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RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 

9.00-9.30 Rejestracja  

9.30 Rozpoczęcie Konferencji , powitanie uczestników  
Jego Magnificencja prof. zw. dr hab. Stefan Kwiatkowski 

9.45-10.00 Dr hab. prof. APS Barbara 
Marcinkowska 

Warunki skuteczności edukacji uczniów z głębszą 
niepełnosprawnością intelektualną 

10.05-10.25 Dr Stefan Przybylski Edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym i znacznym – sukcesy i 
porażki reformy edukacji 

10.25 -10.45 PRZERWA KAWOWA  
10.50-11.50 WARSZTATY  I TURA (do wyboru 1 warsztat) 

1 dr Diana Aksamit, dr Grażyna 
Walczak 

Diagnoza a IPET w rzeczywistości szkolnej 

 
2 dr Izabela Fornalik Seksualność osób z zespołem Aspergera 

3 mgr Barbara Szostak, mgr Lidia 
Klaro Celej 

Jak uczyć inaczej w szkole przysposabiającej do 

pracy? 

4 dr Marta Pągowska Zachowania trudne u osób z niepełnosprawnością 
intelektualną – sposoby radzenia 

5 mgr Ewa Pisarek 
Oko-ręka-ruch, czyli wpływ rozwoju sensoryczno-
motorycznego na umiejętności grafomotoryczne 

6 dr Radosław Piotrowicz Zrozumieć niepełnosprawność- ICF a planowanie 
pracy z uczniem 

12.00-12.40 II Sesja plenarna  
Wybrane aspekty przygotowania osób z niepełnosprawnością  intelektualną do 
dorosłego  życia 

 
12.00-12.20 dr Izabela Fornalik Jak pomóc osobom z niepełnosprawnością 

intelektualną i spektrum autyzmu pokonać drogę do 
dorosłości? 

12.20-12.40 mgr Lidia Klaro-Celej Co powinno być priorytetem w edukacji uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną? 

12.40-13.15 PRZERWA OBIADOWA  
13.30-14.30 WARSZTATY II TURA (do wyboru 1 warsztat)   

1 dr Diana Aksamit, dr Grażyna 
Walczak 

Diagnoza a IPET w rzeczywistości szkolnej 

 
2 dr Izabela Fornalik Seksualność osób z zespołem Aspergera 

3 mgr Barbara Szostak, mgr Lidia 
Klaro Celej 

Jak uczyć inaczej w szkole przysposabiającej do 

pracy? 

4 dr Marta Pągowska Zachowania trudne u osób z niepełnosprawnością 
intelektualną – sposoby radzenia 

5 mgr Ewa Pisarek 
Oko-ręka-ruch, czyli wpływ rozwoju sensoryczno-
motorycznego na umiejętności grafomotoryczne 

6 dr Radosław Piotrowicz Zrozumieć niepełnosprawność- ICF a planowanie 
pracy z uczniem 

14.40-15.00 Otwarta dyskusja ze specjalistami-pytania, wzajemna wymiana doświadczeń 
 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 
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Sylwetki prelegentów i prowadzących warsztaty 

Dr hab., prof. APS Barbara Marcinkowska - pedagog specjalny. Zajmuje się głównie problematyką 

rehabilitacji i edukacji osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną 

niepełnosprawnością. Jest autorką wielu publikacji z zakresu m.in.: rehabilitacji i edukacji osób                       

z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (w tym dotyczących miedzy innymi: diagnozy 

funkcjonalnej, konstruowania indywidualnych programów) oraz kompetencji komunikacyjnych osób z 

głębszą niepełnosprawnością intelektualną 

dr Stefan Przybylski – pedagog specjalny – oligofrenopedagog – w swojej działalności naukowej                      

i praktycznej zajmuje się edukacją osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Jest autorem 

wielu publikacji związanych z obszarem pedagogiki specjalnej. Kierownik Poradni Rehabilitacyjnej dla 

Dzieci ze Sprzężoną Niepełnosprawnością oraz kilku programów międzynarodowych.  

mgr Lidia Klaro-Celej, profesor oświaty, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, wieloletnia 

doradczyni metodyczna m.st. Warszawy w zakresie kształcenia specjalnego i nauczycielka w szkołach 

specjalnych. Autorka książek i artykułów metodycznych dotyczących edukacji osób                                             

z niepełnosprawnością intelektualną. Współautorka obecnych podstaw programowych  i projektów 

przyszłych podstaw programowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym. Wielokrotnie pełniła rolę eksperta w MEN w zakresie kształcenia 

specjalnego. Wykładowca na wyższych uczelniach. Ekspertka Warszawskiego Forum Inicjatyw na 

rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Członkini Zarządu Warszawskiej Fundacji na rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Postaw na nas”. Współautorka części pakietów 

edukacyjnych PEWNY START. ŚWIAT WOKÓŁ MNIE oraz PEWNY START. MÓJ DOBRY ROK, 

współautorka pakietu PEWNY START O DOROSŁOŚCI, wydanych przez Wydawnictwo Szkolne PWN. 

Laureatka medalu Fideliter et Constanter, przyznanego przez organizacje rodziców dzieci 

niepełnosprawnych za wieloletnią wytrwałą i wierną pracę dla dobra osób niepełnosprawnych.  

dr Izabela Fornalik – dr n. hum., pedagożka specjalna i edukatorka seksualna, członek Zarządu 

Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego – Przewodnicząca Zespołu ds. Seksualności Osób                               

z Niepełnosprawnością. Realizuje zajęcia dydaktyczne na Podyplomowym Studium Wychowania 

Seksualnego Wydziału Pedagogicznego UW oraz na Podyplomowych Studiach „Seksuologia Kliniczna 

– Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na UAM w Poznaniu. Posiada doświadczenie w pracy z osobami z 

niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną (osoby ze spektrum autyzmu, 

komunikujące się AAC, z niepełnosprawnością ruchową). Od wielu lat prowadzi warsztaty i szkolenia 

dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich nauczycieli i rodziców na temat seksualności. Jest 

autorką licznych publikacji na ten temat, między innymi poradników pt.: „Jak edukować seksualnie 

osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów” oraz „Dojrzewanie. Miłość. 

Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną.” W Stowarzyszeniu „Bardziej 

Kochani” oraz w Fundacji JiM w Łodzi prowadzi konsultacje (dotyczący seksualności) dla rodziców 

oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu. Obecnie zdobywa kwalifikacje 

psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. 

mgr Barbara Szostak - oligofrenopedagog, wieloletnia dyrektorka Społecznej Szkoły Specjalnej „Dać 

szansę” w Warszawie. Kilkakrotnie pełniła rolę eksperta w MEN w zakresie kształcenia specjalnego. 

Współautorka projektów przyszłych podstaw programowych dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Ekspertka Warszawskiego Forum Inicjatyw na 

rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Członkini Rady Warszawskiej Fundacji na rzecz Osób                                                

z Niepełnosprawnością Intelektualną „Postaw na nas”. Współautorka pakietów edukacyjnych PWN z 
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serii PEWNY START. ŚWIAT WOKÓŁ MNIE, PEWNY START. MÓJ DOBRY ROK, PEWNY START O 

DOROSŁOŚCI 

dr Grażyna Walczak – wykładowca w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe dotyczą problematyki 

wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci z zaburzeniami układu widzenia oraz dzieci z 

niepełnosprawnością złożoną. Prowadzi studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania 

rozwoju dzieci ze złożonymi zaburzeniami i wspierania ich rodzin. Jest członkiem International 

Council for Education of People with Visual Impairment. 

dr Diana Aksamit – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w zakładzie 

Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania 

rozwoju małych dzieci. 

mgr Ewa Pisarek– mgr pedagogiki specjalnej, mgr filologii polskiej, terapeuta integracji sensorycznej. 

Zainteresowania terapeutyczne zogniskowane są wokół terapii ręki i funkcji wzrokowych. Zawodowo 

związana z Zespołem Szkół Specjalnych nr 100 w Warszawie oraz prywatnym gabinetem 

terapeutycznym. Współautorka Kart  Grafomtoryka PWN   do zajęć rewalidacyjnych.  

dr Radosław Piotrowicz-  pedagog specjalny, oligofrenopedagog, diagnosta, terapeuta. Specjalista w 

zakresie rehabilitacji dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, specjalista wczesnej interwencji, 

wieloletni terapeuta Ośrodka Wczesnej Interwencji PSOUU w Zgierzu.  Wykładowca w Akademii 

Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, autor programów kształcenia oraz 

kierownik Studiów podyplomowych Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie w zakresie 

wczesnego wspomagania i opieki nad małym dzieckiem, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

Autor licznych publikacji z zakresu wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju  

 

 

 

 

 

 

 

Informacje  podstawowe:   

Zapisy do 8.02.2018   

https://konferencje.aps.edu.pl/edukacja/ 

Organizator: 

Instytut Pedagogiki Specjalnej,  

Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

 

Wszelkie pytania i uwagi proszę kierować na adres:  

drstefan@aps.edu.pl (dr Stefan Przybylski);  

daksamit@aps.edu.pl (dr Diana Aksamit). 

 

https://konferencje.aps.edu.pl/edukacja/
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