
	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  
 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
  pt. 

 
Zastosowanie  technologi  informacyjnej  i mediów w edukacji grup zagrożonych 

wykluczeniem. 
 

24 października 2014 r. , Gorzów Wlkp.  godz. 10:00 
                                                       Program Konferencji 
 
 09.30-10.00 Rejestracja uczestników  
 10.00.10:15 Uroczyste otwarcie konferencji    
                      mgr WiesĿaw Antosz, Stowarzyszenie CzĿowiek w Porzebie Wolontariat Gorzowski 
                         dr Ilona Fajfer-Kruczek Uniwersytet Śląski w Katowicach 
                         mgr StanisĿaw Francuz, Wydawnictwo i Multimedia „Interior“ 
10.15-10:30 Prof. PWSZ w Gorzowie Wlkp. dr hab. PaweĿ Leszczyński, Państwowa Wyższa 
SzkoĿa Zawodowa w Gorzowie Wlkp.    
Prawo autorskie w cyberprzestrzeni.  
10.30-10.45 dr Ilona Fajfer-Kruczek ,Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Technologie informacyjne w pracy penitencjarnej. 
10.45-11.00 Prof. PWSZ w Gorzowie Wlkp. dr hab. Jerzy Rossa, Państwowa Wyższa 
SzkoĿa Zawodowa w Gorzowie Wlkp.   
Wykluczenie cyfowe seniorów w  Województwie Lubuskim 
11.00-11.15 mgr WiesĿaw Antosz , doktorant, Dolnośląska SzkoĿa Wyższa we WrocĿawiu, 
Stowarzyszenie CzĿowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski 
Technologia informacyjna i media wśród seniorów w Gorzowie Wielkopolskim – case study. 
11.15-11.30 mgr ðukasz Banaszak, doktorant, Dolnośląska SzkoĿa Wyższa, ekspert PFON w 
Europejskim Forum Osób NiepeĿnosprawnych - grupa ekspercka ds. dostępu do opieki 
zdrowotnej i stereotypów związanych ze zdrowiem 
Zastosowanie produktów firmy Apple w edukacji grup zagrożonych wykluczeniem na 
przykĿadzie szkóĿ objętych programem edukacyjnym Apple inc.  
11.30-11.45 mgr Dariusz Witowski, Oficyna Wydawnicza „Nowa Matura” w ðańcucie, 
Dolnośląska SzkoĿa Wyższa we WrocĿawiu 
Nauczanie i uczenie się uczniów z grup wysokiego ryzyka.  
11.45-12.00 mgr Wojciech Rybak, doktorant, Dolnośląska SzkoĿa Wyższa we WrocĿawiu 
Aktywność fizyczna vs. cyfrowy styl życia. Próba kompromisu.  
12:00-12:30 Przerwa kawowa  
12.30:12.45 mgr Monika Pleszewska, Akademia Ignatianum w Krakowie 
Zastosowanie nowych mediów w profilaktyce uzależnień. 
12.45-13.00 mgr Ewa Cudzich, Uniwersytet Śląski w Katowicach  
Nowe media w upowszechnianiu kultury na obszarach wiejskich zagrożonych wykluczeniem 
spoĿecznym. 
13.00-13.15 mgr Anna GaweĿ, Uniwersytet Śląśki w Katowicach 
Wykorzystanie nowych mediów w edukacji mĿodzieży zagrożonej wykluczeniem spoĿecznym z 
terenów wiejskich.  
13.15-13.30 Arkadiusz BartĿomiejczyk, student, Wyższa SzkoĿa Bankowa we WrocĿawiu, 
WrocĿawskie KoĿo Naukowe Politologów przy Wyższej Szkole Bankowej we WrocĿawiu 
PrzeciwdziaĿanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców terenów wiejskich jako element 
polityki spoĿecznej.  
 



	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  
 
 
13.30-13.45 mgr Beata Sobolewska-Strzelczak, doktorantka, Dolnośląska SzkoĿa Wyższa we 
WrocĿawiu 
Wykluczenie cyfrowe  i medialne seniorów w ośrodkach opieki spoĿecznej.  
13.45-14.00 dr MichaĿ Rydlewski, Uniwersytet WrocĿawski  

 Wykluczenie w dostępie do nowych mediów jako przejaw wykluczenia spoĿecznego.
14.00-14.40 Przerwa obiadowa  
 
14.40-15.30 Panel dyskusyjny 
 
dr Ilona Fajfer-Kruczek , Uniwersytet Śląski w Katowicach, mgr ðukasz Banaszak, 
doktorant, Dolnośląska SzkoĿa Wyższa, ekspert PFON w Europejskim Forum Osób 
NiepeĿnosprawnych - grupa ekspercka ds. dostępu do opieki zdrowotnej i stereotypów 
związanych ze zdrowiem, mgr Dariusz Witowski, Oficyna Wydawnicza „Nowa Matura” w 
ðańcucie, Dolnośląska SzkoĿa Wyższa we WrocĿawiu, mgr Wojciech Rybak, doktorant, 
Dolnośląska SzkoĿa Wyższa we WrocĿawiu, mgr Monika Pleszewska, Akademia Ignatianum w 
Krakowie, mgr WiesĿaw Antosz , doktorant, Dolnośląska SzkoĿa Wyższa we WrocĿawiu, 
Stowarzyszenie CzĿowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski 
 
15.30-15.40 Podsumowanie i zamknięcie konferencji 
 
Otwarte wykĿady 
15.40-16.20  mgr ðukasz Banaszak, doktorant, Dolnośląska SzkoĿa Wyższa, ekspert PFON w 
Europejskim Forum Osób NiepeĿnosprawnych - grupa ekspercka ds. dostępu do opieki 
zdrowotnej i stereotypów związanych ze zdrowiem 
Zastosowanie urządzeń mobilnych w sektorze  medycznym.  
 
16.20-16.50 mgr Dariusz Witowski, Oficyna Wydawnicza „Nowa Matura” w ðańcucie, 
Dolnośląska SzkoĿa Wyższa we WrocĿawiu 
Prezentacja dziaĿalności Wydawnictwa „Nowa Matura“ w ðańcucie 
 
16.50-17.20 , mgr Wojciech Rybak, doktorant, Dolnośląska SzkoĿa Wyższa we WrocĿawiu 
Szkolenie ratowników GOPR. Analiza programów szkoleniowych.  
 
17.20-18.00 mgr WiesĿaw Antosz , doktorant, Dolnośląska SzkoĿa Wyższa we WrocĿawiu, 
Stowarzyszenie CzĿowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski 
NiepeĿnosprawni – peĿnosprawni w wirtualnej rzeczywistości.  
 
18.00-19.00 Premiera spektaklu z udziaĿem podopiecznych Stowarzyszenia CzĿowiek w 
Potrzebie Wolontariat Gorzowski 
 
20.00-21.50 Uroczysta kolacja 
 
 
 
 
 
 



	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  
 
 
 
 
 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego  
mgr WiesĿaw Antosz (DSW, LSON) 
 
Komitet organizacyjny 
mgr ðukasz Banaszak (DSW, PFON) 
mgr Dariusz Witowski (DSW, Nowa Matura) 
mgr Wojciech Rybak (DSW) 
mgr Anna GaweĿ (UŚ) 
mgr Ewa Cudzich (UŚ) 
mgr Beata Sobolewska-Strzelczak (DSW) 
Arkadiusz BartĿomiejczyk (WSB)  
 
Komitet Naukowy 
prof. zw. dr hab. MirosĿaw Patalon (AP w SĿupsku) 
prof. PWSZ w Gorzowie Wlkp. dr hab. PaweĿ Leszczyński (PWSZ w Gorzowie Wlkp.) 
prof. PWSZ w Gorzowie Wlkp. dr hab. Jerzy Rossa (PWSZ w Gorzowie Wlkp. ) 
dr hab. Marek Rembierz (UŚ w Katowicach) 
dr Ilona Fajfer-Kruczek (UŚ w Katowicach) 
dr Piotr Grabowiec (WSB, UWr.) 
dr ðukasz Polniak (WSB) 
dr MichaĿ Rydlewski (UWr.) 
 
Organizatorzy 
ZakĿad Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie 
Oficyna Wydawnicza „Nowa Matura“ w ðańcucie 
Wydawnictwo i Multimedia „Interior“ 
Stowarzyszenie CzĿowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski 
Lubuski Sejmik Osób NiepeĿnosprawnych 
 
 
 

                                                                     
 
 
 
 
 
 

                   
	  
	  


