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PRACA ZE STUDENTAMI Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA 

warsztat dla pracowników dydaktycznych i doktorantów 

 

Biuro ds. Studentów z Niepełnosprawnościami serdecznie zaprasza pracowników 

dydaktycznych i doktorantów UAM do udziału w cyklu szkoleń z zakresu pracy ze 

studentami z zespołem Aspergera i zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie? 

 Wykładowców i wszystkich pracowników dydaktycznych 

 Doktorantów prowadzących zajęcia ze studentami 

 Pracowników technicznych pracujących ze studentami w laboratoriach 

Cele szkolenia 

Warsztaty mają umożliwić uczestnikom zdobycie wiedzy na temat zespołu Aspergera 

istotnej z punktu widzenia nauczyciel akademickiego. Nastawione są na praktyczne 

rozwiązania w organizowaniu procesu kształcenia studentów oraz rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych. Uczestnicy warsztatu poznają m. in.: 

 kluczowe informacje na temat funkcjonowania studentów z autyzmem i zespołem 

Aspergera (ASD), użyteczne z punktu widzenia nauczyciela akademickiego, 

 podstawowe techniki skutecznej komunikacji z osobami z ASD, 

 dobre praktyki adaptacji procesu studiowania dla osób z ASD, 

 dostępne na UAM formy wsparcia tych osób w procesie studiowania.  

 

Głównym celem warsztatów jest uczynienie pracy wykładowcy łatwiejszą, bardziej 

efektywną i satysfakcjonującą – w szczególności dotyczy to pracy ze studentami z 

nietypowymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z zespołem Aspergera. 

Forma szkolenia 

Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy, będzie dostarczać niezbędnej wiedzy, 

ale również angażować doświadczenia pracowników dydaktycznych uczelni związane ze 

studentami. Każde ze szkolenie trwa włącznie z przerwami ok. 5 godzin.  

Zakres tematyczny warsztatów każdorazowo będzie dostosowywany do potrzeb 

uczestników z uwzględnieniem ich doświadczeń w pracy ze studentami. Część materiałów 

z informacjami teoretycznymi uczestnicy otrzymają drogą mailową przed szkoleniem, aby 

w trakcie warsztatu maksymalnie skupić się na części praktycznej. 

https://docs.google.com/forms/d/1xRUMFWSF_4iMDfQ10rzOeITBpIMzrUPfMQt2sJxhAEU/edit?vc=0&c=0&w=1
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Tematyka zajęć 

1. Zespół Aspergera w spektrum autyzmu – podstawowe informacje. 

2. Cechy charakterystyczne funkcjonowania poznawczego, społecznego i komunikacji 

osób dorosłych z ASD. 

3. Skuteczna komunikacja z osobami z ASD – wskazówki i ćwiczenia praktyczne. 

4. Adaptacja procesu studiowania dla osób z ASD – poszukiwanie rozwiązań 

w praktyce. 

5. Co jeśli nie wychodzi? Reagowanie w sytuacjach trudnych i nietypowych. 

6. Racjonalne wsparcie zamiast taryfy ulgowej – dostępne na UAM formy wsparcia 

studentów z ASD. 

Terminy i miejsca szkoleń 

Wydział Historyczny, ul. Umultowska 89 d, sala rady wydziału (1.63): 

 środa 28 listopada (14:30 – 19:00) 

DS. Jowita, ul. Zwierzyniecka 7, sala A: 

 czwartek 6 grudnia (14:30 – 19:00)  

Zapisy na szkolenia: 

 poprzez formularz zgłoszeniowy on-line: https://tiny.pl/g3ldf, 

 lub poprzez e-mail: krzysztof.osobka@amu.edu.pl / tel. (0-61) 829 2243 

Prowadzący 

mgr Krzysztof Osóbka 

Samodzielny referent ds. studentów z niepełnosprawnościami 

Jako konsultant ze strony Biura uczestniczy w pracach nad projektem innowacji 

społecznej pt.: „Tłumacz/adwokat społeczny – asystent osoby z ASD”, realizowanej przez 

fundację Fiona, która ma na celu stworzenie kompleksowego wsparcia dl osób z ASD na 

wyższych uczelniach.  Przedstawiony program szkoleń dla pracowników powstał dzięki 

współpracy z Fundacją SYNAPSIS oraz udziale w szkoleniach i konferencjach 

organizowanych przez Fundację. 

Organizatorzy szkolenia 

Szkolenie jest organizowane przez Biuro ds. Studentów z Niepełnosprawnościami 

w ramach pilotażowego projektu wsparcia zdrowia psychicznego na UAM, pod patronatem 

Prorektor ds. studenckich prof. Bogumiły Kaniewskiej.  

Więcej informacji o możliwym wsparciu ze strony Biura znajdziecie Państwo na stronie: 

https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami 
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