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W roku akademickim 2012/2013 działalność Koła realizowana była w wymienionych 

zakresach: 

1. Działalność organizacyjna 

W październiku 2012 r. odbyły się zebrania Koła poświęcone kwestiom formalnym. 

Ustępujący Zarząd w składzie: Ewa Drożdż (przewodnicząca), Karolina Karolczak (zastępca), 

przedstawił sprawozdanie z działalności w roku 2011/2012, a w głosowaniu uzyskał 

absolutorium. Jednogłośnie wybrano nowe władze Koła w składzie: 

Maria Sehn  –  przewodnicząca koła, 

Aleksandra Podobińska – zastępca przewodniczącego, 

Paulina Litwin – skarbnik, 

Karolina Kopczak – sekretarz. 

2. Działalność naukowa 

Tematem wiodącym  działalności naukowej studentów była kwestia zatrudniania osób z 

zaburzeniami ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną. Studenci gromadzili 

materiał poglądowy oraz empiryczny w  wybranych przez siebie instytucjach.  

Działalność naukowa członków była prezentowana podczas Międzynarodowej Konferencji w 

Ołomuńcu 5-8. Marca 2013.  

1 Angelika Czubska, Agata Skrzypczak „Zatrudnij ASA” - The program of Vocational 

Activation for People with Autism in Poland  

2 Małgorzata Sowa, Beata Stanaszek, Anna Stawiarz - Work and everyday life od adults 

with autism at the Life Farm 

3 Maria Sehn - Internet blogs as a form of support for parents of disabled children  

4 Aleksandra Podobińska - The Vocational Activity of the Hearing Impared People n the 

Context of Polish Reality 

5 Alina Sędzimir, Agata Selecka, Paulina Wal - The support among disabled people for 

being independent 

 



3. Działalność międzynarodowa 

a) Udział w projekcie Vocational Education with Embedded Social Inclusion 

Tactics For Autistic People (VESTA).  

W ramach projektu: odbył się konkurs na logo symbolizujące ideę projektu, który 

wygrała Agata Skrzypczak; Studenci zaangażowali się w prace projektowe, szczególnie: 

Agata Selecka, Paulina Wal, Małgorzata Sowa, Anna Stawiarz – Panie podjęły się 

opracowania pojedynczych części metodycznych; Koło uczestniczyło w spotkaniu 

partnerskim w Uniwersytecie w Ołomuńcu w Republice Czeskiej  (04.03.2013) 

b) Nawiązano współpracę z grupą studentów z Uniwersytetu w Leiden w 

Holandii. W ramach współpracy w dniach 13-15 maja 2013 zorganizowano wizytę gości, w 

ramach której odbyło się międzynarodowe spotkanie poświęcone poznaniu kwestii 

dotyczących systemu edukacji i wsparcia dla osób z autyzmem oraz zwiedzanie placówek 

edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami 

ze spektrum autyzmu w Krakowie. 

c) Nawiązano współpracę ze studentami z Superior School of Special Education  

w Lozannie W ramach współpracy w dniach 1-3 lipca 2013 zorganizowano wizytę gości, w 

ramach której odbyło się międzynarodowe spotkanie poświęcone poznaniu kwestii 

dotyczących systemu edukacji i wsparcia dla osób z autyzmem oraz zwiedzanie Farmy Życia 

w Więckowicach. Goście przedstawili propozycję przyjęcia studentów UP na praktyki i Staże. 

 

4. Publikacje członków Koła w roku 2012/13  

1. Ewa Drożdż - Międzynarodowa konferencja „Autyzm z klasą”, Impuls Krakowski, 

2012/73 

2. Maria Sehn, Aleksandra Podobińska – Sprawozdanie z konferencji „Na drodze ku 

samodzielności - tworzenie warunków rozwoju i systemu wsparcia dla dzieci z zespołem 

Aspergera i ich rodzin” Impuls Krakowski, 2012/74 

3. Anna Stawiarz - Dzień otwarty na Farmie Życia w ramach Tygodnia Autyzmu 2.12.2012r. 

Impuls Krakowski, 2012/74 

4. Agata Selecka - Sprawozdanie z konferencji naukowej: Nowe trendy badań w pedagogice 

specjalnej , Ołomuniec, marzec 2013, Impuls Krakowski, 2012/75 

5. Alina Sędzimir - Spotkanie partnerów międzynarodowego projektu Vocational Education 

with Embedded Social Inclusion Tactics For Autistic People (VESTA) , Ołomuniec, 

marzec 2013, Impuls Krakowski, 2012/75 

6. Ilona Ożóg  - Sprawozdanie z Regionalnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pod 



tytułem: Spektrum autyzmu – spektrum terapii.  Całościowe podejście terapeutyczne do 

całościowych zaburzeń rozwoju. Impuls Krakowski, 2012/76 

 

5. Działalność szkoleniowa - Członkowie Koła uczestniczyli w:  

1. Międzynarodowej konferencji „Autyzm z klasą” zorganizowanej przez Fundację 

Synapsis w Warszawie (12-13.09.2012)  

2. Konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z 

Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzin „POMOST” w Gdańsku, pt.: „Na 

drodze ku samodzielności – tworzenie warunków rozwoju i systemu wsparcia dla 

dzieci z zespołem Aspergera i ich rodzin” (16.11.2012)  

3. Konferencji „Edu-Autyzm” - włączenie społeczne osób z autyzmem i otwarcie im 

drogi do rynku pracy poprzez stworzenie innowacyjnego narzędzie internetowego – 

portalu KrainaOza  w Krakowie (11.04.2013)   

4. Regionalnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej zorganizowanej przez Maltańskie 

Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom w Krakowie, pt.: „Spektrum autyzmu 

– spektrum terapii. Całościowe podejście terapeutyczne do całościowych zaburzeń 

rozwoju” (13.04.2013) 

5. Konferencji szkoleniowej dotyczącej  „Problemów systemowej pomocy uczniom z 

autyzmem i zespołem Aspergera” w Rzeszowie (18.04.2013) 

6.  II Specjalistycznej Konferencji z cyklu Dobra Terapia- Podaj Dalej na temat: DWIE 

POŁÓWKI CZTERY ĆWIARTKI  czyli... kilka zagadnień stanowiących O 

skuteczności terapii metodą INTEGRACJI SENSORYCZNEJ w Krakowie 

(20.04.2013) 

6. Inne formy działalności 

a) Listopad 2012 - Udział w  II Przeglądzie Filmów o autyzmie i zespole Aspergera 

w ramach  Europejskiego Tygodnia Autyzmu   

b) 4.04.2013 - Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Autyzmie – udział w 

przygotowaniu wystawy „Autyzm – mam to na co dzień” w Urzędzie Miasta 

Krakowa  

c) Redagowanie strony internetowej Koła http://www.skwoza.up.krakow.pl  

d) 10.06.2013  - udział w Przeglądzie Kół Naukowych Uniwersytetu 

Pedagogicznego: prezentacja działalności Koła w roku 2011/12 

 

http://www.skwoza.up.krakow.pl/

