
   

 

Szkolenie on-line 

„Student ze spektrum autyzmu  

– potrzeby, potencjał i możliwości wsparcia”  
dla nauczycieli akademickich UW 

 

 

Prowadzący: dr Mateusz Płatos, Wydział Psychologii UW 

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką funkcjonowania i potrzebami studentów ze 

spektrum autyzmu, w tym prezentacja najczęściej stosowanych rozwiązań zwiększających dostępność 

zajęć uniwersyteckich. Ponadto uczestnicy będą mogli przećwiczyć tworzenie treści dydaktycznych  

i sposobów odpowiadania na indywidualne potrzeby studentów ze spektrum autyzmu oraz wymienić 

doświadczenia na temat metod dydaktycznych stosowanych w pracy ze studentami o różnorodnych 

potrzebach. 

 

Program szkolenia obejmuje 9 g. dydaktycznych i jest realizowany w formie 3-dniowej. W trakcie trwania 

każdego szkolenia przewidziane są przerwy.  

Szkolenie jest realizowane przez Google Meet. 

 

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: 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są zainteresowane rozwinięciem kompetencji w zakresie 

planowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych dostosowanych do potrzeb studentów ze spektrum 

autyzmu. Potrzebne będzie konto mailowe w domenie @uw.edu.pl, podstawowa umiejętność 

korzystania z Google Meet (dołączanie do spotkania), aktualne oprogramowanie komputera, głośniki 

lub słuchawki, gotowość do pracy we własnym zakresie między spotkaniami. 

 

Ramowy program 

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.) 

 

 

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


   

 

Aktualnie realizowane szkolenia można zobaczyć na stronie https://rekrutacja-i-rozwoj.bsp.uw.edu.pl/  

 

Pytania prosimy kierować na adres: 

szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl 

 

Istnieje możliwość realizacji programu szkolenia na zamówienie jednostek UW.  

 

 

Szkolenie on-line „Student ze spektrum autyzmu – potrzeby, potencjał i możliwości wsparcia” jest realizowane  

w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, realizowanego  

w latach 2018-2022 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
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