
ZAPROSZENIE  

GDAŃSK 11-12 KWIETNIA 2016 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA  

 „KOMPETENCJE DZIECKA W CHOROBIE PRZEWLEKŁEJ” 

 

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa (Uniwersytet Gdański) i Instytut 

Pedagogiki (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) mają zaszczyt zaprosić 

Państwa na międzynarodową konferencję (w języku angielskim) dotyczącą kompetencji 

dziecka w chorobie przewlekłej.  

Celem konferencji jest wielostronna analiza percepcji i rozumienia pojęć: społeczne 

kompetencje i autonomia dziecka w chorobie przewlekłej. Chcemy dowiedzieć się czy i jak to 

zagadnienie jest postrzegane i rozumiane przez rodziców, lekarzy, nauczycieli, rówieśników i 

osoby z przewlekłą chorobą. Problematyka społecznych kompetencji i autonomii dziecka w 

chorobie przewlekłej jest mało rozpoznana. Dzieciństwo i opieka zdrowotna dziecka jest 

badana przede wszystkim z perspektywy rodziców. Z tego powodu role opiekunów i dzieci są 

raczej asymetryczne. W uwarunkowaniach przewlekłej choroby dziecko jest postrzegane jako 

organizm (ciało), którym opiekują się dorośli lub organizm, który wymaga opieki. Z drugiej 

strony dziecko może negocjować znaczenia dotyczące przewlekłej choroby (np. cukrzycy, 

astmy) i czynnie konstruować praktyki związane z taką chorobą. Może też być partnerem i 

podmiotem w relacjach terapeutycznych z aktorami w różnych kontekstach interakcyjnych 

(Lupton 2012). Na tej podstawie przyjmujemy, że dzieci posiadają społeczne kompetencje w 

odniesieniu do ich choroby.  

Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy zaproponowanej problematyki, 

pedagogów, lekarzy medycyny oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy 

działają na rzecz dzieci z chorobami przewlekłymi. 

Swoją obecność zapowiedziały, m. in.: Nicoletta Diasio (Universite de Strasbourg), 

Anna Rosa Favretto, Francesca Zaltron, Stefania Fucci (Università degli Studi del Piemonte 

Orientale, Alessandria). Nina Dunne (University of Brighton), Donatella Cozzi (Univerista di 

Udine)  

Zgłoszenia i informacje (imię, nazwisko, adres e-mail autorów), tytuł oraz propozycję 

abstraktu (200 słów) na konferencję lub sesję posterową prosimy przesłać na adres: 

wnsjm@ug.edu.pl 

Termin nadsyłania zgłoszeń – 18 lutego 2016. 

Opłata konferencyjna wynosi – 250 zł. 



CALL FOR PAPERS  

GDANSK, POLAND, 11 – 12 APRIL 2016 

INTERNATIONAL CONFERENCE 

“CHILD’S COMPETENCES ABOUT CHRONIC ILLNESS” 

 

Conference organizers: University of Gdansk and Kazimierz Wielki University. 

 

The conference aims at multilateral analysis of perception and understanding concepts of 

child’s social competences and autonomy in conditions of chronic illness. We would like to 

find out whether and how these issues are perceived by parents, doctors, teachers, peers 

children’s chronic illness and people with chronic illness. The issues children’s social 

competences and their autonomy about chronic illness are little recognized. Childhood and 

health care are first of all studied from parents’ point of view. So far, the roles of children and 

their caregivers are rather asymmetrical. In the conditions of chronic illness a child is 

perceived as an organism (body) which care for adults or an organism which requires care. On 

the other hand, children can negotiate meanings about chronic illness (e. g diabetes, asthma) 

and take an active part in constructing of practices associated with the illness. So they can also 

be partners and subjects of therapeutic relationships with actors in the different interaction 

contexts (Lupton 2012). On this basis we can assume that children have social competences 

about their chronic illness.  

We invite papers that address a variety of topics related to child’s competences about chronic 

illness, especially: researchers who deal with the proposed issues, educators, medical doctors 

and representatives of NGOs working for children with chronic illness.  

Participation in the conference was already declared by Nicoletta Diasio (Universite de 

Strasbourg), Anna Rosa Favretto, Francesca Zaltron, Stefania Fucci (Università degli Studi 

del Piemonte Orientale, Alessandria), Nina Dunne (University of Brighton), Donatella Cozzi 

(Univerista di Udine). 

The paper proposals (in relation to conference or poster session) containing the names 

and mail of the authors, paper title and an abstract of up to 200 words should be sent at the 

mail:  wnsjm@ug.edu.pl  

The deadline for paper proposals is February 18, 2016.  

 

Conference fee – 250 zł. 


