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AUTISM…
jest zaburzeniem rozwojowym, które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat
życia jako rezultat zaburzenia neurologicznego, które oddziałuje na funkcje pracy mózgu.
Autyzm i jego pochodne, jak podaje statystyka, występują raz na 500 osób i
występuje cztery razy częściej u chłopców niż dziewczynek. Dochody, stopa
życiowa, czy wykształcenie rodziny nie mają żadnego wpływu na występowanie
autyzmu.

Autyzm ma wpływ na rozwój mózgu w sferach rozumowania, kontaktów
socjalnych i porozumiewania się. Dzieci i dorośli z autyzmem najczęściej mają
kłopoty z komunikacją w grupie i wspólnych czynnościach. Zaburzenia
utrudniają im porozumienie z innymi i stosunek do świata zewnętrznego.
Chorzy mogą wykonywać te same ruchy ciała ( np. machanie ręką, kołysanie
się), nietypowe reakcje wobec ludzi, lub przywiązanie do przedmiotów, czy
sprzeciwianie się jakimkolwiek zmianom w rutynie. W niektórych przypadkach
może występować agresja i/lub samookaleczanie się.
Autyzm jest trzecim najczęściej spotykanym upośledzeniem rozwojowym- częstszym
niż zespół Down'a. Jednak większość społeczeństwa, w tym wielu pracowników
służby zdrowia, świata nauki, nadal nie rozumie jak autyzm oddziałuje na osoby
chore i jaki jest najlepszy sposób pracy z osobami cierpiącymi na autyzm.

KRYTERIA AUTYZMU WG KLASYFIKACJI
ICD-10
Autyzm nie jest chorobą,
ale całościowym
zaburzeniem
rozwojowym, które
obejmuje wiele sfer
funkcjonowania. Autyzm
pojawia się się zaraz po
urodzeniu lub we
wczesnym dzieciństwie
(do 36 miesiąca).

Według klasyfikacji ICD-10 kryteria diagnostyczne przedstawiają się w ten sposób:
Nieprawidłowy lub upośledzony rozwój wyraźnie widoczny przed 3 rokiem życia w co najmniej
jednym z następujących obszarów:

rozumienie i ekspresja językowa używane w społecznym porozumiewaniu się,

rozwój wybiórczego przywiązania społecznego lub wzajemnych kontaktów społecznych,

funkcjonalna lub symboliczna zabawa.
1.C. W sumie co najmniej sześć objawów spośród wymienionych w punktach (1), (2) i (3), przy
czym co najmniej dwa z nich z punktu (1) i po co najmniej jednym z punktów (2) i (3):

Jakościowe nieprawidłowości wzajemnych interakcji społecznych przejawiane co najmniej
w dwóch z następujących obszarów:

niedostateczne wykorzystanie kontaktu wzrokowego, wyrazu twarzy, postaw ciała i
gestów do odpowiedniego regulowania interakcji społecznych,

niedostateczny (odpowiednio do wieku umysłowego i mimo licznych okazji) rozwój
związków rówieśniczych obejmujących wzajemnie podzielane zainteresowania, czynności
i emocje,

brak odwzajemniania społeczno-emocjonalnego, przejawiający się upośledzeniem lub
odmiennością reagowania na emocje innych osób, albo brak modulacji zachowania
odpowiedniej do społecznego kontekstu, albo słaba integracja zachowań społecznych,
emocjonalnych i komunikacyjnych,

brak spontanicznej potrzeby dzielenia się z innymi osobami radości, zainteresowań lub
osiągnięć (np. brak pokazywania, przynoszenia lub podkreślania wobec innych osób
przedmiotów swego indywidualnego zainteresowania).

Jakościowe nieprawidłowości w porozumiewaniu się przejawiane co najmniej w jednym z
następujących obszarów:

opóźnienie lub zupełny brak rozwoju mówionego języka, które nie wiążą się z próbą
kompensowania za pomocą gestów lub mimiki jako alternatywnego sposobu porozumiewania
się (często poprzedzane przez brak komunikatywnego gaworzenia),

względny niedostatek inicjatywy i wytrwałości w podejmowaniu wymiany konwersacyjnej (na
jakimkolwiek występującym poziomie umiejętności językowych), w której zachodzą zwrotne
reakcje na komunikaty innej osoby,

stereotypowe i powtarzające się, idiosynkratyczne wykorzystanie słów i wyrażeń,

brak spontanicznej różnorodności zabawy w udawanie (“na niby”) lub zabawy naśladującej role
społeczne.
Ograniczone, powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowania, zainteresowań i aktywności
przejawiane w co najmniej jednym z następujących obszarów:

pochłonięcie jednym lub liczniejszymi stereotypowymi zainteresowaniami o nieprawidłowej
treści i zogniskowaniu, albo jednym lub więcej zainteresowaniami nieprawidłowymi z powodu
swej intensywności i ograniczenia, choć nie z powodu treści i zogniskowania,

wyraziście kompulsywne przywiązanie do specyficznych, niefunkcjonalnych czynności
rutynowych i zrytualizowanych,

stereotypowe i powtarzające się manieryzmy ruchowe, obejmujące albo stukanie lub kręcenie
palcami, albo złożone ruchy całego ciała,

koncentracja na cząstkowych lub niefunkcjonalnych właściwościach przedmiotów, służących do
zabawy (jak: ich zapach, odczucie powierzchni lub powodowanego hałasu lub wibracji).











F84 Całościowe zaburzenia rozwojowe
F84.0 Autyzm dziecięcy
F84.1 Autyzm atypowy
F84.2 Zespół Retta
F84.3 Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne
F84.4 Zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym
upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi
F84.5 Zespół Aspergera
F84.8 Inne całościowe zaburzenia rozwojowe
F84.9 Całościowe zaburzenia rozwojowe, nieokreślone

NOWE KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE DSM – V WPROWADZIŁY ZMIANY
ZWIĄZANE Z INTERPRETACJĄ WCZEŚNIEJSZYCH POJĘĆ DOTYCZĄCYCH
AUTYZMU A DOKŁADNIEJ MÓWIĄC ASD.

ASD (Zaburzenia ze spektrum autyzmu) w DSM
(Amerykański Schemat Diagnostyczny) – V obejmuje:
 autyzm
 zespół Aspergera
 PDD – NOS (całościowe zaburzenie rozwoju nie
zdiagnozowane inaczej)

Co wprowadziło/zmieniło DSM – V :




















rezygnację z terminu „całościowe zaburzenie rozwoju”
wykluczenie zespołu Retta i dziecięcych zaburzeń dezintegracyjnych
zastąpienie trzech jednostek chorobowych: zaburzeń autystycznych, zespołu Aspergera i PDD – NOS jedną
jednostką – spektrum zaburzeń autystycznych (ASD)
połączenie dwóch grup objawów z dotychczasowej triady diagnostycznej: zaburzeń interakcji społecznych i
zaburzeń komunikacji w jedną domenę diagnostyczną
wprowadzenie trójstopniowej klasyfikacji ASD – od L1 do L3, w zależności od nasilenia objawów oraz stopnia
ich wpływu na codzienne funkcjonowanie
wykluczenie kryterium opóźnienia mowy
zastąpienie dotychczas obowiązującego kryterium wieku, w jakim pojawiają się pierwsze objawy choroby,
określeniem „początek we wczesnym dzieciństwie” oraz zasygnalizowanie, że objawy mogą nie manifestować
się w pełni do czasu, gdy wymagania społeczne przekroczą umiejętności osoby
zalecenie uszczegóławiania diagnozy w oparciu o dodatkowe informacje:
początek i przebieg kliniczny
czynniki etiologiczne
zdolności poznawcze
zdolności językowe
nasilenie objawów w dwóch głównych domenach diagnostycznych:

deficyty społeczno – komunikacyjne
 uporczywe zainteresowania i powtarzalne zachowania
choroby współwystępujące

Zaburzenia autystycznego spektrum obejmują dwa obszary:
 deficyty społeczno – komunikacyjne
 uporczywe zainteresowania i powtarzalne zachowania
Cztery kryteria diagnozy (A, B, C, D)
A. Stałe deficyty w zakresie komunikacji społecznej i społecznej interakcji w różnych
kontekstach, niewyjaśnione przez ogólne opóźnienia rozwojowe i manifestujące się
przez wszystkie trzy rodzaje:
 1. Deficyty w zakresie społeczno – emocjonalnej wzajemności; ich stopień może
obejmować anormalne podejście społeczne i niepowodzenie w normalnej dwustronnej
konwersacji, przez zredukowanie dzielenia zinteresowań, emocji i afektu oraz reakcji,
po całkowity brak inicjowania interakcji społecznej.
 2. Deficyty w zakresie zachowań o charakterze komunikacji niewerbalnej, używanych
w celu interakcji społecznej; począwszy od słabo zintegrowanej komunikacji werbalnej
i niewerbalnej, przez anormalności kontaktu wzrokowego i języka ciała lub deficytów w
zakresie rozumienia i stosowania komunikacji niewerbalnej, do całkowitego braku
ekspresji twarzy lub gestów.
 3. Deficyty twarzy dotyczące rozumienia i utrzymywania relacji, odpowiednio do
poziomu rozwojowego (oprócz tych związanych z opiekunami); stopień ich może być
różny, począwszy od trudności w doborze zachowania do zastosowania w
odpowiednich kontekstach społecznych, przez trudności w dzieleniu zabawy
wyobrażeniowej i nawiązywaniu przyjaźni, po widoczny brak zainteresowania ludźmi.

B. Ograniczone, powtarzalne wzorce zachowania, zainteresowań lub
aktywności,manifestujące się przynajmniej przez dwa spośród wymienionych poniżej:
 Stereotypowa lub powtarzalna mowa, ruchy lub posługiwanie się przedmiotami (jak
proste stereotypie ruchowe, echolalia, powtarzalne używanie przedmiotów lub
idiosynkratyczne frazy).
 Nadmiernie wykorzystanie rutyny, zrytualizowanych wzorców zachowań werbalnych
lub niewerbalnych lub nadmierny opór wobec zmiany (jak rytuały ruchowe,
naciskanie na tą samą drogę lub jedzenie,powtarzanie tego samego pytania lub
skrajny stres w odpowiedzi na małe zmiany).
 Wysoce ograniczone, uporczywe zainteresowania, anormalne pod względem
intensywności lub przedmiotu uwagi; (takie jak silne przywiązanie do lub zajmowanie
się niezwykłymi obiektami, zainteresowania, które są nadmiernie zawężone lub
powtarzające się/persewerujace)
 Hiper-lub hipo-reaktywność na sensoryczny bodziec lub niezwykłe zainteresowanie
sensorycznymi aspektami otoczenia (jak widoczna obojętność na ból, gorąco, zimno,
negatywna reakcja na specyficzne dźwięki lub powierzchnie, intensywne wąchanie
lub dotykanie przedmiotów, fascynowanie się błyskami światła lub wirującymi
przedmiotami).
C. Symptomy muszą być obecne we wczesnym dzieciństwie (ale mogą się nie
manifestować przed czasem, w którym społeczne wymagania ujawniają ograniczone
możliwości).
D. Symptomy razem wzięte ograniczają i upośledzają codzienne funkcjonowanie.
Zaburzenie spektrum autyzmu jest zaburzeniem neurorozwojowym i musi być obecne od
niemowlęctwa lub wczesnego dzieciństwa, ale może nie być rozpoznane w tym
okresie, z powodu minimalnych wymagań społecznych i wsparcia ze strony rodziców
oraz opiekunów dostarczanego we wczesnych latach życia dziecka.

E. Określenie czy:
 Z lub bez towarzyszącego upośledzenia intelektualnego
 Z lub bez towarzyszącego osłabienia mowy
 Obecność chorób, lub genetycznych zaburzeń lub czynników środowiskowych.
Dla rozpoznania ASD:
 3 z 3 objawów zaburzeń interakcji
 2 z 4 stereotypowych zachowań
Nasilenie objawów ASD
Poziomy:
 Level 1 – wymaga wsparcia pacjent i rodzina
 Level 2 – znacznego wsparcia
 Level 3 – bardzo dużego wsparcia

Wczesne oznaki



8 - 10 miesiąc życia - brak reakcji na imię
12 miesiąc - brak wskazywania
- brak tworzenia wspólnego pola uwagi
- zaburzona synchronia emocjonalna z rodzicami
- zaburzony kontakt wzrokowy
- brak właściwej mimiki
- krótki czas patrzenia na ludzi
- brak uśmiechu w sytuacjach społecznych
- niewłaściwe reakcje emocjonalne
- pasywność w czasie interakcji

ZESPÓŁ ASPERGRA WG ICD 10
Według klasyfikacji ICD-10 (obowiązującej w Polsce od 1996 r.) kryteria zespołu Aspergera są następujące:

a) brak stwierdzonego opóźnienia w rozwoju mowy i funkcji poznawczych:
- wymawianie pojedynczych słów przed ukończeniem 2. roku życia, komunikacja przy użyciu zdań
przed ukończeniem 3. roku życia;
- istnienie umiejętności praktycznych, zachowań adaptacyjnych oraz zainteresowania otoczeniem
odpowiadające normom rozwojowym w 3 pierwszych latach życia;
- szczególne umiejętności – przeważnie związane z nadmiernym zafascynowaniem jakimś tematem
(kryterium niekonieczne do postawienia diagnozy);
b) przynajmniej 2 z poniższych trudności w relacjach społecznych:
- zaburzony kontakt wzrokowy, mimika, postawa ciała lub gestykulacja;
- trudności we właściwych relacjach z rówieśnikami;
- brak empatii – dziwaczne (nieadekwatne) reakcje na sytuacje społeczne, często słaba integracja
zachowań społecznych, emocjonalnych, umiejętności komunikacji;
- brak potrzeby zabawy z innymi, posiadania wspólnych zainteresowań lub osiągnięć;
c) chociaż 1 z poniższych zachowań:
- stereotypowe i ścisłe zainteresowania, powtarzanie rytuałów i niepraktycznych czynności;
- powtarzające się ruchy (na przykład trzepotanie lub kręcenie rękami lub palcami, ruchy całego
ciała);
- zafascynowanie częściami przedmiotów lub elementami materiałów (kolor, faktura, dźwięk);
d) wykluczenie innych zaburzeń rozwojowych, schizofrenii prostej, zaburzenia schizotypowego,
obsesyjno-kompulsywnego, anankastycznego zaburzenia osobowości czy reaktywnego utrudnienia
nawiązywania relacji społecznych w dzieciństwie lub nadmiernej łatwości w nawiązywaniu tych
kontaktów.

WSPÓŁCHOROBOWOŚĆ, WSPÓŁWYSTĘPOWANIE
Autyzm może występować z innymi zaburzeniami i chorobami często nie odróżnia się
objawów autyzmu myląc je ze współwystępującym odrębnym zaburzeniem przez co
obraz autyzmu dla osób niewtajemniczonych jawi się niesłusznie jako choroba
umysłowa.

Badań nad współwystępowaniem i współchorobowością w
autyzmie jest mało. W nielicznych pracach próbuje się dokonywać
diagnozy
różnicowej
między
autyzmem a zaburzeniami
hiprkinetycznymi czy depresją [(Matson, Nebel-Schwalm, 2007), art. Alina
Czapiga].

Autyzm może iść w parze ze schizofrenią.
Jeśli tak się stanie możemy spodziewać się
stanów współwystępujących (właściwie ze
schizophrenia spectrum): zaburzenia lękowe,
dysfunkcje intelektu, zaburzenia związane z
nadużywaniem substancji psychoaktywnych, a
w zakresie współchorobowości: zaburzenia
lękowe,
depresję,
agresję,
zaburzenia
odżywiania, ADHD, tiki, zaburzenia obsesyjnokompulsyjne.

RÓŻNICOWANIE
Autyzm wysokofunkcjonujący
 Najważniejsze kryterium:
autyzm jest widoczny od
wczesnego dzieciństwa, często
dopiero z czasem staje się
wysokofunkcjonujący (np. w
wieku 5 lat dziecko zaczyna
nieźle mówić)
 Brak pedantycznego stylu
mówienia
 Dobrze rozwinięta motoryka
duża
 Inteligencja w normie, ale
nieco niższa niż w AS



Zespół Aspergera
Zespół Aspergera często nie jest
widoczny we wczesnym
dzieciństwie, wykrywa się go w
wieku szkolnym
 Pedantyczny styl mówienia
 Ociężałość ruchowa
 Inteligencja nieco wyższa

RÓŻNICOWANIE C.D.
Autyzm
 Często towarzyszy mu
niepełnosprawność
intelektualna
 Brak schizofrenii w rodzinie
 Zaburzenie chroniczne, bez
wzlotów i upadków
 Symptomy od wczesnego
dzieciństwa
 Prawidłowy rozwój fizyczny
 Brak halucynacji
 Niechęć do zmian w otoczeniu
 Niewłaściwe reakcje
emocjonalne

Schizofrenia dziecięca
 Inteligencja w normie i dobrze
rozwinięta mowa
 Często ktoś w rodzinie miał
schizofrenię
 Występują okresy polepszenia i
fazy zaostrzenia zaburzenia
 Pojawia się późno (między 3. a
12. r.ż.)
 Dzieci wątłe, często chorujące
 Halucynacje/przywidzenia
 Niechęć do zmian w otoczeniu
 Niewłaściwe reakcje
emocjonalne

RÓŻNICOWANIE C.D.
Autyzm
 Echolalia
 Niewłaściwe używanie
zaimków
 Zachowania rutynowe
 Trudności w rozumowaniu
 Bunt, zaburzenia zachowania
 Brak kontaktu wzrokowego
 Brak komunikacji za pomocą
gestów
 Zabawy bez wyobraźni


Afazja (uszkodzenie ośrodka
mowy)
 Echolalia
 Niewłaściwe używanie zaimków
 Zachowania rutynowe
 Trudności w rozumowaniu
 Bunt, zaburzenia zachowania
 Dobry kontakt wzrokowy
 Komunikacja za pomocą gestów
 Wyrażanie emocji
 Zabawy wymagające wyobraźni
 Wyższy poziom inteligencji niż w
autyzmie


RÓŻNICOWANIE C.D.


Autyzm
Nie ma komplikacji fizycznych

Niepełnosprawność intelektualna
 Gorszy rozwój fizyczny niż w
autyzmie
 Wydają mniej dziwacznych
dźwięków
 Również występują echolalie,
stymulowanie się, brak
koncentracji uwagi.

Dane z Raportu Fundacji
Jaś i Małgosia.
,,Dziecko z autyzmem.
Dostęp do diagnozy,
terapii i edukacji w
Polsce.”
Zebrała i opracowała: Paulina
Szymańska, 2016r.
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ADHD??
ADHD to skrót wywodzący się z języka angielskiego, którego
rozwinięcie to Attention Deficit Hyperactivity Disorder,
co w wolnym tłumaczeniu oznacza zaburzenia hiperkinetyczne

z deficytem uwagi.
Psychiatria dziecięca przyjęła kilka niemal równoznacznych nazw określających ADHD.
Polska nomenklatura przyjmuje jako równoważną dla ADHD nazwę zaburzenie aktywności i uwagi.

Zespół nadpobudliwości ruchowej (lub psychoruchowej) oraz zespół hiperkinetyczny są pojęciem
szerszym obejmującym oprócz ADHD zaburzenia zachowania powstające na podłożu ADHD
czyli tzw. hiperkinetyczne zaburzenia zachowania. W codziennej praktyce psychiatra dziecięcy
dopuszcza, aby wszystkie te pojęcia za wyjątkiem hiperkinetycznych zaburzeń zachowania
stosowane były zamiennie dla określenia zespołu objawów znanego powszechnie pod nazwą
ADHD. Psychiatria dziecięca wykorzystuje najczęściej jednak określenie ADHD, co wynika z
wygody stosowania skrótu oraz rozpoznawalności definicji.

ICD 10… F 90 ZABURZENIA HIPERKINETYCZNE
(ZESPOŁY NADPOBUDLIWOŚCI RUCHOWEJ)
Tę grupę zaburzeń charakteryzują:
 wczesny początek;
 współistnienie nadmiernej aktywności;
 źle modulowane zachowanie z wyraźnym
brakiem uwagi i trwałego zaangażowania w
wykonywaniu zadania.
Te cechy zachowania utrzymują się we wszystkich
sytuacjach i mają charakter przewlekły.







Zaburzenia hiperkinetyczne zawsze zaczynają się
wcześnie w toku rozwoju – zwykle w ciągu pierwszych 5
lat życia dziecka;
Charakterystyczną cechą – brak wytrwałości w zakresie
działań wymagających zaangażowania poznawczego
oraz tendencja do porzucania jednego działania na rzecz
innego, ale bez ukończenia żadnego z nich, wraz ze
słabą kontrolą, dezorganizacją i nadmiarem aktywności;
Problemy utrzymują się zwykle w okresie szkolnym a
nawet do wieku dojrzałego, ale u wielu dzieci następuje
stopniowa poprawa aktywności i uwagi.

TOWARZYSZĄCE:










Lekkomyślność, impulsywność;
Skłonność do ulegania wypadkom, kłopoty, łamanie
zasad (wynikające z nieumyślności, braku umiejętności
przewidywania konsekwencji swoich zachowań);
Zaburzenia procesów poznawczych;
Ewentualne specyficzne opóźnienia rozwoju ruchowego i
języka;
Wtórne – zachowania dyssocjalne, niska samoocena,
zaburzenia zachowania z nieprawidłowym procesem
socjalizacji;
Zaburzenia czytania (i/lub inne problemy szkolne).

F 90.0 Zaburzenie aktywności uwagi (wyróżnia się
gdy kryteria zaburzeń hiperkinetycznych są
spełnione ale niespełnione są kryteria dla
zaburzeń zachowania);
 F 90.1 Hiperkinetyczne zaburzenia zachowania
(wyróżnia się gdy spełnione są ogólne kryteria
zaburzeń hiperkinetycznych i ogólne kryteria
zaburzeń zachowania F 91);
 F 90.8 Inne zaburzenia hiperkinetyczne;
 F 90.9 Zaburzenia hiperkinetyczne nieokreślone


F 91 ZABURZENIA ZACHOWANIA
Cechują je powtarzające się i utrwalone wzorce
zachowania dyssocjalnego, agresywnego lub
buntowniczego.
Stwierdzając obecność zaburzeń zachowania
należy brać pod uwagę poziom rozwoju (np.
napady złości są normalną częścią rozwoju
trzyletniego dziecka i sama ich obecność nie
może być podstawą rozpoznania).

F 91 ZABURZENIA ZACHOWANIA
Cechy charakterystyczne zaburzeń
zachowania:
 częste wdawanie się w bójki;
 tyranizowanie innych;
 okrucieństwo wobec innych ludzi i
zwierząt;
 poważne niszczenie własności;
 podpalenia;
 kradzieże;
 powtarzające się kłamstwa;
 wagarowanie ze szkoły i ucieczki z
domu;
 nadmiernie częste i gwałtowne
napady złości;
 zachowania buntownicze i
prowokacyjne;
 trwałe poważne nieposłuszeństwo.

konieczny jest wywiad z dwóch środowisk
(np. dom, szkoła);
 dziewczynki mają gorsze rokowanie bo społecznie ruchliwość jest
bardziej akceptowana u chłopców;
 najczęstsze powikłania:
- niska/ wysoka samoocena – depresja/ ChAD w dorosłości;
- depresja u matki;
- zaburzenia zachowania – poważne ODD;
- ciąża u nastolatek;
- powtarzanie klasy;
- uzależnienia;
- próby samobójcze, samobójstwa;
- częste zmiany pracy, itp…


LECZENIE….
Psychoedukacja – do chorego, do bliskich, rodziny,
nt. objawów, tego jakie powodują szkody,
współchorobowość, dziedziczenie,
rozpowszechnienie, możliwości leczenia;
 farmakoterapia – metylofenidat, concerta,
medicinet, adderal;
 treningi kognitywne – TUS, biofeedbeck;
 ważna kolejność leczenia, najpierw to co sprawia
epizodycznie większy problem, dopiero później
włączenie leczenia psychostymulującego(depresja,
lęk, ChAD, uzależnienia)


NA CZYM POLEGA WSPOMAGANIE DZIECKA Z AUTYZMEM
Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych
społecznie
i
zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2015r.,
poz.1113) wprowadzono obowiązek dla dyrektora
przedszkola, szkoły czy placówki dodatkowego
zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w
zakresie
pedagogiki
specjalnej
w
celu
współorganizowania
kształcenia
uczniów
niepełnosprawnych,
specjalistów,
asystenta,
o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy o systemie
oświaty (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej), lub
pomocy nauczyciela, w przedszkolach, innych formach
wychowania
przedszkolnego
i
szkołach
ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym
są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm,
w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności
sprzężone.

Od 01.01.2016 r. osobą zatrudnioną w celu wspierania
w ogólnodostępnych jednostkach oświatowych kształcenia
specjalnego z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz dziecka z
niepełnosprawnościami sprzężonymi, może być:


nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki
specjalnej współorganizujący kształcenie tego dziecka,



specjalista,



a w przypadku klas I-III szkoły podstawowej, asystent
nauczyciela, lub



pomoc nauczyciela.

Wybór formy wsparcia powinna uzasadniać analiza potrzeb
ucznia oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu.

WSPÓŁPRACA Z NAUCZYCIELEM PROWADZĄCYM ZAJĘCIA (EWENTUALNIE
NAUCZYCIELEM WSPOMAGAJĄCYM W GRUPIE/KLASIE INTEGRACYJNEJ)
Działania terapeuty-cienia w tym zakresie mogą dotyczyć:

ustalenia zasad postępowania gwarantujących efektywną współpracę,

ustalenia zasady, iż nauczyciel wychowawca jest osobą znaczącą w kontaktach z dzieckiem, a nie
terapeutą; celem perspektywicznym jest wycofanie asystenta –cienia ze środowiska szkolnego,

dopasowania się do stylu pracy nauczyciela prowadzącego poprzez stawanie się osobą jak
najmniej zauważalną, a jednocześnie jak najbardziej pomocną,

zapoznania nauczycieli z aktualnie stosowanymi metodami terapii w pracy z dzieckiem i z jego
historią uczenia się,

dostosowania się do proponowanych przez nauczyciela prowadzącego form pracy z dzieckiem
autystycznym,

zapoznania nauczycieli z profilem osiągnięć ucznia, który uzyskał przed rozpoczęciem nauki w
danej placówce,

współpraca przy tworzeniu indywidualnego programu terapeutyczno – edukacyjnego oraz
realizowanie go w spójny sposób w szkole i w domu,

dzielenia się wiedzą na temat metod pracy z dzieckiem z autyzmem,

określenia jednolitych form oddziaływań na deficytowe zachowania i umiejętności ucznia,

przedstawienia mocnych i słabych sfer funkcjonowania dziecka,

tłumaczenia zachowań dziecka (ich przyczyn i ewentualnych skutków)i pomoc w radzeniu sobie z
zachowaniami zakłócającymi tok lekcji,

pomocy w wyjaśnianiu jak należy odbierać i interpretować sygnały wysyłane przez ucznia,

proponowania efektywnych reguł wchodzenia w interakcje z dzieckiem, aby były one jak najbardziej
satysfakcjonujące dla obu stron.

PRACA Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM
Warto, aby zadania terapeuty–cienia w pracy dzieckiem dotyczyły:






















dbania o aranżację otoczenia w taki sposób, aby dawało dziecku poczucie bezpieczeństwa (np. sala z ograniczoną
ilością bodźców rozpraszających uwagę dziecka; kącik w którym może odpocząć),
dawania dziecku poczucia bezpieczeństwa i stwarzaniu takich sytuacji, w których będzie mogło przekazywać swoje
umiejętności,
dążenia do tego, aby bodźcem wyzwalającym pożądane zachowanie dziecka było polecenie nauczyciela
prowadzącego zajęcia,
wypracowania sposobu komunikacji między dzieckiem i nauczycielem, dzieckiem i kolegą, dzieckiem i kolegami,
ukierunkowania uwagi dziecka na osoby wchodzące z nim w interakcje poprzez stosowanie metod terapeutycznych
(np. modelowania, cieniowania),
uczenia rozumienia przez dziecko sygnałów płynących do niego z otoczenia i odpowiedniego sposobu reagowania na
nie,
niwelowania zaburzeń porozumiewania się między dzieckiem, a środowiskiem,
tłumaczenia dziecku sposobów postępowania innych osób,
wspomagania transferu wiadomości i umiejętności nabytych przez dziecko w szkole i domu,
rozwijania komunikacji dziecka poprzez uczenie inicjowania zadawania pytań, udzielania odpowiedzi, konstruowania
dialogów ich rozwijania i podtrzymywania,
uczenia prawidłowej penetracji środowiska, jego poznawania i adekwatnego korzystania z jego zasobów,
wspierania socjalizacji i rozwoju samodzielności,
ustalania systemu wzmocnień zachęcających dziecko do podjęcia określonej sytuacji zadaniowej,
rozwijania wewnętrznej motywacji dziecka do nauki i inicjowania kontaktów społecznych,
uczenia ogólnie akceptowanych zachowań społecznych, wspomagając ich generalizację na różne środowiska, w
których przebywa dziecko,

PRACA Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM C.D.























rozwijania umiejętności nieodzownych do podjęcia pracy w grupie/klasie (prawidłowego siedzenia, podnoszenia ręki w celu
odpowiedzi na pytanie nauczyciela lub zgłoszenia problemu, reagowania na sprawdzanie listy obecności itd.),
pomagania w inicjowaniu kontaktu z dziećmi i jego podtrzymywaniu,
wzmacniania, rozwijania umiejętności, których dziecko nie potrafi,
pomagania w realizowaniu programu edukacyjnego,
aranżowania sytuacji zadaniowych i uczenia się współdziałania, naśladowania zachowań rówieśników potrzebnych do
funkcjonowaniu w danym środowisku,
wspomagania w dzieleniu wspólnego pola uwagi z innymi,
podwyższania jakości relacji z innymi osobami (podtrzymywanie, znajomości i reguł inicjowania kontaktu),
zachęcania do kontaktu z innym człowiekiem,
minimalizowanie, w miarę możliwości, zachowań utrudniających nauczanie (np. stereotypie, rytuały, zachowania opozycyjne
itp.),
nauczania podporządkowania się regułom panującym w otoczeniu,
rozwijania ciekawości poznawczej,
przełamywania trudności z uzewnętrznieniem wiedzy,
rozwijania zachowań społecznych, których występowanie wiąże się z środowiskiem szkolnym, klasowym, w których można
je ćwiczyć,
rozwijania pełnego udziału w życiu klasy zgodnego z założeniami edukacji włączającej,
aranżowania gier, zabaw, rozmów na przerwach, udziału w uroczystościach szkolnych, w zabawach świetlicowych,
monitorowania postępów dziecka,
nagradzania zdobytych wiadomości i umiejętności.

WSPÓŁPRACA Z KLASĄ/GRUPĄ

















przedstawieniu roli terapeuty-cienia w grupie/klasie (językiem i w formie dostosowanej do
poziomu rozwojowego klasy),
przygotowaniu środowiska szkolnego (wszystkich pracowników przedszkola/szkoły), rodziców
i ich dzieci na obecność ucznia z autyzmem w grupie/klasie,
podzieleniu się wiedzą na temat autyzmu (w sposób i formie dostępnej do poziomu dzieci)
oraz informacji o metodach pracy jakie będą realizowane w grupie/klasie,
rozwijaniu pełnego udziału dziecka z autyzmem w życiu grupy/klasy zgodnego z założeniami
edukacji włączającej, czyli tolerancji i akceptacji dla inności, umiejętności współdziałania,
szacunku dla drugiego człowieka,
aranżowaniu gier, zabaw uczących współdziałania, rozmów na przerwach, udziału w
uroczystościach przedszkolnych/szkolnych,
zachęcaniu rówieśników do inicjowania kontaktu z osobą autystyczną,
tłumaczeniu dzieciom -na czym polega inność tak zwanych „niegrzecznych” zachowań
dziecka z autyzmem i odpowiedniej reakcji na te zachowania,
aranżowaniu sytuacji zadaniowych i uczeniu się współdziałania,
rozwijaniu zachowań społecznych, budowaniu sytuacji wychowawczych w środowisku
przedszkolnym/klasowym, skutecznych działaniach wychowawczych integrujących
grupę/klasę.







Ważne jest, aby terapeuta-cień był osobą, która
podchodzi do zaburzenia autystycznego w sposób
całościowy tzn.:
Pracował nad zachowaniami, które są deficytowe w
określonym środowisku, czyli w szkole,
poprzez ćwiczenia wykonywane w domu z dzieckiem
kształtował nowe umiejętności, które następnie
mogłyby być generalizowane w przedszkolu/szkole,
obserwując dziecko w środowisku
przedszkolnym/szkolnym był w stanie określić jego
trudności w dostosowaniu się do danego otoczenia.
Takiej możliwości nie ma prowadząc terapię jedynie w
warunkach domowych.

JEDNOSTAJNOŚĆ
Dzieci z ZA mają problemy z zaakceptowaniem nawet minimalnych zmian, są bardzo
wrażliwe na stresory środowiskowe, a czasem angażują się w rytuały. Są niespokojne
i zamartwiają się obsesyjnie jeśli nie wiedzą czego oczekiwać, stres, zmęczenie
i przeciążenie zmysłowe/sensoryczne łatwo wytrącają je z równowagi.

Dlatego:
 Zapewnij dziecku przewidywalne i bezpieczne otoczenie;
 Zminimalizuj występowanie zmian;
 Zaoferuj niezmienny codzienny rozkład zajęć
 Unikaj niespodzianek;
 Przygotuj dokładnie dziecko na specjalne wydarzenia.
Dziecko z ADHD dzięki tym zabiegom będzie miało większe
poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa, uporządkowania.

BRAKI W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI
SPOŁECZNYCH
Dzieci z ZA, ADHD wykazują niezdolność do rozumienia złożonych
reguł interakcji społecznych; są naiwne; są skrajnie
egocentryczne; mogą nie lubić kontaktu fizycznego; mówią w
kierunku ludzi zamiast do nich; nie rozumieją dowcipów, ironii,
metafor; używają monotonnego lub wyniosłego, nienaturalnego
tonu głosu; niewłaściwie wykorzystują kontakt wzrokowy; brak im
wrażliwości i taktu; niewłaściwie interpretują wskazówki
społeczne; nie są w stanie ocenić „dystansu społecznego”;
wykazują niewielką zdolność inicjowania i podtrzymywania
rozmowy; maja dobrze rozwiniętą mowę, ale duże problemy z
komunikacją; nazywane są czasem „małymi profesorami”
ponieważ sposób w jaki mówią przypomina ten którym posługują
się dorośli i jest pedantyczny; łatwo dają się wykorzystać (nie
dostrzegają że inni próbują je okłamać lub oszukać); zwykle chcą
uczestniczyć w życiu społecznym.

BRAKI W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI
SPOŁECZNYCH
Dlatego:
 Staraj się chronić dziecko przed napastowaniem i drażnieniem;
 Rozmawiając z klasą mów o różnych stylach uczenia, rodzajach wspierającego
otoczenia, tolerancji na potrzeby innych i ich stylu życia;
 Podkreślaj wyjątkowe zdolności dziecka ZA tworząc okazję do wspólnego uczenia się
w których wykazywana przez dziecko umiejętność czytania, znajomości słownictwa,
dobra pamięć itd. będzie widziana przez kolegów jako zaleta, ułatwiając akceptację;
 Modeluj dwustronne relacje , odgrywajcie role. Zdolność dokonywania sądów
społecznych przez te dzieci poprawi się tylko jeśli zostaną one nauczone reguł, które
inni rozumieją intuicyjnie;
 Ucz rozpoznawania, nazywania i adekwatnego wyrażania uczuć i emocji;
 Pomóż zbudować dziecku sieć wsparcia ze strony rówieśników;
 Zachęcaj dziecko do aktywnej socjalizacji i ograniczaj czas spędzany na zajmowaniu
się swoimi sprawami w samotności.

OGRANICZONY ZAKRES ZAINTERESOWAŃ
Dzieci z ZA mają ekscentryczne zainteresowania lub dziwne, głębokie fiksacje, mają tendencję
do nieprzerwanego mówienia na temat swoich zainteresowań, zadawania powtarzających się
pytań na temat swoich zainteresowań; mają problemy z porzucaniem tematów; kierują się
własnymi upodobaniami pomimo zewnętrznych potrzeb; czasem odmawiają uczenia się
czegokolwiek spoza pola swych zainteresowań.

Dlatego:
 Ograniczaj ciągłe dyskusje nt. zainteresowań, wyznacz na to czas;
 Chwal za każdym razem kiedy dziecko zaprzestaje niepożądanego zachowania;
 Stawiaj jasne oczekiwania, konsekwentnie wymagaj ich zakończenia;
 W przypadku bardziej krnąbrnych dzieci – zindywidualizuj zadania, powiąż
je z zainteresowaniami;
 Wykorzystuj obsesje dziecka.

SŁABA KONCENTRACJA
Dzieci z AS, ADHD są nieobecne duchem, rozpraszane przez wewnętrzne bodźce, są bardzo

niezorganizowane; mają trudności z podtrzymywaniem skupienia uwagi na tym, co dzieje się w
klasie (często nie jest tak, że uwaga jest słaba, to raczej skupienie jest „dziwne”; osoba z AS nie
może wpaść na to, co jest właściwe, więc uwaga jest skupiona na nieodpowiednich bodźcach);
ma tendencje do wycofywania się w złożone wewnętrzne światy w sposób bardziej intensywny
niż typowy dla marzeń sennych i ma trudności w uczeniu się w grupie.
Dlatego:

Zadania muszą być rozbite na małe jednostki, udzielaj często informacji zwrotnych, wskazówek;

Dzieci z AS często są bardzo uparte – potrzebują stanowczych oczekiwań i zorganizowanego
programu;

Czasem potrzebne jest zmniejszenie ilości pracy;

Zapewnij dziecku miejsce na początku klasy, często zadawaj mu pytania, które pomogą
uczestniczyć w lekcji;

Zastosuj system wsparcia koleżeńskiego.

SŁABA KOORDYNACJA RUCHOWA
Dzieci z AS są fizycznie niezręczne i niezgrabne; mają sztywny, niezdarny sposób chodzenia, nie
odnoszą sukcesów w grach wymagających umiejętności ruchowych; doświadczają pewnych
deficytów ruchowych, które mogą powodować problemy z umiejętnością odręcznego pisania,
powolne tempo pracy, a także mogą wpływać na zdolność rysowania.
Dlatego:


Wyciągaj dziecko do zdrowotnego wychowania fizycznego niż do programu sportowego opartego
na rywalizacji;



Zindywidualizuj naukę pisania, rysowania, dostosuj czas.

MODEL POZNAWCZY

PRACA Z SAMYM SOBĄ…






czy są rzeczy, które wykonujesz za podopiecznego?
czy są rzeczy, które podopieczny mógłby wykonać
sam?
brak pomocy i nadmierne wsparcie ograniczają rozwój!
wybieraj zadania możliwe do wykonania- zbyt łatwe
i zbyt trudne powodują opór!

CHWALENIE
ZADANIE

Według teorii uczenia się najlepiej chwalić
często i nieregularnie.
Bardziej się staramy, jeśli nie wiemy, kiedy
dostaniemy nagrodę.

CHWALENIE






Jaki jest cel pochwały;
Obserwuj i chwal za każdym razem kiedy
zachowanie się pojawi;
Podnoś poprzeczkę;
Chwal za konkret.

POCHWAŁA TERAPEUTYCZNA (ZA: A.KOŁAKOWSKI)

Dobra pochwała jest:
 Prawdziwa, czyli sam w nią wierzę,
 Powtarzalna przez innych,
 Pozytywna, czyli nie ma w niej negatywów,
 Przekonywalna, czyli chwalony w nią uwierzy,
 Pochwalna, czyli bez wychowywania,
 Polukrowana, czyli bez krytykowania,
 Poważna, czyli bez żartu i ironii,
 Pokazująca, co konkretnie się na spodobało.

ZAKAZANE SŁOWA















Tym razem dobrze Ci poszło
W końcu udało Ci się skończyć zadanie
Dzisiaj dobrze wykonałeś zadania
Zrobiłeś to prawie tak dobrze jak brat
O, wreszcie masz dobrą notatkę
Nareszcie zacząłeś pracować
Tylko 2 razy w tym tygodniu byłeś spóźniony
Synku, aż 2 razy w tym tygodniu pościeliłeś łóżko
O! Jakie postępy poczyniłeś?!
Widzisz, jak chcesz to potrafisz
Mógłbyś tak zawsze pomagać mamusi
Całkiem nieźle to wykonałeś
Widzisz, starasz się i to zadanie wyszło Ci prawie dobrze

Celem terapii behawioralnej jest
modyfikowanie aktualnie występujących
zachowań problemowych.
 Metody wykorzystywane w SAZ oparte są na
technikach uczenia


BEHAVIOUR – ZACHOWANIE
Terapia behawioralna to forma oddziaływań na zachowanie.
W procesie leczenia zakłada się, że istnieje bezpośredni
związek pomiędzy zachowaniem a jego konsekwencjami.
• Stosowane techniki są próbą zastosowania doświadczeń
laboratoryjnych – obejmują wzmacnianie, konsekwencje,
kontrolę bodźców.
• Procesy poznawcze – myślenie zgodnie z tym podejściem
nie podlega analizie, nie jest więc tu obiektem zainteresowania.

ZMIANA ,,A”
Odwrócenie uwagi- kiedy widzimy, że podopieczny
zaczyna się złościć, szybko próbujemy go
rozśmieszyć lub prosimy o nagłą pomoc;
 Zastąpienie jednego zajęcia innym- jeżeli
podopieczny wykonuje aktywność, która może być
niebezpieczna, proponujemy mu aktywność, która
jest przez nas akceptowana;
 Ograniczenie ilości bodźców w otoczeniu
 Wyznaczenie miejsca, gdzie mogą robić prawie
wszystko, odejść.


ABC ELLISA
W analizie zachowania trzeba zwrócić uwagę na
3 elementy (Antecedents Behaviour
Consequences):
 A- co zdarzyło się przed zachowaniem (miejsca,
kontekst, bodźce wpływające na zachowanie);
 B- samo zachowanie, co dokładnie robi
(bez tego, czego nie robi);
 C- co nastąpiło od razu po (pozytywna lub
negatywna konsekwencja od innych osób; ta część
mówi nam czy zachowanie jest wzmacniane czy
wygaszane)

CO WAŻNE…
Warto zastanowić się ile dokładnie trwa
trudne zachowanie.
Można zmierzyć: czas trwania (minuty),
nasilenie zachowania (częstotliwość- ile
razy w ciągu dnia/tygodnia), jak bardzo
dotkliwe dla otoczenia jest zachowanie.

ANALIZA ZACHOWANIA UMOŻLIWIA:
•
•
•
•

•
•

spojrzenie na zachowanie z innej perspektywy;
przerwanie błędnego koła zachowania;
ocenę sytuacji;
zrozumienie dlaczego takie same sytuacje się
powtarzają;
wymyślenie nowego rozwiązania;
zauważenie zmiany zachowania.

CO JESZCZE MOŻE POMÓC?










za nim podejmiesz się wprowadzania zmian, musisz
przewidzieć możliwe trudności i przygotować różne
rozwiązania ;
współpraca to podstawa- spotkaj się z nauczycielami,
opiekunami, rodzicami i dowiedz się jak oni to widzą, to
pozwoli ci ocenić skąd się wzięło dane zachowanie, a
także ułatwi wprowadzanie zmian;
większość interwencji powinno być konsultowane z innymi
opiekunami;
zapoznaj się dokładnie z dokumentacją medyczną;
dopytaj specjalisty lub poproś o to rodzica, to umożliwi
formułowanie racjonalnych oczekiwań.

ILE POTRZEBA ZACHOWAŃ ABY UMYĆ ZĘBY?

NAGRODA A PRZYWILEJ
Zestaw gwarantowany- wszystko to, co jesteśmy
zobligowani przez prawo dać podopiecznym

Przywileje

Nagrody

dostępne po obowiązkach,
czyli po wykonaniu pracy na lekcji,
po wykonaniu
polecenia instruktora itp..

coś, co podopieczny otrzymuje za
wykonanie dodatkowych
rzeczy/zadań

Bez pakietów przywilejów trudno
będzie wprowadzić system
konsekwencji

Działa motywująco, zachęca do
wykonania trudnego zadania

C.D.
Przywileje

Nagrody

Odpowiednio rozbudowany system
przywilejów motywuje dziecko do
spełniania zasad

Jest mocno związana z pakietem
przywilejów

Pakiety przywilejów powinny
pozostawiać lekki niedosyt

Jest to metoda bardzo często
stosowana do wzmacniania lub
tworzenia nowych zachowań

Dostajemy je za przestrzeganie
zasad

Dostajemy je za dodatkowe
zobowiązania

W przypadku młodszych dzieci
odnawia się co rano

Można je odbierać jako jeden z
elementów konsekwencji

Dobrze, aby z inicjatywą zdobycia
nagrody wychodziło dziecko

Natychmiastowa, namacalna i
określona, proporcjonalna do
wysiłku, dawana konsekwentnie,
atrakcyjna

KLASYCZNY SYSTEM ŻETONOWY

Możliwość zastosowania już w wieku
przedszkolnym;
 Jego celem jest zwiększenie częstości
pożądanych zachowań, które pojawiają się
za rzadko lub nie pojawiają się wcale;
 Jeżeli przyznajemy żeton to nie odbieramy
go później, nawet jeśli pojawił się nie
związany z programem problem .


LICZY SIĘ KREATYWNOŚĆ…

SKUTECZNE WYDAWANIE POLECEŃ…
Podejdź do dziecka.
 Zdobądź jego uwagę (dotknij jego ramienia, nawiąż
kontakt wzrokowy, zawołaj po imieniu).
 Sformułuj jednoznaczne, dwu-, trzywyrazowe
polecenie.
 Poproś dziecko, by powtórzyło polecenie.
 Powtórz polecenie tyle razy, ile jest to konieczne i
za każdym razem poproś dziecko, by je powtórzyło.
 Dopilnuj wykonania polecenia (nie odchodź od
dziecka, dopóki nie dokończy zadania!).


PO CO SĄ ZASADY?













Niezbędne są konkretne zasady, najlepiej ze wskazówką jak się
zachowywać
Zasady formujemy krótko
Formujemy je pozytywnie, wskazując co należy robić
Wprowadzamy je po kolej, pojedynczo
Dorośli także przestrzegają zasad- modelowanie ;-)
Zasady przypominamy tak często, jak jest to potrzebne
Trzeba ich przestrzegać zawsze – nie są reakcją na aktualne
kłopoty; warto o tym pamiętać przy formułowaniu zasad
Dyskusja o zasadach podczas ich ustalania, później już nie

ZASADY…
Należy pamiętać, że te rzeczy, które nam wydają się
oczywiste, nie zawsze są oczywiste dla
podopiecznych, dlatego zamiast się irytować,
korzystniej przypomnieć zasadę.
SPISANIE ZASAD,
POKAZANIE
RODZICOM,
POMAGA

ZASADA PREMACKA, CZYLI ZASADA BABCI
zgodnie z którą czynność bardziej preferowana
może służyć do wzmacniania czynności mniej
preferowanej
Przyjemność przed nauką/pracą, czyni ją karą,
natomiast przyjemność po pracy/ nauce czyni
ją wartą do wykonania.
Ważne- dotrzymywanie słowa

KONSEKWENCJA…
• Zaplanowana, niezależna od naszego nastroju
• Podopieczny dokładnie zna konsekwencje
• Skuteczna tylko taka, która jest doprowadzona do końca,
dlatego lepiej wybrać mniejszą, ale możliwą do realizacji
• Skuteczna konsekwencja to taka, która występuje za
każde przewinienie
• Niekonsekwencja nasila trudne zachowanie
• Niektórzy podopieczni (szczególnie ci u których
zachowań trudnych jest dużo) będą testować nasze
konsekwencje

ZASADY WYCIĄGANIA KONSEKWENCJI
Konsekwencja wyciągamy natychmiast lub
w niedługim czasie po niewłaściwym
zachowaniu
 Doprowadzenie konsekwencji do końca
 Ograniczenie w czasie- podopieczny wie kiedy
się skończy
 Powoduje dyskomfort


ZASADA PRZERWY W GRZE
Przykładowe miejsca w szkole:
• Ławka przed pokojem dyrektora
• Biblioteka
• Sala lekcyjna w czasie przerwy
• Gabinet pedagoga/psychologa
• Specjalne pomieszczenie
Jeżeli podopieczny wykonywał jakąś prace, to należy zadbać, aby
praca była wykonana, aby odesłanie nie stałą się nagrodą .
Jeżeli podopieczny jest zły, to daj chwile, nikt nie potrafi się skupić,
kiedy emocje biorą górę.
Wada: często niezbędna jest kolejna osoba, nadzorująca
przebywanie
w odosobnieniu.


Wersja dla opiekunów młodszych dzieci:
 Kiedy dziecko nie chce pójść na wyznaczone
miejsce:
• zanosimy lub prowadzimy na wyznaczone
miejsce
• włączamy dodatkową zasadę, że zaniesienie
wiążą się z wydłużeniem czasu w nudnym miejscu
• ignorujemy do momentu, jak pójdzie
• informujemy o konsekwencji nadrzędnej

KODEKS ZŁOŚCI…
Ważne jest
przekazywanie
informacji, że
można
się złościć, że
każdy się złości, ale
trzeba to robić
w określony
sposób.

METODA KOSZYKOWA






Konkretne zadania dla
konkretnego dziecka
Przewidywalna liczba
zadań
Zadania dostosowane
do możliwości ucznia

MAKATON, PIKTOGRAMY
ALFABET OBRAZKOWY

OBSZARY WYKORZYSTANIA TIK













Osłabiona zdolność rozumienia omawianych
problemów - przystosowanie wyznaczanych zadań z
wykorzystaniem kreatywnych pomocy dydaktycznych.
Dosłowna interpretacja tekstów - wdrażanie do
abstrakcyjnego myślenia poprzez wykorzystanie
interaktywnych zadań.
Słaba koncentracja - wizualizacja pozwalająca na
optymalizację w angażowaniu wszystkich zmysłów
dziecka w procesie poznawczym.
Zaburzenia spostrzegania słuchowego i wzrokowego oddziaływanie wielozmysłowe korzystne dla uczniów, u
których występują deficyty wrażliwości sensorycznej.
Nieumiejętność selekcjonowania informacji –
przystępne podsumowania w formie notatki graficznej,
dźwiękowej lub wideo.
Problemy z motoryka małą (dysgrafia) – edytory
tekstu,
Trudność z nauką w licznej grupie - kształtowanie
umiejętności komunikacyjnych i społecznych poprzez
oddziaływanie terapeutyczne aplikacji komputerowe
oraz tabletowych.

INTERAKTYWNE PUZZLE
www.jigsawplanet.com

KRZYŻÓWKI, WYKREŚLANKI, MEMORY…
www.learningapps.org










selekcja: quizy wielokrotnego wyboru,
„milionerzy”, zaznaczenie w tekście,
wykreślanka słowna;
przyporządkowywanie: puzzle, tabele,
mapy, obrazki, memory w różnych
wersjach;
porządkowanie: oś czasu i ustalanie
kolejności;
pisanie: wisielec, krzyżówka, tekst z
lukami, uzupełnienie tabeli, quiz;
narzędzia: głosowanie, „matrix”, czat,
wspólne pisanie; kalendarz; mapa myśli,
notatnik, tablica korkowa online;
gry i zadania dla większej liczby graczy.

www.getkahoot.com
www.kahoot.it

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Kompetencje społeczne
 Emocje
 Umiejętności poznawcze
 Poczucie tożsamości i własnej wartości
 Samoocena


MODYFIKOWANIE ZACHOWAŃ
NIEADEKWATNYCH
Przerywanie błędnego koła autodestrukcji
 Doświadczenia korygujące
 Aktywne spędzanie wolnego czasu
 Pułapka kar i wykluczenia


PROGRAM TEACCH
Do cech charakterystycznych TEACCH
należą między innymi:
duży nacisk na zrozumienie istoty autyzmu
i indywidualnych potrzeb danej osoby z
autyzmem
korzystanie z szeregu pomocy wizualnych
w pracy z osobami z autyzmem
dostosowanie środowiska do potrzeb osób
z autyzmem poprzez strukturyzację
tworzenie zindywidualizowanych
programów nauczania, które uwzględniają
wiek, umiejętności, zainteresowania i
potrzeby osoby z autyzmem
ścisła współpraca z rodziną dziecka i
placówkami edukacyjnymi do których
uczęszcza dziecko

TEACCH ( Treatment and education of autistic
and related communication handicapped
children) – kompleksowy program terapii i
edukacji dzieci z autyzmem oraz dzieci z
zaburzeniami w komunikacji.

Terapia obejmuje opracowane
indywidualne programy interwencyjne,
jak również konsultacje prowadzone w
szkole oraz innej instytucji. Takie
podejście obejmuje także rodziców, albo
przez zachęcanie ich do udziału w
szkoleniach i korzystania z poradnictwa,
i/lub pomoc w tworzeniu grup wsparcia
dla rodziców. Ta forma pracy została
wysoko oceniona w Stanach
Zjednoczonych jako przynosząca duże
korzyści.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
Jedną z głównych trudności
towarzyszących autyzmowi jest
nieumiejętność automatycznego
uogólnienia, przeniesienia
doświadczeń z jednej sytuacji do
drugiej, z jednego do drugiego
kontekstu, od osoby do osoby. Jest
więc mało prawdopodobne, że wyniki
pracy w czasie indywidualnego
spotkania z wyrozumiałym terapeutą
będzie można wykorzystać w
grupowych sytuacjach społecznych z
udziałem rówieśników. Dlatego
terapia grupowa (często w formie
treningu umiejętności społecznych)
może być lepszym rozwiązaniem w
przypadku szczególnych problemów
związanych z ASD.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA C.D.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA C.D.

Psychoterapia powinna uczyć jasnych schematów
postępowania, a jej częścią mogą być „zajęcia
terenowe” wśród ludzi sprzyjające rozwojowi
konkretnych umiejętności potrzebnych do
samodzielnego funkcjonowania (podróżowanie
autobusem, rozmowa w sprawie pracy, składanie
zamówienia w restauracji itp.). Badania wykazały, że
terapia poznawczo – behawioralna, której celem jest
zrozumienie własnych myśli i tego, jak wpływają na
zachowanie, jest skuteczna w leczeniu objawów
lękowych u wysokofunkcjonujących nastolatków”.
źródło: S. Ozonoff, G. Dawson, J. C. McPartland: „Wysokofunkcjonujące dzieci ze spektrum
autyzmu…”, WUJ, Kraków 2015

NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE
ASAS – Australijska Skala dla Zespołu Aspergera
 PEP-R Profil Psychoedukacyjny Schopler
 Kwestionariusz CHAT
 Skala Ocen Autyzmu Dziecięcego CARS
 Kwestionariusz Zachowania i Osobowości AQ
 Kwestionariusz ustrukturyzowanego wywiadu
diagnostycznego w kierunku zespołu
nadpobudliwości psychoruchowej wg ICD – 10 i
DSM - IV
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