
 
 

  

Sekcja PTS Socjologii Niepełnosprawności 

i Wydział Humanistyczny AGH zapraszają na 

Ogólnopolską Konferencję Naukową 

 

Wirtualizacja codzienności 
osób z niepełnosprawnościami 

w dobie epidemii 

Kraków 4 grudnia 2020 
 

Epidemia wywołana wirusem Covid- 19 spowodowała nadzwyczajne przyspieszenie transformacji cyfrowej. 

Ostatnie miesiące przyniosły duże zmiany dotyczące zarówno skali obecności technologii informatycznych 

we wszystkich obszarach życia społecznego, jak również powszechności ich wykorzystania. Znaczna część 

ludzkiej aktywności w bardzo krótkim czasie przeniosła się do przestrzeni online. Edukacja, praca, zakupy, 

usługi medyczne, rozrywka i kultura zaczęły być dostępne za pośrednictwem Internetu. Procesy te objęły 

również osoby z niepełnosprawnościami. Powoduje to potrzebę podjęcia interdyscyplinarnej debaty na temat 

wpływu nowoczesnych technologii na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami oraz szans i zagrożeń 

wynikających z wirtualizacji życia społecznego dla tego środowiska. 

Zapraszamy do dyskusji nad następującymi zagadnieniami: 

1. Dostępność technologii internetowych dla osób z niepełnosprawnościami. 

2. Wykluczenie cyfrowe osób z niepełnosprawnościami. 

3. Włączający charakter technologii internetowych i rola technologii asystujących. 

4. Zarządzanie kryzysowe w dobie epidemii i wdrażanie Tarczy Antykryzysowej (pakietów: 

medycznego, przedsiębiorczości, społecznego). 

5. Edukacja online i wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym. 

6. Sposoby wykorzystania Internetu przez osoby z niepełnosprawnościami: telepraca, telemedycyna, 

edukacja online, e-usługi, e-zakupy, e-rozrywka, komunikacja online. 

7. Rehabilitacja i fizjoterapia online. 

8. Wirtualne sieci wsparcia – formalne i nieformalne. 

9. Wirtualna aktywność obywatelska, społeczna i polityczna osób z niepełnosprawnościami.  

10. Wirtualizacja kontaktów społecznych osób z niepełnosprawnościami w dobie epidemii. 

11. Bezpieczeństwo w sieci i kompetencje medialne osób z niepełnosprawnościami. 

12. VR, AR, gry cyfrowe i ich potencjał dla osób z niepełnosprawnościami. 

Zakres zaproponowanych tematów nie wyczerpuje wszystkich zagadnień, które są efektem złożoności  oraz 

dynamiki  procesów  digitalizacji  i  wirtualizacji  życia  społecznego, a także ich wpływu na funkcjonowanie 

osób z niepełnosprawnościami w dobie epidemii wywołanej przez wirusa Covid-19.  



   

Zapraszamy do formułowania śmiałych i dobrze osadzonych w najnowszych badaniach diagnoz, 

rekomendacji oraz nieszablonowych analiz ukazujących konsekwencje powszechności wykorzystania 

technologii internetowych, w dobie epidemii, dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 20 listopad 2020 

Powiadomienie o przyjęciu abstraktu: 26 listopad 2020 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o rejestrowanie się za pośrednictwem 

formularza znajdującego się na stronie konferencji: https://forms.gle/Tn6HuCsdAnMuk5D8A 

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Artykuły przygotowane na podstawie wystąpień konferencyjnych zostaną opublikowane w 

czasopiśmie naukowym z listy MNiSW lub monografii recenzowanej. 

 

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę: http://socjologianiepelnosprawnosci.pl/?page_id=1509 
 

Konferencja będzie zorganizowana w trybie online.  
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