
 

Konferencja „Oswoić autyzm” 

 Dnia 2 grudnia 2020 rok w godzinach 9:40-14:00 uczestniczyliśmy 

w wideokonferencji pt. „Oswoić autyzm”, która organizowana została w Specjalnym  

Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej Zgorzelcu po raz piąty. 

W tym roku głównym organizatorem konferencji jest działające przy Specjalnym  Ośrodku 

Szkolno- Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu Koło Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci a współorganizatorami Stowarzyszenie „Na Szczęście” oraz Specjalny 

Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu.  

Prowadzącymi spotkanie byli psycholodzy, terapeuci, superwizorzy behawioralni 

z Gdańska - Zespołu MAGIS: Pani Anna Skierczyńska oraz Pan Wojciech Sekta, którzy 

przybliżyli nam główne pojęcia związane ze spektrum autyzmu oraz sposoby nauczania 

i pracy z tymi osobami. 

 Tegoroczna edycja konferencji oscylowała wokół diagnostyki oraz metodach pracy 

z osobami ze spektrum autyzmu.  

W pierwszej części konferencji zostały poruszone następujące zagadnienia: kryteria 

diagnostyczne, cechy charakterystyczne osób z autyzmem oraz występujące trudności 

rozwojowe i problemy medyczne. Przedstawione zostały trudności, z którymi borykają się 

codziennie osoby ze spektrum autyzmu, dotyczące dwóch obszarów: funkcjonowania 

społecznego i komunikowania się oraz zachowania, zainteresowania i aktywności, jak 

i objawy tych komplikacji. Poznaliśmy współwystępujące u osób z autyzmem problemy 

medyczne w postaci.: zakłócenia snu, epilepsji, depresji, schizofrenii, zaburzeń afektywnych 

dwubiegunowych. Ważnym aspektem jest to, że większość tych problemów zdrowotnych 

można poddawać leczeniu. 

Po krótkiej przerwie odbyła się druga część konferencji. Anna Skierczyńska 

i Wojciech Sekta w tej części przedstawili wybrane metody pracy z uczniami z zaburzeniami 

ze spektrum autyzmu. Dowiedzieliśmy się jak motywować uczniów do nauki i pracy oraz jak 

dostosować środowisko do ich potrzeb. Usprawnieniem nauki jest ustalanie i wdrażanie zasad 

oraz oczekiwań względem uczniów.  

Konferencja pozwoliła nam na spojrzenie z innej perspektywy na osoby ze spektrum 

autyzmu oraz ich rodziny. Zapoznaliśmy się jak osoby z autyzmem odbierają otaczający 

świat, co im przeszkadza, co jest dla nich dziwne, co je denerwuje.  

Wykłady zawierały także wiele praktycznych technik i sposobów jak działać czy też 

postępować z dziećmi autystycznymi. Dowiedzieliśmy się też, że głównym celem 

nauczyciela/rodzica jest zmotywowanie ucznia do działania we właściwy (zrozumiały) 

dla niego sposób. 



 Fakt, że konferencja była prowadzona przez specjalistów, którzy przedstawiali nam 

rzeczywiste sytuacje i trudności, z którymi spotkali się na swojej drodze zawodowej w trakcie 

współpracy z osobami ze spektrum autyzmu, przypomina nam wszystkim o konieczności 

indywidualnego podejścia i niezłomnej cierpliwości do każdego ucznia. Są to bowiem 

niezbędne elementy w ułożeniu pracy i współpracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum 

autyzmu oraz zdobywaniu obopólnych sukcesów. 
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