
Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu

Základní škola ro tělesně postižené, 
Opava, Dostojevského 12

Autyzm
wymiana doświadczeń 
na pograniczu polsko-czeskim

Autismus
výměna zkušeností 
na polsko-českém pohraničí

Projekt s názvem „Autismus - výměna zkušeností na polsko-českém pohraničí“, reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001163 spolu�nancovaný
Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Projekt je realizován v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia.

Projekt jest współ�nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP "Przekraczamy Granice.”

Całkowity koszt projektu: 18 240,00  EUR   /   Dofinansowanie z EFRR: 15 504,00 EUR

Racibórz OPAwa

Działania:

Polsko-czeskie warsztaty LEGO ‒ polisensoryczne oddziaływanie w terapii dziecka z autyzmem
/ 15 lutego 2018 r. /    Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu

Polsko-czeskie warsztaty z zakresu pracy metodą Montessori
/ 21 lutego 2018 r. /    Základní Śkola Pro Tělesně Postižené w Opavie

AUTYZM ‒ wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim I część polsko-czeskiej konferencji naukowo-metodycznej 
/ 5 kwietnia 2018 r. /    Śląski Uniwersytet w Opawie

AUTYZM ‒ wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim II część polsko-czeskiej konferencji naukowo-metodycznej
/ 6 kwietnia 2018 r. /    Zamek Piastowski w Raciborzu

Wydanie publikacji pokonferencyjnej pt: „AUTYZM ‒ wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim”
/ wrzesień 2018 r. /

Spotkanie podsumowujące pedagogów szkół partnerskich
/ 19 października 2018 r. /    Základní Śkola Pro Tělesně Postižené w Opavie



/   5 kwietnia 2018 r.   /   
Uniwersytet Śląski w Opavie, na Rybníčku 626/1,Opava, Czechy

program konferencji / Program konference:

 8:30-9:00 Rejestracja uczestników / Registrace účastníků

 9:00-9:30 Otwarcie konferencji / Zahájení konference: 
  Słowo wstępne / Úvodní slovo
  Náměstek primátora – Statutární město Opava

  Mgr. Silvie Häuserová – Ředitelka Základní školy pro tělesně 
  postižené, Opava, Dostojevského 12
  mgr inż. Beata Stępień – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 
  z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu

 9:30-10:15 Pedopsychiatryczna rzeczywistość u osób ze spektrum autyzmu albo 
  aspekty bio-psychospołeczne
  / Pedopsychiatrické reality u PAS aneb bio-psycho-sociální aspekty PAS
  MUDr. Jaroslav Matýs – Poskytování akutní i dlouhodobé psychiatrické 
  péče pro děti a dorost do věku 19 let, Ostrava

 10:15-11:00 Jak być najlepszym przewodnikiem dziecka z autyzmem 
  w otaczającym świecie? 
  / Jak se stát nejlepším průvodcem dítěte s autismem ve světě, který 
  nás obklopuje
  Maria Wroniszewska – założycielka Fundacji SYNAPSIS, działającej 
  na rzecz umacniania więzi rodzinnych i społecznych osób z autyzmem 
  i ich rodzin w Warszawie, mama dorosłego Dominika z ASD, 
  sekretarz “Autyzm Europe”

 11:00-11:45 Przerwa obiadowa / Raut

 11:45-12:30 Uczniowie z problematycznym zachowaniem, ADHD i autyzmem 
  w normalnym środowisku szkolnym
  / Žáci s problémovým chováním, ADHD a autismem v prostředí běžné školy
  Mgr. et Bc. Julius Bittmann – NAUTIS Praha, kognitivně-behaviorální 
  terapeut

 12:30-13:15 Diagnoza i terapia uczniów ze spektrum ASD w kontekście 
  przygotowania ich do samodzielnego życia
  / Diagnóza a terapie žáků s PAS v kontextu jejich přípravy 
  na samostatný život
  mgr Renata Werpachowska – psycholog, mgr profilaktyki społeczneji 
  resocjalizacji, Fundacja SYNAPSIS działająca na rzecz umacniania więzi 
  rodzinnych i społecznych osób z autyzmem i ich rodzin, Warszawa

 13:15-14:00 Wykorzystanie kognitywnej terapii behawioralnej w pracy z osobami 
  z autyzmem
  / Využití kognitivně behaviorální terapie při práci s osobami s PAS
  PhDr Michal Panáček – PhD, Mikasa Ostrava (Denní stacionář pro děti 
  s kombinovaným postižením, Aktivizační a motivační programy pro osoby 
  s autismem, Sociální rehabilitace pro osoby s PAS)

 14:00-14:30 przerwa kawowa / Coffee break

 14:30-15:00 Rehabilitacja osób niepełnosprawnych – można inaczej
  / Rehabilitace osob se zdravotním postižením – jinak
  Michał Podlaszewski – Biuro Turystyczne TAIRON

 15:00-15:45 Problemy diagnostyki i właściwej integracji dzieci/uczniów 
  ze zdiagnozowanym autyzmem w regionie morawsko-śląskim
  / Problematika diagnostiky a vhodné integrace dětí, žáků s dg. PAS 
  v Moravskoslezském kraji
  Mgr. Pavla Olšáková – SPC Kpt. Vajdy Ostrava, Krajský koordinátor 
  pro oblast autismu

 15:45-16:45 Panel dyskusyjny: Dziecko z autyzmem w szkole ogólnodostępnej 
  czy specjalnej? Szanse i zagrożenia
  / Panelová diskuse: Dítě s autismem v normální či speciální škole. 
  Šance a ohrožení
  Moderatorzy dyskusji: Renata Werpachowska, Maria Wroniszewska

 16:45-17:00 Zakończenie konferencji / Ukončení konference

/   6 kwietnia 2018 r.   /   
Zamek Piastowski, Zamkowa 2, Racibórz, Polska

program konferencji / Program konference:

 8:30-9:00 Rejestracja uczestników oraz zapisy na popołudniowe zajęcia warsztatowe
  / Registrace účastníků včetně zápisu na odpolední workshopy

 9:00-9:30 Otwarcie konferencji / Zahájení konference: Występ zespołu bębniarskiego „TUMBAO” 
  ze Specjalnego Ośrodka dla Niesłyszących i Słaboslyszących w Raciborzu pod kierunkiem 
  Pani Marzeny Kurakiewicz

  Słowo wstępne / Úvodní slovo:
  mgr inż. Beata Stępień – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 
  w Raciborzu
  Mgr. Silvie Häuserová – Ředitelka Základní školy pro telesne postiźené, Opava, 
  Dostojevského 12
  Rozwiązania systemowe i aspekty finansowe organizacji kształcenia uczniów 
  z orzeczeniem  do kształcenia specjalnego w Mieście Racibórz
  / Systémová řešení a finanční aspekty organizací pro speciální vzdělávání žáků 
  ve městě Ratiboř
  mgr Mirosław Lenk – Prezydent Miasta Racibórz

 9:30-10:00 Charakterystyka użytkowników komunikacji wspomagającej alternatywnej w przypadku 
  osób z autyzmem
  / Charakteristika uživatelů alternativní a pomocné komunikace v případě osob s autismem
  mgr Karol Pawlas – neurologopeda, emisjolog, Rybnik, Polska

 10:00-10:30 Znaczenie wczesnej opieki, współpraca, zespoły multidyscyplinarne
  / Možnosti spolupráce s ranou péči, multidisciplinární týmy
  Mgr. Jana Macečková – poradce rané péče/speciální pedagog, Poradna rané péče Lydie, 
  Slezská diakonie, Třanovského 1758/10, Český Těšín
  Mgr. Jakub Majetný – klinický psycholog, psychoterapeut, Ambulance klinické psychologie 
  Nemocnice Český Těšín, Ostravská 783, Český Těšín

 10:30-11:00 Autyzm – Spojrzenie z perspektywy kulturowej
  / Autismus – náhled z kulturní perspektivy
  mgr Adam Wrzesiński – mgr matematyki, oligofrenopedagog, działający na rzecz osób z ASD

 11:00-11:30 przerwa kawowa / Přestávka na kávu, občerstvení

 11:30-12:00 Możliwości edukacji włączającej i integracja rodzin dzieci z autyzmem. 
  / Možnosti inkluzivního vzdělávání a nabídka služeb pro rodiny dětí s autismem
  Mgr Silvie Gengelová – pedagog specjalny SPC Kpt. Vajdy Ostrava, Czechy

 12:00-12:30 Dziecko z autyzmem w szkole ogólnodostępnej na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 1 
  z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu – projekcja filmu
  / Dítě s autismem v normální škole na příkladu Základní školy č.1 v Ratiboři s integračními 
  třídami – projekce filmu s komentářem
  Specjaliści Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu:
  mgr Barbara Śmieja, mgr Józefa Kielak, mgr Jarosława Kolorz, mgr Katarzyna 
  Bartkowiak-Bucyk, mgr Małgorzata Janiga, mgr Alicja Arendt
  opracowanie i realizacja – Jarosław Bucki

 12:30-13:00 Metoda Montessori w pracy z dzieckiem z autyzmem / Montessori pomůcky
  Mgr. Vanda Tomová – pedagog specjalny, Základní škola pro telesne postiźené, Opava, 
  Dostojevského 12

 13:00-13:30 Autyzm – moja droga od poznania/diagnozy do akceptacji. 
  / Autismus – moje cesta od stanovení diagnózy až po její přijetí
  Katarzyna Maciejska – współzałożycielka Stowarzyszenia Na Rzecz Osób 
  Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia „SPEKTRUM“ w Raciborzu, w latach 2014-2018 – prezes, 
  a od 2018 r., wiceprezes Stowarzyszenia ”SPEKTRUM”, rodzic dziecka z autyzmem

13:30-14:00 Opieka nad dzieckiem z autyzmem / Péče o dítě s autismem
  Markéta Strakošová – rodič chlapce s autismem

 14:00-14:15 Podsumowanie konferencji, zaproszenie na zajęcia warsztatowe do Szkoły Podstawowej nr 1 
  z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu, ul. Elżbiety 14, Racibórz
  / Diskuze, ukončení konference, pozvání na praktické workshopy ve škole SP1

 14:15-15:30 Przerwa obiadowa / Raut

 15:30-16:30 Zajęcia warsztatowe w sp1 / Ukázky praktických workshopů: 
 I. Muzykoterapia – Warsztaty bębniarskie pt: ”Rytm jest wszędzie”
  / Muzikoterapie – hraní na bubny. Rytmy jsou všude
  mgr Marzena Kurakiewicz – pedagog specjalny, muzykoterapeuta, SOSWNIS w Raciborzu.

 II. Terapia z wykorzystaniem klocków Lego / Terapie s využitím kostek stavebnice Lego 
  Jakub Piasecki – Firma Akcess Edukacja, oficjalny dystrybutor LEGO Education w Polsce

 III. „Bezkształtne i kształtne wytwory obu rączek” – czyli cenne doświadczenia sensoryczne pobudzające 
  do pracy obie półkule mózgu na zajęciach z ceramiki
  / Beztvaré i tvarované výtvory obou ruček – čili cenné smyslové zkušenosti povzbuzující k práci obě 
  poloviny mozku na hodinách práce s keramikou

  mgr Katarzyna Bartkowiak-Bucyk – pedagog specjalny, nauczyciel techniki, SP1, Racibórz.

 IV. Warsztaty cyrkowe – przykłady zajęć w terapii dziecka z autyzmem 
  / Cirkusová cvičení – příklady lekcí v terapii dítěte

  „SZTUKA NA PATYKACH” grupa Gminnego Centrum Kultury w Nędzy, pod kierunkiem mgr Anny Jegerskiej-Michalskiej

polsko-czeska KONFERENCJa metodyczno-naukowa


