
„Poznaj zanim ocenisz” 



Europejski Tydzień Autyzmu  
 

O Obchodzenia Europejskiego Tygodnia Autyzmu   

zostało zainicjowane przez Parlament Europejski, 

który w 1996 roku uchwalił Kartę Praw Osób z 

Autyzmem. Jego nadrzędnym celem jest przede 

wszystkim dostarczenie rzetelnej wiedzy 

społeczeństwu na temat autyzmu, uwrażliwienie na 

potrzeby i problemy osób z tym zaburzeniem, a także 

poprawienie dostępu do świadczeń dla osób 

zmagających się z autyzmem i zaburzeniami 

autystycznymi. 

 



Autyzm - co to jest? 

O Nie jest chorobą, ale całościowym zaburzeniem 

rozwoju, co oznacza, że ma wpływ na wszystkie sfery 

funkcjonowania człowieka. 

 

O Ścieżka rozwoju osoby autystycznej jest inna od 

standardowej, co oznacza, że mózg pracuje w 

niestandardowy sposób. 

 



Jak często występuje? 
  

O Statystyki w Stanach Zjednoczonych wskazują, że 

obecnie 1 dziecko na 68 przejawia zaburzenia ze 

spektrum autyzmu 

O W Europie diagnozuje się u około 1 na 100 dzieci. 

O Występuje u chłopców 4 razy częściej niż u 

dziewczynek. 

O Dane wskazują, że liczba dzieci z autyzmem stale 

wzrasta 

 



Objawy autyzmu 

O Autyzm diagnozowany jest na podstawie zachowań i 

cech występujących w trzech obszarach: 

 

A. Interakcje społeczne 

B. Komunikacja 

C. Powtarzalne, stereotypowe zachowania 

 

 

 



Przyczyny autyzmu 

O Aktualnie nie istnieje pojedyncza prosta przyczyna 

O Na wystąpienie spectrum autyzmu wpływają czynniki 

genetyczne i środowiskowe np.: 

o mutacje gentyczne 

o niska waga urodzeniowa 

o infekcje wirusowe w ciąży 

 



Diagnoza autyzmu 

Składa się z: 

O wywiadu z rodzicami 

O obserwacji dziecka 

O analizy źródeł (np. opinii nauczyciela, rodzinnych 

filmików) 

O dodatkowych badań (np. Testy przesiewowe M-CHAT, 

badanie słuchu i wzroku itd.) w celu wykluczenia 

innych przyczyn 

 



Kto stawia diagnozę? 

O Diagnostykę spektrum autyzmu u dzieci 

prowadzą poradnie psychologiczno- pedagogiczne lub 

prywatne ośrodki diagnostyczno-terapeutyczne 

wyspecjalizowane w zakresie spektrum autyzmu 

 

O Diagnozę stawia psychiatra, ale w proces diagnozy 

zaangażowany jest zespół specjalistów: psychiatra, 

psycholog, logopeda i pedagog specjalny. 



Cześć! 
Jestem 
Henio 

Jestem 
autystykiem 



Jak pomóc dziecku z 
autyzmem? 

Komunikacyjnie 



Jak pomóc dziecku z 
autyzmem? 

Funkcjonowanie w społeczenstwie 



Jak pomóc dziecku z 
autyzmem? 

O  redukuj poziom stresu u dziecka 

O  naucz dziecko planować czas i twórz razem z nim rozkłady 
zajęć, żeby zawsze wiedziało, co je czeka 

O  zawsze uprzedzaj, kiedy ma nastąpić jakaś zmiana 

O pracuj na pozytywach, nagradzaj pożądane zachowania, a 
ignoruj te złe 

O pracuj nad elastycznością dziecka, unikając własnych 
schematycznych działań (pamiętaj, że dziecko Cię obserwuje) 

O zawsze próbuj zrozumieć zachowanie dziecka, bo jest ono jego 
komunikatem np. dziecko może rzucać grą lub zabawką, jeżeli 
jest zbyt łatwa lub trudna dla niego, może odepchnąć coś 
czego nie chce, gdy nie umie powiedzieć w tej 
chwili  "nie",  może okazać agresję, jeżeli potrzebuje przerwy, 
bo jest zmęczone, może być przestraszone lub zdenerwowane, 
jeśli znajduje się w zatłoczonym miejscu 

O  
 
 



Jak pomóc dziecku z 
autyzmem? 

O naucz się, które bodźce dziecko uspokajają i 

organizują, a które mu przeszkadzają i są dla niego 

dezintegrujące 

O unikaj bodźców dezintegrujących np. intensywnego 

światła, określony rodzaj hałasu 

O stosuj bodźce, które są dla danego dziecka 

organizujące np. mocny masaż, mały przedmiot, 

którym może manipulować, żeby się skupić 

 



Znane osoby z autyzmem  
O Albert Einstein - fizyk 

Źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein 



Znane osoby z autyzmem  

O Wolfgang Amadeus  Mozart  - kompozytor 

 

Źródło: www.wikipedia.org/wiki/Wolfgang Amadeus_Mozart 



Znane osoby z autyzmem 

O Lionel Messi- piłkarz 

Źródło: www.wikipedia.org/wiki/Lionel Messi 



Bibliografia 
 

O Baron – Cohen S., Bolton P., Autyzm: Fakty, Krajowe Towarzystwo 
Autyzmu Oddzał w Krakowie, Kraków 1999 

O Bragdon A.D., Gamon D., Kiedy mózg pracuje inaczej, Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004 

O Peeters T., Autyzm, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w 
Gdańsku, Gdańsk 1996 

O Bobkowicz-Lewartowska L., Autyzm dziecięcy: zagadnienia diagnozy i 
terapii, Oficyna Wydawnicza „Impuls", Kraków 2005 

O Frith U., Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy, GWP, Gdańsk 2008 

O www.polskiautyzm.pl 

O www. autyzm.org.pl 

O www.wikipedia.pl 

O www.canva.com – zdjęcia 

O www.pixabay.com/pl/images/search/autism/- zdjęcia 

http://www.polskiautyzm.pl/
http://www.wikipedia.pl/
http://www.canva.com/
http://www.pixabay.com/pl/images/search/autism/-
http://www.pixabay.com/pl/images/search/autism/-


Opracowały 

O Anna Karwowska 

O Wioleta Okowiak. 


