
                                  
 
 
 

Zapraszamy na Międzynarodowe Seminarium 

w dniu 26.04.2019r. Instytut Pedagogiki UMCS, Narutowicza 12, Aula 

Wobec autonomii osób ze spektrum autyzmu 

Program ramowy seminarium 

08.30 – 15.00 Rejestracja uczestników (odbiór materiałów, faktur ) 

09.00 – 11.30 Warsztaty 

12.00 –14.30 Warsztaty 

15.00 – 15.15   Uroczyste otwarcie  

15.15 – 17.15   Obrady plenarne  

17.15 – 17.45   Przerwa kawowa  

17.45 – 20.00   Obrady plenarne  

20.00 – 20.15   Zakończenie obrad 

Program szczegółowy 

09.00 – 11.30  Warsztaty 

Warsztat nr 1 

The Hunter 

Heartbeat 

Method 

Warsztat z Kelly Hunter, aktorką teatru szekspirowskiego w Londynie  i autorką 

metody pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu "The Hunter Heartbeat Method". 

Warsztaty będą na bieżąco tłumaczone. 

Adresaci warsztatu: osoby pracujące z osobami ze spektrum autyzmu, rodzice oraz 

wszyscy zainteresowani wykorzystaniem technik teatralnych w swojej pracy. 

Warsztat nr 2 

Wobec 

seksualności 

Warsztat prowadzony przez dr Annę Prokopiak, pracownika Zakładu 

Psychopedagogiki UMCS, prezesa Fundacji Alpha, autora publikacji: Postawy osób 

znaczących wobec seksualności młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym i znacznym, Umysł, ciało, emocje i seksualność osoby z autyzmem 

(współautorstwo Parchomiuk M.)  

Adresaci warsztatu: rodzice osób ze spektrum autyzmu oraz terapeuci i nauczyciele. 

12.00 – 14.30 Warsztaty 

Warsztat nr 3 

Autonomia 

nastolatka 

Warsztat prowadzony przez mgr Anitę Wieloch, pomysłodawczynię i realizatorkę 

programu Autyzm. Codzienność... Od Z jak Zrozum do A jak Akceptuj na Śląsku w 

Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis.  

Warsztat zatytułowany:  Autonomia nastolatka ze spektrum autyzmu czyli... na ile 

pozwalać? 

Adresaci warsztatu: rodzice osób ze spektrum autyzmu oraz terapeuci i nauczyciele. 

Warsztat nr 4 

Dziewczyny ze 

spektrum 

autyzmu 

Warsztat prowadzony przez panią Ewę Furgał, osobę ze spektrum autyzmu, 

autorkę bloga „Dziewczyna w spektrum”, edukatorkę antydyskryminacyjna 

i działaczkę feministyczną.  

Temat warsztatu: O dziewczynkach i kobietach w spektrum autyzmu. 

Adresaci warsztatu: osoby ze spektrum autyzmu, rodzice osób ze spektrum autyzmu 

oraz terapeuci i nauczyciele. 



                                  
 
 
 

Warsztat nr 5 

The Hunter 

Heartbeat 

Method 

 Warsztaty z Kelly Hunter, aktorką teatru szekspirowskiego w Londynie  i autorką 

metody pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu The Hunter Heartbeat Method. 

Warsztaty będą na bieżąco tłumaczone. 

Adresaci warsztatu: osoby pracujące z osobami ze spektrum autyzmu, rodzice oraz 

wszyscy zainteresowani wykorzystaniem technik teatralnych w swojej pracy. 

Warsztat nr 6 

Rozwój 

profesjonalny 

terapeuty 

Warsztat prowadzony przez dr hab. Teresę Zubrzycką-Maciąg,  prof. UMCS na 

temat budowanie siebie w roli terapeuty, stanowienie i obrona granic osobistych, 

 budowanie relacji z rodzicami podopiecznych, konstruktywna samoocena 

i planowanie własnego rozwoju w nurcie Podejścia  Skoncentrowanego na 

Rozwiązaniach 

Adresaci warsztatu: osoby pracujące z osobami ze spektrum autyzmu. 

 

15.00 - 15.15 Uroczyste otwarcie konferencji 

15.15 - 17.15  Obrady plenarne, Moderator dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, prof. UMCS 

prof. dr hab. Janusz Kirenko, 

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej 
W samotności 

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. 

Katolicki Uniwersytet Lubelski  

im. Jana Pawła II 

Religia i autonomia osób ze spektrum 

autyzmu 

mgr Anita Wieloch 

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis 

w Katowicach 

Samoświadomość a przeżywanie żałoby 

przez dzieci i młodzież ze spektrum 

autyzmu 

17.15 – 17.45 Przerwa kawowa 

17.45 – 20.00 Obrady plenarne, Moderator dr Anna Prokopiak 

Kelly Hunter 

aktorka teatru szekspirowskiego w Londynie  i autorka 

metody pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu The Hunter 

Heartbeat Method 

The Hunter Heartbeat Method w pracy z 

osobą ze spectrum autyzmu 

Antoni Bohdanowicz 

osoba ze spektrum autyzmu, autor bloga JAsperger 

Uczeń z zespołem Aspergera w systemie 

oświaty. Relacja uczestnika zdarzeń 

 

Ewa Furgała 

osoba ze spektrum autyzmu, autorka bloga „Dziewczyna 

w spektrum” 

Rzecznictwo i samorzecznictwo – jak 

można wspierać osoby ze spektrum 

autyzmu? 

 


