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AUTYZM
Całościowe zaburzenie rozwoju dotyczące procesów
warunkujących rozwój dziecka w wielu sferach. Pierwsze
symptomy ujawniają się przed 3 rokiem życia dziecka, które może
przez pewien okres rozwijać się prawidłowo. Zazwyczaj najszybciej
dostrzeżony zostaje regres w mowie i zdolnościach
komunikowania się. Często zdarza się, że autyzm pojawia się
niepostrzeżenie i stopniowo. Zanim stanie się oczywiste, że
z dzieckiem dzieje się coś złego może upłynąć wiele czasu.

Zespół Aspergera
Jest jednym z kręgu autyzmu całościowych zaburzeń rozwoju,
które łączą objawy w kilku podstawowych sferach: kontaktów
społecznych, komunikacji, zachowań
i zainteresowań, jak również nadwrażliwości sensorycznej na
różnego rodzaju bodźce.

Czasami nazywa się go „wysoko
funkcjonującym autyzmem”.

Spektrum autyzmu i triada
autystyczna
 Triada zaburzeń autystycznych:
o Relacje społeczne
o Komunikacja
o Zabawy angażujące wyobraźnię

o Opisana przez Lornę Wing triada

zaburzeń autystycznych stała się
podstawą obowiązujących
kryteriów diagnostycznych
Kontinuum autystyczne = spektrum autyzmu,
Skala od zaburzenia głębokiego do łagodnego

Triada autystyczna
1.







Upośledzenie interakcji społecznych:
trudności w rozumieniu niewerbalnych aspektów interakcji społecznej (np.
mimiki twarzy, gestów, tonu głosu), brak świadomości naprzemienności
podczas rozmowy
trudności w zakresie teorii umysłu – brak zrozumienia tego, co się dzieje w
umyśle danej osoby
zaburzone nawiązywanie kontaktów i wchodzenia w interakcje
z rówieśnikami (szukanie kontaktów z osobami młodszymi lub starszymi)
brak dzielenia się własnymi doświadczeniami, sukcesami, przedmiotami,
przestrzenią
trudności z interakcjami społecznymi i emocjonalnymi

Triada autystyczna
2.

Upośledzenie komunikacji:



brak mowy lub jej znaczne ograniczenie
trudności w słuchaniu innej osoby i reagowaniu na jej wypowiedzi,
angażowaniu się w rozmowę
stereotypowy, powtarzający się, idiosynkratyczny język
tendencja do odwracania zaimków
trudności w rozumieniu pojęć abstrakcyjnych, humoru, nazw
nadrzędnych, kategorii
monotonna, sztuczna mowa – brak płynności, nieodpowiednia
intonacja i modulacja głosu








3.









Triada autystyczna

Upośledzenie działań, zainteresowań, wyobraźni:
Ograniczony zestaw zainteresowań, pomysłów, tematów
Obsesje na punkcie rytuałów, porządku działań, powtarzalnych
zachowań
Powtarzające się manieryzmy ruchowe
np. trzepotanie dłońmi, kręcenie się,
podśpiewywanie
Skupianie uwagi na częściach przedmiotów,
które uniemożliwia zrozumienie działania
całego przedmiotu
Brak zabawy w udawanie lub zabawy
naśladującej role społeczne

Poza triadą – rozwój poznawczy
 u 70-75% osób z autyzmem występuje niepełnosprawność intelektualna

 zdolności wysepkowe
 deficyty w zakresie uwagi (np. brak umiejętności przenoszenia uwagi z

jednego bodźca na drugi, dzielenie pola uwagi, istotność peryferycznych
części pola widzenia
 deficyty w zakresie teorii umysłu-brak rozumienia sytuacji społecznych

poprzez nieumiejętność „czytania w umyśle”, przyjmowania perspektywy
drugiej osoby
 trudności z udawaniem (czyli rozróżnianiem tego, co dzieje się w umyśle i

w rzeczywistości, np. patyk to pistolet)

Poza triadą-integracja sensoryczna
 Zaburzenia w odbiorze i przetwarzaniu

bodźców zmysłowych są odpowiedzią
organizmu na następujące, możliwe
zaburzenia organizacji bodźców:

o Nadwrażliwość (obniżenie progu wrażliwości dla danego zmysłu)
o Niedowrażliwość (podwyższenie progu wrażliwości dla danego zmysłu)
o Biały szum (wytwarzanie wrażeń zmysłowych przez układ nerwowy

danej osoby bez udziału czynników środowiskowych)

Diagnoza funkcjonalna w oparciu
o Profil Psychoedukacyjny PEP-R
Rozwojowa koncepcja Oceny
• Dzieci rozwijające się prawidłowo, jak i nieprawidłowo, dorastają,

zmieniają się.
• Dobierając zadania dla dziecka, należy wziąć pod uwagę jego aktualny
poziom rozwoju.

Opis PEP-R
 PEP-R stanowi zestaw form zachowań i umiejętności,

który służy do diagnozowania charakterystycznych dla
danego dziecka sposobów uczenia się.
 Test przeznaczony jest przede wszystkim dla
dzieci funkcjonujących na poziomie przedszkolnym,
lub niższym, a więc w wieku
od sześciu miesięcy do siedmiu lat.

Profil Psychoedukacyjny w wersji
poprawionej (PEP-R)
 Skala Rozwoju
 Skala Zachowania

Skala Rozwoju
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Naśladowanie
Percepcja
Motoryka mała
Motoryka duża
Koordynacja wzrokowo-ruchowa
Czynności poznawcze
Komunikacja, mowa czynna

Naśladowanie i Percepcja
 Naśladowanie- zadania tej części testu obejmują naśladowanie
ruchów ciała, naśladowanie używania pewnych przedmiotów,
naśladowanie dźwięków i słów demonstrowanych przez badającego.

 Percepcja – zadania testowe służące percepcji są przystosowane
do potrzeb dzieci młodszych
- polegają na obserwowaniu poruszających się baniek
mydlanych, przeglądaniu obrazków w książce, lub reagowaniu na dźwięk
- zadania trudniejsze to: rozpoznawanie kształtów,
rozmiarów i kolorów oraz szukanie przedmiotu schowanego pod jednym z
trzech kubeczków.

Motoryka mała, motoryka duża
 Zadania te sprawdzają poziom wykształcenia się umiejętności koniecznych

do osiągnięcia samodzielności.
 Zadania sprawdzające motorykę małą polegają m.in. na odkręcaniu

pokrywki, cięciu papieru, nawlekaniu kulek na nitkę.
 Zadania służące ocenie motoryki dużej to: samodzielne chodzenie,

wchodzenie po schodach, utrzymywanie równowagi w pozycji na jednej
nodze, łapanie piłki.

Koordynacja wzrokowo-ruchowa
 Kompetencje w tej dziedzinie są podstawą

do opanowania umiejętności pisania i rysowania.
Zadania w tej części to: rysowanie, kolorowanie,
wodzenie palcem po śladzie
i przerysowywanie figur, układanie klocków.

Czynności poznawcze,
komunikacja: mowa czynna
 Zadania z części „czynności poznawcze” wymagają jedynie wykonywania

czynności, natomiast zadania części „komunikacja: mowa czynna”
wymagają użycia mowy.
 Czynności poznawcze – np. wskazywanie wymienionej części ciała,

rozpoznawanie nazw figur, kolorów, rozmiarów lub szukanie schowanego
przedmiotu.
 Komunikacja: mowa czynna – odzwierciedla umiejętności liczenia,

rozpoznawania liter i cyfr, powtarzania zadań oraz czytania na głos.

Skala Zachowań
1.

2.
3.
4.

Nawiązywanie kontaktów i reakcje emocjonalne
Zabawa i zainteresowanie przedmiotami
Reakcje na bodźce
Mowa

Czynniki istotne
przy przeprowadzaniu testu
 Miejsce średniej wielkości, dobrze oświetlony i wywietrzony pokój,

odizolowany od hałasów z zewnątrz.
 Podstawowe wyposażenie: stół i krzesło dziecięce, schodki bez

poręczy oraz krzesło dla badającego.
 Nagrody dla dziecka – napoje, herbatniki.
 Czas na przeprowadzenie testu i zanotowanie wyników nie jest

ściśle określony, waha się od 45 do 90 minut.

Przeprowadzanie zadań
dotyczących rozwoju
 Elementy testu ułożone są w zależności od materiałów oraz

uporządkowane według poziomów rozwoju, od ćwiczeń łatwiejszych
do trudniejszych.
 Nie trzeba trzymać się ustalonego porządku zadań – zasadniczo ćwiczenia

powinny być przeprowadzone w kolejności, w jakiej zostały
ponumerowane.

Podręcznik PEP-R podaje następującą
hierarchię technik przeprowadzania testu:
1. Polecenia ustne, używanie prostego języka

do wydawania poleceń.
2. Gesty lub sygnały, służą do informowania

dzieci o tym, co należy zrobić.
3. Kierowanie dzieckiem w czasie

wykonywania zadań, poruszanie rękami
dzieci i pomaganie im w pracy z
materiałami.

Przeprowadzanie zadań
dotyczących zachowania
 Ocena większości tych zadań opiera się na zachowaniu dziecka w czasie

ćwiczeń dowolnych i zorganizowanych.
 Przez cały czas spędzony z dzieckiem badający powinien obserwować je i jego
reakcje lub zainteresowania oraz sporządzić notatki.

Podsumowanie i zalecenia
A.
B.
C.


Zachowanie
Podsumowanie rozwoju
Zalecenia
Należy zasugerować ogólne i szczegółowe cele Indywidualnego Programu
Nauczania, takie jak: ćwiczenia techniki nauczania, metody wpływania na
zachowanie, zaplanowanie zajęć w szkole i w domu.










Każde autystyczne dziecko jest inne i wymaga innego rodzaju
oddziaływań terapeutycznych. W zależności od etapu rozwojowego na
jakim się znajduje należy zastosować odpowiednie formy i techniki
pracy.
Program terapii wyznaczają etapy rozwoju poszczególnych funkcji –
zaczynając do umiejętności przejawianej przez dziecko.
Przechodzenie od sfery najbliższego rozwoju danej funkcji w kierunku
uzyskania zachowań zgodnych z normą postępuje zgodnie z
indywidualnymi predyspozycjami dziecka.
Większość metod terapeutycznych przynosi efekty jeżeli są stosowane
w odpowiednich warunkach i adekwatnie do możliwości dziecka.
Najważniejsze jest aby terapia była zaplanowana i prowadzona po
odpowiednio wcześnie postawionej diagnozie.

TEACCH
(Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children)
 „ Leczenie i edukacja dzieci autystycznych oraz dzieci z upośledzeniem edukacyjnym”
 „Wszechstronny program pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom”
 Nie jest metodą samą w sobie – to program pomocy społecznej.
 To „idea” holistycznego i zindywidualizowanego postrzegania i próby rozumienia osób
z autyzmem.
 Respektowanie odmienności osób z autyzmem (inne nie znaczy gorsze)
 Respektowanie opinii rodziców i szerszego środowiska rodzinnego włączonego do
programu
 Respektowanie opinii samych osób z autyzmem (na tyle, na ile to możliwe!)

Założenia TEACH
 Dzieci z autyzmem już od urodzenia cierpią na niespecyficzne zaburzenia



•
•

•

rozwojowe, co w konsekwencji wywiera negatywny wpływ
na pojmowanie, komunikowanie, zachowanie.
Zindywidualizowane podejście uwzględniające:
o zainteresowania
o umiejętności dziecka
o mocne i słabe strony
o potrzeby (a więc i cele)
o zdolności
o możliwości rodziców
Dla OzA w różnym wieku
Dla OzA z różnym IQ
Istnieją różnice w wewnątrz grupowe (w populacji OzA)

Założenia TEACH
 Program ten w swojej pełnej wersji (realizowanej jedynie
w Karolinie Północnej) zapewnia dostęp do:







•
•

Diagnozy
Zindywidualizowanego programu terapii („postępowania”)
Edukacji specjalnej
Treningów umiejętności społecznych
Konsultacji szkolnych
Konsultacji i treningów dla rodziców
Grupy wsparcia dla rodziców

Jednoczesne utrzymywanie programów badawczych.
Multidyscyplinarne treningi dla specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą,
dorosłymi i ich rodzinami.
• Zachowania trudne – podłożem jest specyficzna „percepcja” oraz rozumienie
otoczenia (aspekt poznawczo-behawioralny)

Główne cele
 Poprawa adaptacji
 Rozwój samodzielności i niezależności
 Oddziaływania oparte na dowodach empirycznych

Sposoby realizacji
 Indywidualny program nauczania tworzony w oparciu o ocenę






funkcjonowania danej osoby
Ustalanie indywidualnych celów odległych, jak i „bliskich”
Włączenie rodziny i opiekunów do programu
Modyfikacja środowiska w celu akomodacji deficytów
Ustrukturalizowane środowisko

Ocena funkcjonowania
 Ustalana na podstawie profilu psychoedukacyjnego PEP-R
 Dzieci powyżej 12 r.ż – AAPEP

 Nowa wersja dla dorastającej młodzieży z ASD (18-21 lat) - TTAP

Strukturalizacja
Ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i komfortu dla osób z ASD

 Czasu:
 plan dnia (pomaga w sukcesywnym wprowadzaniu małych zmian dążąc do
uelastyczniania planu początkowego)
 plan pracy
 plan aktywności
• Miejsca/przestrzeni:
▫ np. posiłki w tym samym miejscu
▪ użycie piktogramów
• Działania:
▪ Co trzeba zrobić?
▪ Ile jest do zrobienia?
▪ Kiedy skończy się dana czynność?
▪ Jaka jest kolejność wykonywania poszczególnych etapów czynności?

Założenia terapii behawioralnej
• opiera się na ogólnych prawach uczenia (warunkowanie sprawcze-








wzmocnienia pozytywne i negatywne, kary pozytywne i negatywne,
wygaszanie);
zajmuje się tym, co widoczne w zachowaniu dziecka (konkretne
zachowania!);
używa jasnych i precyzyjnych terminów i metod;
nauka umiejętności odbywa się poprzez ich wielokrotne powtarzanie;
w terapii autyzmu pracuje się również nad szeregiem innych deficytów
rozwojowych;
ważna strukturalizacja otoczenia;

Założenia terapii behawioralnej
 Zastosowanie wzmocnienia po danym zachowaniu powoduje zwiększenie

prawdopodobieństwa wystąpienia tego zachowania
w przyszłości
 Wzmocnienia pozytywne (podanie nagrody społecznej/konkretnej)
 Wzmocnienia negatywne (usunięcie nieprzyjemnego bodźca jest
„nagrodą”)
• Zastosowanie kary zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia danego
zachowania
▫
Kary pozytywne (podanie nieprzyjemnego bodźca, mogą być konkretne
lub społeczne)
▫
Kary negatywne (usunięcie pozytywnego bodźca)
• Wygaszanie – wstrzymanie podawania wzmocnienia o zachowaniu
prowadzące do zmniejszenia częstotliwości tego zachowania (powrót
do poziomu sprzed podawania wzmocnienia)

Główne cele terapii behawioralnej
 rozwijanie prawidłowych i pożądanych zachowań deficytowych (np.

prawidłowa mowa, zabawy tematyczne)
 redukowanie zachowań niepożądanych, zakłócających lub

uniemożliwiających naukę, przebywanie w miejscach publicznych
i grupie rówieśniczej (np. zachowania stereotypowe, agresja, autoagresja,
niszczenie przedmiotów, kompulsje, lęki)
 generalizowanie i utrzymanie efektów terapii przez ścisłe kontrolowanie

sytuacji, w których zachowanie przebiega tak, by wyuczone w określonym
miejscu zachowania zaczęły występować w naturalnym otoczeniu.

Program ABA
 Program ABA (Applied Behawior Analysis) –

kompleksowa metoda terapii o wysokiej,
potwierdzonej klinicznie efektywności w zakresie
terapii dzieci między innymi z zburzeniami
rozwojowymi i emocjonalnymi. Jako terapia dzieci z
autyzmem stosowana od 1961 roku. Udoskonalona i
zmodyfikowana przez Ivaara Lovasa w 1973 roku.
 Obejmuje następujące obszary: wczesne rozumienie
mowy, trening imitacji, dopasowywanie i sortowanie,
imitację werbalną, mowę czynną, pojęcia abstrakcyjne,
umiejętności szkolne i rozwój społeczny.

Kontrowersje wokół terapii
behawioralnej
 nie uznaje podmiotowości dziecka – człowiek jako bezwolny przedmiot?
 tresura?
 co z motywacją dziecka i jego chęcią do udziału







w zajęciach?
dopuszczenie możliwości fizycznej interwencji
koncentrowanie się na deficytach ucznia?
zbyt „prymitywne” cele terapii?
wykształcenie u dzieci „zewnętrznego poczucia kontroli”?
awersyjne metody terapii

Metoda Opcji (Son Rise)
 Metoda Opcji wymyślona przez amerykańskie małżeństwo Barrego

i Suzi Kaufmanów – terapią stosowali na swoim 18-sto miesięcznym synku.
 Terapia nie posiada ścisłych zaleceń postępowania.
 Ważne jest miejsce terapii – środowisko, w którym dziecko czuje się

najbezpieczniej (pokój, czy inne pomieszczenie w domu).
 W pokoju należy zgromadzić dużą ilość przedmiotów (ale u dzieci

wycofanych ograniczyć sprzęty do minimum).
 Terapia trwa non-stop – od pobudki, aż po zaśnięcie dziecka, w terapii

biorą udział rodzice i inne osoby.

Metoda Opcji
 W pracy z dzieckiem ważne jest:
 zaakceptowanie dziecka takim, jakie jest,
 praca nad motywacją dziecka,
 dostosowanie wymagań do możliwości dziecka.
• Każda sesja terapeutyczna jest inna, nie ma jednego schematu zajęć –

wchodzący do pokoju terapeuta nastawia się na odbieranie bodźców,
które wysyła dziecko i naśladuje je (naśladuje ruchy, mimikę, dźwięki)
• Dziecko ma dzięki temu zwrócić uwagę na terapeutę.
• Naśladowanie musi być autentyczne.

Zabawa w terapii dziecka
z autyzmem
Zabawa dziecka z autyzmem:
 samotna – rzadkie inicjowanie zabawy, negatywne reakcje na próby





inicjowania kontaktu
deficyty rozumienia sytuacji społecznych (związane z teorią umysłu)trudności z tworzeniem reguł zabawy (muszą być dane z zewnątrz)
zabawa wymaga uczenia, treningu
trudności z zabawą w udawanie i z naśladownictwem
często polega na autostymulacji (schematyczna aktywność bez
współpracy)

Niekierowana terapia zabawowa
wg koncepcji Virginii Mae Axline
 oddziaływanie terapeutyczne bazuje na zabawie dowolnej
 terapeuta obserwuje czynności wykonywane przez dziecko
 terapia w specjalnie urządzonym pokoju, wyposażonym w zabawki ułożone

na półkach, do których dziecko na nieograniczony dostęp
 wybór zabawek pozostawiamy dziecku! (nie sugerujemy dziecku, czym
powinno się bawić)
 pokój zabaw porządkujemy dopiero po zakończeniu terapii
 dziecko podczas zabawy odreagowuje napięcia, odczuwa niezależność i
uczucie samodecydowania o sobie

Niekierowana terapia zabawowa
wg koncepcji Virginii Mae Axline
Zasady postępowania:
 ustanowienie porozumienia – ciepły, przyjacielski kontakt z dzieckiem,
przyjazna, niekrępująca spontanicznych aktywności atmosfera
 całkowita akceptacja dziecka – podążanie za dzieckiem, akceptacja odmowy
 wytworzenie atmosfery swobody – „pozwalanie na wszystko” co nie zagraża
bezpieczeństwu i nie wiąże się z umyślnym niszczeniem otoczenia
 rozpoznawanie i odzwierciedlanie uczuć – rozpoznawanie uczuć dziecka i
odpowiadanie na nie w taki sposób, by dziecko uświadomiło sobie swoje
zachowania
 respektowanie dokonanego przez dziecko wyboru zabaw
 dziecko samodzielnie kieruje zabawą – odpowiadanie na kontakt dziecka, brak
inicjowania rozmowy przez terapeutę
 dostosowanie czasu trwania terapii do indywidualnych możliwości dziecka
 wyznaczenie granic spontanicznej aktywności dziecka – granice swobody
wyznaczone poprzez zapewnienie bezpieczeństwa dziecku podczas terapii

Metoda „3i„(IntensywnaIndywidualna-Interaktywna)
 Edukacyjna metoda rozwojowa oparta na zabawie, której

celem jest doprowadzenie dzieci o zdiagnozowanym
autyzmie do poziomu komunikacji odpowiedniej do
udziału w życiu społecznym i uczestniczeniu w nauczaniu
szkolnym.
 Ma przeprowadzić dziecko przez wszystkie okresy
rozwojowe, które opuściło podczas wczesnego dzieciństwa.
Dlatego etapy jej stosowania odpowiadają fazom
naturalnego rozwoju dziecka

Problemy społeczne dzieci z
autyzmem













brak bliskich relacji, „więzi” z innymi,
słaby kontakt wzrokowy, brak wodzenia wzrokiem za rodzicem,
brak spontanicznej reakcji na widok opiekuna,
niewystępowanie zjawiska „poszukiwania pocieszenia” u dorosłych,
słabe lub nieodpowiednie wyrażanie emocji,
brak zrozumienia pojęcia „przestrzeni osobistej”,
brak umiejętności uczestniczenia w relacjach społecznych oraz
nawiązywania ich,
rezerwa, brak zainteresowania innymi ludźmi,
brak empatii, troski o uczucia innych,
brak odwzajemniania reakcji społecznych,
brak wyobraźni społecznej,
mówienie wszystkiego, co przyjdzie im na myśl – bez świadomości,
że np. kogoś obrażają.

Kompetencje społeczne konieczne
do wykształcenia umiejętności
społecznych
 rozumienie potrzeby wymiany społecznej,
 potrzeba bycia członkiem grupy,
 podtrzymywanie znaczących związków z innymi ludźmi, głównie









rówieśnikami,
samoświadomość, samokontrola, samoregulacja, samozarządzanie,
kontrolowanie stresu i niepokoju w sytuacjach społecznych,
koncentracja uwagi w sytuacji społecznej, wspólna uwaga,
rozważanie i tolerowanie myśli, czynności, zachowań innych ludzi –
otwarcie i elastyczność w kontaktach z innymi,
zdolność do gładkiego przechodzenia od jednej myśli do drugiej (brak
sztywnego trzymania się rutyny),
rozumienie doznań zmysłowych i ich wpływu na interakcję społeczną,
teoria umysłu,
rozpoznawanie i zarządzanie emocjami.

Wybrane umiejętności społeczne,
których uczymy dzieci z autyzmem
 wchodzenie w grupę
 przedstawianie się,
 rozpoczynanie rozmowy,
 podtrzymywanie rozmowy,
 wyrażanie zainteresowania innymi,
 wypełnianie poleceń,
• trzymanie się zasad gry
• proszenie o pomoc

• rozumienie i szanowanie czyjejś przestrzeni osobistej
• współpraca
• mówienie i przyjmowanie komplementów, krytykowanie i przyjmowanie

krytyki
• stosowanie humoru

Podstawy terapii grupowej













Stworzenie jednorodnej grupy,
wyznaczanie celów indywidualnych i grupowych,
wykorzystanie relacji rówieśniczych,
wykorzystanie interakcji terapeutycznych,
mała liczebność grupy,
dostosowanie do poziomu rozwoju,
nacisk na samokontrolę i samozarządzanie każdej osoby,
koncepcja partnerstwa – rówieśnicy uczący się od siebie
i nauczający się nawzajem,
torowanie nowych informacji, umiejętności – rozbijanie na małe kroki,
ćwiczenie podstawowych zachowań,
bezpośrednie nauczanie,
korzystanie ze scenariuszy.

Trening umiejętności społecznych
(TUS)
 Trening umiejętności społecznych Goldsteina i M. Plasmeijer’a – forma

treningu grupowego, bazowanie na konkretnej wiedzy o umiejętnościach
społecznych posiadanych przez osobę uczestniczącą w treningu.
 Cele programu:
 poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych,
 zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych (odbywa się
to poprzez rozłożenie każdej umiejętności na podstawowe kroki
i zdobycie umiejętności zastosowania tej wiedzy w przebiegu
konkretnego zachowania w praktyce społecznej),
 zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach
społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie
lepszej samooceny.

Ważne elementy metody
 podawanie precyzyjnych instrukcji i modelowanie zachowań,

 ćwiczenia umożliwiające nabycie nowych umiejętności, utrwalanie ich

i doświadczenie nowej jakości przeżyć, związanych z nabywaniem nowych
kompetencji,
 możliwość uzyskania informacji zwrotnej – w różnej formie, jako

informacje od trenera, ale też od innych uczestników treningu,
 przeniesienie – generalizacja ćwiczonych umiejętności poprzez

wykonywane zadania domowe.

Nauka 9 podstawowych
umiejętności
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

zawierania znajomości
słuchania
zadawania pytań
odmawiania
inicjowania rozmowy
dyskutowania
reagowania na krytykę
wyrażania krytyki
radzenia sobie z uczuciami,
w tym: rozróżniania uczuć,
wyrażania gniewu i rozczarowania,
mówienia komplementów

Zasady prowadzenia treningu
 dwóch terapeutów

 grupa zamknięta – od pięciu do ośmiu osób
 analiza potrzeb i umiejętności uczestników – na jej podstawie dobór

ćwiczeń
• zasady pracy:
▫
▫
▫
▫

„krok po kroku”
„dobrze-źle”
„odgrywanie ról”
informacje zwrotne

Zaburzenia przetwarzania
sensorycznego
 Diagnoza – przez wykwalifikowanego terapeutę na podstawie

wywiadu z rodzicami, kwestionariuszy zaburzeń, obserwacji
klinicznej i testów.
 Często występują u dzieci autystycznych, z mózgowym porażeniem

dziecięcym, zespołem Downa, zaburzeniami genetycznymi oraz ze
specyficznymi problemami w uczeniu się.
 Wyróżnia się kilka rodzajów zaburzeń SI, każdy z nich może

powodować różnorodne, złożone zachowania

Zaburzenia integracji sensorycznej
u dziecka autystycznego
 Zaburzenia rejestracji bodźców sensorycznych:
 wzrokowych
 słuchowych

 węchowych
 smakowych
 przedsionkowych
 dotykowych
•

Zaburzenia modulacji sensorycznej bodźców
▫
dotykowych (obronność dotykowa)
▫
ruchowych (niebezpieczeństwo grawitacyjne, nietolerancja ruchu)

Zaburzenia integracji sensorycznej
u dziecka autystycznego
 Przyczyny:
 wadliwe działanie jednego/kilku kanałów odbioru bodźców –

zaburzenia percepcyjne
 słaba współpraca między jądrem migdałowatym, zwojami podstawy
mózgu i hipokampem w procesach przetwarzania bodźców
• Sensoryzmy – widoczne w zachowaniu przejawy zaburzeń w odbiorze i

przetwarzaniu bodźców zmysłowych
• Kategorie sensoryzmów (Delacato)
▫
▫
▫

nadwrażliwość
niedowrażliwość
biały szum

Nadwrażliwość
 Bardzo niski próg czuciowy pozwala na przekazywanie

do mózgu zbyt dużej ilości danych sensorycznych.
 Najmniejszy bodziec aktywuje cały układ nerwowy, w rezultacie dzieci

czują dotyk, zapach, smak, odbierają dźwięki i wrażenia wzrokowe zbyt
intensywnie.
 To dzieci zatykające uszy przy najmniejszym hałasie, które denerwuje

najlżejszy zapach, dla których dotknięcie jest bolesne, których czucie
smaku jest tak wyostrzone, że nie mogą jeść wielu rzeczy, których oczy są
zbyt wrażliwe.

Niedowrażliwość
 „Powolny” układ nerwowy przekazuje do mózgu za mało informacji.

 Kanały sensoryczne nie pozwalają dostać się do mózgu wystarczającej

ilości informacji. Dotrzeć mogą jedynie silniejsze bodźce.
 Dzieci ze słabo rozwiniętym zmysłem smaku, które jedzą wszystko, lubią

głośne dźwięki, biją się i szczypią.

Biały szum
 Odpowiednie części mózgu, odpowiedzialne za odbiór i integrację

bodźców sensorycznych funkcjonują wadliwie, same wytwarzając
zakłócenia lub szum w systemie.
 Wewnętrzny hałas zakłóca prawidłowy odbiór bodźców.
 Niektóre dzieci, mające słuchowy biały szum, słyszą bicie własnego serca,
odgłosy procesu trawienia i krążenia krwi.

Terapia SI
 Definicja – uczenie mózgu prawidłowej integracji danych sensorycznych.
 W pracy z dziećmi autystycznymi szczególne znaczenie ma terapia

zaburzeń związanych ze zmysłem równowagi i priopriocepcji.
 Na efektywność terapii wpływa:
 nasilenie i głębokość dysfunkcji
 intensywność sesji (uwaga na przeciążenie sensoryczne!)
 zaangażowanie i zrozumienie rodziców

Propozycje ćwiczeń –
nadwrażliwość
 huśtanie się w pozycji siedzącej (stopy dotykają podłoża) + wrzucanie piłek








do kosza
turlanie się po podłodze
powolne obroty na krześle obrotowym
ćwiczenia na piłce terapeutycznej – łagodne kołysanie
skoki na trampolinie ( z poręczą), potem dołączanie różnych sekwencji
ruchu
wchodzenie i schodzenie z podnóżka, próby zeskakiwania
dotykanie materiałami o różnej fakturze – preferencje dziecka
masaże i kompresja termiczna

Propozycje ćwiczeń niedowrażliwość
 skoki obunóż
 kołysanie się
 ślizganie się w kółko na brzuchu i plecach
 wbieganie i zbieganie ze schodów
 skakanie na trampolinie, dmuchanym materacu – wrzucanie piłek

(o różnej fakturze )do kosza
 zabawy na zjeżdżalni, karuzelach
 naleśnik + dociskanie
 przepychanie (stykanie się różnymi cz. ciała)
 szukanie drobnych przedmiotów w pojemniku wypełnionym grochem,
makaronem itp.
 wyklejanie z plasteliny leżącej ósemki
 robienie kul z papieru (różna faktura) i rzucanie do celu
 masaże – różne rodzaje ruchów, uciski, kompresy

Zalecenia
 Wycinanie metek, ubrania bez szwów, o fakturze akceptowanej przez










dziecko.
Ubieranie dziecka przed lustrem, zdecydowany dotyk.
Uprzedzanie dziecka, gdzie go dotkniemy.
Unikanie nadmiaru bodźców w pomieszczeniu.
Polecenia jasne, proste, poparte gestami, kierowane bezpośrednio
do dziecka.
Demonstrowanie nowego zadania, prowadzenie.
Urozmaicanie zadań stolikowych przez przeplatanie prostymi
aktywnościami ruchowymi.
Wykorzystywanie różnych kanałów przyswajania informacji.
Obniżanie wymagań dotyczących poziomu wykonania zadań ruchowych i
funkcji grafomotorycznych.
Podkreślanie osiągnięć dziecka.

Teoria umysłu - autyzm
 Jedna z podstawowych teorii próbujących wyjaśnić mechanizmy zaburzeń









autystycznych (defekt procesów poznawczych = defekt teorii umysłu).
Mówiąc, że osoba ma teorię umysłu, rozumiemy, że przypisuje ona stany
umysłowe sobie i innym.
U osób autystycznych występuje niezdolność do wyobrażania sobie stanów
umysłu drugiej osoby, nie dochodzi do pełnego rozwoju i dojrzałości teorii
umysłu - zaburzony jest system czytania umysłu.
Osoby autystyczne nie mają również świadomości własnych procesów
myślowych, lub jest ona bardzo zaburzona
Sprawia im ogromną trudność zrozumienie, lub wyobrażenie sobie,
co dzieje się w umyśle drugiego człowieka - nie przewidują zachowań
innych ludzi na podstawie ich komunikacji werbalnej i niewerbalnej
(gestów, mimiki, kontaktu wzrokowego)
Koncepcja ta nie tłumaczy rutynowych zachowań, defektu emocji,
niepodzielności uwagi (Firth).

Deficyty teorii umysłu
 trudności w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi (koleżanki, przyjaciele,

grupa rówieśnicza, praca, rodzina)
 brak empatii (odczuwanie i okazywanie)
 brak umiejętności posługiwania się wyobraźnią
 trudności w odróżnianiu kłamstwa (ironia, obłuda, podtekst, drwina itp.)
 możliwość „wyuczenia” się pewnych zachowań akceptowanych społecznie

Teoria umysłu - ćwiczenia





„Fałszywe przekonania” – zadania, próby generalizacji
„Obrazy w głowie” – myśl jest „zdjęciem” widzianego obiektu
„Chmurki/dymki” – ilustracja myśli osób prezentowanych na rysunkach
Historyjki obrazkowe
- Zdjęcia twarzy wyrażających różne emocje

Program rozpoznawania emocji
– najbardziej złożony, kompleksowy i obejmujący wiele sfer rozwoju projekt terapeutyczny
(Howlin, Baron-Cohen, Hadwin)
 Założenia:
 rozwijanie umiejętności identyfikowania wszystkich emocji
 kojarzenie emocji z różnymi sytuacjami
 wspomaganie rozwoju zdolności do zabawy „na niby”
• 5 etapów programu:
1.
Rozpoznawanie rzeczywistych emocji.
2.
Rozpoznawanie emocji w postaci symbolicznej.
3.
Identyfikowanie emocji w sytuacjach trudnych.
4.
Identyfikowanie emocji związanych z (nie)spełnieniem pragnienia.
5.
Rozpoznawanie emocji związanych z przekonaniami.

Wspomaganie rozwoju mowy
Podstawy komunikacji:
 radość bycia z drugim człowiekiem
 nawiązywanie kontaktu
 wspólna uwaga

 uczenie się wykonywania sekwencji razem






z drugą osobą
naprzemienne uczestniczenie w interakcji społecznej
używanie i rozumienie kontaktu wzrokowego
używanie i rozumienie ekspresji mimicznej, gestów
i innych form niewerbalnego komunikowania się
używanie wokalizacji w celu komunikacji (mowa)

Wspomaganie rozwoju mowy
 Metoda Krakowska
 Manualne Torowanie Głosek
 chwyty artykulacyjne umożliwiające wywoływanie sylab i wyrazów

mających na celu osiągnięcie samodzielnej komunikacji (E. Wianecka)
• Terapia logopedyczna
• Metoda Tomatisa
▫
▫

•

stymulacja audio-psycho-lingwistyczna
głos zawiera jedynie te częstotliwości, które jest w stanie odebrać nasz
narząd słuchu

elementy Metody Dobrego Startu, Integracji Sensorycznej

Wspomaganie rozwoju mowy
Jak mówić do dziecka:
 nawiązanie kontaktu – w tym wzrokowego
 wykorzystanie motywacji dziecka
 stwarzanie sytuacji komunikacyjnych
 uważność na komunikaty dziecka
 czekanie na odpowiedź dziecka
 używanie prostych, powtarzalnych i jednoznacznych
komunikatów
 wizualizacja (pomocne alternatywne sposoby komunikacji)

Wspomaganie rozwoju mowy
Alternatywne sposoby komunikacji:
 gesty – metoda Makaton
 PECS – symbole PCS, PIC, obrazki, fotografie, własnoręczne rysunki
 etykiety słowne/zdaniowe
 wizualizacje w postaci komiksów/rysunków
myślę, że…

Wczesna interwencja
 diagnoza postawiona jak najwcześniej
 rozpoczęcie intensywnych i systematycznych

działań, opartych na indywidualnym programie
terapeutycznym
 usprawnianie dziecka oraz stymulacja jego

rozwoju – wielokierunkowy charakter

Podstawowe cele wczesnej
interwencji wg M. Piszczek:
 Stymulacja, bądź optymalizacja rozwoju psychoruchowego dziecka.
 Zapobieganie wtórnym zaburzeniom funkcjonalnym i emocjonalnym






dziecka.
Niwelowanie patologicznych symptomów o charakterze obronno –
kompensacyjnym i wspomaganie rozwoju „ja”.
Dostarczanie rodzicom informacji na temat potrzeb rozwojowych dziecka.
Pomoc rodzicom w wyborze odpowiednich sprzętów, środków
dydaktycznych dla dziecka.
Pomoc w docieraniu do specjalistów i uzyskaniu świadczeń socjalnych.
Wspieranie rodziców w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Cechy wczesnej interwencji wg
Pisuli
 Wczesne rozpoczynanie interwencji.
 Odpowiednia proporcja dorosłych i dzieci uczestniczących












w zajęciach.
Indywidualizacja programu.
Zintegrowanie programu.
Wyraźna struktura, jasno sformułowane cele.
Priorytety
Systematyczność i ciągłość oddziaływań.
Intensywność interwencji.
Stosowanie rozmaitych metod, umożliwiających wszechstronne wspieranie
rozwoju dziecka.
Prowadzenie terapii w naturalnym środowisku.
Włączenie rodziny do pracy z dzieckiem.
Integracja dziecka z rówieśnikami.
Terapia i wspomaganie w ciągu całego życia.

Cechy wczesnej interwencji wg
Pisuli
 Wykorzystywanie bodźców wzrokowych.
 Uwzględnianie problemów sensorycznych.

 Dostosowywanie komunikatów do konkretnego i dosłownego sposobu ich

rozumienia.
 Tworzenie przewidywalnego, czytelnego i zrozumiałego dla dziecka
otoczenia minimalizującego poziom lęku.
 Przygotowanie środowiska do współżycia z osobami z autyzmem.

Skuteczność wczesnej interwencji
u dzieci z autyzmem:
1.

2.

3.
4.
5.

Nie dopuszcza się do narastania objawów oraz wtórnych uszkodzeń i
zaburzeń rozwoju, a często wręcz zatrzymuje się postęp choroby
powodującej objawy autystyczne.
We wczesnym okresie rozwoju układ nerwowy charakteryzuje się
wyjątkowo dużą plastycznością, dzięki czemu istnieje możliwość
skutecznej korekcji zaburzonych funkcji.
Małe dzieci są bardziej podatne na stosowane wobec nich programy
usprawniania oraz czynią postępy szybciej niż dzieci starsze.
Umiejętności ćwiczone u małych dzieci są łatwiej uogólniane
na nowe przedmioty, sytuacje oraz osoby.
Łatwiej nauczyć nowych zachowań małe dzieci, gdyż wiele ich
autystycznych zachowań ma jeszcze mniejsze natężenie.

Skuteczność wczesnej interwencji
u dzieci z autyzmem:
6.
7.

8.
9.
10.

Terapii nie utrudniają treści, których się dziecko nauczyło wcześniej,
lub co wykształciło w formie nawyków i stereotypii.
Zaległości w zakresie wiadomości, umiejętności oraz sposobów
działania, a także stopień ich odmienności od przyjętych i
akceptowanych wzorów nie narosły jeszcze w znaczącym stopniu.
Rodzice są mniej usztywnieni wieloletnimi doświadczeniami z
dzieckiem oraz ludźmi i instytucjami okazującymi im pomoc.
Rodzice małych dzieci są mniej wypaleni emocjonalnie oraz mają
więcej entuzjazmu do poszukiwań i zmagań.
Rodzice małych dzieci mają więcej energii i zaangażowania w terapię.

Metoda Krakowska
 Metoda symultaniczno-sekwencyjna, sylabowa – metoda wczesnej nauki

czytania opracowana przez logopedę prof. Jagodę Cieszyńską.

 Podstawy neuropsychologiczne oraz wieloletnie doświadczenia

terapeutyczne i logopedyczne.
 Metoda wykorzystuje naturalną skłonności każdego człowieka
do mówienia sylabami.
 Wykorzystuje wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli
mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów
przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej.
 Wszystkie zadania opierające się na pracy prawej półkuli mózgowej
(globalne rozpoznawanie samogłosek, wyrażeń dźwiękonaśladowczych,
rzeczowników w mianowniku) mają na celu wzbudzanie motywacji
dziecka do nauki czytania oraz przeprowadzane są w taki sposób, aby jak
najszybciej przejść do czytania analityczno-sekwencyjnego,
lewopólkulowego.

Metoda Krakowska
 Naukę czytania samogłosek można rozpocząć od 12 miesiąca życia dziecka.

 Może wydawać się nam to za wcześnie. Nie chodzi jednak o samo czytanie,

a o przygotowanie dziecka do czytania.
 Chodzi o: pracę nad skupianiem uwagi, przyzwyczajenie dziecka

do materiału pisanego, pokazywanie prymarnych samogłosek A U I.

Wskazówki
 Należy pamiętać, aby podczas ćwiczeń siedzieć obok dziecka, zapewniając

swobodę jego dominującej ręce.
 Zajęcia powinny odbywać się regularnie, trwać około 15 minut.
 Zawsze przy tym samym stoliku, w pokoju dziecięcym.

Jak organizować miejsce do „zabawopracy”?
 Kiedy pracujemy z maluchami, musimy aranżować naukę wyłącznie w

formie zabawy.
 Czytanie musi kojarzyć się dziecku z przyjemnością i miło spędzonym
czasem.

Jak nauczyć dziecko czytać?
Naukę czytania realizujemy w trzech etapach:
1.
2.
3.

Powtarzanie
Rozumienie
Samodzielne nazywanie

Zanim dziecko zacznie czytać, czyli
jak przygotować do czytania
Ćwiczenia ogólnorozwojowe dzieli się na kilka kategorii, w zależności od
rodzaju stymulacji i typu kształtowanych umiejętności. Są to zatem:

1.

Analiza i synteza wzrokowa



Wszelkie działania dziecka odbywają się pod kontrolą wzroku. Poziom
analizy i syntezy wzrokowej wyznacza szybkość uczenia się czytania i
pisania. Jeżeli dziecko nie jest przygotowane do szybkiego
przeprowadzania analizy bodźców wzrokowych, nie będzie w stanie
uczyć się czytać.
Jak rozwijać te umiejętności u dziecka? Od czego zacząć? Najpierw
wykonujemy ćwiczenia na materiale tematycznym, a potem
atematycznym.



2. Ćwiczenia operacji myślowych


Umiejętność posługiwania się symbolami jest ściśle skorelowana
z procesami opanowania języka.



Wszelkie zadania, które ćwiczą myślenie przez analogię, są pomocne w
odkrywaniu reguł językowych.



Można wyróżnić cztery rodzaje treningu w zakresie operacji
myślowych:
sekwencje
pamięć symultaniczną i sekwencyjną
myślenie przyczynowo-skutkowe
klasyfikowanie







Sekwencje
Szeregowanie i odtwarzanie sekwencji to umiejętność, która warunkuje
posługiwanie się językiem mówionym i pisanym, ponieważ właśnie
mówienie i pisanie polega na odtwarzaniu dźwięków w określonej
kolejności.

Ćwiczenia sekwencji wykonujemy wg zasady:
 naśladowanie, kontynuowanie, uzupełnianie.

Najpierw dziecko odtwarza narysowaną sekwencję, potem kontynuuje wzór i
uzupełnia.

3. Grafomotoryka; koordynacja wzrokowo-

ruchowa


Są to ćwiczenia przygotowujące dziecko do nauki pisania, np. rysowanie
po śladzie, kolorowanie, szlaczki itp..

4. Lateralizacja




Warunkuje spostrzeganie
rzeczywistości.
Układanie od lewej do prawej.

Etapy nauki czytania
 Etap I – od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej

Naukę czytania rozpoczyna się od poznawania samogłosek ustnych – jest
to powrót do prymarnych, niemowlęcych artykulacji. Odczytywanie
samogłosek angażuje głównie prawą półkulę mózgu, która w sposób
symultaniczny, kompleksowy, ujmuje obraz graficzny liter.
 Etap II – od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów

Na drugim etapie nauki poszerzamy zakres sylab otwartych, wykorzystując
nowe spółgłoski: s, z, k, g, j, n.
Korzystamy także z zestawów: samogłoska + sylaba otwarta (np. ANA, ENE
itp.)

Etapy nauki czytania c.d
 Etap III – czytanie sylab zamkniętych

W trzeciej fazie nauczania pracujemy na sylabach otwartych i
zamkniętych z poznanymi dotychczas spółgłoskami, czyli: p, m, b, l, t,
d, w, s, z, k, g, j, n.
 Etap IV – czytanie nowych sylab otwartych
i zamkniętych
Na tym etapie dziecko zapoznaje się z dwuznakami oraz spółgłoską „ł”.
Oczywiście nadal będą one realizowane
w sylabach zamkniętych lub otwartych. Zwiększamy również ilość
wyrazów oraz tekstów.
 Etap V – samodzielne czytanie tekstów
Ostatni etap oparty jest głównie na samodzielnym czytaniu tekstów,
jednak nie oznacza to, że przestajemy pracować na materiale
sylabowym. Nadal ćwiczymy czytanie sylab otwartych i zamkniętych,
tym razem wprowadzając spółgłoski miękkie oraz samogłoski nosowe.

Metoda Dobrego Startu
 Jest jedną z metod terapii psychomotorycznej.
 Opracowana przez M. Bogdanowicz,

na podstawie metody Le Bon Depart.
 Podjęte w ostatnich latach próby dostosowania MDS do pracy dziećmi z

autyzmem – ukazały również efektywność tej metody.

Metoda Dobrego Startu
 Aspekt profilaktyczno-terapeutyczny – rozwijanie funkcji językowych, funkcji
spostrzeżeniowych i integracja percepcyjno-motoryczna.
 Aspekt diagnostyczny – obserwacja zachowania dziecka oraz analiza
problemów i popełnianych błędów.
 Stały schemat zajęć:
 zajęcia wprowadzające,
 zajęcia właściwe,
 zajęcia końcowe.
•

Część zasadnicza:
▫
ćwiczenia ruchowe,
▫
ćwiczenia ruchowo-słuchowe,
▫
ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe.

Metoda Ruchu Rozwijającego
Sherborne
 Głównym założeniem tej metody jest posługiwanie się ruchem jako

narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka i w
terapii zaburzeń rozwoju.
 Metoda ta ma za zadanie rozwijanie przez ruch:
 sprawności ruchowej,
 świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
 świadomości przestrzeni i działania w niej,
 dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego

kontaktu.

Nauka samodzielności
i samowystarczalności
Cele terapii:
 nauczenie samodzielnego jedzenia
 ubierania się
 korzystania z toalety
Wprowadzanie terapii:
 nauka schematu wykonywania poszczególnych czynności (pomoce
wizualne!)
 stopniowanie trudności
 naturalność sytuacji
 nie wolno zmuszać dziecka do wykonywania danej czynności, wzmacniać
uprzedzeń, negatywnych nawyków, stereotypów
 przeniesienie form terapii do domu rodzinnego – kluczowa współpraca z
rodziną!
 ważne codzienne stosowanie z zaangażowaniem wszystkich członków
rodziny

Programy Aktywności Knillów
Cele terapii:
 rozwijanie świadomości ciała
 wzrost dziecięcej aktywności
 przełamywanie barier komunikacji
 rozwijanie kontaktu wzrokowego i dotykowego z dzieckiem
 rozwijanie poczucia bezpieczeństwa
 pobudzanie do działania
Podstawą Programów Aktywności jest doświadczenie przez dziecko ruchów
tj.: naciskania i obracania przedmiotów, przekładania ich z ręki do ręki itp.
Program wzbogacony jest specjalną muzyką, wspomagającą koncentrację.

Terapie wspierające:
 Dogoterapia
 Hipoterapia
 Muzykoterapia
 Inne…

Czynniki warunkujące wybór terapii:
 wiek dziecka
 poziom funkcjonowania dziecka i jego trudności
 koszty usług terapeutycznych
 sytuacja rodziny

Wpływ diety
 wielopłaszczyznowe podejście do terapii autyzmu – poza terapią konieczne

są konsultacje lekarskie i odpowiednie postępowanie dietetyczne
 indywidualne podejście! – brak jednej, zalecanej, ogólnej diety
 niewłaściwie skomponowana dieta, niedobory żywieniowe, alergie
i nietolerancje pokarmowe oraz odmienność przebiegu niektórych
procesów metabolicznych, może wiązać się z występowaniem
nadpobudliwości psychoruchowej, z deficytem uwagi oraz z zaburzeniami
rozwojowymi
 rodzice dzieci z autyzmem często obserwują u swoich pociech
nadpobudliwość, brak koncentracji i liczne dolegliwości ze strony układu
pokarmowego

Postępowanie dietetyczne
Prawidłowo dobrane postępowanie dietetyczne w znaczący sposób może
pomóc w poprawie funkcjonowania dziecka z autyzmem.
 wprowadzanie diety na własną rękę bywa ryzykowne, rzadko jest






skuteczne
prawidłowo skomponowany jadłospis powinien zaspokajać podstawowe
potrzeby organizmu – powinien być zbilansowany i urozmaicony
(bez codziennej monotonii)
szczególnie przydatne konsultacje z osobami mającymi doświadczenie
w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi
kluczem jest dokładna diagnostyka! ( m.in. alergie, nadwrażliwości
pokarmowe, nietolerancja)
dobrze skomponowana dieta nie musi być problematyczna, droga, czy
czasochłonna

Korzyści
Z obserwacji rodziców, właściwe zmiany w diecie mogą przynieść korzyści w
postaci:
 złagodzenia objawów ze strony przewodu pokarmowego
 zmniejszenia częstości występowania biegunek i zaparć
 zwiększenia skupienia uwagi
 zmniejszenia nadaktywności
 poprawy jakości snu

 złagodzenia objawów skórnych
 ogólnej poprawy stanu zdrowia, skupienia uwagi i zadowolenia

Naukowe podłoże interwencji
 nieprawidłowe peptydy w moczu osób cierpiących na autyzm (peptydy –

krótkie cząsteczki utworzone z aminokwasów, będące elementami
konstrukcyjnymi białek)
 w moczu znalezione nierozłożone białka pszenicy, żyta, jęczmienia
i owsa (gluten) lub z mleka zwierzęcego i produktów mlecznych
(kazeina)
 nierozłożone białka są substancjami opioidopodobnymi, takimi jak
morfina czy heroina – objawy u osób uzależnionych przypominają
symptomy występujące u dzieci autystycznych (stłumione odczuwanie
bólu, zaparcia, powolny chód, swędzenie, zapobieganie odczuwania
strachu, głodu, zimna itd.)
 peptydy wpływają na funkcjonowanie mózgu
 po wyeliminowaniu pokarmów produkujących peptydy objawy zanikają

Naukowe podłoże interwencji
 u osób autystycznych uszkodzona umiejętność oczyszczania organizmy

poprzez system siarkowania, co prowadzi do gromadzenia się i krążenia po
organizmie zużytych toksyn, uszkodzenia bariery krew-mózg
(„nieszczelność” jelit i wydostawanie się zanieczyszczeń do krwi
i mózgu)
 wyeliminowanie z diety i środowiska fenoli i salicylanów (ananas,
awokado, bazylia, cukinia, cykoria, czarny pieprz, dżemy, koper,
malina, papryka, pieczarki, rodzynki, winogrona)
• utrudnione trawienie węglowodanów
▫

dostarczenie organizmowi jedynie tych węglowodanów, które wymagają
minimalnego trawienia

Interwencje dietetyczne w leczeniu
autyzmu
 dieta bezglutenowa/bezkadeinowa
 specyficzna dieta węglowodanowa
 dieta katogenna – duża ilość tłuszczów, mała ilość

węglowodanów oraz odpowiednia mieszkanka białek
 płynne odżywki – przy poważnych zapaleniach jelit
 dieta niskoszczawiowa
 i inne
 Decyzja o wprowadzeniu diety musi być poprzedzona

konsultacją dietetyczną!

Rodziny dzieci autystycznych
 Każda zmiana zachowania dziecka, nawet pozytywna, może zburzyć

równowagę systemu rodzinnego:
 często rodzice na małe postępy dziecka reagują zdziwieniem,

niedowierzaniem, czasem nie chcą dostrzec zmiany, albo reagują
niezadowoleniem
 często rodzice sami mają większy problem z pewnymi aspektami
funkcjonowania niż same dzieci
 zmiany bywają trudniejsze dla rodziców niż samych dzieci
• Problem jedzenia- dla mam trudny jest fakt, iż dziecko nie chce jeść, same

ograniczają repertuar potraw. Mamy nie pozwalają dziecku doświadczyć
uczucia głodu.

Stres rodzicielski – przyczyny stresu
 Ograniczone zdolności komunikowania się.

 Niskie umiejętności społeczne.
 Trudności w uczeniu się.
 Brak zewnętrznych oznak zaburzenia połączone z mieszczącą się
w granicach normy inteligencją.

 Zachowania trudne, reakcje innych ludzi (najsilniejsze źródło stresu).
 Zachowania stereotypowe i autostymulacyjne, opór wobec zmian.
 Problemy w zakresie autoregulacji.
 Zaburzenia rytmu okołodobowego.
 Nieprzewidywalność zachowania dziecka.
 Doznawanie frustracji (nieznajomość możliwości dziecka, stopnia zaburzeń
rozwoju).
 Brak umiejętności samoobsługi (zależność od innych).
 Obawa o przyszłość.
 Brak fachowej pomocy.

Konsekwencje stresu
rodzicielskiego
 Pogorszenie stanu zdrowia.
 Pogorszenie relacji wewnątrzrodzinnych.
 Depresja – najczęstsza konsekwencja długotrwałego stresu rodzicielskiego.

 Ryzyko depresji jest większe u osób samotnie wychowujących dziecko

i pozbawionych społecznego wsparcia (Gray i Holden 1992).
 Problem depresji występuje częściej u matek. Bezradność jaką doświadcza
matka w kontakcie z dzieckiem, jest jednym z czynników sprzyjających
depresji.
 Sytuacja rodzeństwa autystycznego dziecka.

Relacja rodzic- terapeuta
Praca z dzieckiem to praca
z rodzicami
 Porozumienie między rodzicami i specjalistami – „wspólny front” w pracy

z dzieckiem.
 Czynnikami utrudniającymi współpracę z rodzicami są:
 Stres
 Wadliwa komunikacja
 Sprzeczne cele, dążenia

 Niemożliwe do spełnienia

oczekiwania stawiane terapeucie

Pomoc rodzicom
 Potrzeba informacji (dotycząca przyczyn trudności doświadczanych przez










dziecko) jest jedną z najważniejszych potrzeb zgłaszanych przez rodziców.
Informacje udzielane podczas przekazywania diagnozy (zasoby, mocne
strony dziecka, źródła pomocy).
Wyjaśnienie trudności z jakimi boryka się dziecko z autyzmem np.
organizowanie i rozumienie informacji pochodzącej ze zmysłów,
komunikacja z innymi.
Przyczyny zaburzeń – ogromna trudność dla specjalisty.
Możliwość rozwoju.
Grupy wsparcia.
Stowarzyszenia zrzeszające rodziców.
Ośrodki pomocy (centra pomocy kryzysowej, inne) – w zakresie terapii
dziecka oraz psychoterapii rodziny.

Trudności w terapii
 Niejasno zdefiniowane cele i obszary pracy.
 Brak postępów (widocznych) jako przyczyna frustracji rodziców,

terapeutów, dziecka.
 Występowanie zachowań trudnych opornych na zmianę.
 Cele terapii mają służyć dziecku, to nie dziecko ma być celem terapii
 Cele dopasowane do możliwości dziecka (tych aktualnych

i potencjalnych)
 Cele muszą być dopasowane do możliwości rodziny (ekonomicznych,
społecznych, intelektualnych, czasowych itp.)

Dziękuję za uwagę
mgr Magdalena Jabłońska

