
TOLERANCJA DLA 
AUTYZMU

„Najbardziej potrzebujemy kogoś kto zmusi nas do robienia tego, co potrafimy”



DSM V nowa klasyfikacja i zmiany 
diagnostyczne
• zastąpienie pojęcia całościowe zaburzenia rozwoju, 

pojęciem spektrum autyzmu. Obecnie poszczególne „rodzaje” 
autyzmu podzielone są ze względu na natężenie symptomów (skala 
L1 do L3) a nie są oddzielnymi zaburzeniami do diagnozowania. Taki 
podział w klasyfikacji lepiej oddaje stan wiedzy o autyzmie i 
traktowanie go jako spektrum zaburzeń.

• Złączenie dwóch grup objawów z triady zaburzeń – interakcji oraz 
porozumiewania się w 1 grupę nazwaną: komunikacja społeczna i 
interakcja.

• Usunięcie zapisu o tym, że objawy muszą pojawić się przed 3 rokiem 
życia na rzecz zapisu, że pojawiają się we wczesnym dzieciństwie.

https://polskiautyzm.pl/spektrum-zaburzen-autyzmu/


TRIADA ZABURZEŃ AUTYSTYCZNYCH

Autyzm to całościowe zaburzenia rozwoju przejawiające  się w trzech sferach (tzw. triada 
zaburzeń autystycznych):
• komunikowania się,
• interakcji społecznych,
• zachowania i zabawy
Główne zaburzenia w autyzmie widoczne są w sferze komunikacji i interakcjach 
społecznych oraz związane z elastycznością – występowanie powtarzalnych, 
stereotypowych aktywności. Trudności w tych sferach nazywa się czasem triadą 
autystyczną. Osoby ze spektrum autyzmu mogą funkcjonować w różny sposób w zależności 
od nasilenia poszczególnych objawów w tych 3 sferach rozwoju, niektóre osoby mają 
głębokie zaburzenia a inne łagodne trudności. Terapeuci pracujący z osobami z autyzmem 
zgodnie stwierdzają, że każda osoba z autyzmem jest zupełną indywidualnością i u każdej z 
osób autyzm wygląda zupełnie inaczej. W związku z taką różnorodnością objawów, 
obecnie używane jest określenie spektrum zaburzeń autystycznych.

https://polskiautyzm.pl/objawy-autyzmu-u-starszych-dzieci/


Wysoko funkcjonujący autysta – Zespół 
Aspergera

Luke Jackson

ŚWIRY DZIWADŁA I ZESPÓŁ ASPERGERA



Kontakty społeczne

Zaburzenie relacji rówieśniczych

• nieadekwatność sposobów nawiązywania relacji 
rówieśniczych do wieku

• słabe rozumienie reguł i norm społecznych
• nieumiejętność interpretacji zachowań i emocji 

innych ludzi 



Komunikacja

• Brak istotnego opóźnienia w zakresie rozwoju mowy i 
rozumienia języka. 

• Wypowiadanie pojedynczych słów było rozwinięte do 
drugiego roku życia lub wcześniej 

• Komunikatywne wyrażenia były w użyciu do 3 roku 
życia lub wcześniej.



Komunikacja

Deficyty w pragmatycznym używaniu języka

• Ograniczenia w prowadzeniu dialogu 
• Zaburzenia semantyczne (ograniczenie w rozumieniu 

i stosowaniu metafor, przenośni i porównań)
• Brak lub ograniczona prozodia
• Brak lub słaba metakomunikacja (kontakt wzrokowy, 

mimika, pantomimika)



Rozwój poznawczy

 Brak istotnego opóźnienia w rozwoju czynności 
poznawczych (norma intelektualna lub inteligencja 
wyższa niż przeciętna),

Niektóre osoby z ZA  posiadają obszerne informacje  
o faktach związanych  z dziedziną,  która ich 
absorbuje (bronie, lego, statki, dinozaury itp. II wojna 
światowa itd .) 

 Biegłe operowanie faktami przy relatywnie słabym 
poziomie rozumienia i myślenia abstrakcyjnego



Rozwój poznawczy

Ograniczone, powtarzające się stereotypowe wzorce 
zachowań 

• przywiązanie do niefunkcjonalnych rytuałów
• sztywność zachowań jako obrona przed zmianami
• manieryzmy ruchowe
• zaburzona wyobraźnia



Zaburzenia towarzyszące

• Niezgrabność ruchowa obejmująca: poruszanie się,
równowagę, sprawność manualną, pisanie ręczne,
koordynację ruchową, rytm i naśladowanie ruchów

• Deficyt uwagi (stąd błędna interpretacja że uczeń nie
słucha, a on zwyczajnie nie słyszy z uwagi na nadmiar
bodźców, których jego mózg nieselekcjonuje, wyłączanie się

• Podwyższony poziom stresu, napięcie ruchowe
• Niski poziom umiejętności społecznych (np. nie sygnalizuje

potrzeb)
• Nadwrażliwość na bodźce wzrokowe i słuchowe, dotykowe

!!!
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