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Podstawowe zasady organizacji procesu kształcenia dzieci ze spektrum autyzmu. 

Edukacja dzieci i młodzieży z ASD (spektrum zaburzeń autystycznych)  jest 

wyzwaniem dla wielu pedagogów.  Ze względu na fakt wzrastającej liczby dzieci z autyzmem  

w populacji, każdy nauczyciel powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności  

w zakresie kształcenia tej grupy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

Priorytetem w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu jest indywidualizacja procesu 

kształcenia. Tylko dostosowanie wymagań do realnych potrzeb i możliwości dziecka 

umożliwi mu osiągnięcie sukcesu edukacyjnego. Kluczowym jest również dbałość  

o funkcjonalność w nauczaniu. Naukę należy rozpocząć od nabycia umiejętności 

praktycznych, niezbędnych do dalszego rozwoju, samostanowienia  i warunkujących 

nabywanie kolejnych kompetencji społecznych i komunikacyjnych na miarę potrzeb  

i możliwości dziecka. Edukacja musi być  nieodłącznie związana z procesem terapeutycznym. 

Istotnym elementem edukacji jest dogłębne poznanie sposobu funkcjonowania ucznia  

w zakresie reaktywności sensorycznej i sytuacyjnej, sposobów komunikacji, rodzajów 

zachowań trudnych występujących u konkretnej jednostki w przypadku napięcia 

emocjonalnego związanego  np. z brakiem rozumienia zaistniałej sytuacji. Bardzo ważnym 

aspektem w nauczaniu dziecka ze spektrum autyzmu jest kompleksowość oddziaływań. 

Ważne, by ujednolicone zostały zasady pracy i wszelkich działań edukacyjno-

wychowawczych. Wszyscy nauczyciele oraz pracownicy szkolni powinni posiadać 

podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania dziecka z ASD. 

Planując edukację dziecka ze spektrum autyzmu warto zadbać o proces adaptacyjny, 

który powinien rozpocząć się przed początkiem roku szkolnego. Wskazane jest, by uczeń 

poznał wychowawcę lub grupę nauczycieli wcześniej, najlepiej  w warunkach domowych  lub 

szkolnych, najlepiej podczas wakacji, gdy w szkole nie ma uczniów i dziecko może 

przyzwyczaić się do nowego miejsca, bez obarczania jego zmysłów dodatkowymi bodźcami 

w postaci hałasu, zapachu, ruchu. Program adaptacyjny powinien obejmować poznanie szkoły 

i jej poszczególnych pomieszczeń, podstawowych zasad zachowania oraz np. wdrożenie 

dziecka do planu aktywności obowiązującego w placówce. W zależności od poziomu rozwoju 

dziecka przygotowujemy szkołę i klasę, by uczeń z ASD mógł w niej funkcjonować. Czasem 

sprawdza się wykonanie specjalnej mapy z zaznaczonymi w odpowiedni sposób ważnymi 

miejscami dla dziecka: klasą lekcyjną, świetlicą, szatnią, toaleta, stołówką. W każdym z tych 

pomieszczeń można oznaczyć graficznie miejsce, które dziecko zawsze będzie odczytywało 

jako własne. Dla niektórych dzieci z autyzmem podjęcie decyzji na którym krześle usiąść  

w świetlicy jest po prostu niemożliwe - budzi lęk, wprowadza chaos w myśleniu i może 

spowodować nasilenie zachowań niepożądanych. Już na tym poziomie organizacji procesu 

edukacyjnego należy zadbać o odpowiednie warunki pracy, w tym również komfort 

sensoryczny dziecka. Warto zwrócić uwagę na rodzaj dekoracji w klasie. Zasada „czym mniej 

tym lepiej” jest podstawową zasadą. Kolorowe gazetki ścienne w klasie mogą wprowadzać 

niepotrzebny natłok bodźców wzrokowych i powodować wyłączanie się dziecka  

z jakiejkolwiek aktywności lub wchodzenie w stereotypie, by doznać ukojenia i wyciszenia. 



Stereotypie  i zachowania rutynowe są dla dziecka bardzo ważnym aspektem jego 

funkcjonowania. „W autyzmie stereotypie służą zachowaniu niezmienności sytuacji, 

przewidywanego rytmu występujących zmian, wprowadzają w stan transu, autostymulują”
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U dzieci z niskim potencjałem intelektualnym i autyzmem stereotypie są  zazwyczaj związane 

z potrzebą dostarczenia sobie doznań sensorycznych. U dzieci w normie intelektualnej ze 

spektrum autyzmu zachowania te przyjmują charakter sekwencyjny pod postacią kilku 

występujących po sobie określonych ruchów lub czynności. Ważne jest, by nauczyciel 

wiedział i rozumiał, iż są to dla dziecka czynności przymusowe, które czasem stanowią 

jedyny przejaw ekspresji dziecka z ASD. Wiele działań dezintegracyjnych nasila się  

w przypadku narastania trudności komunikacyjnych, zmęczenia i przeładowania 

sensorycznego. Wypracowanie odpowiedniego postępowania nauczyciela w przypadku 

zachowań stereotypowych jest trudnym, lecz niezbędnym elementem w pracy z dzieckiem ze 

spektrum autyzmu. Priorytetem musi być  bezpieczeństwo dziecka i innych uczniów w klasie. 

Wielu pedagogów próbuje „walczyć” ze stereotypiami przerywając je lub próbując 

przekierować uwagę dziecka na inne działania. Czasem takie postępowanie przynosi 

chwilowy skutek a czasem powoduje nasilenie zachowań rutynowych. Warto zawsze 

poddawać analizie przyczyny i cel  sposobu działania i zachowania ucznia. Przyczyną 

najczęściej jest zmęczenie, niezrozumienie i  lęk, celem zaś,  chęć zniwelowania zaistniałego 

stanu, potrzeba wyrównania napięcia zaistniałego w układzie nerwowym. Zrozumienie sensu 

tych aktywności powoduje, że zaczynamy je postrzegać jako element ekspresji, przejaw 

aktywności, autoterapię. Jeśli chcemy „odebrać” dziecku określone stereotypie, to spróbujmy 

mu dać w zamian aktywność, która jest rozwojowa i zaspokaja bieżące potrzeby dziecka. Jeśli 

„odbierzemy” dziecku jego  manieryzmy nie dając nic w zamian, możemy być pewni,  

że dziecko będzie dążyć do zaspokojenia własnych potrzeb prezentując inne zachowania, 

które będą  nasilone i często nieakceptowane przez grupę rówieśniczą. W każdym przypadku 

należy analizować, na ile stereotypie ograniczają rozwój innych aktywności  dziecka i na ile 

wpływają na pogłębienie izolacji społecznej wynikającej dodatkowo z braku akceptacji przez 

grupę rówieśniczą w związku z prezentowanymi zachowaniami.   Niektóre dzieci z ASD będą 

potrzebowały w trakcie trwania procesu kształcenia „miejsca wyciszenia”, zwłaszcza  

w  przypadku przeładowania układu  nerwowego zbyt durzą ilością bodźców sensorycznych.  

Często jest to element trudny do realizacji w klasie, zwłaszcza, gdy jest niewielka. Warto 

jednak zadbać o to, gdyż niezaspokojenie tej potrzeby będzie skutkowało wzrostem napięcia 

emocjonalnego i poszukiwaniem innych sposobów na  ukojenie |sensoryczne np. 

wchodzeniem pod ławkę lub krzesło, chowaniem się do szafek lub w inne atrakcyjne  

w  ocenie dziecka miejsce. Czasem takim ustronnym miejscem, przygotowanym przez 

nauczyciela może być np. mały jednobarwny namiot samorozkładający  lub duże kartonowe 

pudło do którego uczeń może wejść również podczas przerw międzylekcyjnych i wyciszyć 

przeładowane bodźcami zmysły. Należy ustalić jasne zasady korzystania z takiego miejsca, 

by nie wprowadzać chaosu  i nie przerywać toku zajęć. W tym celu można wykorzystać 

odpowiedni sygnalizator lub system komunikacyjny np. podniesienie lub wskazanie przez 
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ucznia zielonego koła, które  zawsze będzie informacją dla nauczyciela „potrzebuję przerwy”. 

Nauczyciel poprzez wzięcie sygnalizatora do ręki zezwala na odpoczynek w ustalonym 

miejscu. Wszystkie te czynności muszą być wcześniej szczegółowo ustalone i przebiegać 

zawsze w ten sam sposób. Dzięki takiemu postępowaniu symbole i czynności nabierają dla 

dziecka z ASD odpowiedniego znaczenia. Na etapie przygotowań należy przemyśleć jakiego 

rodzaju planu aktywności będzie potrzebował nasz podopieczny. Dobór rodzaju planu 

aktywności uzależniony jest między innymi od możliwości intelektualnych dziecka, sposobu 

komunikacji i rozumienia poleceń słownych, możliwości percepcyjnych. Niezbędnym 

elementem w procesie kształcenia dziecka ze spektrum autyzmu jest poznanie  jego systemu 

komunikacyjnego. Nie może być mowy o procesie edukacyjnym bez komunikacji 

dostosowanej do możliwości i potrzeb ucznia. Wśród dzieci z ASD jest duża różnorodność  

w zakresie umiejętności posługiwania się mową i rozumienia jej oraz wykorzystywania mowy 

do komunikacji. Zawsze jednak w tej sferze rozwoju występują deficyty a ich nasilenie 

warunkuje w dużym stopniu poziom ogólnego funkcjonowania dziecka w grupie klasowej  

i szanse na osiągnięcie sukcesów edukacyjnych. Jeśli dziecko nie posługuje się mową lub 

posługiwanie się nią nie służy komunikacji należy wprowadzić komunikację wspomagającą 

lub alternatywną- AAC. Jeżeli dziecko ma wprowadzony system, który zna, to powinniśmy 

bazować na tym systemie. W przypadku, gdy dziecko potrafi już czytać sprawa jest o tyle 

łatwiejsza, iż możemy wykorzystywać tę umiejętność np. do odczytywania programów 

aktywności, które mogą być hasłowym planem działań, czasem w miarę potrzeb wspartym 

odpowiednim obrazem graficznym. Jeśli dziecko komunikuje się w sposób werbalny istotne 

jest jasne formułowanie skierowanych do niego komunikatów. Krótkie polecenia słowne  

i pisemne ułatwiają dziecku realizację stawianych przed nim zadań. Należy bezwzględnie 

unikać dwuznaczności i metafor. Wskazane jest ćwiczenie z dzieckiem różnych stylów 

wypowiedzi, uczenie  zwrotów grzecznościowych oraz sformułowań, które mogą być 

zastosowane w różnych sytuacjach społecznych. Wskazane jest wspieranie poleceń słownych 

w sposób angażujący inne zmysły w tym głównie wzrok. Wiele dzieci z autyzmem ma bardzo 

dobrą pamięć wzrokową. Wsparcie procesu edukacyjnego ilustracjami, planami, zdjęciami, 

diagramami powinno być stałym elementem każdych zajęć. Poprzez wsparcie wizualne słowa 

dla dziecka z ASD nabierają znaczenia. W nauczaniu dzieci z autyzmem należy bazować na 

zainteresowaniach i upodobaniach dziecka z czasem je rozszerzając. Jeśli ulubioną tematyką 

dziecka jest np. kosmos, to na lekcji matematyki dziecko chętniej będzie się podejmowało 

wykonywania zadań, których treść będzie z nim związana. Dobry pedagog podczas wnikliwej 

obserwacji dostrzeże mocne strony dziecka, na których będzie bazował rozpoczynając proces 

edukacyjno-terapeutyczny. Indywidualizacja procesu kształcenia dziecka z autyzmem 

powinna dotyczyć przede wszystkim metod i form pracy, które powinny być atrakcyjne  

z punktu widzenia ucznia.  W procesie nauczania niezbędne jest również stosowanie 

odpowiednich pomocy edukacyjnych. Można wykorzystać w pracy programy multimedialne 

jak również ilustracje i  schematy ułatwiające zrozumienie i zapamiętanie omawianych treści 

programowych. W przypadku trudności dziecka z rozumieniem poleceń należy instruktaż 

słowny łączyć z pokazem, ilustracją, schematem, wzorcem postępowania. Istotnym 

elementem w edukacji dziecka ze spektrum autyzmu jest również kształcenie odpowiedniej 

motywacji do nauki, która w dużej mierze warunkuje sukcesy dziecka. Warto zastosować 

metodę wzmacniania pozytywnych zachowań. Niezbędne jest również wypracowanie 



odpowiedniego sposobu reagowania na prezentowane przez dziecko zachowania trudne tak, 

by uniknąć ich wzmacniania. Wszystkie działania rozpoczynamy od strukturalizacji we 

wszystkich zakresach lub tylko takich, które są dziecku w danym momencie niezbędne. 

Przejrzystość i stałość struktur pozwolą obniżyć poczucie lęku, zrozumieć sytuację, opanować 

nowe umiejętności. Nauczyciel pracujący z dzieckiem autystycznym powinien dużo 

wcześniej planować proces edukacyjny i w miarę możliwości przewidywać mogące 

występować w nim zmiany. Należy pamiętać o wcześniejszym informowaniu dziecka z ASD 

o takich sytuacjach. Nie ma tu mowy o spontanicznym wyjściu na spacer lub odwołaniu 

zapowiedzianego sprawdzianu. Takie sytuacje burzą porządek i plan dnia dziecka, 

wprowadzają chaos i niepokój, mogą wywołać lawinę zachowań trudnych. W miarę rozwoju 

dziecka i nabywania nowych kompetencji można rozszerzać stopniowo struktury w których 

dziecko funkcjonuje. Ważne, by robić to w sposób przemyślany i zaplanowany. „Nauczanie 

i wychowanie dziecka z autyzmem jest niezmiernie trudne. Praca z dzieckiem wymaga 

zarówno dużej wiedzy, jak i gotowości do poszukiwania nowych informacji na temat 

autyzmu, nowych metod leczenia i metod terapeutycznych. To długi proces, w którym 

sukcesy przeplatają się z porażkami, jednak aby tych porażek było jak najmniej, konieczna 

okazuje się współpraca specjalistów z zakresu medycyny, psychologii i pedagogiki”.
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