
 

DZIECKO ZE SPEKTRUM AUTYZMU  
W PRZEDSZKOLU I SZKOLE.  

FAKTY I MITY 
 

Program: 

13.30 - 14.00 Rejestracja uczestników 

14.00 - 14.10 Rozpoczęcie konferencji - Edyta Wójcik, dyrektor Radomskiego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli 

Wykłady: 
Aleksandra Oszczęda - pedagog specjalny, muzykoterapeuta, członek Zarządu 
Fundacji Prodeste 

14.10 - 14.40 Dlaczego dziecko ze spektrum autyzmu wymaga szczególnej pomocy? 
Fakty ułatwiające wsparcie kontra mity blokujące                             

14.40 - 15.10 

 

Grzeczny, niegrzeczny, społeczny, aspołeczny, czyli o zachowaniach 
trudnych dzieci w spektrum autyzmu    

15.10 - 15.20 Przerwa kawowa 

 

 
 

15.20 – 15.50 

Wykłady: 
Joanna Jakś - pedagog specjalny, członek zespołu specjalistycznego Fundacji 
Prodeste 

Jak skutecznie wspierać komunikację dziecka ze spektrum autyzmu? 

 Aleksandra Oszczęda - pedagog specjalny, muzykoterapeuta, członek Zarządu 
Fundacji Prodeste 

15.50 – 16.20 Co zrobić, aby wszystkim żyło się lżej – techniki i narzędzia wspierające 
edukację 

16.20 – 16.50 

16.50 – 17.00 

Współpraca z rodziną dziecka ze spektrum autyzmu 

Podsumowanie i zakończenie konferencji 
 

Data: 10 grudnia 2019r.  

Miejsce: sala konferencyjna WSH w Radomiu, ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom 

REJESTRACJA nauczycieli i rodziców do 8 grudnia 2019r.: www.rodon.radom.pl/konferencje 

 

 

 

 

Konferencja jest nieodpłatna dla nauczycieli z radomskich szkół samorządowych. Pozostali uczestnicy płacą  
30 PLN do 8 grudnia 2019r. Nr konta: PeKaO S.A. II O/Radom 80 1240 3259 1111 0010 3721 0325 

 

 

RADOMSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 
organizuje konferencję dla nauczycieli i zainteresowanych rodziców 

 

http://www.rodon.radom.pl/konferencje


 

Dziecko ze spektrum autyzmu wymaga szczególnej uwagi i wsparcia. Ze względu  

na nietypowy wzorzec rozwojowy może doświadczać licznych trudności w codziennym życiu. 

W wielu momentach nie potrafi poradzić sobie z wyzwaniami i potrzebuje do tego innych 

osób z najbliższego otoczenia. Powinniśmy więc zastanowić się, co jeszcze możemy zrobić, 

aby proces edukacji dzieci w spektrum autyzmu mógł być bardziej przyjazny 

i satysfakcjonujący dla obydwu stron. Wiedzą na temat rozwoju  

i funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu podzielą się z Państwem specjalistki: 
 

mgr Aleksandra Oszczęda - pedagog specjalny, muzykoterapeuta, członek Zarządu Fundacji 

Prodeste. Od 2009 r. zajmuje się diagnostyką i wsparciem osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin. 

Prowadzi szkolenia i warsztaty dla specjalistów, rodziców, nauczycieli na terenie całej Polski.  

Od kilku lat bierze udział w organizacji i przebiegu samodzielnych wyjazdów dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych ze spektrum autyzmu. Do obszaru jej szczególnych zainteresowań zawodowych należy 

poszukiwanie skutecznych technik rozwijania samoświadomości i myślenia społecznego oraz 

kształtowanie postaw wspierających osoby ze spektrum autyzmu. W latach 2016-2017 koordynatorka  

i trener projektu "Muzeum przyjazne osobie z autyzmem". Prywatnie jest miłośniczką muzyki, uwielbia 

kontemplować przyrodę. Wychowuje dwoje dzieci, w tym jedno rozwijające się w spektrum autyzmu. 

 

mgr Joanna Jakś - z wykształcenia pedagog, inżynier zarządzania, w wyniku silnego zainteresowania 

teorią neuroróżnorodności ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii  

i edukacji osób z autyzmem. Jest członkiem zespołu specjalistycznego Fundacji Prodeste, działa  

w filii w Toruniu. Na gruncie lokalnym, od prawie dziesięciu lat w ramach działalności stowarzyszenia 

Nowa Para Butów, realizuje projekty wspierające kobiety, promujące kulturę  

i edukację w zakresie ochrony zdrowia a także aktywizujące młodzież objętą ryzykiem wykluczenia 

społecznego. Prywatnie żona i matka dwójki dzieci, która w czasie wolnym zajmuje się przywracaniem 

życia starym meblom.  

 

 

 

Zapraszamy do udziału! 

 

  


