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Osoby z autyzmem mają preferencje co do tego, jak mówi się o autyzmie. 

Niektórzy wolą „osoby z autyzmem”. 

Inni wolą „osobę autystyczną”. 

Są też zwolennicy stosowania: „osoby ze spektrum” bądź „Aspi”

Należy uszanować poglądy wszystkich i stosować wszystkie podejścia.

Dla potrzeb tego spotkania stosowane będzie określenie: „osoba ze 
spektrum autyzmu” (lub w skrócie „osoba z ASD”)



Trzy części dzisiejszego spotkania:

1. Poznawać to znaczy oswajać się, przyjaźnie 

nastawiać, tworzyć więzy

2. Ten inny jest z nami w szkole

3. Moja córka, syn ma talenty



„Nie jestem czarny ani biały, nie jestem obcokrajowcem... Po prostu 
mam inny umysł, inny mózg, to wszystko....”. 

Cytat ten pochodzi z filmu dokumentalnego w reżyserii Jennifer 
Venditti: „Billy the Kid” (2007). 

Billy ma siedemnaście lat, jest licealistą, uczniem szkoły publicznej i ma 
zespół Aspergera.

Spektrum autyzmu definiuje moją odmienność, ale nie definiuje 

mnie.„ Maciej Ryszawa



Osoby ze spektrum autyzmu w szkole masowej.

Dobrze funkcjonujący uczniowie uczęszczający do zwykłych szkół, szczególnie średnich stają 

ciągle przed ogromnymi wyzwaniami wynikającymi z ASD (trudności z komunikacją i 

umiejętnościami społecznymi, trudności emocjonalne i behawioralne). Trudności te w 

połączeniu z dodatkowymi wymaganiami szkoły średniej wskazują, że potrzeba wsparcia tej 

grupy uczniów jest ciągłe aktualna.

Większość uczniów z ASD uważa w pewnym momencie, że szkoła jest za trudna.

Co możemy zrobić aby tak nie było?



Kluczem do skutecznego nauczania i pracy z uczniem ze spektrum autyzmu (HFA 

lub AS) jest dobre zrozumienie tego:

• kim on jest, 

• jak on myśli,

• jak objawy jego spektrum wpływają na codzienne życie i uczenie się.



Pamiętać trzeba, że uczniowie, którym postawiono te diagnozy w dzieciństwie, są 

teraz nastolatkami, którzy traktują objawy HFA i AS jako część tego, kim są.

Te osoby nie wyrastają ze swojego ASD, 

ale rosną razem z nim.



Triada zaburzeń autystycznych

Nieprawidłowa / 
zaburzona 

komunikacja

Rytualistyczne i 
stereotypowe 

zainteresowania 
lub zachowania

Nieprawidłowe / 
zaburzone 

relacje 
społeczne



Główne wyzwania stojące przed osobami ze spektrum autyzmu to:

Problemy związane z umiejętnościami społecznymi i zawieraniem znajomości.

Problemy te mają szereg przyczyn. Często osoby ze spektrum autyzmu zbyt 

koncentrują się na ulubionych tematach, bez przerwy o nich mówią i przegapiają 

płynące od innych sygnały sugerujące przerwanie wypowiedzi. 

Niekiedy osoby ze spektrum autyzmu wyłączają się, gdy są zalęknione lub poddane 

nadmiernej stymulacji. Mogą się wtedy wydawać nieobecne, separować się od innych 

w celu poradzenia sobie z własnymi lękami. W rezultacie mogą być odbierane jako 

nieprzyjazne czy wręcz niegrzeczne.



Trudności w prowadzeniu rozmów.

To wyzwanie jest dość powszechne w przypadku osób ze 

spektrum autyzmu. Ponieważ ich zainteresowania często 

pozostają w ukryciu – wydają się innym nieciekawi. 

Nie przeszkadza to jednak osobom ze spektrum autyzmu 

nieprzerwanie mówić o swoim hobby.



Brak języka receptywnego 

Niektóre osoby z  poważnymi/najcięższymi postaciami 

autyzmu nie mówią, choć mogą myśleć i odczuwać 

emocje w sposób normalny. 

Dźwięki przychodzącej mowy mogą u nich zanikać i 

pojawiać się, a mogą też mieć kształt plątaniny 

dźwięków.



Obsesja na punkcie rytuałów lub ograniczone wzorce zachowań.

Dla osób ze spektrum autyzmu bardzo ważna jest powtarzalność. Powszechne jest 

u nich noszenie tych samych ubrań, poruszanie się do szkoły czy pracy tą samą 

trasą oraz spożywanie takich samych posiłków. Mogą także objawiać nietypowe 

zachowania, takie jak: kołysanie się, machanie ręką jako sposób stymulacji lub 

uspokojenia układu nerwowego (a postrzegane przez otoczenie jako 

stereotypie/manieryzmy ruchowe).
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Problemy sensoryczne.  

Trudności w tym obszarze pojawiają się, ponieważ układ 

neurologiczny osób ze spektrum autyzmu nie wysyła i nie 

przetwarza sygnałów bez zakłóceń. 

Na przykład zbyt mocne zapachy lub zbyt szorstka powierzchnia 

mogą naruszyć równowagę sensoryczną powodując 

przytłoczenie, dezorientacje lub złość.



Trudności z motoryką dużą i małą.

Tego typu problemy mają również podłoże sensoryczne i są związane z 

niewysyłaniem właściwych sygnałów do układu mięśniowego.                

W rezultacie osobie ze spektrum autyzmu może brakować koordynacji, 

może upuszczać przedmioty albo łatwo tracić równowagę i upadać. W 

innych sytuacjach może dochodzić do zgniecenia, uszkodzenia 

przedmiotu z powodu użycia zbyt dużej siły.



Trudność w zrozumieniu przekazu innych osób. 

Osoby ze spektrum autyzmu mają  problemy z odczytywaniem i 

rozumieniem społecznych, behawioralnych i niewerbalnych wskazówek 

komunikacyjnych, np. wyraz twarzy, gest, postawa ciała. 



Ataki gniewu 

Życie potrafi być dla osób ze spektrum autyzmu zagmatwane i trudne, 

więc czasem reagują z furią, gdy czują się przytłoczone sytuacją.  

Taki atak to sposób (choć może niezbyt skuteczny) na wyzwolenie 

negatywnej energii nagromadzonej przez natłok lęków i frustracji.

(np. niezdolność do werbalnej komunikacji z rodziną.) 



Teoria umysłu.

Teoria umysłu to świadomość, że inna osoba mając umysł może mieć inną wiedzę 

o otaczającym świecie.

Dzięki niej osoba może przyjmować czyjąś perspektywę i rozumieć czyjeś intencje.

Osoby ze spektrum autyzmu często mają trudności ze zrozumieniem, że ludzie 

mogą mieć inne niż one poglądy na różne tematy. Trudności te często 

doprowadzają do wielu niezręczności, nieadekwatnych zachowań lub kłopotliwej 

wymiany zdań. 



Lęk 

Dla wielu osób ze spektrum autyzmu lęki i obawy są jednymi z głównych problemów –

zwłaszcza wtedy, gdy zmagają się z nową sytuacją. Układ nerwowy zdaje się być bardziej 

„surowy” niż u osób nieautystycznych.                          

Czasem wykorzystanie więcej niż jednego kanału sensorycznego prowadzi do wyłączenia. 

Niektóre osoby mogą nie rozumieć mowy, kiedy koncentrują się na wyrazie twarzy rozmówcy. 

Inne mogą nie zauważać sygnałów fizycznych, kiedy słuchają tego, co ktoś mówi. 

Takie przeciążenie może prowadzić do lęku, a nawet ataków paniki.



Depresja i inne problemy emocjonalne. 

Życie osób ze spektrum autyzmu może być na tyle trudne i skomplikowane, że 

zaczynają cierpieć na depresję i inne, poważne problemy emocjonalne. 

Zaburzenia te mogą czynić spustoszenie u osób nieautystycznych i mają równie 

niszczący wpływ na osoby ze spektrum autyzmu. 

Na szczęście dostępne są środki farmakologiczne, które mogą pomóc w 

złagodzeniu niektórych skutków tych zaburzeń.



Upośledzenia społeczne

Wszystkie dzieci z autyzmem wykazują upośledzenia społeczne, jednak ich charakter 

może się zmieniać wraz z wiekiem dziecka. Może nastąpić wzrost zainteresowania 

innymi ludźmi i rozwój niektórych umiejętności społecznych, często zdobywanych w 

sposób mechaniczny lub nieelastyczny. Na przykład nastolatek może rzucić się w stronę 

nieznajomego, który przechodzi obok niego, aby spróbować uścisnąć mu dłoń, 

ponieważ nauczył się witać ludzi uściskiem dłoni. Młodzież z autyzmem zwykle musi 

uczyć się o umiejętnościach społecznych i rozwoju osobowości bez możliwości dyskusji 

w grupie rówieśniczej i wsparcia, które jest dostępne dla typowo rozwijających się 

nastolatków (Howlin, 2005).



Umiejętności komunikacyjne

Słabe zrozumienie istoty komunikowania jest prawdopodobnie związane z 

trudnościami i upośledzeniem rozumienia sytuacji społecznych. 

Niezdolność do wyrażania potrzeb słowami lub gestami oraz różnica 

w zdolności nastolatka do używania słów w porównaniu z poziomem rozumienia 

ustnych odpowiedzi innych osób jest źródłem frustracji i może powodować 

niepokój lub zakłócone zachowanie.



Umiejętności komunikacyjne

Młodzież z ASD zwykle nabywa szeroki zakres słownictwa i umiejętności 

werbalizacji, ale często wykazuje trudności z pragmatycznym lub społecznym 

użyciem języka.

Osoby te mogą nadal mieć zaburzoną zdolność inicjowania rozmowy, komunikowania się z innymi 

na zasadzie wzajemności i utrzymywania „naprzemiennej” rozmowy. Młodzieży z ASD bardziej 

skłonna jest do prowadzenia monologu niż rozmawiania z kimś. Nie lubi jak jej się przerywa, nie 

rozumie kontekstu tego i dąży do końca z zaplanowaną wypowiedzią. Nie ma tutaj zaangażowania 

w rozmowę w wymiarze społecznym.



Rytualistyczne i stereotypowe zainteresowania lub zachowania

Starsze dzieci mogą rozwijać zabawy, które pozornie wydają się kreatywne, takie jak odgrywanie dnia w szkole lub 

odgrywanie scen z ulubionych płyt DVD przy pomocy lalek. Obserwacja tego typu aktywności w czasie często 

ujawnia wysoce powtarzalny, sformalizowany scenariusz, który się nie zmienia i nie można go przerwać. Dzieci z 

autyzmem rzadko angażują inne dzieci w swoją zabawę, chyba że otrzymają szczególną rolę w kontrolowanej 

sytuacji. 

Zjawiska rytualne i kompulsywne takie jak kompulsje dotykania i sztywne procedury codziennych czynności są 

powszechne. Wiele nastolatków z HFA ma nietypowe zainteresowania, którymi się kieruje, często z wykluczeniem 

innych czynności. Może to obejmować fascynację trasami autobusowymi lub rozkładami jazdy pociągów w 

połączeniu z ciągłym zadawaniem pytań, na które należy udzielić konkretnych odpowiedzi.



Jak myślą i uczą się uczniowie z ASD?

Młodzież ze spektrum autyzmu nadal ma trudności z umiejętnościami społecznymi i dostępem

do zajęć społecznych. Może występować rozbieżność między ich możliwościami intelektualnymi

(IQ) a zdolnością do osiągania wyników edukacyjnych w szkole, ponieważ trudności społeczne i

behawioralne przeszkadzają w nauce i przystosowaniu się do życia szkolnego.

Uczniowie z Zespołem Aspergera, nie mają niepełnosprawności intelektualnej (IQ> 70), ale mogą

mieć rozproszony profil zdolności z mocnymi stronami w zakresie umiejętności werbalnych, ale

gorszymi umiejętnościami niewerbalnymi i niezdarnością ruchową. Osoby z zespołem Aspergera

mogą mieć więcej problemów funkcjonalnych prawej półkuli mózgowej, a z autyzmem więcej

problemów poznawczych lewej półkuli (językowej).



Jak ASD może wpływać na ich zdrowie?

Okres dojrzewania może czasami powodować rozwój objawów, takich jak zachowania agresywne i buntownicze

lub obsesyjno-kompulsywne, a także wzrost lęku, napięcia i zaburzeń nastroju. Częstość występowania problemów

lękowych u dzieci w wieku szkolnym i młodzieży z ASD waha się w granicach 40–45%, znacznie częściej niż w

populacji ogólnej.

Objawy zachowania lękowego obejmują lęk przed oddzieleniem od znajomych osób, określone lęki lub fobie na

(np. określone dźwięki, zapachy, przedmioty, zwierzęta), odporność na zmiany (np. nowe ubrania, jedzenie,

rutyna), panika i niepokój emocjonalny lub bez wyraźnego powodu, napięcie, nieśmiałość i drażliwość.

Te współwystępujące objawy lęku, oprócz niepokoju, jaki powodują u młodego człowieka, mogą potencjalnie

zakłócić edukację, dodatkowo upośledzać interakcje społeczne i stwarzać problemy w kierowaniu taką osobą co z

kolei powoduje stres u rodziców i nauczycieli. Identyfikacja lęku u nastolatka z ASD stwarza okazję do podjęcia

zaplanowanych działań.



Jak ASD może wpływać na ich zdrowie?

Około 30% lub więcej dzieci z autyzmem ma poważne problemy z rozproszeniem uwagi, nieuwagą,

impulsywnością, nerwowością i nadruchliwością, występowanie których jest nasilone, niż można by oczekiwać u

dzieci na ich intelektualnym poziomie rozwoju. Na szczęście objawy te, które również przeszkadzają w uczeniu się i

interakcjach społecznych, na ogół zmniejszają się wraz z dojrzewaniem dziecka.

Jeśli objawy ADHD nasilą się lub pojawią się po raz pierwszy u nastolatka z autyzmem, oznacza to inny problem,

taki jak lęk przed zmianą lub stresującymi wydarzeniami lub emocjonalną reakcją na stresujące wydarzenie

życiowe, takie jak poważna choroba rodzica. Czasami epizodyczne zachowania destrukcyjne lub objawy ADHD

mogą wskazywać na wystąpienie objawów epilepsji, a nawet choroby, takiej jak infekcja dróg moczowych lub

ucha.



Uczniowie ze spektrum autyzmu wydają się całkiem zdolni, ponieważ potrafią przyswoić fakty i

liczby oraz mają rozległą wiedzę w określonych obszarach, które ich interesują. Jednak mają

trudności w niektórych obszarach, takich jak poznanie społeczne, trudności z abstrakcyjnym

myśleniem i koncepcjami oraz mają trudności edukacyjne w obszarach wymagających

rozwiązywania problemów, rozwoju koncepcji, czytania ze zrozumieniem, wyciągania wniosków i

osądów oraz umiejętności organizacyjnych.

Ponieważ mają trudności z elastycznością poznawczą, są nieugiętymi myślicielami, co prowadzi

do słabej adaptacji do zmian i mogą nadal mieć trudności z zrozumieniem przyczyny i skutku,

szczególnie w kontekście interakcji społecznej.



Uczniowie ze spektrum autyzmu w ogólnodostępnych szkołach średnich mogą doświadczać 

trudności z powodu objawów ASD, ale także z powodu niższego poziomu umiejętności 

społecznych wymaganych do interakcji z nauczycielami i uczniami w ciągu dnia oraz ich reakcji 

na te społeczne i emocjonalne wymagania.

Styl uczenia się i myślenia młodej osoby oraz objawy ze spektrum autyzmu mogą też utrudniać 

funkcjonowanie w szkole, gdzie potrzebne są umiejętności radzenia sobie ze stresującymi 

sytuacjami, bycia dobrze zorganizowanym, radzenia sobie ze zmianą oraz ograniczania lub 

„wyłączania” w obrębie szczególnych zainteresowań lub trosk.



Chociaż nastolatki ze spektrum autyzmu mają pewne wspólne 

cechy, nie ma dwóch takich samych osób. Wzorzec i zakres 

trudności zmieniają się wraz z rozwojem, dlatego ważne jest, aby 

połączyć to, co wiemy o podstawowych cechach wypływających z 

ASD i dodatkowo wziąć pod uwagę znajomość aktualnych,

specyficznych zainteresowań, umiejętności interpersonalnych i 

stanu zdrowia psychicznego każdego ucznia.



Tak jak nie ma jednego wzorca występowania trudności w 

funkcjonowaniu osób ze spektrum autyzmu, tak też nie ma 

jednolitego wzorca występowania specyficznych 

zainteresowań, czy umiejętności.



Jakie są mocne strony ludzi ze spektrum autyzmu?

Umiejętności wahają się w zależności od osoby. Można pokusić się o stworzenie pewnej listy uzdolnień i 

umiejętności:

• doskonała pamięć, zwłaszcza do szczegółów,
• zdolność przestrzegania procedur,
• punktualność,
• docenianie precyzji i dokładności,
• silne umiejętności wizualne,
• zdolność szybkiego dostrzegania powiązań, szczegółów,
• szybkie i dokładne zapamiętywanie faktów, liczb, dat,
• szybkie i trafne podejmowanie decyzji w sytuacji trudnej kiedy emocje biorą górę,
• posiadanie rozległej wiedzy w danym obrzeże,
• zdolność do nauki języków obcych,
• wytrwałość, brak rezygnacji z wykonania zadania;



Jakie są mocne strony ludzi mających autyzm?

• często obdarzone są szczególnymi umiejętnościami, np. w muzyce, plastyce, językach obcych lub 

matematyce

• najczęściej mają dobrą pamięć wzrokową

• ciągle się uczą i poszerzają swoje umiejętności, również w wieku dorosłym

• potrafią docenić humor (najczęściej czarny)

• cieszą się codzienną rutyną

• wykazują duże zdolności w swoich zainteresowaniach.

• umiejętność pisania raportów

• umiejętność wychwytywania istotnych danych z prasy, internetu

• dobra pamięć długotrwała, myślenie obrazami, przechowywanie wiedzy

• świetne radzenie sobie z liczbami, wzorami, nutami itd..



Ten inny jest z nami w szkole
Poniżej przytoczono kilka wypowiedzi uczniów ze spektrum autyzmu mówiących o ich problemach 

szkolnych:

„Mówią wszystkim, żeby „patrzyli tutaj” i „patrzyli tam”… ale nie mogę patrzeć, więc nie rozumiem, co 

mają na myśli. Źle, kiedy tak mówią”. 

„Trudno jest myśleć szybko i szybko odpowiadać i robić rzeczy przez cały czas.”

Hałas i krzątanina mają negatywny wpływ i prowadzą do trudności w sortowaniu bodźców, utrudniając 

koncentrację. Jeden z uczniów opisał, że „Jeśli nie jestem spokojny, rozsądny i cichy, po prostu nie mogę 

myśleć!”

„Nikt nie powinien krzyczeć, ale mów cichym głosem i bądź cicho - tak mówi nauczyciel. Nie rozumiem, 

dlaczego uczniowie nie robią tak, jak mówi nauczyciel - jest o wiele łatwiej, jeśli wszyscy po prostu 

słuchają nauczyciela.”

„Jedyną złą rzeczą w mojej szkole jest to, że inne dzieci mi przeszkadzają”, powiedział jeden z uczniów z 

normalnej klasy. 



„Krzysztof ma teraz 17 lat i chodzi do liceum. Zdiagnozowano u niego zespół 

Aspergera, gdy miał 5 lat. Nadal ma problemy z niektórymi rzeczami. Na 

przykład, któregoś dnia w szkole musiał zmienić salę lekcyjną na jeden ze swoich 

przedmiotów, historii, jak mi się wydaje. Cóż, był zdezorientowany, nie zabrał ze 

sobą książek do historii i powiedział, że nauczyciel jest zły, bo się spóźnił i 

zapomniał. Krzysztof powiedział, że po prostu nie czuł się dobrze, nie będąc w 

zwykłej klasie, a potem zapomniał pójść do swojej szafki po swoje książki, 

ponieważ tak bardzo martwił się pójściem do innej klasy i ostatecznie spóźnił się 

tam 12 minut. Nadal nie radzi sobie dobrze ze zmianami, a małe rzeczy naprawdę 

go rozstrajają ” Rodzice



Jak szkoła może wspierać ucznia ze spektrum autyzmu?

W odniesieniu do spektrum autyzmu najlepsza praktyka to podejście „całej 

szkoły”. Niezbędne jest spójne i skoordynowane podejście do nauczania, uczenia 

się i wsparcia. Wszyscy członkowie społeczności edukacyjnej muszą dobrze 

rozumieć zasady, procedury i obowiązki, którymi kierują się w codziennych 

decyzjach i komunikacji. Oznacza to, że cała społeczność szkolna współpracuje, 

aby wspierać uczniów ze spektrum autyzmu.



Jak szkoła może wspierać ucznia ze spektrum autyzmu?

Wspomniane wsparcie  osiągnąć można poprzez:

▪ tworzenie kultury włączającej, kultury integracji dla wszystkich uczniów 

celebrującej różnorodność społeczności szkolnej i docenia wkład wszystkich 

uczniów

▪ zdobywanie przez pracowników aktualnej wiedzy na temat autyzmu, wiedzy 

na temat indywidualnych potrzeb w zakresie uczenia się i wsparcia uczniów z 

autyzmem oraz pełnej i trwałej integracji  



▪ wypracowanie skutecznej komunikacji i współpracy między całym personelem 

pracującym z młodzieżą z autyzmem (mówienie jednym głosem)

▪ kultura planowania pracy zespołowej i tworzenie pozytywnego środowiska 

uczenia się, w którym uczniowie czują się komfortowo i są gotowi do nauki

▪ wykorzystywanie przez nauczycieli mocnych strony i zainteresowań uczniów do 

planowania programu nauczania

▪ programy uczenia się umiejętności społecznych i wymiana informacji między 

nauczycielami i rodzinami



▪ posiadanie przeświadczenia, że uczniowie z autyzmem mogą uczestniczyć i 

wnosić swój wkład w lokalną społeczność, mogą w przyszłości pracę  

▪ elastyczne planowanie przyszłości dla uczniów z autyzmem

▪ współpraca z rodzinami i społecznościami

▪ potrzebny jest też lider który będzie rozumiał potrzebę wspierania ucznia ze 

spektrum autyzmu w takim zakresie jakie jest mu potrzebne w danej sytuacji; 

„wsparcia tylko tyle ile jest niezbędne a samodzielności i autonomii 

tyle ile jest możliwe”



Poniżej przytoczono kilka wypowiedzi uczniów ze spektrum autyzmu mówiących o ich 

problemach szkolnych:

„Nauczyciel musi mi dokładnie powiedzieć, co mam wyjąć i co mam robić, inaczej nie 

wiem, od czego zacząć” 

„Kiedy chcę pracować samodzielnie w oddzielnym pomieszczeniu, powinno mi się na to 

pozwolić, bo to oznacza, że w tej chwili naprawdę muszę być sam i skupić się na tym, co 

robię ”

„Powinni myśleć z wyprzedzeniem i nie mówić rzeczy, które są złe lub których nie mają 

na myśli, w przeciwnym razie staje się to dla mnie bardzo zagmatwane”



„Jest łatwiej, gdy w klasie nie ma tylu uczniów, nie stresuję się już tak bardzo” - uczeń, który 
przeszedł z dużej klasy szkoły masowej do mniejszej grupy „… wreszcie jest spokojnie. (…) 
Głośność jest znacznie niższa; mam szansę na znacznie lepszą koncentrację. (…) W mojej starej 
szkole było dużo głośniej; dzieci krzyczały, a następnie nauczyciele krzyczeli, żeby były cicho…  

„Zajęcia i zadania powinny być ułożone w taki sposób, aby uczeń mógł zrozumieć, co się dzieje i 
co powinien robić. 
Nauczyciele muszą mieć strukturę i przejrzystość, kiedy mówią i nauczają. W przeciwnym razie 
nie rozumiem, co robić ”. 

„Lubię przebywać z innymi uczniami, którzy również potrzebują dodatkowej pomocy, lepiej się 
rozumiemy. To dobrze, że nie jestem jedyny ”.

„Lubię pracować w grupach, bo to sprawia, że czuję się partycypujący” 



Cechy dobrego nauczyciela ucznia z ASD: 

• wyrozumiałość, 

• otwartość umysłu, 

• pozytywne usposobienie, 

• poczucie humoru, 

• skłonność do próbowania nowych rozwiązań,

• I wiele innych z pewnością….

„Cóż, po prostu nauczyciel musi nauczyć się uczyć uczniów takich jak ja. To 
takie proste! ” powiedział jeden z uczniów szkoły masowej, gdy został 
poproszony o opisanie dobrego nauczania. 



Ogranicz stres do minimum, zorganizuj się i zarządzaj zmianami poprzez:

• zapewnienie bezpiecznej przestrzeni, do której uczeń może się udać, gdy czuje się 

przeciążony i zestresowany. Może to być cichy obszar w pomieszczeniu magazynowym, 

sali komputerowej lub bibliotece. Wszyscy pracownicy powinni wiedzieć, gdzie jest 

bezpieczne miejsce i skierować do niego ucznia lub dać mu możliwość udania się tam, 

jeśli poczuje się nieswojo.

• pomóżmy uczniowi zrozumieć codzienne czynności rutynowe / harmonogram i wtedy 

będą wiedzieć, czego się spodziewać. Upewnij się, że uczeń i personel pomocniczy mają 

osobisty/indywidualny harmonogram, wyszczególniający, kiedy i gdzie mają się odbyć 

lekcje oraz kto będzie obecny, aby pomóc.



• informowane ucznia z wyprzedzeniem o zmianach w programie zajęć.

• dostarczanie jasnych informacji wizualnych

• dostarczanie konkretnych instrukcji i ram czasowych w celu ograniczenia odwracania uwagi od 
zadań

Ryzyko prześladowania, dokuczania lub manipulacji społecznej trwa, a nawet może w tym 

momencie wzrosnąć. Znęcanie się jest bardziej prawdopodobne na szkolnym placu zabaw, w 

korytarzach i szatniach lub poza szkołą, a nie w klasie, gdzie autorytet nauczyciela stanowi 

ochronę dla ucznia z ASD. Zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży w szkole jest 

priorytetem. Ochrona przed dokuczaniem  ma podstawowe znaczenie. Wszystkie te sytuacje i 

wymagania utrudniają chodzenie do szkoły średniej i radzenie sobie w szkole nastolatkom z 

HFA i AS.
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Uczeń może nie zdawać sobie sprawy, że jego zachowanie jest czasami niewłaściwe lub że inni

mogą chcieć go wykorzystać lub zastraszać. Uczniowie mogą wahać się przed ujawnieniem

swoich doświadczeń związanych z zastraszaniem, częściowo dlatego, że mniej rozumieją

subtelne formy znęcania się, takie jak znęcanie się werbalne, a częściowo dlatego, że mogą

zdawać sobie sprawę z trudności w zrozumieniu intencji rówieśników - tj. Czy konkretne

spotkanie było werbalnym znęcaniem się lub próbą nawiązania przyjaźni. Nauczyciel/osoba

wspierająca powinna spotykać się z uczniem na koniec każdego dnia, aby porozmawiać o tym,

jak sprawy potoczyły się w ciągu dnia. Osoba ta powinna również zgłosić się do innych

pracowników w sprawie wszelkich incydentów, które mogły mieć miejsce.



Postawa nauczycieli

Wszyscy rodzice zgodzili się, że ich dzieci są zależne od struktury, kontroli i znajomości, aby optymalnie funkcjonować. 

Podkreślili, jak ważne jest, aby zadania były przyjemne i sensowne, aby zwiększyć motywację i niezależność oraz promować 

rozwój. 

Aby to osiągnąć, za kluczowy czynnik uznano postawę nauczycieli. 

Opisano zarówno pozytywne, jak i negatywne doświadczenia z postawami nauczycieli. Niektórzy mieli złe doświadczenia z 

poprzednich szkół: „W starej szkole syn był dyskryminowany. Mieli naprawdę złe nastawienie; sądzimy, że nie chcieli jego w swojej 

szkole ”(rodzic o poprzedniej szkole). 

Inny rodzic opisał, że: „Jako rodzic czuł, że nikt nie chce mojego dziecka… to najgorsze uczucie, jakiego możesz doświadczyć”.

Inny rodzic odczuł wielką ulgę, spotykając zaangażowanych nauczycieli w obecnej szkole: „Praca z tymi dziećmi jest dla nich pasją.

Aktywnie wybrali pracę z dziećmi takimi jak moje i to uczucie było dla mnie zupełnie nowym doświadczeniem ”. 

Jeden z rodziców stwierdził „Jeśli jest wola, powstaje właściwa pomoc”. „Postawa kierownictwa szkoły i nauczycieli przenosi się na 

dzieci, więc to znaczy wszystko” (rodzic dziecka w zwykłej klasie).



Co możemy zrobić, aby pomóc?

• Omów z uczniem poszczególne sytuacje, określ czy uczeń poradził sobie w danej sytuacji i

przekaż pozytywne opinie. Uczeń musi czuć się bezpiecznie w szkole

• Młoda osoba z ASD musi wiedzieć, że może skorzystać w trakcie uczenia się danego

przedmiotu z odizolowanego pomieszczenia, gdzie będzie mogła spędzić trochę czasu by nie

być zmuszonym do ciągłego przebywania w typowym nurcie życia szkolnego.

• Szkolne wsparcie powinno być subtelne i dyskretne by nie naruszało naturalnych tendencji

do nawiązywania relacji społecznych z rówieśnikami.



Co możemy zrobić, aby pomóc?

• Nauczyciel w klasie musi mieć możliwość bezpośredniego nauczenia uczniów z ASD

rozróżniania między próbami nawiązania przyjaźni przez rówieśników a przypadkami

werbalnej agresji lub zastraszania.

• Nauczyciel może zdecydować o ustanowieniu ogólnego kodeksu postępowania w

klasie. Uczniowie mogą brać udział w dyskusji na temat tego, jakie zachowanie uważają za

akceptowalne a jakie niedopuszczalne. Skuteczność polityki klasowej dotycząca

prześladowania będzie bardziej prawdopodobna, gdy uczniowie będą zaangażowani w jego

powstanie.



Co możemy zrobić, aby pomóc?

Przygotuj pisemne protokoły, aby upewnić się, że wszyscy rozumieją i są świadomi potrzeb ucznia. (Pomocne są 

jednostronicowe arkusze podsumowujące, które zawierają informacje o tym, co ta młoda osoba robi dobrze, 

z czym ma problemy, jakie rzeczy mogą ją niepokoić lub zdenerwować).

Regularnie udostępniaj informacje na spotkaniach pracowników na temat:

▪ jak ASD wpływa obecnie na młodą osobę
▪ informacje o skuteczności aktualnych strategii i pomysłów na programowanie w domu i szkole
▪ wyniki w nauce i postępy
▪ relacje z rówieśnikami
▪ dostosowanie i dobre samopoczucie

Monitorowanie zdrowia psychicznego i raportowanie w trakcie regularnych spotkań nauczycieli z rodzicem. W 

szczególności należy monitorować lęk, omawiać problemy i w razie potrzeby zwracać się do specjalistów 

zajmujących się zdrowiem psychicznym.



Przykłady skutecznych strategii i metod do zastosowania w trakcie pracy z uczniem ze 

spektrum autyzmu:

• Dowiedz się, który kanał sensoryczny działa najlepiej u ucznia, tak aby informacje 

mogły być przekazane w optymalny sposób

• Unikaj przeciążenia sensorycznego, nie dostarczając zbyt wielu informacji przez 

wiele zmysłów

• Zapewnij wstępne zrozumienie obszaru będącego przedmiotem zadania i pozwól 

uczniowi dokładnie zbadać nowy materiał za pośrednictwem preferowanego 

kanału sensorycznego



• Podziel lekcję na części i dokładnie określ, co będzie się działo w każdej z nich

• Podaj listę wszystkich elementów, które uczeń ma wykonać podczas lekcji, w tym, jaki 

materiał wyjąć i co odłożyć lub posprzątać

• Upewnij się, że materiał jest umieszczony w miejscu, w którym uczeń może go łatwo 

znaleźć

• Zapewnij jasno zdefiniowaną ramę i strukturę sposobu wykonywania zadania i 

ponownie wykorzystaj tę ramkę w innych zadaniach, aby uczeń zapoznał się z nią



• Ogranicz liczbę elementów w zadaniu

• Podaj wyraźny początek i koniec każdego zadania

• Podaj szczegółowe instrukcje dotyczące każdego elementu w każdym zadaniu

• Ogranicz ilość informacji; „Trzymaj się ważnych rzeczy - usuń wszystkie„ kwiatki””

• Podaj jasną definicję tego, jak długo uczeń ma pracować nad zadaniem

• Zapewnij możliwość robienia mikro-przerw w razie potrzeby



• Podczas omawiania treści w tekstach zadawaj pytania wielokrotnego wyboru

• Ciągle wracaj i sprawdzaj, czy uczeń zrozumiał, powtórz kroki, jeśli to konieczne

• Używaj tego samego projektu i instrukcji do odrabiania lekcji, co w szkole i naucz 

rodziców, jak wspierać swoje dziecko

• Wyraźnie definiuj początek i koniec każdej czynności; niech zadania będą dostosowane do 

ilości dostępnego czasu i możliwości wykonawczych ucznia. 



• Zadbaj, by uczeń mógł ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć umiejętności szkolne i społeczne.

• Podkreślaj pozytywne zachowania. Pokazuj uczniowi, co robić, zamiast mówić mu, czego 

robić nie powinien.

• Zachowaj spokój, kiedy zachowanie dziecka wymyka się spod kontroli

• Stosuj wzmocnienia przynajmniej raz w miesiącu. 

• Dostarczaj wiedzę o autyzmie uczniom w klasie i oferuj im konkretne rady dotyczące tego, 

jak mogą pomóc koledze/koleżance ze ASD. 

• Prezentuj pozytywne postawy wobec uczniów z ASD. Bądź wzorem w tym zakresie. 



Klasa w której dobrze czuje się uczeń z ASD charakteryzuje się:

a. konsekwentne zasady i plany działania,

b. Stałe miejsce przechowywania materiałów szkolnych i oddawanych prac,

c. Plan lekcji wiszący w klasie,

d. Stosowanie zrozumiałego, prostego, jednoznacznego języka,

e. Zapewnianie pisemnych poleceń (instrukcje zapisane na tablicy,

f. Miejsce ucznia w ławce blisko biurka nauczyciela i daleko od rozpraszających bodźców, takich jak okno czy 
korytarz,

g. Specjalne stanowisko na wypadek zakłóceń, takich jak hałas i inne bodźce przeszkadzające w koncentracji,

h. Przeznaczenie wystarczająco dużej ilości czasu na wydawanie i powtarzanie poleceń, oraz indywidualną 
pomoc uczniowi,

i. Częste monitorowanie tempa i efektów pracy ucznia,

j. Kierowanie pytań do uczniów w celu sprawdzenia, czy rozumieją temat i uważają,

k. Przekazywanie uczniowi na bieżąco uwag na temat jego postępów, w tym wzmocnienie dotyczące zarówno 
wkładanego wysiłku, jak i efektywności pracy. 

(Ozonoff S., Dawson G., McPartland J. C. (2015) Wysokofunkcjonujące dzieci ze spektrum autyzmu. Poradnik dla 
rodziców. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 198).



Zdarza się, że szkoła koncentruje się na niedoskonałościach ucznia, zamiast na 

jego zdolnościach. 

Właściwy kierunek działania to pomaganie uczniom rozwijać ich mocne strony i 

uczyć dążenia do założonych celów, dzięki czemu będą potrafili odnosić sukcesy. 

Wśród osób ze spektrum autyzmu jest wielu utalentowanych ludzi, których 

zdolności zgubiono gdzieś po drodze, przez co nigdy nie rozwinęły się i nie 

zdobyły płatnego zawodu. To ogromna strata dla wszystkich. 



Aby umożliwić osiągnięcie sukcesu, rodzice powinni pomagać dzieciom 

rozwijać wrodzone talenty. Często te uzdolnienia są pierwszym krokiem do 

późniejszego płatnego zatrudnienia. Rysowanie, pisanie, budowanie modeli, 

programowanie, zapamiętywanie dat,  projektowanie itp.  – to wszystko 

może przerodzić się w płatną pracę. 

Talent mówi sam za siebie i sam się może sprzedać, jeśli tylko damy mu 

szansę i możliwość rozwinięcia się poprzez doświadczenie.



Współpraca ze szkołą

Szkoła może być źródłem wsparcia dla rodziców dzieci ze 

spektrum autyzmu. Jeśli syn uwielbia rysować, trzeba 

upewnić się, że nauczyciel rysunku jest tego świadomy. 

Jeśli córkę porusza muzyka, należy podzielić się tą 

wiadomością z jej nauczycielem muzyki. 



Jeśli chcemy osiągnąć sukces w pracy, musimy być codziennie zorganizowani – niezależnie od 

tego, czy jesteśmy osobami autystycznymi, czy nie. 

Przede wszystkim należy pamiętać, co jest dla nas w życiu ważne. Brzmi to bardzo poważnie, 

ale nie musi być skomplikowane. 

W książce Siedem nawyków skutecznego działania (2020) Stephen Covey radzi, byśmy 

stworzyli sobie opis misji życiowej, który będzie definiował nasze wybory. Proces ten zaczyna 

się – według autora – od pytania: co chciałbyś usłyszeć na własnym pogrzebie na swój temat 

od rodziny, przyjaciół, klientów i współpracowników? Pytanie dotyczy zatem tego, jak chcemy 

być zapamiętani. W większości przypadków są to dobre wrażenia: uprzejme podejście do 

innych, profesjonalizm w wykonywaniu zadań itd.



Jeden z rodziców stwierdził, że: „Nasze dzieci są różne i mają różne potrzeby. Musisz (do nauczyciela) 

dbać o każdą osobę i nieustannie oceniać otoczenie szkolne i metody nauczania. (…) Czasami (nasze 

dziecko) zadziwia nas tym, co może zrobić - jeśli tylko ma szansę”.

Rodzice podkreślają, jak ważne jest uwzględnienie indywidualnych potrzeb każdego dziecka w 

kontekście jego mocnych strony i talentów. Zdają sobie sprawę, że stawia to duże wymagania 

nauczycielom. Niektórzy rodzice zastanawiają się nad faktem, że nauczyciele w zwykłych szkołach mają 

pod wieloma względami niemożliwe zadanie: „W normalnej klasie nauczyciel powinien być w stanie 

pracować ze wszystkimi typy dzieci, czy im się to podoba, czy nie. Ale nie można mieć wystarczającej 

wiedzy na temat wszystkich rodzajów trudności w uczeniu się, prawda? Tak więc koncepcja „jednej szkoły 

dla wszystkich”… to jest całkowicie nierealne. 



Podam kilka sposobów na przygotowanie się do niezależnego życia młodych osób ze spektrum autyzmu (T. 

Grandin):

1. Podążaj powoli, ale w tym kierunku, który cię interesuje, np. przez pracę czy praktyki w ciekawym dla ciebie 

obszarze. Ucząc się w liceum zdobywały doświadczenie, roznosząc gazety, kosząc trawniki, sprzedając kartki 

okolicznościowe, pracując w sklepie lub na farmie.

2. Analizuj potrzeby innych ludzi i traktuj to jako sposób poznawania świata. W liceum i na studiach miałam 

firmę robiącą szyldy i choć salony kosmetyczne niezbyt mnie interesowały, to musiałam uważnie słuchać, 

czego ich właścicielka oczekiwała na zamówionym szyldzie. Budowałam także scenografię na szkolne występy, 

choć tak naprawdę chciałam zajmować się budową poskromów i sprzętu do hodowli bydła, a takiej 

scenografii dyrektor szkoły nie potrzebował. 



3. Na studiach nie obciążaj się maksymalnie nauką, kontynuuj zbieranie doświadczeń zawodowych. W pracy 

musisz uczyć się kontaktów z innymi i zachowywać spokój, gdy masz ochotę wszystko rzucić. Jeśli będziesz 

wyśmiewał grubszą panią w windzie, zwolnią cię. Podobnie, jeśli pomylisz ciastka na przerwę kawową. Obie 

sytuacje są, niestety, oparte na prawdziwych zdarzeniach.

4. Zmianę do swojego życia wprowadzaj powoli. Pamiętaj, że funkcje wykonawcze mózgu osoby z autyzmem nie 

działają zbyt dobrze, więc przygotuj się, że nieraz poczujesz zmieszanie. Najlepiej unikać równoczesnego 

wykonywania wielu zadań, a jeśli masz kłopoty z organizacją dnia – spisz listę czynności do wykonania.



5. Nabierz optymizmu. Przygotuj się na to, że możesz czuć niepokój, nieokreślone zaburzenie przez część dnia i pod 

tym kątem organizuj harmonogram pracy. Wykonuj bardziej złożone działania w tych porach dnia, kiedy czujesz 

największą energię.

Najważniejsze jednak jest to, by człowiek pracujący chciał pracować i miał do swojej pracy pozytywne nastawienie. 

Innymi słowy – powinien mieć chęć do pozyskania nowych umiejętności, budowania dobrych relacji ze 

współpracownikami i wykonywania pracy najlepiej, jak potrafi. Wiele osób z zespołem Aspergera świetnie sobie 

radzi na studiach, ale po ich ukończeniu miewa problemy z pozyskaniem posady i jej utrzymaniem.



Doświadczenie uczy, 

że to co było niezrozumiałe dziś 

jutro staje się oczywiste i odwrotnie.

To co sprawdziło się u jednego dziecka 

u innego nie ma żadnego zastosowania.
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