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13 marca 2019
JESTEM OSOBĄ Z AUTYZMEM – DAJCIE MI SZANSĘ

- to temat konferencji naukowej, która już 2 kwietnia odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu
Miasta Częstochowy. Konferencja jest bezpłatna ale liczba miejsc ograniczona.
Patronat naukowy nad nią objął prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski, a w komitecie naukowym
znaleźli się dr hab. Aleksandra Siedlaczek-Szwed i dr Ryszard Stefaniak.
W programie wykłady dotyczące m.in. znaczenia percepcji czasu i jej rozwijania u osób z
autyzmem, problemu zmian u osób z autyzmem, dostępu do edukacji studentów ze spektrum
autyzmu i diagnozy zaburzeń spektrum autyzmu (ASD). Szczegółowy program poniżej i w
załączniku.
Konferencja towarzyszy akcji Zapal się na niebiesko dla autyzmu, organizowanej z okazji
Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, nad którą patronat honorowy objął Prezydent Miasta
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk i Metropolita Częstochowski Arcybiskup Wacław Depo.
W czasie konferencji będzie można obejrzeć wystawę „Zrób sobie z nami selfie” oraz kupić
materiały pokonferencyjne z poprzednich edycji
PROGRAM KONFERENCJI
8.00-9.00 Rejestracja
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9.00-9.10 Uroczyste otwarcie
9.10-9.40 Wykład inauguracyjny „ Znaczenie percepcji czasu i jej rozwijanie u osób z
autyzmem” - prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski
9.40-10.10 „Zmiana punktów odniesienia - spotkanie z dzieckiem z diagnozą ASD i jego
rodziną" - lek. med. dr Beata Kozielec-Oracka
10.10-10.40 „ Problem zmian u osób z autyzmem” - mgr Edward Bolak (Farma Życia Kraków)
10.40-11.00 przerwa kawowa
11.00-11.30 „Wymarzone życie pary z Aspergerem”- Anna Lachowska; Robert Saladajczyk
(Fundacja „Przemocnie”- Rzeszów)
11.30-12.00 „Dostęp do edukacji studentów ze spektrum autyzmu"- mgr Maciej Oksztulski
12.00-12.30 „Zwyczajne życie z autyzmem w tle” -mgr Katarzyna Kaźmierczak
12.30 Zakończenie konferencji
By wziąć udział w konferencji należy się zarejestrować pod adresem
cspozpa.konferencja@wp.pl W treści należy podać swoje imię i nazwisko, nazwę placówki, w
której Państwo pracujecie, stanowisko oraz numer kontaktowy.
Konferencja jest bezpłatna. Liczba miejsc ograniczona.

Autyzm to zaburzenie, którego pierwsze symptomy, wg aktualnych
kryteriów diagnostycznych, ujawniają się przed ukończeniem przez
dziecko trzech lat. Z uwagi na charakter tych zaburzeń – dotyczą one
procesów warunkujących rozwój dziecka w wielu sferach – autyzm jest
całościowym zaburzeniem rozwoju, wymagającym kompleksowej terapii.
prof. dr hab. Ewa Pisula

Zdjęcie a ubiegłorocznej akcji Zapal się na niebiesko dla autyzmu

Pliki do pobrania:

Program konferencji (587.92 KB)
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