
   

 

 

Student ze spektrum autyzmu  
– potrzeby, potencjał i możliwości wsparcia 

szkolenie realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju UW 

 

Termin 11,18, 25/09/2020 r.;  

 

 Blok I: 11 września, godz. 14:00-17:00 

 Blok II: 18 września, godz. 14:00-17:00 

 Blok III: 25 września, godz. 14:00-17:00 
 

Platforma ZOOM 

Trener: Mateusz Płatos  ((Biuro ds. Osób Niepełnoprawnych)) 

 

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką funkcjonowania i 
potrzebami studentów ze spektrum autyzmu oraz prezentacja najczęściej stosowanych 
rozwiązań zwiększających dostępność zajęć uniwersyteckich dla studentów ze spektrum 
autyzmu. Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość: 

 przećwiczenia tworzenia treści dydaktycznych dostępnych dla studentów ze 
spektrum autyzmu. 

 przećwiczenia sposobów odpowiadania na indywidualne potrzeby studentów ze 
spektrum autyzmu. 

 wymiany doświadczeń na temat metod dydaktycznych stosowanych w pracy ze 
studentami o różnorodnych potrzebach. 

 
 
Kto może wziąć udział: 
W szkoleniach realizowanych w ramach programu ZIP mogą uczestniczyć nauczyciele 
akademiccy, którzy w semestrze następującym po odbytym szkoleniu mają zaplanowane 
zajęcia dydaktyczne – więcej szczegółów na temat udziału zawierają Zasady uczestnictwa 
i Regulamin dostępne na platformie szkoleniowej przy szkoleniu. Informujemy,  
że pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniach mają osoby, które jeszcze 
nie korzystały z tej formy wsparcia w ramach programu ZIP. 
 
Jak się zarejestrować: 
By zapisać się na szkolenie, prosimy o: 

1) zalogowanie się na platformie http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/; 
2) wejście w kategorię „Szkolenia dla nauczycieli akademickich” i następnie w 

„Szkolenia z kompetencji miękkich”; 
3) następnie prosimy o wybranie szkolenia wg nazwy i kliknięcie „Zapisz mnie” na dole 

strony, a potem postępowanie zgodnie z informacjami w opisie szkolenia. 
 
 
 
 
 

http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/


   

 

 
 
 
Ramowy program szkolenia: 
 

1. Powitanie uczestników, sprawdzenie listy obecności. 

2. Przedstawienie celu i programu kursu, przedstawienie się autora i 
uczestników 

3. Blok 1: Czym jest spektrum autyzmu? – Podstawowe informacje o 
spektrum autyzmu; profil studenta ze spektrum; funkcjonowanie 
społeczno-komunikacyjne, poznawcze, wrażliwość sensoryczna. 

4. Blok 2: Projektowanie zajęć przyjaznych dla studentów ze spektrum 
autyzmu (i nie tylko) – Przygotowanie sylabusa; dostosowanie języka i 
prezentacji; angażowanie studentów; prace domowe i zaliczeniowe; 
adaptacja przestrzeni. 

5. Blok 3: Odpowiadanie na indywidualne potrzeby studenta ze spektrum 
autyzmu – wypowiedzi na forum grupy; praca zespołowa; prace 
pisemne; radzenie sobie z nietypowymi zachowaniami; adaptacje 
sensoryczne; dostosowanie formy zaliczenia. 

6. Podsumowanie, zakończenie, przekierowanie uczestników do 
wypełnienia post-testu na platformę www.szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl 
(10 min.) 

 

 

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: 

 Zna specyfikę funkcjonowania i potrzeby studentów ze spektrum autyzmu. 

 Rozumie przyczyny nietypowych zachowań studentów ze spektrum autyzmu 
na zajęciach uniwersyteckich. 

 Potrafi zaprojektować i poprowadzić zajęcia dostępne dla studentów ze 
spektrum autyzmu lub z cechami autyzmu. 

 Potrafi korzystać z różnych metod dostosowania zajęć dydaktycznych do 
potrzeb studentów ze spektrum autyzmu. 

Oczekiwania pod adresem uczestników  

 Komputer z dostępem do internetu, gotowość do pracy własnej między spotkaniami 
(ok. 30-45 min.) 


