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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

O autyzmie w PWSZ
PWSZ · 9 kwietnia 2015

Dzieci i dorośli z autyzmem stanowią ok. 30 tys. grupę osób w Polsce. Jeśli
uwzględnimy ich rodziny, to okazuje się, że problem doświadczania życia
naznaczonego autyzmem dotyczy blisko 100 tys. osób. Mimo skali zjawiska, wciąż
mało wiemy o autyzmie i o problemach osób nim dotkniętych.
By zwiększyć świadomość społeczeństwa w tym zakresie, a tym samym pomóc osobom
dotkniętym tą dysfunkcją, podejmowane są różnorodne inicjatywy, których celem jest
tworzenie kręgu życzliwości, tolerancji i zrozumienia. II Głogowskie Obchody Dnia
Świadomości Autyzmu są doskonałą okazją przybliżenia problemów autystycznego
świata osób w nim żyjących.
W cykl imprez z tej okazji wpisują się także te mające miejsce w PWSZ w Głogowie.
13 kwietnia 2015 roku od godz. 12.30 do godz. 13.30
zapraszamy
studentów, pracowników Uczelni, pedagogów i uczniów głogowskich szkół, rodziców
i wszystkich zainteresowanych podjętą problematyką
na wykład otwarty: „Autyzm wyzwaniem naszych czasów”
(aula 012 B).

Wykład pozwoli odpowiedzieć na szereg nurtujących pytań w następujących
obszarach:
1. Autyzm, czy nie autyzm? – trudna diagnoza.
2. Autystyczne spektrum zaburzeń.
3. Co powoduje autyzm?
4. Wczesne wykrywanie autyzmu.
PWSZ Głogów

-1/2-

08.09.2020

2

5. Żyć z autyzmem… terapia, codzienność, przyszłość.
Wykład poprowadzi Katarzyna Stein – Szała – pedagog, logopeda, nauczyciel
wychowania przedszkolnego. Od 2007 terapeuta w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom
Autystycznym „Dalej Razem” w Zielonej Górze. Jest członkiem zespołu
diagnostycznego, prowadzi zajęcia logopedyczne z osobami z autyzmem, a także
szkolenia nt. Zaburzeń ze spektrum autyzmu. Od września 2011 pełni obowiązki
Wicedyrektora Przedszkola „Dalej Razem” i odpowiada za kwestie merytoryczne.
W godz. 11.00 – 12.15 (sala 110 A) studenci PWSZ wezmą udział w warsztatach
sensorycznych: „Spójrzmy na świat z perspektywy osoby z autyzmem”.
Warsztaty oddziałujące na każdy zmysł (słuch, wzrok, czucie oraz zapach) stanowią
próbę przybliżenia istoty zaburzenia i codzienności osób z autyzmem. Warsztaty te
poprowadzą wspomniana już Katarzyna Stein – Szała oraz Anna Szenknecht, z
wykształcenia psycholog, pracująca w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym
„Dalej Razem” na stanowisku terapeuty od przeszło 1,5 roku oraz jako psycholog w
Domu Pomocy Społecznej w Głogowie. Zajmuje się przede wszystkim terapią dzieci
autystycznych oraz nastolatków z zespołem aspergera oraz prowadzeniem szeroko
pojętej pomocy psychologicznej i diagnozą dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną. Jak mówi w swojej pracy nieustannie zachwyca się różnorodnością,
sposobem myślenia oraz potencjałem osób ze spektrum autyzmu.

Ten wpis został utworzony 9 kwietnia 2015 o godz. 09:15 w kategorii Aktualności.
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