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Miedzynarodowa konferencja naukowa nt. Czlowiek niepelnosprawny - zagrozenia

i szanse rozwoju (Bydgoszcz, 2-4 pazdziernika 1998 T.)

Konferencje zorganizowal Zaklad Psychologii Ogólnej i Rehabilitacyjnej oraz

Zaklad Komunikacji i Zaburzen Mowy przy Instytucie Psychologii WSP w Byd-

goszczy. Przewodniczacym Komitetu Organizacyjnego byl prof. dr Bassam Aouil.

W konferencji uczestniczyli zaproszeni goscie z wielu osrodków akademickich w

kraju i z Ukrainy, miedzy innymi: Prof. dr hab. W. Bondar, Prof. dr hab. L. Po-

miczewa, prof. dr hab. B. Grochmal-Bach, Prof. dr hab. T. Jasudowicz, Prof. dr

hab. B.L.J. Kaczmarek, Prof. dr hab. T. Soltysiak, Prof. dr hab. K. Obuchowski,

Prof. dr hab. R. Ossowski, Prof. dr hab. Wl. Pilecka i inni.

Podczas trzech dni obrad wygloszono 14 wykladów w sesjach plenarnych

oraz 23 referaty w sekcjach tematycznych.

Pierwszego dnia, po powitaniu gosci przez Prorektora WSP prof. dr hab.

E. Rogalskiego oraz przez dyrektora Instytutu Psychologii prof. dr hab. R. Osso-

wskiego, wyklad inauguracyjny wyglosil prof. dr hab. K. Obuchowski na temat

standardu podmiotowosci czlowieka jako warunku adekwatnego i twórczego fun-

kcjonowania osoby niepelnosprawnej.

Podczas sesji plenarnej podejmowano problematyke:

prawa do rozwoju i poszanowania podmiotowosci osoby niepelnospraw-

nej (Prof. dr hab. T. Jasudowicz),

- zasobów osobowosci dziecka niepelnosprawnego jako szansy Jego rozwoJu

(Prof. dr hab. Wl. Pilecka),

zatrudniania i integracji zawodowej absolwentów szkól specjalnych (Prof. dr

hab. W. Bondar).

rozwoju intelektualnego dzieci niepelnosprawnych (Prof. dr hab. L. Pomiczewa),

terapii kreatywnej w rozwoju autoorientacji i orientacji przestrzennej u osób

uposledzonych umyslowo (Prof. dr hab. B. Grochmal-Bach),

nazywania i rysowania przedmiotów przez osoby z uszkodzeniami mózgu

(Prof. dr hab. B.L.J. Kaczmarek),

- programów pomocy osobom niepelnosprawnym w ramach aktualnych uregu-

lowan prawnych, realizowanych przez organizacje rzadowe i pozarzadowe
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(mgr A. Poeplau - Pelnomocnik Wojewody Bydgoskiego ds. Osób Niepelno-

sprawnych i Rodziny),

pomocy medycznej i rehabilitacyjnej w procesie rehabilitacji (Prof. dr hab.

R. Ossowski),

organizacji procesu nauczania i wychowania dzieci niewidomych (dr L. Wa-

wina),

potrzeb komunikowania sie i poznania dzieci gluchych (dr E. Lucko),

sekt jako zagrozenia dla rozwoju mlodziezy niepelnosprawnej i pelnosprawnej

(Prof. dr hab. T. Soltysiak),

typów szkól dla mlodziezy niepelnosprawnej oraz metod ksztalcenia nauczycieli

szkól specjalnych na Ukrainie (Prof. dr hab. W. Bondar),

- integracji szkolnej mlodziezy pelnosprawnej i niepelnosprawnej (Prof. dr

B. Aouil).

Drugiego dnia konferencji odbyly sie trzy sesje tematyczne.

Pierwsza sesja, której przewodniczyl prof. dr hab. R. Ossowski dotyczyla ogól-

nych problemów osób niepelnosprawnych. W jej ramach zaprezentowano

referaty dotyczace problematyki rehabilitacji osób niepelnosprawnych, percepcji

siebie i wlasnej sytuacji zyciowej oraz niepelnosprawnosci w swiadomosci osób

pelnosprawnych. Problematyke rehabilitacji przez nauczanie i wychowanie przed-

stawila prof. L. Bondar z Ukrainy, jako glównej idei propagowanej przez pedagoga

ukrainskiego W.A. Suchomlinskiego. Kolejne dwa referaty dr K. Bleszczynskiej

i mgr L. Lassoty podejmowaly problemy zwiazane z wdrozeniem modeli rehabi-

litacji dzieci chorych na astme (Lassota) oraz innych osób niepelnosprawnych (Ble-

szczynska), które w sposób pelny i kompleksowy sprzyjaly zdrowieniu oraz roz-

wojowi psychicznemu, spolecznemu i intelektualnemu osób rehabilitowanych.

Drugi problem przedstawiony w ramach tej sesji tematycznej dotyczyl percepcji

siebie. wlasnej niepelnosprawnosci (choroby) i rodziny. Tematyka ta podjeta zostala

przez mgr M. Basinska, mgr M. Kossakowska, mgr J. Liczmanska. które przed-
stawily wyniki badan nad zwiazkiem miedzy poczuciem koherencji i rozbieznoscia

pomiedzy .Ja" realnym i ,Ja" idealnym u osób chorych na stwardnienie rozsiane.
W tej grupie tematycznej mieszcza sie referaty: dr A. Gasiul, przedstawiajacy spo-

strzeganie rodziny i wlasnej choroby przez dzieci ze znacznym zaawansowaniem
choroby nowotworowej; mgr M. Komorskiej. przedstawiajacy potrzeby mlodziezy

niepelnosprawnej na podstawie socjologicznej analizy pamietników; mgr E. Ka-

sprzak, prezentujacy wyniki badan nad poczuciem jakosci zycia bezrobotnych osób
niepelnosprawnych.
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Próba odpowiedzi na pytanie, jak niepelnosprawnosc oraz osoby niepeln0-

sprawne funkcjonuja w swiadomosci osób pelnosprawnych oraz jaki jest poziom

akceptacji niepelnosprawnosci przez osoby zdrowe, podjeli w swym referacie

dr S. Milewski i mgr E. Czaplewska.

Drugiej sesji tematycznej, zwiazanej z problemami osób uposledzonych umy-

slowo. przewodniczyla prof. dr hab. T. Soltysiak. W ramach tego bloku wygloszono

nastepujace referaty:

Dylematy zyciowe w autopercepcji i samoocenie dorastajacej mlodziezy o ob-

nizonej sprawnosci umyslowej - dr E. Minczakiewicz.

Samoocena dzieci lekko niepelnosprawnych intelektualnie a stan ich spolecznej

integracji w srodowisku rodzinnym - mgr Z. Janiszewska-Niescioruk.

Metody aktywizacji mieszkanców z uposledzeniem umyslowym DPS w Ludzi-

sku - mgr G. Gasiorek, mgr E. Gasiorek, mgr A. Aleksander.

- Agresja i autoagresja osób z uposledzeniem umyslowym - profilaktyka i terapia

(studium przypadku) - mgr R. Czamecka.

Na uwage zasluguje referat mgr R. Czarneckiej. w którym autorka omówila

metody diagnozy oraz fonny terapii agresji mezczyzn uposledzonych umyslowo.

Dodatkowo, wystapienie wzbogacone zostalo pouczajacym materialem filmowym.

Sesja trzecia obejmowala problemy osób z uszkodzeniami sensorycznymi. Ob-

radom przewodniczyl prof. dr hab. B. Kaczmarek. Wygloszone referaty koncen-

trowaly sie wokól trzech zagadnien: funkcjonowania spolecznego osób niepelno-

sprawnych, ich funkcjonowania psychicznego oraz rehabilitacji.

Problemy spolecznego funkcjonowania niepelnosprawnych poruszane w refe-

ratach dotyczyly takich zagadnien, jak: zagrozenia i szanse rozwoju dzieci glucho-

niewidomych w szkolach masowych (dr M. Zaorska). ksztalcenie na wyzszym po-

ziomie jako szansa rozwoju dla mlodziezy nieslyszacej (dr A. Korzon, mgr Sikor-

ska), poprawienie funkcjonowania spolecznego przez wdrazanie dzieci niewido-

mych do wypelnienia obowiazków domowych, czyli propozycja analogicznego od-

dzialywania wychowawczego, jakie stosuje sie wobec dzieci zdrowych (dr D. Osiek).

Niezwykle poruszajace wyniki badan przedstawila dr D. Pstrag w referacie na

temat: Symptomy niedostosowania spolecznego u mlodziezy gluchej i niedoslyszacej.

W swietle przedstawionych badan zaledwie 11 % badanej populacji mlodziezy

przyjaznilo sie z osobami slyszacymi, a 5 % nie wykazywalo w ogóle checi komu-

nikowania sie, prezentujac postawe biernosci, wycofania sie i izolacji.
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Trzy wystapienia dotyczyly funkcjonowania psychicznego. Dr G. Gunia przed-

stawila problematyke ekspresji emocjonalnej dzieci i mlodziezy z wada sluchu.

Dr G. Walczak zaprezentowala skale Leonhardt oraz mozliwosci jej stosowania w

badaniach niewidomych dzieci w wieku 0-2 lat. Znaczenie potrzeb estetycznych,

mozliwosci jej ksztaltowania, ze szczególnym zaznaczeniem roli folkloru w

fonnowaniu tych potrzeb u dzieci niedowidzacych i niewidomych podkreslila dr

E. Jutrzyna.

Problematyke rehabilitacji osób niepelnosprawnych z powodu uszkodzen sen-

sorycznych podejmowal referat mgr K. Rudy, która przedstawila fonny oddzialywan

rehabilitacyjnych na chorego z afazja motoryczna aferentna w przebiegu glejaka

mózgu. Dr M. Szewczenko z Ukrainy przedstawila niektóre metody nauczania dzieci

z zaburzeniami mowy, a mgr A. W alencik -Topilko w swoim wystapieniu podkreslila

role logorytmiki w terapii dzieci alalicznych i niedoslyszacych. Do tej grupy te-

matycznej zaliczyc mozna równiez referat dr Z. Dysarz pt. Znaczenie ksztaltowania

otwartej postawy komunikacyjnej dla rozwoju mowy dzieci. Autorka podkreslila

role komunikacji w ksztaltowaniu sie interakcji spolecznych, rozwoju postaw spo-

lecznych oraz zaznaczyla zwiazek otwartej komunikacji z oddzialywaniami reha-

bilitacyjnymi.

Wlasciwoscia tej konferencji bylo interdyscyplinarne spojrzenie na problemy

osób niepelnosprawnych. W konferencji udzial wzieli psychologowie, pedagodzy

i logopedzi. Oprócz bogatej wiedzy teoretycznej przedstawiono ciekawe doswiad-

czenia praktyczne w pracy z osobami niepelnosprawnymi. Uklad spotkan plenarnych

i tematycznych umozliwil podjecie wszystkich glównych zagadnien zwiazanych

z niepelnosprawnoscia osób, podkreslajac zarówno zagrozenia, jak i szanse jakie

niesie dla ich rozwoju niepelnosprawnosc. Dyskusje prowadzone bezposrednio po

sesjach plenarnych oraz w sekcjach tematycznych wzbogacaly przebieg konferencji,

a kontynuacja tych dyskusji w kuluarach sprzyjala nawiazywaniu serdecznych kon-

taktów miedzy uczestnikami konferencji.

Elzbieta Kasprzak


