
Konferencja szkoleniowa online Fundacji SYNAPSIS  
„Fascynujące umysły – niezwykłe spotkania z osobami ze spektrum autyzmu” 

  
 
I dzień konferencji – 28 września 2021 r. 
 
godz. 14.00 – otwarcie konferencji 
 
godz. 14.15-15.15 – prof. Ewa Pisula „Kobiety w spektrum autyzmu – od diagnozy do dojrzałej 
tożsamości”(Profesor nauk humanistycznych, psycholog, pracownik naukowy Wydziału Psychologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat kieruje Zakładem Psychologii Rehabilitacyjnej.  W swojej 
pracy naukowej i badawczej zajmuje się zaburzeniami rozwojowymi u dzieci, szczególnie spektrum 
zaburzeń autystycznych, psychologiczną sytuacją rodziców i rodzeństwa dzieci z zaburzeniami 
rozwoju oraz stresem u dzieci i młodzieży i tym jak sobie z nim radzić. Autorka wielu książek i 
artykułów na temat spektrum autyzmu). 
 
godz. 15.15-15.30 – prof. Ewa Pisula – pytania i odpowiedzi 
 
godz. 15.30-15.50 – przerwa 
 
godz. 15.50-16.20 – dr hab. Ryszard Praszkier, wprowadzenie do wystąpienia Temple Grandin  
(Jeden z założycieli Fundacji SYNAPSIS, autor książki „Magia osiągania rzeczy 
niemożliwych” dedykowanej innowatorom zmian społecznych, w tym Temple Grandin).  
 
 godz. 16.20-17.50 – dr Temple Grandin „Różne umysły – różnorodne drogi do sukcesu” 
(Doktor zootechniki oraz profesor na Colorado State University, osoba w spektrum autyzmu. 
Niestrudzona popularyzatorka wiedzy o spektrum, autorka wielu bestsellerów). 
 
 godz. 17.50-18.50 – dr Temple Grandin – pytania i odpowiedzi 
  
 
II dzień konferencji – 29 września 2021 r. 
 
godz. 14.00-15.30 – panel samorzeczniczy „Własnym głosem” 
(O swoich doświadczeniach, sukcesach, wyzwaniach przed jakimi stają opowiedzą osoby w spektrum 
autyzmu. Każda z tych osób działa na rzecz zmiany postrzegania spektrum autyzmu, a od pewnego 
czasu robią to wspólnie z Fundacją SYNAPSIS). 
 
godz. 15.30-15.50 – przerwa 
 
godz. 15.50- 18.20 – dr Barry Prizant „Autyzm – wyjątkowe doświadczenie” 
(Jeden z czołowych światowych autorytetów w dziedzinie autyzmu, uznawany za innowatora w 
podejściu opartym na szacunku, zorientowanym na osobę i rodziny osób w spektrum autyzmu. 
Naukowiec, badacz i międzynarodowy konsultant z pięćdziesięcioletnim doświadczeniem, adiunkt na 
Brown University, certyfikowany logopeda i dyrektor prywatnej praktyki Childhood Communication 
Services). 
 
godz. 18.20-18.50 – dr Barry Prizant – pytania i odpowiedzi 
 


