
Sprawozdanie z działalności  

Studenckiego Koła Naukowego  

Wspierania Osób z Autyzmem  

za rok akademicki 2014/2015 

W roku akademickim 2014/2015 działalność Koła realizowana była w wymienionych 

zakresach: 

1. Działalność organizacyjna 

Dnia 28 październiku 2014 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze zebranie Koła poświęcone 

kwestiom formalnym. Ustępujący Zarząd pod kierownictwem przewodniczącej Pauliny Wal, 

złożył sprawozdanie z działalności i otrzymał jednogłośnie absolutorium. Przeprowadzono 

wybory do nowych władz Koła. Zatwierdzono jednogłośnie skład Zarządu: Małgorzata 

Szczepanik – przewodnicząca, Justyna Świeżak – sekretarz, Natalia Zasadni - skarbnik.  

Ustalono także roczny plan działań. 

W trakcie działalności została opracowana strona Koła: https://skwoza.wordpress.com/   

 

2. Działalność naukowa 

Tematem wiodącym działalności naukowej były różnorodne formy wspierania osób z 

zaburzeniami ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną. Studenci gromadzili 

materiał poglądowy oraz empiryczny w celu przygotowania prezentacji na Międzynarodowej 

konferencji Naukowej w Ołomuńcu.  

Działalność naukowa członków była prezentowana podczas 16th International Conference on 

Issues related to Individuals with Specific Needs. Palacky University, Olomouc, 17-

18.03.2015 , podczas której członkinie przedstawiły nastepujące prace (11 osób): 

 Justyna Lenart - Linguistic vision of Matthew's world  

 Danuta Cop - Challenging behaviours function in children with multiple disabilities 

 Weronika Bałazy – Social adaptation of students with intellectual disability – case 

study 

 Małgorzata Sowa - The platform KRAINA OZA as a form of support for people with 

autism 

 Anna Stawiarz, Katarzyna Strzesak - DrOmnibus as a tool to support the therapy for 

the children with development and behaviour disorder  

https://skwoza.wordpress.com/


 Justyna Suruło, Justyna Świeżak - Myths about ASD in the texts of popular culture  

 Małgorzata Szczepanik, Angelika Winiarska, Natalia Zasadni - In the world of 

animated television movies 

 

3. Działalność międzynarodowa  

a) Udział w projekcie Educational Robotics for Students with Learning Disabilities 

(EDUROB) –  

 

- W ramach projektu dwie osoby (Danuta Cop i Weronika Bałazy) były zaangażowane 

w prace projektowe. Studentki przeprowadzały wywiady z nauczycielami na temat 

możliwości wykorzystania robotów w edukacji i terapii dzieci niepełnosprawnych  

- Członkinie Koła uczestniczyły też w procesie upowszechnienia wyników projektu w 

ramach wyjazdu naukowego do Trójmiasta (29.06-04.07.2015). Projekt był 

prezentowany w następujących instytucjach:  

Fundacja AGAMA i KTA, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gdyni 

Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie 

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego 

Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Sopocie 

Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem    

- Członkinie Koła brały udział w pracach związanych z organizacją International 

Scientific Conference “Assistive technology to support human development, Kraków, 

23.09.2015. 

b) Współpraca z zagranicznymi grupami studentów. 

Kontynuowano rozpoczętą w 2014 roku współpracę z Fontys University w Eindhoven 

z Holandii oraz nawiązano współpracę ze stowarzyszeniem studentów Study 

Association Dimensie, działającym przy University of Twente w Enschede z Holandii. 

Dla studentów tych uniwersytetów zorganizowano cztery międzynarodowe spotkania 

poświęcone porównawczym analizom systemów edukacji i wsparcia dla osób z 

autyzmem w krajach Europy oraz prezentacji placówek edukacyjnych oraz domów 

stałego pobytu dla osób z autyzmem w Krakowie i okolicach (m.in. Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy nr 1, Farma Życia w Więckowicach). Spotkania odbyły się w 

następujących terminach:  

- 22-25.09 2014 - Fontys University w Eindhoven z Holandii 

 - 27-30.11.2014 - Study Association Dimensie, University of Twente 



- 20- 24.04.2015 - Study Association Dimensie, University of Twente 

- 25-29 05 2015 - Fontys University w Eindhoven z Holandii. 

 

4. Publikacje członków Koła w opracowaniu: 

1. Alina Sędzimir, Joanna Kossewska - Time perspective in supporting the development 

of people with Asperger syndrome. [W:] U. Tokarska (red.). Applied psychology of 

time (złożone do druku) 

2. Danuta Cop, Weronika Bałazy - Gotowości polskiej szkoły do przyjęcia ucznia z 

niepełnosprawnością narządu ruchu. Analiza porównawcza na przykładzie placówki 

masowej, integracyjnej i specjalnej. Materiał w trakcie opracowania do publikacji w 

Social Welfare Interdisciplinary Approach 

3. Małgorzata Szczepanik, Angelika Winiarska, Natalia Zasadni - W bajkowym świecie 

dziecka - bajka wczoraj i dziś. Materiał w trakcie opracowania do publikacji w Social 

Welfare Interdisciplinary Approach 

 

5. Działalność szkoleniowa - Członkinie Koła poszerzały swoją wiedzę uczestnicząc w   

wykładach prowadzonych przez:  

01.07. 2015 - mgra Wojciecha Sektę i mgr Annę Skierczyńską z Centrum 

Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem, którzy  

przedstawili założenia Stosowanej Analizy Zachowania oraz efektywność w terapii 

osób z autyzmem 

03.07.2015 - prof. dr hab. Dorotę Klus-Stańską z Instytutu Pedagogiki UG, która  

wprowadziła w meandry  i kontrowersje związane z reformą systemu edukacji. 

 

6. Inne formy działalności 

a) Wolontariat w KTA oddział Kraków 

b) Udział w IV Przeglądzie Filmów o autyzmie i zespole Aspergera w ramach  

Europejskiego Tygodnia Autyzmu  21-22.11.2014 

c) Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – udział w przygotowaniu happeningu na 

Rynku Głównym 2.04.2015 

 

dr Joanna Kossewska 

opiekun Koła 


