
Światowy Dzień 

Świadomości Autyzmu 
Każdego roku 2 kwietnia, chcąc okazać solidarność z osobami z zaburzeniami 

autystycznymi, dopinamy do stroju niebieską wstążeczkę. W tym roku wiele z 

nich nie zobaczy tego symbolu akceptacji – spędzą ten dzień w domach, z 

najbliższymi opiekunami, rodzicami, dziadkami, rodzeństwem. Nadal jednak 

potrzebują wsparcia i pomocy w odnalezieniu się w skrajnie nowej 

rzeczywistości. Autystom jest teraz szczególnie trudno – są pozbawieni 

codziennego rytmu chodzenia do przedszkoli i szkół, kontaktu nie tylko z 

ważnymi dla nich dorosłymi – nauczycielami, terapeutami, ale też 

rówieśnikami. 

Codzienna praca na rzecz bliskości 

Szacuje się, że w Polsce żyje ok. 400 tysięcy osób z autyzmem w każdym wieku. 

Ci mali bohaterowie codziennie, często od wielu lat, próbowali wydostać się 

z własnej izolacji, narzuconej przez ich chorobę. Podejmowali czasem wielkie 

próby nawiązania relacji, czasem tak małe, że niemal niewidoczne. Jednak 

wszystkie ważne. W różnorodnych placówkach uczyli się tego, jak patrzeć w 

oczy, jak wspólnie bawić się plasteliną, jak opiekować się lalką, jak być z innym 

człowiekiem bez strachu. Jak zaciekawiać się drugą osobą, jak żyć w grupie. 

Ci starsi pracowali ciężko, by zrozumieć zachowania rówieśników, odgadnąć 

pozornie proste żarty, umieć włączyć się do rozmowy. A kiedyś zaprzyjaźnić, 

móc pracować i żyć z innymi. 

Niezauważalni tytani 

Ogromny wkład w funkcjonowanie dziecka z całościowymi zaburzeniami 

rozwoju ma rodzina. Opieka nad takim maluchem czy uczniem jest bardzo 

intensywna – wymaga dużej cierpliwości, wielkich pokładów dobrych chęci i 

spokoju. Gdy nie ma możliwości przekazania berła odpowiedzialności 

nauczycielom, terapeutom, czy innym opiekunom, obciążenie rodzica może być 

naprawdę duże. 

By nie przerywać ciągu pracy z podopiecznym terapeuci wysyłają rodzicom 

wskazówki do pracy, nauczyciele proszą o wykonywanie różnych zadań, tak by 



dziecko jak najmniej straciło. Ważne jest jednak, by znaleźć czas na zwykłą, 

nawet niedługą rozmowę z rodzicem. Dać mu przestrzeń, by mógł trochę 

zwentylować własne uczucia, troski, by mógł zwyczajnie ,,wygadać” się w tym 

trudnym okresie. Pozwolić, by mógł choć na chwilę oddać komuś swój ciężar, 

nawet jeśli tylko metaforycznie. Wsparcie dla rodzica małego autysty naprawdę 

przekłada się na to, jak funkcjonuje samo dziecko. A zbyt często się o tych 

rodzicach zwyczajnie zapomina, pracując na rzecz rozwoju ich pociechy. 

Zachwiana rutyna 

Autyzm to zaburzenie rozwoju, które ma wpływ na jakość i sposób budowania 

relacji, rozumienia sytuacji społecznych, regulację emocji i umiejętność uczenia 

się. Bardzo istotną cechą jest również przywiązanie do powtarzalności, rutyny, 

niechęć do zmian, trudności w adaptacji do nowych sytuacji. Zwłaszcza małe 

dzieci mają kłopot z nawet najmniejszą zmianą w domowym rytmie. 

Obecnie ich życie stanęło na głowie, dlatego tak ważne jest, by spróbować 

utrzymać jak najwięcej tej rutyny, która budowała ich poczucie bezpieczeństwa. 

Pamiętając jednak, że dziecko cierpiące na autyzm może mieć trudność w 

zrozumieniu tego, czemu coś, co działo się w konkretnej sekwencji w 

przedszkolu, nagle dzieje się w domu. Bardzo trudnym zadaniem rodzica jest 

wypracowanie takiego planu dnia, by zachować podobną część ,,domową”, jak 

wcześniej i tę część ,,szkolną” lub ,,przedszkolną” zorganizować tak, by dziecko 

przeżywało jak najmniej frustracji. 

Czas na adaptację 

Wydaje się, że w sytuacji pracy z autystami nie ma sensu narzucać planu, który 

nie sprawdził się w tzw. ,praniu”. Dlatego wydaje się, że najlepsza byłaby 

wspólna burza mózgów z rodzicem tak, aby potrzeby dziecka dopasować do 

tego, jakie cele chciałby osiągnąć nauczyciel. W pierwszych tygodniach 

dopracowywania codziennej rutyny cele edukacyjne czy terapeutyczne warto 

ograniczyć do minimum, co nie znaczy, że należy tych działań zaniechać. 

Dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju nie wskoczą, jak gdyby nigdy nic w 

nową rzeczywistość. Potrzebują dużego wsparcia, opieki, pomocy w wyciszeniu 

ich ogromnego lęku, który utrata rutyny na pewno wzbudzi. 

Przeczytaj również: 



 Praca z dzieckiem autystycznym – jak znaleźć najlepsze metody 

TUTAJ>> 

Pomoc zdalna nauczyciela pracującego z autystykiem 

Wydaje się, że najlepszą pomocą nauczyciela byłoby wspieranie rodzica w tym, 

by dziecko wyciszyć i przyzwyczaić do nowych warunków. Można pomyśleć o 

tym: 

 jakie zajęcia, zabawy w szkole/przedszkolu dziecko lubiło najbardziej, 

 jaki rodzaj aktywności je wyciszał, uspakajał, 

 czy jest rówieśnik, z którym chciałoby nawiązać kontakt przez kamerę, 

 czy są piosenki, wierszyki, filmiki, które kojarzą się dziecku pozytywnie, 

 w jaki sposób nauczyciel czy terapeuta może nawiązać z dzieckiem 

kontakt (czy to będzie praca na wideokonferencji, czy nagrywanie 

filmików, czy rozmowa telefoniczna) i jaka będzie regularność takich 

spotkań. 

Pewne jest, że warto utrzymać relację z dzieckiem, nawet gdyby miało to być 

bierne oglądanie przez malucha filmików z ulubioną panią czy panem. W ten 

sposób będzie zdecydowanie łatwiej wrócić do realnego kontaktu, kiedy już to 

będzie możliwe. A na pewno takie nagranie będzie świetnym prezentem na 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu dla całej niebieskiej rodziny! Niech 

czują, że o nich pamiętamy! 
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