
Program wydarzeń 

 

Nazwa działania Opis Termin Organizatorzy 

Projekt filmowy 
"Autyzm z klasą" 

Premiera w formie transmisji online filmu dokumentalnego  
o klasie integracyjnej, ukazującego relacje pomiędzy dziećmi  
w kontekście pozytywnych aspektów edukacji włączającej. 

06.04.2021 
17:00 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
Akademickie Centrum Wsparcia 
Zespół ds. Wsparcia Osób z 
Niepełnosprawnościami 
Szkoła Podstawowa nr 15 w Lublinie 

"Język Autyzmu" - cykl 
wykładów 
szkoleniowych i 
webinariów 

Druga edycja wydarzenia, które odbyło się 2 kwietnia 2019 r. w Instytucie 
Psychologii UMCS i którego celem jest poszerzanie wiedzy na temat 
zaburzeń ze spektrum autyzmu. Poruszane treści kierowane są do 
różnych grup społecznych - nauczycieli, terapeutów, osób w spektrum, 
ich rodziców, a także do ogółu społeczeństwa. Szczegółowy 
harmonogram wykładów i webinariów (wszystkie realizowane zdalnie na 
platformie MS Teams) dostępny jest w mediach społecznościowych na 
stronie wydarzenia "Język Autyzmu 2021". 02-30.04.2021 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
Akademickie Centrum Wsparcia 
Zespół ds. Wsparcia Osób z 
Niepełnosprawnościami 
Instytut Psychologii UMCS 

"ZnAmy Się Dobrze" - 
quiz wiedzy o autyzmie 

Quiz umożliwiający zweryfikowanie wiedzy o funkcjonowaniu osób w 
spektrum autyzmu, który będzie dostępny od 2 do 30 kwietnia w wersji 
online m.in. na profilu Akademickiego Centrum Wsparcia. 04.02.2021 Akademickie Centrum Wsparcia 

Rozmowy o Spektrum 
Autyzmu 

Seria podcastów, realizowanych w ramach cyklu "Rozmowy ACW", 
dostępnych w serwisie YouTube. 04.02.2001 Akademickie Centrum Wsparcia 

"Konsultacje na 
Niebiesko" 

Dyżury pomocowe oraz konsultacje specjalistyczne, prowadzone przez 
członków sekcji pomocowej Akademickiego Centrum Wsparcia oraz 
terapeutów i diagnostów z Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa – 
telefonicznie oraz za pośrednictwem platformy Zoom. 02-30.04.2021 

Akademickie Centrum Wsparcia 
Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa 

Zdalne nauczanie a 
sytuacja uczniów z 
autyzmem - badanie 
eksploracyjne 

Celem badania uczniów klas 4-8 jest eksploracja sytuacji uczniów w 
spektrum podczas zdalnego nauczania. Badanie realizowane zdalnie 
przy współpracy z placówkami edukacyjnymi. 02-30.04.2001 Akademickie Centrum Wsparcia 

PsychoKino - niebieskie 
wydanie 

Tematyczny seans filmowy z panelistami - przegląd filmów z kampanii 
społecznych, dotyczących zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz dyskusja 
z udziałem samorzeczników (dorosłych osób w spektrum). Wydarzenie 
realizowane zdalnie na platformie MS Teams – szczegóły dostępne w 
mediach społecznościowych na profilu Akademickiego Centrum 
Wsparcia 21.04.2021 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
Przyjazny Uniwersytet 
Akademickie Centrum Wsparcia 
Zespół ds. Wsparcia Osób z 
Niepełnosprawnościami 

 

 

 



Program wydarzeń 

 

1. Warsztaty edukacyjne dla klas 1-3 pod hasłem " Autyzm- Poznaj! Zrozum! 
Akceptuj!  

2. Konkurs plastyczny - "Razem na niebiesko" 
3. Konkurs na gazetkę klasową " Co o nich wiemy? - sławne osoby z autyzmem" 

Wydarzenia realizowane na terenie Szkoły Podstawowej  
nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie. Szczegółowe informacje 
dostępne na stronie internetowej szkoły oraz na profilu w 
mediach społecznościowych. 02-30.04.2021 

 

Program wykładów szkoleniowych w ramach “Języka Autyzmu 2021”: 

1. Spektrum autyzmu, neuroróżnorodność i pedagogika empatyczna. Jak wspierać, żeby nie ranić - dr Joanna Ławicka, Fundacja Prodeste – 16 kwietnia o godzinie 16:00 – czas 

trwania: 3h. 

2. Zachowania problemowe w ASD - narzędzia i metody pracy – mgr Magdalena Bury-Kamińska, Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS - 16 kwietnia o godzinie 

12:00 – czas trwania: 3h. 

3. Spektrum autyzmu, spektrum możliwości. O potrzebie bliskich relacji osób autystycznych - dr Paulina Gołaska-Ciesielska, Centrum Wspierania Relacji – 17 kwietnia o godzinie 

16:30 – czas trwania: 3h. 

4. Projekt “Autyzm z klasą” - budowanie relacji między uczniami klasy integracyjnej – mgr Eliza Pyzik, Szkoła Podstawowa nr 15 w Lublinie – 19 kwietnia o godzinie 17:00 – czas 

trwania: 3h. 

5. Niezafiksowani – pasje, nie fiksacje – mgr Anna Janiak, mgr Przemysław Janiak, Fundacja Fiona – 20 kwietnia o godzinie 17:00 – czas trwania: 2h. 

6. Wczesne wykrywanie trudności komunikacyjnych i społecznych a diagnoza spektrum autyzmu. Wskazówki diagnostyczne i terapeutyczne dla lekarzy POZ. - dr Anna Prokopiak, 

Katedra Pedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej UMCS – 20 kwietnia o godzinie 10:00 – czas trwania: 2h. 

7. Atypowy rozwój i nietypowe funkcjonowanie mózgu osób z autyzmem – współczesne spojrzenie na ASD z perspektywy neuropsychologii klinicznej – dr hab. Aneta 

Borkowska, prof. UMCS, Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS – 20 kwietnia o godzinie 17:00 – czas trwania: 1h. 

8. Tata obecny – ojcostwo i spektrum autyzmu – mgr Anna Janiak, mgr Przemysław Janiak, Fundacja Fiona – 23 kwietnia o godzinie 18:00 – czas trwania: 2h. 

9. Zaburzenie przetwarzania sensorycznego w autyzmie – mgr Anna Gajda, Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa – 26 kwietnia o godzinie 17:00 – czas trwania: 2h. 

10. Strategie wspomagające funkcjonowanie społeczno - komunikacyjne dzieci z ASD w szkole – mgr Magdalena Tarnawska, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kraśniku – 26 

kwietnia o godzinie 17:00 – czas trwania: 2h. (wykład realizowany przez Szkołę Podstawową nr 15 w Lublinie – szczegółowe informacje dostępne na stronie szkoły. 

11. Niezafiksowani – warsztat – mgr Anna Janiak, mgr Przemysław Janiak, Fundacja Fiona – 30 kwietnia o godzinie 18:00 – czas trwania: 3h.  

 

 

  


