiad).
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Studenci zwolnieni są z opłaty konferencyjnej.
Opłatę konferencyjną należy uiścić do 11 marca 2018 r. na konto:
BZ WBK 81 1090 1014 0000 0001 2229 7627
⋅

⋅

Faktura wystawiana będzie na dane właściciela rachunku, z którego dokonano przelewu
opłaty konferencyjnej. Aby faktura była wystawiona na instytucję, a nie na właściciela
rachunku, w tytule przelewu należy zamieścić informację na temat imienia i nazwiska
uczestnika oraz nazwy instytucji, na którą ma być wystawiona faktura.
Aby otrzymać fakturę, należy wypełnić załącznik nr 4 znajdujący się na ostatniej stronie
formularza zgłoszeniowego.
Sesja posterowa:
Autorzy powinni być obecni obok swoich posterów podczas sesji posterowej. Zaleca się
przygotowanie miniatury posteru w formacie A4 do rozdania zainteresowanym
uczestnikom konferencji. Autorzy postery drukują we własnym zakresie. Postery należy
dostarczyć przed rozpoczęciem konferencji do godz. 9.00..

