Autyzm
poznaj zanim ocenisz
Zespół pedagogów specjalnych SP 114

2 KWIETNIA
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
Akademia specjalistów – Film
https://www.youtube.com/watch?v=IVbkH6o-PfA&t=121s

Czym jest autyzm
Autyzm to odmienny sposób rozwoju człowieka. Człowiek rodzi się jako
autystyczny, jednak nie jest możliwe stwierdzenie autyzmu zaraz po
urodzeniu.
Charakterystyczne cechy autystów:
a.

komunikują się w odmienny sposób (niektóre nie mówią wcale, niektóre
nie potrafią używać mowy do komunikacji, niektóre mówią płynnie)

b.

inaczej nawiązują relacje z innymi (nie potrafią przyjąć punktu
widzenia innej osoby, nie rozumieją przenośni, żartów, nie rozumieją
mowy ciała – odbierają słowa innych dosłownie), a także inaczej
wyrażają emocje i reagują na otoczenie

c.

mają inne wzorce zachowań (ograniczone, powtarzające się,
schematyczne np. powtarzanie słów, dźwięków, trzepotanie rękoma)

Ponieważ wszystkie wymienione już cechy występują z różną siłą, nie ma
dwóch identycznych osób z autyzmem. Mówi się więc o spektrum autyzmu.
Jest to określenie które można przedstawić za pomocą osi. Umieszczone
na niej buźki pokazują poziom funkcjonowania osób z autyzmem.
Na początku osi znajdują się osoby niskofunkcjonujące – nie zdolne do
samodzielnego życia, wymagające wsparcia i pomocy przez cały czas.
Na końcu zaś znajdują się osoby z Zespołem Aspergera oraz ci których
nazywa się wysokofunkcjonującymi autystami – są oni zdolni do
samodzielnego życia, nauki czy pracy, ale wsparcia, zrozumienia i pomocy
wymagają równie mocno.
Spectrum jest nieskończone – dlatego wszyscy możemy być autystami ☺

Historie z życia wzięte
Duża szkoła podstawowa w Warszawie.
Przerwa lekcyjna, tłok, krzyki z tysiąca gardeł, chłopaki rzucają w siebie
piórnikami, ktoś kopnął tornister, który sunie bezwładnie przez korytarz.
Na podłodze leży chłopiec z czwartej klasy i wrzeszczy przenikliwym
głosem. Nad nim stoi nauczycielka i powtarza bez wiary w sukces, żeby
wstał.

Koledzy z klasy mają z niego niezłą bekę. Wiedzą, że chłopiec ma autyzm
i że codziennie wije się i krzyczy leżąc je na podłodze.
Jednak nie wiedzą dlaczego.
A on robi tak dlatego, że hałas szkoły odczuwa jak gwóźdź wbijany w
ucho, nie jest w stanie go znieść i zagłusza go, krzycząc. A kiedy ktoś nad
nim skacze i popycha go, wpada w agresję.
Tak się broni przed nadmiarem bodźców.
Jak to autystyk.

Historie z życia wzięte
Inna szkoła, w innym mieście.
Chłopiec mówi mamie po lekcjach, że ma w klasie wielu
przyjaciół.
Poznaje to po tym, że się do niego uśmiechają. A jak ktoś się
uśmiecha, to przecież znaczy, że go lubi.
Gdyby mama była w szkole przy chłopcu, wiedziałaby, że dzieci
się nie uśmiechały, tylko śmiały i nie do niego, tylko z niego,
obrzucając go przy tym wyzwiskami.
On tego nie rozróżnia, bo nie rozróżnia ludzkich emocji i
intencji.
Jak to autystyk.

Historie z życia wzięte
Jeszcze inna szkoła.
Chłopiec ma zespół Aspergera i ADHD, zaburzenia, które często
występują razem.
Koledzy lubią go podpuszczać, żeby łaził po klasie w czasie lekcji
albo kładł się na podłodze.
Oni umieją wyhamować podczas szalonej zabawy, podczas której
kopią się i biją, wiedzą, że pewnej granicy nie mogą przekroczyć.
On nie wie, kopie za mocno.
Dyrektor szkoły decyduje, że jedyne rozwiązanie to przenieść go na
nauczanie indywidualne.
Jednak bez kontaktu z rówieśnikami chłopiec nigdy się nie nauczy,
jak między nimi żyć.

Te historie przydarzyły się prawdziwym dzieciom, dzieciom
które są zdolne do nauki, uczniom którzy mogą z powodzeniem
skończyć szkołę, studia i znaleźć dobrą pracę.

Ich problem polega na tym, że:
- nie rozumiejąc relacji jakie tworzą się między ludźmi,
-

nie rozumiejąc ich emocji, intencji i zamiarów

muszą poradzić sobie z innymi ludźmi i nauczyć się między
nimi żyć.
Ich problem stają się również zbyt często również inni ludzie –
ludzie bez autyzmu.

Coś do obejrzenia dla dorosłych
(rodziców i nauczycieli)
Karol i Łukasz
https://www.youtube.com/watch?v=doQE3MvZzpg

Autyzm. Każdy ma swój Everest.
https://www.youtube.com/watch?v=Ld9L4ILZvJQ

https://www.youtube.com/watch?v=lzq_Cwh0lNE

Coś do obejrzenia dla młodzieży


Właśnie dowiedziałam się że mam autyzm

https://www.youtube.com/watch?v=JTXJM1jRi3I&feature=share&fbclid=IwA
R0hXgrjGm25_uGRGBn-7aeaSWUpkY8N7elQv5j-adwK9r0DR1qx_UK81VQ



Autyzm wprowadza zmysły w błąd. Zachowania.

https://www.youtube.com/watch?v=vzr5VjpHHW4&t=107s



Autyzm wprowadza zmysły w błąd. Zmysły.

https://www.youtube.com/watch?v=AuB1lsHPAkw

Coś dla dzieci


Amazin thing happen

https://www.youtube.com/watch?v=QLv-dvLCgAg&t=12s



Podróż Marii

https://www.youtube.com/watch?v=iY10l7pbe2o

Jak możesz pomóc osobie z autyzmem
Zrozum
brak zrozumienia powoduje jej gorsze funkcjonowanie i pogłębia
zaburzenia.

Pomyśl
zanim ocenisz ją i coś powiesz

Zaakceptuj
zanim ją odrzucisz.

Każdy z nas może
być lepszą wersją samego
siebie, niektórzy potrzebują
tylko przy tym trochę
wsparcia
☺

