
Sprawozdanie z działalności  

Studenckiego Koła Naukowego  

Wspierania Osób z Autyzmem  

za rok akademicki 2015/2016 

W roku akademickim 2015/2016 działalność Koła realizowana była w wymienionych 

zakresach: 

1. Działalność organizacyjna 

W roku akademickim 2015/2016 Koło działało pod kierunkiem Zarządu w składzie: 

Małgorzata Szczepanik – przewodnicząca, Justyna Świeżak – sekretarz, Natalia Zasadni – 

skarbnik. W ciągu roku odbywały się regularnie spotkania poświęcone działalności 

organizacyjnej, wolontariackiej i naukowej.  

 

2. Działalność naukowa 

Działalność naukowa członków Koła dotyczyła kwestii związanych z realizacją zadań 

statutowych. Temat wiodący działalności naukowej obejmował poznawcze i emocjonalno-

społeczne aspekty funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także osób z 

niepełnosprawnością intelektualną lub uszkodzeniem sensorycznym. Członkinie Koła 

gromadziły materiał poglądowy oraz prowadziły badania poświęcone ważkim społecznie 

zagadnieniom: tj. pozycja socjometryczna uczniów z SEN w klasie integracyjnej, 

przystosowanie dorosłych osób z ASD do życia w domach stałego pobytu, doświadczanie 

czasu i cele życiowe u młodych dorosłych z ASD oraz u osób głuchych. Wyniki 

prowadzonych prac naukowych zostały zaprezentowane podczas Międzynarodowej 

Konferencji Naukowej w Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu podczas 17th International 

Conference on Issues related to Individuals with Specific Needs. Palacky University (15-

16.03.2016). W trakcie konferencji zostały zaprezentowane następujące wystąpienia (6 osób): 

 Katarzyna Kuczma - The Sociometric Position of Children with Disabilities in the 

Context of School Integration  

 Ewelina Piszczek, Monika Łatka - Exceptional Students in Informal Class Structure   

 Maja Pawłowska - The Adaptation of Adults with Autism to Life in an Institution of 

Permanent Residence  

 Alina Sędzimir - Time perspective and life goals in young adults with ASD  



 Anna Szeremeta - Students of Deaf and Heard-of-Hearing Education University 

Studies – Academic Motivation in the Context of Time Perspective  

3. Działalność międzynarodowa  

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

(EDUROB)   

 

Członkowie Koła zostali włączeni w prace projektowe- przeprowadzanie wywiadów z 

nauczycielami na temat możliwości wykorzystania robotów w edukacji i terapii dzieci 

niepełnosprawnych.  

Członkinie Koła brały udział w pracach związanych z organizacją International 

Scientific Conference Assistive technology to support human development, Kraków, 

23.09.2015. 

b) Udział w projekcie Inclusive Education: Socio-Psychological, Educational and Social 

Aspect 

    Studentki przeprowadzały obserwacje uczniów w szkole integracyjnej oraz wykonały 

badania socjometryczne 

 

4. Współpraca z zagranicznymi uniwersytetami 

W dniach 15-19.05. 2016 gościliśmy studentów (50 osób wraz z pracownikami pod 

kierunkiem dr Elli Lammerink) z Fontys University w Eindhoven z Holandii w ramach 

rozpoczętej przed dwoma laty współpracy. Goście uczestniczyli w międzynarodowym 

spotkaniu poświęconym analizie porównawczej systemów edukacji oraz wsparcia dla 

osób z autyzmem w krajach Europy, a także wizytach w placówkach edukacyjnych i 

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

Szkolno-Wychowawczy nr 1, Farma Życia w Więckowicach).  

 

5. Publikacje członków Koła w opracowaniu: 

 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). Warszawa: PWN 

 

 

 

 



6.     Działalność szkoleniowa  

Członkinie Koła poszerzały swoją wiedzę i umiejętności praktyczne uczestnicząc 

dania 01.12. 2015 w zajęcia prowadzonych przez profesjonalistów z Zespołu Szkół 

dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie. 

 

6. Inne formy działalności 

a) Wolontariat w KTA oddział Kraków oraz Fundacji Wspólnota Nadziei 

b) 27-28.11.2015 - Udział w V Przeglądzie Filmów o autyzmie i zespole Aspergera w 

ramach  Europejskiego Tygodnia Autyzmu. Przegląd jest Organizowany przez  

Ośrodek dla Osób z Autyzmem  „Effatha” przy współpracy  ze  Stowarzyszeniem  na 

Rzecz Dzieci Autystycznych „Zacisze”. 

c) 02.04.2016 - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – udział wydarzeniach  

organizowanych przez organizacje działające na rzecz osób z autyzmem na terenie 

Krakowa  

 

dr Joanna Kossewska 

opiekun Koła 


