
Już 5 lat!



Historia Koła
Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej powstało z inicjatywy dr hab. prof. KUL Ewy 
Domagały-Zyśk oraz studentek doktorantek Katedry Pedagogiki Specjalnej KUL: Agnieszki 
Amilkiewicz-Marek, Magdaleny Bednarskiej oraz Gabrieli Matczak.
Koło rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2016/2017.
 

Celem działania Koła jest podejmowanie działań o charakterze naukowym służących 
pełniejszemu poznaniu problematyki niepełnosprawności oraz współpraca z instytucjami 
państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi w celu wspierania osób z 
niepełnosprawnością.
 
Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy :)



Koło organizowało m. in.
- spotkania z cyklu Dobre Praktyki 
- kiermasze
- warsztaty

Jego członkowie

uczestniczyli także
w wielu spotkaniach



Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały?
Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?

VI spotkanie z cyklu Dobre praktyki

Warsztaty poprowadziła dr Aneta Paszkiewicz

Tematyka spotkań:

● Granice w wychowaniu. Jak należy je wyznaczać i chronić
● Uczucia – podstawa rozwoju człowieka
● O karach i konsekwencjach słów kilka



Jak budować wspierające relacje z rodzicami dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną

spotkanie z cyklu Dobre Praktyki
16 stycznia 2018 roku

 

Spotkanie poprowadzone przez eksperta mgr Annę Cieplińską,
prezesa Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa "Ukryty Skarb" w Lublinie

 



Uczeń z dysfunkcją ruchu -
co każdy nauczyciel wiedzieć powinien?

10 kwietnia 2019 r. na Kampusie Wschodnim Majdanek
warsztaty przeprowadzone przez mgr Paulinę Korach



Ogólnopolska Konferencja ,,GENOM"

W dniach 27-29 listopada 2018 r. w Centrum Kongresowym hotelu 
„Victoria” Lublinie odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja ,,GENOM". 
Jedna z sesji była poświęcona tematyce Zespołu Downa.
Członkowie Koła zaprezentowali wówczas swój poster.



Kiermasz bożonarodzeniowy 
W dniach 14-19 grudnia 2017 roku Członkowie 
Koła zorganizowali kiermasz bożonarodzeniowy 
podczas którego sprzedawano wykonane przez 
nich kartki świąteczne. Sprzedaż odbyła się na 
Kampusie Wschodnim Majdanek oraz w 
Collegium Jana Pawła II. Zebrany dochód został 
przeznaczony na Stowarzyszenie Rodzin Osób z 
Zespołem Downa "Ukryty Skarb" w Lublinie.



Warsztaty z Fundacją Alpha 



Noc w szkole
Członkowie Koła uczestniczyli w akcji “Noc w szkole”, która 
odbyła się 26 stycznia 2018 r. w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym na ul. Głuskiej w Lublinie. Mieli oni 
okazję poznać i spędzić czas z młodzieżą gimnazjalną z 
zaburzeniami takimi jak: niepełnosprawność intelektualna, 
Zespół Downa. 
Na początku spotkania każdy uczestnik się przedstawił. 
Następnie studenci udzielali pomocy uczniom podczas 
wykonywania kart pracy. Kolejny punktem programu było 
dekorowanie sali oraz wykonywanie pizzy. Po 
przygotowaniu przeszliśmy do świętowania urodzin dwójki 
uczniów. Główną atrakcją wieczoru był pokaz sztukmistrza, 
który uczył dzieci żonglowania chustami oraz pokazywał 
wiele innych sztuczek. Następnie została zorganizowana 
dyskoteka. Ostatnim punktem spotkania było nocne kino, 
podczas którego wyświetlany był film Merida Waleczna. Po 
zakończeniu każdy udał się spać. Następnego dnia zjedliśmy 
wspólne śniadanie, które zakończyło całe spotkanie.



Światowy Dzień Zespołu Downa
17 marca 2018 r. w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie odbyły się 4 lubelskie obchody 
Światowego Dnia Zespołu Downa zorganizowane przez Stowarzyszenie ,,Ukryty Skarb". 
Nasze Koło pełniło funkcję sponsora, a jego członkowie byli wolontariuszami. W programie 
były przedstawienia, w których udział brały osoby z zespołem Downa, tort dla przybyłych 
gości oraz spektakl wykonany przez aktorów teatru. 

Poniżej linki o tym dniu i zaangażowaniu koła: 

1) Panorama lubelska 17 marzec 2018
2) Audycja radiowa 19 marzec 2018

http://lublin.tvp.pl/36433844/17-marca-2018-g-2130
https://radio.lublin.pl/news/cos-dobrego-2175472


Śniadanie z Rektorem
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ZOOM na Polskę



Obecny Zarząd Koła (od sierpnia 2020 r.)

Paulina Lewandowska
Prezes Koła

Paulina Korach
Sekretarz Koła



I co dalej?

Kontakt e-mail:

kolops@kul.pl

Strona internetowa:

https://www.kul.pl/kolo-naukowe-pedagogiki
-specjalnej,18539.html


