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Mit 1: Wszystkie osoby ze spektrum potrzebują terapii

Trzy perspektywy rozumienia spektrum: medyczna, terapeutyczna, indywidualistyczna.

• Perspektywa medyczna - spektrum autyzmu jest zaburzeniem; osoba ze spektrum wymaga
specjalistycznego leczenia (objawy spektrum, a także objawy współwystępujące).

• Perspektywa terapeutyczna - każdy z nas może skorzystać ze wsparcia terapeutycznego, które jest
rozwojowe; terapia nie ma zmieniać osoby, ale pozwalać jej lepiej rozumieć samego siebie; osoba
ze spektrum potrzebuje zrozumienia otoczenia oraz nabycia umiejętności zrozumienia siebie;

• Perspektywa indywidualistyczna - spektrum jest stanem odmienności neuronalnej,
neuronietypowością, innym sposobem przetwarzania informacji; osoba ze spektrum wymaga
dostosowania środowiska do jej wyjątkowych, odmiennych od typowych potrzeb.

W zależności od przyjętej perspektywy, odpowiedź na pytanie, czy wszystkie osoby ze spektrum
potrzebują terapii będzie się różniła: (1) - tak, (2) - nie potrzebują, ale mogą z niej skorzystać, (3) -
nie, potrzebują odpowiednich warunków do dobrego życia, ale mogą również - jak wszyscy z nas,
korzystać ze wsparcia terapeutycznego.
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Mit 2: Istnieje najlepsza metoda terapeutyczna 
dedykowana osobom ze spektrum

• Program edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów ze spektrum musi być zindywidualizowany.

• Powinien brać pod uwagę potrzeby i możliwości dziecka oraz jego rodziny - poprzedzony
szczegółową diagnozą systemową, uzupełniony diagnozą potrzeb, a sfinalizowany diagnozą
funkcjonalną.

• Stosowane metody powinny być dopasowane do wniosków ukutych podczas diagnozy (metoda
do dziecka i rodziny, nie dziecko do metody), również w zakresie komunikacji wspomaganej.

• Istnieją terapeuci, czy podejścia, którzy mówią - „moja metoda uleczy wszystkich” - UCIEKAJ!

• Dobry program to program różnorodny, ale spójny - i to w zakresie wszystkich działań
podejmowanych wobec dziecka.
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Mit 3: Im więcej, tym lepiej

• Wielu specjalistów i rodziców uważa, że im więcej zajęć terapeutycznych ma dziecko, tym dla
niego lepiej. Nie jest to prawda. Umysł i ciało, które są przeciążone, przemęczone,
przestymulowane nie uczą się.

• Przeciążenie dziecka przynieść może więcej szkody niż pożytku (załamanie, regres, kryzys).
Nadmierne działania i wygórowane oczekiwania szybko mogą również wypalić rodziców oraz
specjalistów.

• Przemyślany i spójny program to program minimalistyczny - taki, który zawiera najmniej
dodatkowych aktywności przynoszących największe korzyści.

• Minimum dodatkowych aktywności oznacza możliwość odpoczynku, chwile wytchnienia oraz
zachowanie naturalnego rytmu życia rodziny (zdrowie).
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Mit 4: Dobra terapia to taka, podczas której dziecko 
„ciężko pracuje”

• W powszechnym przekonaniu wartościowe są te nasze działania, które są
realizowane w „trudzie i znoju” (społeczno-kulturowe uwarunkowania).

• To przekonanie przekłada się m.in. na programowanie pracy edukacyjno-
terapeutycznej z dzieckiem - wysiłek, frustracja, ciężka praca.

• To, co przyjemne i oparte na swobodnej aktywności (zabawa, rozmowa,
spontaniczne interakcje) stereotypowo postrzegane są jako coś błahego, mało
ważnego i wartościowego, choć w pracy z dziećmi i młodzieżą okazują się
najbardziej efektywne.
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Mit 5: Z osobami ze spektrum nie warto rozmawiać

• Osoby ze spektrum myślą obrazami, niektórzy z nich nie posługują się mową werbalną. Można
byłoby zatem przypuszczać, że osoby te nie będą korzystać z terapii słowem (psychoterapii),
w której terapeuta mówi do dziecka. Nie jest to prawda.

• Po pierwsze, nigdy nie wiemy, co dokładnie rozumie, a czego nie osoba, z którą rozmawiamy.

• Po drugie, nasze interwencje działają na drugiego człowieka nie tylko w wymiarze werbalnym, ale
również nierwerbalnym. Uspokajające, stabilizujące i rozwojowe mogą być również nasz ton
głosu, tempo mówienia, melodia.

• W krajach zachodnich psychoterapia jest powszechnie dostępna dla osób o odmiennej trajektorii
rozwojowej, w tym nawet osób z n.i. w stopniu umiarkowanym.

www.wspieranierelacji.pl



Mit 6: Szkoła jest od edukacji, nie od terapii

• Przekonanie, że placówka edukacyjna dla osoby ze spektrum ma wyłącznie zajmować się prosto
rozumianą edukacją jest bardzo krzywdzące i obniżające skuteczność podejmowanych działań.

• Dobra placówka dla osoby ze spektrum powinna łączyć cele edukacyjne oraz terapeutyczne
(IPET!) i zapewniać ich realizację na terenie jednej placówki (dbałość o życie rodziny).

• Szkoły zapewniać powinny terapię swoim uczniom (rozumianą, jako interwencja z wyboru), gdyż
tylko wtedy będą mogły skutecznie nauczać.

• Wprowadzenie zajęć terapeutycznych wymaga zatrudnienia odpowiednich specjalistów oraz
stworzenia realnie współpracujących ze sobą zespołów roboczych. Członkiem takiego zespołu
„eksperckiego”, oprócz rodziców, powinien być również przedstawiciel społeczności ze spektrum -
dorosły, który przedstawi swoją perspektywę patrzenia na edukację w placówce oświatowej.
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Mit 7: Praca z dzieckiem = praca z rodzicem

• Terapeuta dziecięcy nie powinien podejmować się pracy terapeutycznej z rodzicami.

• Aby dobrze pracować, terapeuta dziecięcy potrzebuje dobrych partnerów do współpracy (osób,
na które może również liczyć, które obdarza zaufaniem w zakresie realizowania postulatów
kontraktu).

• Rodzice, którzy sami potrzebują pomocy, powinni udać się do innego specjalisty zanim podjęta
będzie praca z dzieckiem (lub równolegle). Terapeuta dzecięcy powinien mieć odpowiednie
kompetencje, aby „wyłapać” trudności rodziców i przekierować ich dalej.

• Trudności rodzica, jeśli nie zaopiekowane, mogą znacząco utrudnić (jeśli nie uniemożliwić) pracę
z samym dzieckiem. W dłuższej perspektywie bardzo też obciążą samego terapeutę.
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Kilka postulatów na zakończenie

• Każda placówka, która przyjmuje ucznia ze spektrum jest zobowiązana przygotować dla niego indywidualny
program edukacyjno-terapeutyczny. W jego tworzeniu uczestniczą rodzice dziecka i/lub samo dziecko - jeśli jest to
możliwe.

• Program powinien być unikatowy, niepowtarzalny, zróżnicowany, spójny, ale jednocześnie wyważony, aby nie
przeciążać dziecka i jego rodziny (minimalizm terapeutyczny).

• Stosowane interwencje powinny jak najbardziej przypominać te, które podejmujemy wobec dzieci/ uczniów w
ogóle (naturalizm).

• Rodzice są partnerami w procesie edukacyjno-terapeutycznym (współpraca, wymiana, wsparcie).

• Rozwój jest związany z frustracją - pokonywaniem własnych organiczeń, przekraczaniem barier, ale również zabawą
i przyjemnością - chwile wytchnienia, zabawy, odpoczynek. I bez zachowania równowagi w procesie edukacyjno-
terapeutycznym nie ma efektów.
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