
Au ty sta idzie do szko ły
Au tyzm jest za bu rze niem roz wo jo wym, któ re in ge ru je od wew nątrz w ca łą oso bo wość czło wie ka. Obej mu je nie -
pra wi dło wo ści w sfe rze spo łecz nej i ko mu ni ka cji oraz ogra ni czo ne i pow ta rza ją ce się wzor ce za cho wań. Ob ja wy
są róż no rod ne, a każ da oso ba z au tyz mem jest in na, roz wój jest nie har mo nij ny, stąd dzie ci mo gą w jed nej sfe -
rze roz wo jo wej fun kcjo no wać bar dzo wy so ko, a w in nej już znacz nie po ni żej nor my. Dla te go też tak trud no
wybrać od po wied nią dla dziec ka pla ców kę edu ka cyj ną, a jest to wy bór przed któ rym obec nie sta ją ro dzi ce.

Co cha rak te ry zu je za cho wa nie osób z za -
bu rze nia mi ze spek trum au tyz mu? 
• czę sto izo lu ją się od gru py, 
• przy wią za ne są do pew nej sta ło ści cza -

su i prze strze ni, np. ukła da ją przed mio -
ty za wsze w ten sam spo sób, źle
re a gu ją na zmia ny, wy ka zu ją dzi wacz -
ne dla in nych za cho wa nia i ma nie ryz -
my jak np. ob ra ca nie się wo kół włas nej
osi, trze po ta nie dłoń mi, 

• są mo no te ma tycz ne – mó wią głów nie
na te ma ty bę dą ce w krę gu ich za in te -
re so wań, mo gą u nich wy stę po wać
wy biór cze zdol no ści, 

• nie ro zu mie ją sy tu a cji spo łecz nych
oraz emo cji in nych, przez co czę sto za -
cho wu ją się nie sto so wa nie do sy tu a cji,
moc no skra ca ją dy stans w kon tak tach
spo łecz nych np. po przez do ty ka nie,
przy tu la nie się do ob cych osób,

• czę sto są nie świa do me ze wnętrz nych
za gro żeń, co na ra ża je na utra tę zdro -
wia lub na wet ży cia. 

Znam do ro słe oso by z au tyz mem, któ re
wy bie ga ją na gle na uli cę czy pró bu ją róż -
nych np. cie ka wie dla nich pach ną cych
sub stan cji – mó wi Ka ta rzy na Mar ci niak,
Dy rek tor pla có wek PRO MI TIS w War sza -
wie – Au tyzm mo że mieć róż ny sto pień
na si le nia, a każ da oso ba wy ma ga in dy -
wi du al ne go po dej ścia. Dla te go tak waż -
ny jest wy bór wła ści wej ścież ki
edu ka cyj nej – mo że on za wa żyć na przy -
szło ści dziec ka.

Wie le za cho wań osób z au tyz mem spo wo -
do wa nych jest bra kiem po czu cia bez pie -
czeń stwa oraz nie zro zu mie niem sy tu a cji,
te go cze go się od nich ocze ku je. Cza sa mi
stwo rze nie od po wied nich wa run ków np.
przez da nie oso bie na rzę dzi do ko mu ni ka -
cji, pla no wa nie z nią roż nych czyn no ści,
or ga ni zo wa nie prze strze ni, w ja kiej prze -

by wa, po wo du je, że ta ka oso ba jest spo -
koj niej sza, ła twiej się uczy, ma wię kszą
mo ty wa cję do dzia łań. Ta kie wa run ki by -
wa ją trud ne do osią gnię cia na wet w szko -
łach in te gra cyj nych.

Kie dy za pew ni my kom fort, po czu cie kon -
tro li i wpły wu na oto cze nie, mo że my
sku pić się na edu ka cji czy te ra pii. Two -
rząc pla ców ki PRO MI TIS, wy cho dzi liś my
właś nie z ta kie go za ło że nia i na co dzień
ob ser wu je my ko lej ne suk ce sy na szych
uczniów – wspo mi na Ka ta rzy na Mar ci -
niak, Dy rek tor pla có wek PRO MI TIS w War -
sza wie – co istot ne, dba my, aby dzie ci
mia ły jak naj częst szy kon takt ze zwy -
kłym ży ciem – or ga ni zu je my wyj ścia 
do ki na, re sta u ra cji czy skle pów. 

Szko ła czy przed szko le ma po zy tyw ne
nasta wie nie do pó ki dziec ko nie prze szka -

dza. Je że li prze szka dza to za czy na ją się
prob le my i wte dy ro dzi ce dzwo nią 
do PRO MI TIS. Za wsze wte dy mó wię, że
mie li szczę ście, że ich dziec ko za kwa li fi ko -
wa ło się do tych „nie grzecz nych” – wy jaś -
nia Ka ta rzy na Mar ci niak. Go rzej jak
dziec ko jest spo koj ne, cho dzi np. wzdłuż
ścia ny, nie odzy wa się, ba wi w ką cie za -
baw ką, a ro dzi ce na ko niec dnia do sta ją
in for ma cję, że wszyst ko by ło w po rząd ku.
Do przed szko li PRO MI TIS tra fia ją na wet
dzie ci 7-let nie, któ re tak prze trwa ły w pla -
ców kach ma so wych czy in te gra cyj nych.
To prze ra ża ją ce ile cza su stra ci ły, nie ma -
jąc od po wied nie go wspar cia. 

W szko le te ra pe u tycz nej kla sy są bar dzo
ma łe, czę sto nie li czą na wet czte rech
uczniów. Ta ka or ga ni za cja na u ki da je
gwa ran cję peł nej uwa gi po świę co nej
dziec ku, do strze że nia po trzeb i ogra ni -
czeń. Dziec ko nie sta je się obiek tem
drwin i pro wo ka cji ze stro ny ró wieś ni ków
– bo ta kie do świad cze nia czę sto ma ją
rodzi ce uczniów z au tyz mem, któ rzy przy -
go dę z sy ste mem edu ka cyj nym roz po -
częli od pla có wek ma so wych lub
in te gra cyj nych. 

Do ty czy to tak że dzie ci z zes po łem As per -
ge ra, któ re ma ją trud ność z kon tro lo wa -
niem emo cji, są na ogół bar dziej wraż li we
na bodź ce ze wnętrz ne, pro wo ko wa ne ła -

two wcho dzą w kon flikt. Czę sto nie ro zu -
mie ją za sad i norm spo łecz nych, są moc -
no ego cen trycz ne m.in. z po wo du
zaburzeń w zakresie empatii. Tu trzeba
inten syw nie pra co wać nad umie jęt no ścia -
mi spo łecz ny mi, a wie le szkół nie jest
przy go to wa nych do pra cy z te go ty pu
uczniem. Na wet szko ły in te gra cyj ne, mi -
mo naj lep szych chę ci, nie za wsze są
w sta nie spro stać wy zwa niom, ja kie nie -
sie pra ca z dzieć mi z za bu rze nia mi 
ze spek trum au tyz mu. 

Oczy wi ście nie do ty czy to wszyst kich dzie -
ci z ca ło ścio wy mi za bu rze nia mi roz wo ju.
Z pew no ścią są oso by, któ re od naj dą się
w szko le ma so wej, ale je że li po ja wia ją się
trud no ści lub już na eta pie przed szkol nym
dziec ko nie naj le piej so bie ra dzi ło, war to
zor ga ni zo wać edu ka cję w bar dziej kom -
for to wych i bez piecz nych dla nie go wa -
run kach – mó wi Ka ta rzy na Mar ci niak.
Na u ka w pla ców ce te ra pe u tycz nej to tak -
że for ma przy go to wa nia do przej ścia 
do wię kszej gru py w szko le in te gra cyj nej
czy ma so wej. 

Sta jąc przed wy bo rem naj lep szej dla
dziec ka pla ców ki, war to wziąć pod uwa -
gę, jak fun kcjo nu je i cze go po trze bu je
przy szły uczeń i czy pre fe ro wa na pla ców -
ka za pew ni dziec ku kom fort ucze nia, in -
dy wi du al ne po dej ście i bez pie czeń stwo. 

Za pra sza my wszyst kich ro dzi ców i dzie ci
na dni otwar te na szej Te ra pe u tycz nej
Szko ły Pod sta wo wej Pro mi tis, któ re od -
bę dą się 12 ma ja od go dzi ny 14.00 przy
uli cy Wi leń skiej 18. Do dys po zy cji ro dzi -
ców bę dą spe cja li ści, któ rzy na co dzień
pra cu ją z dzieć mi z au tyz mem, Zes po łem
As per ge ra, któ rzy od po wie dzą na nur tu -
ją ce py ta nia i roz wie ją wąt pli wo ści. 

PRZED SZKO LA
TERAPEUTYCZNE PROMITIS
www.autyzm-przedszkole.pl
TERAPEUTYCZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA PROMITIS
www.autyzm-szkola.pl
tel. 796 090 762


