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Niniejsza broszura powsta³a w ramach projektu „Wszyscy jesteœmy 

(nie)zafiksowani. O potrzebie wdra¿ania w pracy edukacyjno-terapeu-

tycznej z uczniami neuroró¿norodnymi podejœcia opartego na zasobach” 

realizowanego przez Fundacjê FIONA w okresie czerwiec-grudzieñ 2020 

roku, dofinansowanego ze œrodków bud¿etu Miasta Poznañ w ramach 

upowszechniania i ochrony wolnoœci i praw cz³owieka oraz swobód obywa-

telskich, a tak¿e dzia³añ wspomagaj¹cych rozwój demokracji. 

Celem broszury jest wsparcie nauczycieli oraz innych specjalistów eduka-

cyjnych (wspó³)pracuj¹cych z uczniami ze spektrum autyzmu, przede 

wszystkim poprzez zmianê myœlenia o autyzmie per se.
Chcielibyœmy, aby niniejszy tekst sta³ siê inspiracj¹ do spojrzenia na osoby 

w spektrum inaczej, nie przez pryzmat ich trudnoœci i ograniczeñ, lecz zaso-

bów i potencja³u, jaki maj¹ – bo posiada go ka¿dy cz³owiek niezale¿nie od 

typowoœci b¹dŸ nietypowoœci uk³adu nerwowego czy modelu rozwo-

jowego. 

Broszura jest bardzo wa¿nym, lecz tylko jednym z elementów projektu. 

Przygotowana zosta³a jako rozszerzenie, a zarazem uzupe³nienie treœci 

prezentowanych podczas eKonferencji „Wszyscy jesteœmy (nie)zafiksowani 

(…), która odby³a siê 15.10.2020 roku. Wszystkich zainteresowanych 

wyst¹pieniami naszych inspiruj¹cych Goœci odsy³amy do przygotowanego 

przez nas filmu pokonferencyjnego dostêpnego na stronie:

www.fundacja-fiona.org.pl/wszyscyjestesmyniezafiksowani

Jako Fundacja FIONA podejmujemy wyzwania z zakresu integracji, aktywi-

zacji oraz przeciwdzia³ania wykluczeniu osób z niepe³nosprawnoœciami, 

osób w spektrum autyzmu i innych wykluczonych lub zagro¿onych wyklu-

czeniem z ¿ycia spo³ecznego. Obecnie skupiamy siê przede wszystkim na 

szeroko rozumianym wsparciu osób w spektrum, w szczególnoœci dzieci, 

m³odzie¿y i doros³ych oraz ich rodzin i najbli¿szego otoczenia edukacyjnego 

(nauczycieli, wychowawców, innych specjalistów edukacyjnych). Jesteœmy 

aktywnie zaanga¿owani w proces kszta³towania w³aœciwego obrazu 

spektrum w przestrzeni spo³ecznej. Prowadzimy m.in. indywidualne 

konsultacje, zajêcia grupowe, warsztaty i grupy wsparcia dla rodziców, 

szkolimy opiekunów oraz nauczycieli, wystêpujemy podczas konferencji. 

Wprowadzenie



Jesteœmy innowatorami spo³ecznymi – zrealizowaliœmy w ostatnich latach 

cztery innowacje spo³eczne, których celem by³o stworzenie rozwi¹zañ 

wspieraj¹cych œrodowisko rodzin osób z niepe³nosprawnoœciami i w spekt-

rum autyzmu. W 2017 roku, w ramach Wielkopolskiego Inkubatora Inno-

wacji Spo³ecznych WINS, zrealizowaliœmy projekt "Rodzinne autonomie 

samodzielnoœci" dedykowany rodzinom osób w spektrum, który sta³ siê 

jednym z trzech wyró¿nionych w konkursie. Dziêki temu projektowi, jak 

równie¿ bliskiej wspó³pracy z Fundacj¹ Aktywnych FURIA oraz dr Paulin¹ 

Go³ask¹-Ciesielsk¹, w porozumieniu z ROPS w Poznaniu oraz GSW 

Milenium, zorganizowaliœmy konferencjê metodyczn¹ "Szko³a w spektrum 

autyzmu – innowacje w edukacji", która odby³a siê 15.10.2019 w Poznaniu. 

Projekt „Wszyscy jesteœmy (nie) zafiksowani (…) jest bezpoœredni¹ 

kontynuacj¹ tych dzia³añ. 

Mamy nadziejê, ¿e broszura pomo¿e Wam, poszukuj¹cym dobrych praktyk 

Nauczycielom i innym Specjalistom, dostrzec koniecznoœæ wdra¿ania 

za³o¿eñ edukacji pozytywnej nie tylko w pracy z osobami ze spektrum 

autyzmu, lecz wszystkimi uczniami ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, z którymi spotykacie na co dzieñ. Dla nas nauka jest 

niezwyk³¹ przygod¹ i chcielibyœmy równie¿ Wam pokazaæ choæ fragment tej 

perspektywy. To nie bêdzie kolejna publikacja o autyzmie, lecz o ludziach, 

którzy z ogromnym zaanga¿owaniem oddaj¹ siê swoim pasjom. 

  Przebywanie z Nimi, choæ przez chwilê, choæ na czas czytania 

kilkudziesiêciu czy kilkuset zdañ, niezwykle inspiruje i motywuje do podej-

mowania kolejnych, nie zawsze ³atwych, lecz zwykle rewolucyjnych 

kroków. Ta „opowieœæ” zosta³a napisana dziêki Nim, a dedykujemy j¹ wszy-

stkim tym, którzy potrzebuj¹ pozytywnego wzmocnienia i wsparcia 

w procesie poszukiwania potencja³ów swoich uczniów. Dla tych, którzy 

poszukuj¹ inspiracji i wsparcia w procesie zmiany edukacji tak, by w koñcu 

mo¿na by³o – z pe³nym przekonaniem – nazwaæ j¹ pozytywn¹ dla wszyst-

kich uczniów i ka¿dego z nich z osobna.

Dofinansowano ze œrodków bud¿etowych Miasta Poznania

UWAGA! 



Drogi Czytelniku – Nauczycielu, Rodzicu, zanim zaczniemy opowieœæ o tym, czym jest 

edukacja pozytywna, poprosimy Ciê o pewn¹ aktywnoœæ poznawcz¹, a mianowicie 

zastanowienie siê, czego najbardziej chcia³byœ – teraz lub w przysz³oœci – dla swoich 

dzieci? Zastanów siê g³êboko, mo¿esz zapisaæ swoje odpowiedzi gdzieœ na boku 

strony. A teraz pomyœl, proszê, co Twoim dzieciom aktualnie daje szko³a, w której 

spêdzaj¹ tak wiele czasu? Odpowiedzi mo¿esz zapisaæ i porównaæ z tymi, które 

zanotowa³eœ wczeœniej. Dostrzegasz ró¿nicê? 

Czy¿by w pierwszym przypadku wœród zapisanych s³ów widnia³y takie, jak: „szczêœcie, 

pewnoœæ siebie, zadowolenie, równowaga, uprzejmoœæ, satysfakcja z ¿ycia, zdro-

wie”? A w drugim raczej „dyscyplina, wiedza, sukces, osi¹gniêcia”?

Jeœli tak, to osi¹gn¹³eœ podobne wyniki, jak rodzice uczestnicz¹cy w badaniu 

R. Seligmana, twórcy pojêcia psychologii pozytywnej i inicjatora wdra¿ania jej 

za³o¿eñ w edukacji (a tak¿e wielu innych kontekstach)  . Zadaj¹c te pytania, Seligman 

chcia³ pomóc swym badanym zrozumieæ, czym jest edukacja pozytywna i jakie s¹ jej 

cele. W du¿ym skrócie i uproszczeniu to edukacja, która ma umo¿liwiaæ rozwijanie 

i pielêgnowanie wartoœci z pierwszej czêœci zadania. To edukacja, która pozwala 

ucz¹cemu siê czuæ siê szczêœliwym, usatysfakcjonowanym, która pomaga umacniaæ 

poczucie sprawstwa oraz potencji w pokonywaniu kolejnych edukacyjnych wyzwañ. 

Priorytetem edukacji pozytywnej jest wzrastanie ucznia w dobrostanie – 

wyposa¿eniu nie tylko w w¹sko rozumiane wiedzê i umiejêtnoœci, ale przede 

wszystkim dba³oœæ o dobr¹ formê psychofizyczn¹, gdy¿ tylko taka warunkuje 

ca³oœciowy i zrównowa¿ony rozwój. 

O edukacji pozytywnej, 
czyli jak sprawiæ, byœmy lubili szko³ê
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   Por. artyku³ dostêpny na stronie: 
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PBE/article/viewFile/PBE.2013.022/2680 (data dostêpu: 24.08.2020). 
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Celami szczegó³owymi edukacji pozytywnej s¹: (1) promowanie talentów, zaintere-

sowañ, pasji ucznia dziêki czemu wzmacnia siê okreœlone cechy osobowoœci, a tak¿e 

kszta³tuje nowe umiejêtnoœci, po¿¹dane z perspektywy przysz³ego rozwoju oraz 

d¹¿enia do maksymalnej samodzielnoœci oraz (2) dba³oœæ o relacje wœród uczniów 

oraz spo³eczny wymiar ¿ycia szko³y. Wiemy ju¿ bardzo dobrze, ¿e te dwa czynniki 

stanowi¹ najistotniejsze bufory chroni¹ce przed powa¿nymi kryzysami emocjo-

nalnymi, d³ugotrwa³ym i dotkliwym wypaleniem si³, a tak¿e s¹ bezpoœrednio 

skorelowane z poziomem zaanga¿owania w proces dydaktyczny – u³atwiaj¹ wiêc 

uczenie siê i sprawiaj¹, ¿e jest ono efektywniejsze. 

Edukacja pozytywna stoi w opozycji wzglêdem tradycyjnego, pruskiego systemu 

edukacji, w którym wiod¹c¹ rolê pe³ni³a dyscyplina i pos³uszeñstwo. Przekonaliœmy 

siê bowiem ju¿ nazbyt dobrze, jakie szkody w funkcjonowaniu mózgu wyrz¹dziæ mo¿e 

nadmierny, przed³u¿aj¹cy siê stres, a przede wszystkim jak utrudnia on, uniemo¿liwia 

wrêcz skuteczne uczenie siê (rozumiane szerzej i g³êbiej ni¿ tylko „wkuwanie na 

blachê”).

Edukacja pozytywna nie jest jednak tym samym, co edukacja wolnoœciowa. Tutaj liczy 

siê przede wszystkim równowaga miêdzy swobod¹, a obowi¹zkami oraz pozytywne, 

oparte na zasobach podejœcie w realizacji kolejnych edukacyjnych wyzwañ. 

Wielu zwolenników podejœcia pozytywnego, szczególnie w psychologii, zauwa¿a, 

¿e w myœleniu o cz³owieku po II wojnie œwiatowej bardzo wyraŸnie zaznaczy³ siê rys 

negatywistyczny, a wspó³czesna psychologia przesi¹kniêta jest myœleniem o patologii 

i cierpieniu. W podejœciu pozytywnym odchodzi siê wiêc od koncentrowania na tym, 

czego brakuje, co jest nie tak, co nie „dzia³a” tak, jak byœmy tego chcieli na rzecz 

mocnych stron, które stanowi¹ silny fundament do budowy rusztowania wspie-

raj¹cego w drodze do doros³oœci. Edukacja pozytywna nie zaprzecza negatywom, nie 

zamyka oczu na to, co trudne i z³e, lecz siê na tym nie koncentruje. Zgodnie 

z popularnym powiedzeniem – co nakarmisz, to uroœnie – edukacja pozytywna 

wzmacnia to, co silne w cz³owieku i na tych podstawach rozwija kolejne zasoby – 

cegie³ki samodzielnego, dobrego ¿ycia.  

Edukacja pozytywna jest te¿ edukacj¹ zindywidualizowan¹ – tak¹, w której ka¿dy 

uczeñ, niezale¿nie od swojej ró¿norodnoœci i wyzwañ rozwojowych, znajdzie miejsce. 

Si³a osób w spektrum – g³ównych bohaterów naszej opowieœci – tkwi w tym, i¿ z nie-

zwyk³¹ precyzj¹ i stanowczoœci¹ zwrócili oni uwagê na potrzebê akceptacji ró¿no-

rodnoœci. 
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   Seligman M., Ernst R., Gillham J., Reivich K., Linkins M. (2009). Positive education: positive psychology and 
classroom interventions. Oxford Review of Education, 34(3).
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1.równowaga

2.zasoby!

3.indywidualizacja



Tworzenia programów wsparcia edukacyjnego „szytych” na miarê potrzeb tej 

unikalnej osoby, unikalnego cz³owieka, z którym rozpoczynam wspó³pracê – a nie 

naprawiania, nie wciskania na si³ê w ramy odgórnie ustalonego sztywnego sche-

matu. Nie oznacza to jednak, ¿e osoby w spektrum s¹ „szczególnymi ludŸmi na tle 

przeciêtnego t³umu”. Zdecydowanie nie. Ró¿norodnoœæ dotyczy wszystkich razem 

i ka¿dego z osobna – dziecka z depresj¹, ucznia wychowywanego przez dziadków, 

ch³opca, który przyjecha³ z zagranicy, czy niedos³ysz¹cej dziewczynki. Ka¿dy 

z uczniów rozwija siê inaczej, ma odmienne doœwiadczenia, wzrasta w innym 

œrodowisku i warunkach i potrzebuje (sic!) innych strategii i narzêdzi do tego, by sku-

tecznie i z przyjemnoœci¹ siê uczyæ. Przekonanie, i¿ mo¿emy wszystkich przyrównaæ 

do jakiegoœ szablonu, np. rozwojowego czy edukacyjnego i dedykowaæ im dzia³ania 

niczym z automatu – bez uwagi, bez refleksji i bez zrozumienia – jest niebezpiecznym 

z³udzeniem, które znacz¹co obni¿a efektywnoœæ procesu uczenia siê – nauczania. 

Œwiadomie nie odpowiemy na wszystkie najbardziej nurtuj¹ce Was pytania. Nie prze-

ka¿emy Wam gotowych rozwi¹zañ, idealnych dla ka¿dego ucznia w spektrum autyz-

mu. Nie podajemy z³otego œrodka na wszystkie wyzwania edukacyjne pracy z nim, 

bo takiego nie mamy. Spróbujemy za to pokazaæ, jak bogatym doœwiadczeniem mo¿e 

byæ taka wspó³praca i gdzie znaleŸæ to, co pomo¿e Wam Waszego ucznia wzmocniæ 

oraz odpowiednio wyposa¿yæ w tej wêdrówce ku doros³oœci.

4.efektywnie = bez szablonu!

*tylko „podobno” Albert Einstein... ale jakie to ma znaczenie ;)

„Ka¿dy jest geniuszem, 

ale jeœli zaczniesz oceniaæ rybê 

pod wzglêdem jej zdolnoœci 

wspinania siê na drzewa, 

to przez ca³e ¿ycie bêdzie myœla³a, 

¿e jest g³upia…”*



Drodzy Czytelnicy, nie znajdziecie w tej publikacji ksi¹¿kowych definicji spektrum 

autyzmu. Nie bêdziemy opisywaæ triady objawów osiowych, spo³ecznych deficytów, 

sztywnych zainteresowañ czy trudnoœci komunikacyjnych. Robimy to z pe³n¹ 

œwiadomoœci¹ i przekonaniem. Uwa¿amy bowiem, ¿e jêzyk, który towarzyszy takim 

opisom (czêsto spotykanym w literaturze) pokazuje tylko jedn¹ i to zwykle „najgor-

sz¹” stronê spektrum, a mo¿e nawet wrêcz negatywnie opisuje zjawiska, które 

w istocie swej negatywne nie s¹. Mo¿na by³oby powiedzieæ, ¿e wszak to nic takiego, 

to tylko opis w ma³o ¿yciowej ksi¹¿ce… Jêzyk jednak – który s³yszymy i którym 

pos³ugujemy siê na co dzieñ – z niezwyk³¹ si³¹ kszta³tuje nasze myœli, emocje, a co za 

tym idzie, nastêpuj¹ce w ich konsekwencji dzia³ania. Trochê na zasadzie b³êdnego 

ko³a, czy zwrotnego sprzê¿enia, nasze myœli i emocje determinuj¹ zachowania, a te 

zaœ wp³ywaj¹ na kolejne myœli i emocje i…kolejne zachowania. Niestety, jako 

nieidealni ludzie, mamy tendencjê do utwierdzania siê w swoich przekonaniach 

i bardzo lubimy, gdy rzeczywistoœæ dopasowuje siê do naszych oczekiwañ (por. zja-

wisko samospe³niaj¹cej siê przepowiedni oraz dysonansu poznawczego), st¹d dla 

kontaktów z drugim cz³owiekiem to, jakich s³ów u¿ywamy do okreœlenia jego osoby, 

ma ogromne znaczenie. 

Ka¿dy cz³owiek ma jakieœ pasje, a osoby w spektrum s¹ w ich wyborze i realizacji – 

niezwyk³ymi mistrzami. Pasje to coœ (swoiste dzia³anie poparte zwykle jak¹œ ide¹), 

co daje porz¹dnego kopa pozytywnej energii. To coœ, w co wierzymy i czego wykony-

wanie sprawia nam ogromn¹ przyjemnoœæ. To coœ, dla czego jesteœmy w stanie 

pokonywaæ trudnoœci, podejmowaæ wysi³ek i trwaæ nawet wtedy, gdy wiatr mocno 

wieje w oczy. Pasje to nie sztywne i ograniczone zachowania czy zainteresowania, 

to flow, które dodaje skrzyde³ i pozwala radziæ sobie z nie³atw¹ rzeczywistoœci¹. 

O spo³ecznym zaanga¿owaniu 

i pasji zmieniania œwiata

CZÊŒÆ 1.

s³owa maj¹ znaczenie



Pasje s¹ te¿ bardzo ró¿ne – dla jednych pasj¹ bêdzie prowadzenie badañ naukowych, 

dla innych gra na skrzypcach, taniec, czytanie ksi¹¿ek, budowanie okrêtów, 

gotowanie, zajmowanie siê innymi ludŸmi, rozmowy, podró¿e, obserwowanie 

œwiata. Dla jeszcze innych rysowanie komiksów, chodzenie na spacery, skakanie, 

poznawanie nowych smaków, faktur i materia³ów, obserwowanie refleksów œwiat³a 

w otoczeniu. Pasje mog¹ byæ wielkie i spektakularne, mog¹ byæ te¿ ma³e i skromne. 

Pasje ka¿dy wybiera sobie sam i nikt nie ma prawa odbieraæ mu czerpania z niej si³y 

i przyjemnoœci. Z pasj¹ nie warto walczyæ. Niesamowita energia wk³adana w jej 

realizowanie, ogromna przyjemnoœæ p³yn¹ca z podejmowania ulubionych dzia³añ – 

to zbyt silne bodŸce, by nasz uczeñ z pasji móg³ zrezygnowaæ ot tak. Jego pasjê mo¿na 

za to poznaæ, zbadaæ, zrozumieæ jej si³ê, pomóc mu j¹ rozwijaæ, a jednoczeœnie z nie-

zwyk³¹ subtelnoœci¹ wykorzystaæ w procesie motywowania do nauki, pokonywania 

barier i wszelkich naszych „doros³ych” celów, które sobie wyznaczymy – jeœli napraw-

dê ju¿ musimy :) .

Dla przeciwwagi negatywnych, deficytowych opisów triady zaburzeñ w spektrum 

autyzmu, przedstawimy triadê talentów – pasji, które wybierane s¹ chêtnie przez 

czêœæ osób autystycznych. Lista ta nie wyczerpuje mo¿liwoœci i potencja³ów, z którymi 

spotkaæ siê mo¿ecie w Waszej pracy i u Waszych dzieci. Jest jednak dla nas niezwykle 

wa¿na, gdy¿ burzy zasta³y, nieuprawniony i niezwyk³e krzywdz¹cy obraz osób w spek-

trum jako odizolowanych od œwiata samotników, którzy nie chc¹ i nie potrzebuj¹ 

dobrego, wzmacniaj¹cego kontaktu z innymi. Mamy nadziejê, ¿e opowieœæ ta zachêci 

Was do spojrzenia na swych uczniów z uwa¿noœci¹, szerzej, mniej krytycznie. I ¿e uda 

siê Wam rozpocz¹æ tê wspóln¹ wyprawê w odkrywaniu ukrytych mo¿e jeszcze przed 

œwiatem waszych wzajemnych potencja³ów.

O spo³ecznym zaanga¿owaniu osób w spektrum autyzmu przekonaæ mogliœmy siê ju¿ 

nieraz, choæ mimo to obraz ten nie zakorzeni³ siê jeszcze w kulturze i spo³ecznym 

odbiorze autyzmu. Inicjatywy podejmowane przez osoby autystyczne wielokrotnie 

nag³aœniane by³y ju¿ medialnie i szeroko publicznie komentowane. Warto przytoczyæ 

chocia¿by przyk³ad Grety Thunberg, czy bli¿szego nam Janka Gawroñskiego, którzy 

swoimi dzia³aniami prowokuj¹ do myœlenia (kolejno o ekologii i wspieraniu osób 

z niepe³nosprawnoœci¹) i spo³ecznej zmiany. Wœród aktywnych spo³eczników mamy 

nie tylko m³odzie¿, lecz równie¿ doros³ych zaanga¿owanych w niesienie zmiany w po-

strzeganiu autyzmu oraz przeciwdzia³anie dyskryminacji ze wzglêdu na spektrum, 

m.in. Agnieszkê Warszawê, Ewê Furga³, ojca Micha³a Handzla, Psycholog na spekt-

rum, Weronikê i Jerzego Janiak, Joannê £awick¹, Kosmê Moczka i wielu innych, 

których warto poznaæ i pos³uchaæ, by choæ trochê lepiej zrozumieæ ich sposób 

myœlenia i dzia³ania.

pasje bywaj¹ ró¿ne

inna triada

zaanga¿owanie

i  pos³uchaæ



Si³¹ osób w spektrum jest ogromna uwa¿noœæ na to, co dzieje siê w nich i wokó³ nich. 

Pewnym ograniczeniem – du¿a wra¿liwoœæ, w szczególnoœci na to, co zwi¹zane z krzy-

wd¹ i cierpieniem, a tak¿e reaktywnoœæ, czyli chêæ szybkiego reagowania na to, 

co widz¹ / s³ysz¹ / czuj¹. Ta du¿a wra¿liwoœæ mo¿e przyt³aczaæ, powodowaæ, ¿e œwiat 

staje siê obezw³adniaj¹cy, przeci¹¿aj¹cy – szczególnie wtedy, gdy osoba nie ma œwia-

domoœci swej wyj¹tkowej wra¿liwoœci. Jednak, gdy okie³znana i oswojona, stanowiæ 

mo¿e ogromny zasób i walor – zarówno w pracy zawodowej, jak i ¿yciu prywatnym. 

Wiele mówi siê o tym, i¿ osoby o naturze bardziej melancholijnej czy cechach 

autystycznych s¹ bardzo dobrymi psychologami, psychoterapeutami, znawcami 

ludzkiej natury. Wiêcej w tym zakresie bêdzie w ostatniej czêœci broszury, lecz i w tym 

miejscu warto zaznaczyæ tê zale¿noœæ. Spostrzegawczoœæ, wra¿liwoœæ na detale, 

dociekliwoœæ, to cechy, które daj¹ silne podstawy by staæ siê dobrym specjalist¹ 

w swej dziedzinie. Du¿a czujnoœæ w zakresie odbioru negatywnych emocji pozwala 

szybko i trafnie wy³apywaæ tych, którzy pilnie potrzebuj¹ pomocy. 

Problemem, który pojawia siê w procesie edukacji w³¹czaj¹cej uczniów w spektrum 

autyzmu jest wysokie ryzyko niedostrze¿enia potencja³u w ich pasjach i talentach, 

zw³aszcza w¹skich lub odbiegaj¹cych od spo³ecznych oczekiwañ.

Wspó³czesna szko³a daje niezwykle ma³o przestrzeni do wzmacniania i rozwijania 

dzia³añ prospo³ecznych, w szczególnoœci u uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi . Mocno skoncentrowana na osi¹gniêciach i rywalizacji czêœciej pro-

muje jednostki nastawione na wygran¹ i zdeterminowane w swych naukowych 

bojach, ani¿eli tych, którzy z dystansu obserwuj¹ otaczaj¹c¹ rzeczywistoœæ i wyczu-

waj¹ nawet najmniejsze emocjonalne drgania. 

Pytania, jakie zatem warto sobie w tym miejscu postawiæ, to:

Czy szko³a, w której pracujê pozwala uczniom rozwijaæ spo³eczne inicjatywy? 

Czy daje miejsce i czas na zauwa¿anie oraz dyskutowanie problemów spo³ecznych? 

Czy mamy mo¿liwoœæ, by wspólnie z uczniami rozmawiaæ o tym, co dzieje siê wokó³ 

nas i podejmowaæ dzia³ania pozwalaj¹ce zmieniæ niekorzystny stan rzeczy?  

Stereotypy dotycz¹ce autyzmu sprawiaj¹, i¿ zbyt czêsto patrzymy na ucznia w spek-

trum przez pryzmat jego trudnoœci, deficytów, zapisów diagnozy z orzeczeñ i odmien-

nego in minus od rówieœników funkcjonowania. Najlepsze intencje dziecka mog¹ byæ 

Ÿle odebrane, krzywdz¹co oceniane przez otoczenie. Skarga na kolegê w klasie, 

bêd¹ca prób¹ ratowania trudnej sytuacji, czy bójka z rówieœnikiem w obronie innego 

s³abszego ucznia czy w imiê obrony przyjêtych zasad w klasie mog¹ byæ bardzo trudne 
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do prawid³owego zdiagnozowania i zrozumienia zarówno przez rówieœników jak 

i samego nauczyciela. Ka¿da taka sytuacja wymaga uwa¿noœci w procesie retro-

spekcji zdarzenia, ustaleniu bodŸca i wreszcie zastosowania skutecznej profilaktyki 

takich zdarzeñ.  

Dostrze¿enie spo³ecznika w uczniu utrudnia tak¿e patrzenie na niego przez pryzmat 

etykiety „koniecznoœci jednostronnej pomocy i wsparcia”. Czêstym problemem 

w przestrzeni klasowej ucznia w spektrum jest ca³kowite ignorowanie procesów 

spo³ecznych zwi¹zanych z jego obecnoœci¹. Warto jednak zadbaæ o to, aby temat 

spektrum zosta³ odpowiednio wprowadzony i zrozumiany przez rówieœników z klasy 

– niekoniecznie w odniesieniu do tego konkretnego, wybranego ucznia i na jego 

przyk³adzie. Raczej, w postaci systematycznie realizowanych zajêæ uwra¿liwiaj¹cych 

na innoœæ, ró¿norodnoœæ, wyj¹tkowoœæ ka¿dego z nas, pokazuj¹cych nasze 

ograniczenia i talenty, pozwalaj¹cych poznaæ ró¿nych ludzi, ¿yj¹cych ró¿nym ¿yciem. 

Zdarza siê, ¿e nauczyciele – w dobrej wierze! – wyczulaj¹ klasê na problemy ucznia 

z diagnoz¹ i prosz¹ innych o pomoc mu. Wydaje siê, ¿e dzia³ania te wynikaj¹ z du¿ej 

troski i postawy wspó³czucia wzglêdem dziecka. Jednak na d³u¿sz¹ metê przynieœæ 

mog¹ wiêcej szkód ni¿ po¿ytku. 

Postawa wspó³czucia, w nauczycielach i w dzieciach, stawia bowiem ucznia w spek-

trum w pozycji osoby wymagaj¹cej sta³ego wsparcia i opieki. Takie nastawienie mo¿e 

wzmocniæ w uczniu bezradnoœæ – oczekiwanie, ¿e w ka¿dej trudnej sytuacji ktoœ 

pomo¿e, bo przecie¿ ja sam sobie nie poradzê. Mo¿e wp³ywaæ negatywnie na 

samoocenê ucznia, powodowaæ opór/ bunt/ reakcje niezgody oraz kszta³towaæ 

postawê niechêci wzglêdem ka¿dej kolejnej próby dostarczenia pomocy, nawet tej 

obiektywnie potrzebnej. Postawa wspó³czucia nie wspiera ucznia w rozwoju ku 

samodzielnoœci. Jest bowiem oparta na dostrzeganiu ograniczeñ, deficytów i najczê-

œciej próbie zewnêtrznego ich rekompensowania. W pedagogice specjalnej bardzo 

wa¿ne jest zaœ podejmowanie takich dzia³añ, które umacniaj¹ dziecko w przekonaniu 

o w³asnej sprawczoœci.

Spo³ecznicza pasja i rewolucyjne zaciêcie osób w spektrum zwi¹zane s¹ z jeszcze 

innym ni¿ wra¿liwoœæ czynnikiem – kreatywnoœci¹. Osoby w spektrum, jeœli tylko 

sensorycznie zadbane, mog¹ byæ niezwykle kreatywne pokazuj¹c nam œwiat 

w sposób, którego my nie znamy. Osoby w spektrum czêsto myœl¹ „szybciej”, „wiêcej” 

i „inaczej” – poszczególne informacje s¹ przetwarzane w mózgu bardzo szybko, 

zdecydowanie bardziej dynamicznie ni¿ wyra¿a to komunikacja za poœrednictwem 

s³ów. 

bez etykiet

bez wspó³czucia

umie - wie - potrafi :)
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Pojawiaj¹cy siê w g³owie nat³ok informacji du¿o trudniej jest uporz¹dkowaæ – st¹d 

czêste, niekiedy bardzo czêste sytuacje przeci¹¿enia (w postaci emocjonalnego 

wybuchu lub wycofania siê / zamkniêcia na œwiat) – lecz daje on równie¿ du¿o wiêcej 

mo¿liwoœci wytworzenia czegoœ niepowtarzalnego, niesztampowego, innowacyj-

nego. Kreatywnoœæ, tak jak wspomnieliœmy, jest mo¿liwa tylko wtedy, gdy osoba jest 

w dobrej formie psychicznej i fizycznej, a wszystkie jej potrzeby zaspokojone. Stres 

rozumiany jako zbyt du¿y nacisk, presja ze strony otoczenia, przekraczaj¹cy 

mo¿liwoœci radzenia sobie, tê kreatywnoœæ, niekiedy nawet na d³u¿szy czas, hamuje. 

U osób w spektrum, ze wzglêdu na wiêksz¹ wra¿liwoœæ na docieraj¹ce bodŸce, stres 

mo¿e byæ prze¿ywany czêœciej i silniej. St¹d tak ogromna potrzeba uwa¿noœci 

i monitorowania stanu psychofizycznego ucznia oraz reagowania w sytuacji, 

gdy widzimy, ¿e przeci¹¿enie jest blisko. 

Podstawowym zadaniem nauczyciela-terapeuty jest pomoc uczniowi w uœwiado-

mieniu w³asnej wra¿liwoœci i pomoc w stworzeniu instrukcji obs³ugi siebie, w³asnych 

stanów emocjonalnych, dobrego ¿ycia z t¹ w³aœnie cech¹, która niesie za sob¹ 

olbrzymi potencja³. Bez samoœwiadomoœci i nauki dostrzegania stanów przeci¹¿enia, 

a nastêpnie regulacji niekorzystnego poziomu napiêcia (mo¿e byæ bowiem zbyt 

wysokie, ale te¿ zbyt niskie), z odblokowania potencja³u, pracy na zasobach 

i wzmacniania ucznia – najpewniej nici. 

Przeci¹¿enia daj¹ siê we znaki osobom w spektrum niezwykle mocno. Trudnoœæ 

polega na tym, i¿ pocz¹tkowo dziecko w spektrum nie wie, co i dlaczego je przeci¹¿a. 

Mo¿e to byæ bodziec, który dla nas – doros³ych wokó³ – jest absolutnie nieza-

uwa¿alny: jasne œwiat³o, pisk kredy na tablicy s³yszany kilkakrotnie g³oœniej, zapach 

roœliny stoj¹cej na biurku nauczyciela, dŸwiêk szkolnego dzwonka, krzyk innych 

dzieci, nieuprzejmoœæ pana woŸnego, ból podczas miesi¹czki lub dotkliwe odczucie 

g³odu. Te wszystkie bodŸce mog¹ byæ odbierane przez dziecko w spektrum silniej, 

intensywniej, mog¹ zalegaæ i byæ prze¿ywane d³u¿ej powoduj¹c obci¹¿enie, 

a w konsekwencji przeci¹¿enie i w najgorszym wypadku – za³amanie.

uwaga - przeci¹¿enia!

wra¿liwoœæ > przeci¹¿enie > za³amanie



PODSUMOWANIE, 
czyli kilka pozytywnych wskazówek dla nauczycieli

SprawdŸ, jakim jêzykiem myœlisz i mówisz o swoich 

uczniach ze spektrum autyzmu. Czy w Twojej opowieœci przewa¿aj¹ 

okreœlenia negatywne, takie jak: deficyt, objaw, zaburzenie, 

nieprawid³owoœæ, brak? Czy jesteœ w stanie zrównowa¿yæ je opisami cech 

osobowoœci, zasobów, talentów, zdolnoœci? Jak myœlisz, jak mo¿e to wp³y-

waæ na Twoj¹ relacjê z tymi uczniami?

Dokonaj szczegó³owej analizy otoczenia, w jakim uczy 

siê Twoje dziecko ze spektrum. Pomyœl co w czasie lekcji, przerwy i w innych 

wa¿nych momentach mo¿e je przeci¹¿aæ i powodowaæ, ¿e nauka staje siê 

ma³o efektywna i nieprzyjemna? Zastanów siê, które z obci¹¿aj¹cych 

bodŸców jesteœ w stanie wyeliminowaæ – pamiêtaj proszê, ¿e od tego zale¿y 

przysz³oœæ (edukacyjna i ¿yciowa) Twojego ucznia. Wpisz te modyfikacje 

w IPET (indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny).

Obserwuj swojego ucznia ze spektrum, spróbuj zauwa¿yæ te 

momenty, kiedy przeci¹¿enie jest blisko – co siê wtedy z dzieckiem dzieje? 

Jak reaguje? Czy zmienia wyraz twarzy lub staje siê niespokojny? Czy daje 

sygna³y swego z³ego samopoczucia? Sygna³y mog¹ byæ bardzo subtelne 

i mo¿e zaj¹æ Ci trochê czasu, zanim je zauwa¿ysz. Warto w tej analizie 

poprosiæ o pomoc rodzica lub innego zaanga¿owanego nauczyciela – kilku 

g³owom ³atwiej jest wyci¹gn¹æ odpowiednie wnioski. 

Rozmawiaj z dzieckiem ze spektrum  o  jego wra¿liwoœci. 

Jasno i konkretnie nazywaj stany emocjonalne, które prze¿ywa. Pomó¿ je 

zrozumieæ. Pomagaj mu dostrzegaæ te momenty przeci¹¿enia i wybieraæ 

najlepsze z mo¿liwych strategie regulowania napiêcia. Zaproœ do rozmowy 

rodzica. Zapytaj go o sprawdzone strategie na trudne chwile. Mo¿e byæ tak, 
¿e pocz¹tkowo to Ty bêdziesz musia³ podj¹æ decyzjê, co zrobiæ. Z czasem 

jednak Twoje dziecko mo¿e przyj¹æ Twoje sposoby i wykorzystywaæ, 

jak w³asne. Jeœli dziecko sygnalizuje przyt³oczenie bodŸcami, przerwij 
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aktywnoœæ, podziêkuj dziecku, ¿e zakomunikowa³o Ci swój stan – poka¿, 

¿e jest to wa¿ne i potrzebne, ¿e pomaga Ci pomagaæ jemu. Jeœli trzeba, 

wyjdŸcie z klasy – powiedz uczniowi, ¿e na korytarzu /w toalecie / w sali 

wyciszeñ ³atwiej mu bêdzie poczuæ siê lepiej. Wyznacz w szkole jedno takie 

miejsce. W razie braku sali do wycieszenia, mo¿e nim byæ biblioteka, pokój 

pedagoga szkolnego. Wa¿ne by uczeñ nie czu³, ¿e spêdza tam czas „za karê”, 

aby zrozumia³, ¿e to zaplecze dla jego sensorycznego odreagowania i odpo-

czynku, ¿e ma do tego pe³ne prawo. Nie wzbudzaj poczucia winy, nie chciej 

go karaæ za „z³e zachowanie” (!). To dzia³anie jest po to, aby uczeñ odpocz¹³, 

odci¹¿y³ prze³adowany uk³ad nerwowy, zrobi³ sobie przerwê – i wróci³ 

do zadañ w klasie z przygotowan¹ do tego g³ow¹ i emocjami. 

Rozmawiaj z uczniami z klasy o ró¿norodnoœci – o ró¿nych 

ludziach, ró¿nych sytuacjach, ró¿nych rodzinach. O tym, ¿e œwiat mo¿e byæ 

bardzo kolorowy i ¿e ka¿dy cz³owiek jest wyj¹tkowy. O tym, ¿e ka¿dy z nas 

ma wiele talentów, ale te¿ trudnoœci, z którym musi nauczyæ siê sobie radziæ 

(ka¿dy, KA¯DY – nawet pani nauczycielka!). Nie stygmatyzuj ucznia ze spek-

trum ani autyzmu, nie wspieraj postaw wspó³czucia i wyrêczania. B¹dŸ 

czujny, wra¿liwy i uwa¿ny. Doceniaj, pielêgnuj pasje, stwarzaj przestrzeñ 

do zaistnienia na forum klasowym i szkolnym. W³¹czaj zdejmuj¹c bariery. 

Moderuj spo³ecznie przestrzeñ, integruj, ale nie etykietuj s³aboœci¹. Zadbaj 

o zaplecze dobrych, wzajemnych relacji na miarê potrzeb i mo¿liwoœci 

ucznia w spektrum. B¹dŸ cierpliwy, nie oczekuj efektów bez upewnienia 

siê, ¿e uczeñ rozumie czego od niego oczekujesz. Celebruj spo³eczne 

inicjatywy, wzmacniaj spo³eczne postawy. B¹dŸ ich autorem, inspiruj, 

pobudzaj i wskazuj kierunki wspólnych dzia³añ. Dbaj o estetykê w³asnych 

zachowañ i s³ów.

Pozwól uczniowi ze spektrum zaistnieæ  w klasie, 

zostaæ docenionym i polubionym. To na d³u¿sz¹ metê du¿o wa¿niejsze ni¿ 

perfekcyjne opanowanie u³amków (tak, wierzy w to ca³ym sercem!). 

B¹dŸ wra¿liwy na wra¿liwoœæ  – pamiêtaj o tym, ¿e uczeñ 

ze spektrum mo¿e reagowaæ silniej, czêœciej, inaczej na docieraj¹ce 

do niego bodŸce. Mo¿e zdarzyæ siê tak, ¿e uczeñ zaskoczy Ciê swoj¹ reakcj¹ 

– ¿e nie bêdziesz na ni¹ przygotowany. Dlatego tak wa¿ne jest, 

aby poœwiêciæ wystarczaj¹co du¿o czasu na poznanie ucznia, na przeczy-

tanie go niczym fascynuj¹cej powieœci przygodowej.
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Analizê zapisów z orzeczenia o potrzebie kszta³cenia 

specjalnego rozpocznij od w³asnej diagnozy swojego ucznia. Tu i teraz. Jego 

s³abych i mocnych stron. Daj Wam czas i przestrzeñ do poznania i poczucia 

siê wzajemnie. Zanim zrealizujesz pierwsze zalecenie z orzeczenia upewnij 

siê czy Twój uczeñ wie gdzie jest, czy rozumie zasady panuj¹ce w klasie 

i szkole, czy bezpiecznie czuje siê w wolnych przestrzeniach – sto³ówka, 

korytarz, WC, szatnia itd.

Zadbaj o warunki, by mog³a rozwin¹æ siê kreatywnoœæ ucznia 

ze spektrum. Nie daj siê zwieœæ, ¿e jej nie ma. Jeœli nie jest widoczna, 

to oznacza, ¿e coœ nadal blokuje ucznia lub nie potrafimy jej dostrzec :) 

Poœwiêæ czas na poznanie swojego ucznia, podejdŸ indywidualnie do jego 

potrzeb, mo¿liwoœci, mocnych i s³abych stron. WychodŸ naprzeciw specy-

fice opanowania treœci, tj. uczeñ mo¿e nie byæ w stanie opanowaæ treœci

z jednego przedmiotu, a z innego wykazywaæ ponadprzeciêtn¹ wiedzê.

Porzuæ stereotypy. Nie wierz w to, ¿e osoby w spektrum s¹ nieem-

patyczne, niewra¿liwe spo³ecznie i nie potrzebuj¹ kontaktu z innymi. 

Ich wra¿liwoœæ ujawnia siê na wszystkich polach, równie¿ emocjonalnym, 

st¹d tak ³atwo osobê w spektrum wystraszyæ lub zniechêciæ w relacji. 

Jednak tak, jak my wszyscy, a mo¿e nawet i bardziej, potrzebuje ona 

dobrych, ciep³ych, wzajemnych kontaktów z innymi ludŸmi, opartych 

na zrozumieniu i szacunku.

B¹dŸ wytrwa³y – byæ mo¿e trafia do Ciebie uczeñ, który ma ju¿ kilka 

edukacyjnych pora¿ek za sob¹. Dziecko, któremu z jakiœ powodów nikt 

wczeœniej nie zapewni³ sensorycznego komfortu, którego kreatywnoœci 

i wra¿liwoœci nikt nie doceni³. Ucznia, który nara¿ony by³ – jak wiêkszoœæ 

dzieci i m³odzie¿y w spektrum wed³ug naukowych badañ – na przemoc 

rówieœnicz¹. Zmiana wzorca reagowania u ucznia na póŸniejszym etapie 

edukacyjnym jest trudnym, choæ nie niemo¿liwym zadaniem. Mo¿e 

wymagaæ czasu i du¿ej cierpliwoœci ze strony doros³ego. Cel jest jednak 

œwiat³y i z pewnoœci¹ warto go podj¹æ, gdy¿ niekiedy potrzeba jednej, 

jedynej ¿yczliwej osoby w ¿yciu, aby odmieniæ los drugiego cz³owieka 

(i pokazuj¹ to równie¿ badania naukowe, które wskazuj¹ chocia¿by, 

¿e obecnoœæ jednego bliskiego przyjaciela w otoczeniu osoby w spektrum, 

zmniejsza ryzyko pope³nienia samobójstwa o prawie 40%)   . 
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   �ród³o: Autystycy – zagro¿eni samobójstwem, 
https://zdrowie.pap.pl/psyche/autystycy-zagrozeni-samobojstwem .
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Zastanów siê chwilê nad tym, czy na pewno wiesz:
 

W jaki sposób dziecko komunikuje swoje potrzeby fizjologiczne 

(g³ód, pragnienie, odprê¿enie, sennoœæ, toaleta, seksualnoœæ) oraz w jaki 

sposób je zaspakaja? Czy w zakresie ich realizacji zdarzaj¹ siê reakcje 

"nietypowe"?

Potrzeba afiliacji: kogo z cz³onków rodziny dziecko preferuje, kogo 

z nauczycieli, kogo z rówieœników i kogo najbardziej siê boi?

Szacunek i uznanie: co lubi robiæ najbardziej, co najmniej chêtnie? 

Czy potrafi byæ sprawcze, decyzyjne? Jak doroœli reaguj¹ na samodzielnoœæ?

Samorealizacja: Czy dziecko jest œwiadome mocnych stron, swoich 

ograniczeñ? Czy próbuje wyra¿aæ cele, do których spe³nienia d¹¿y...? 

Jakie s¹ oczekiwania m³odego cz³owieka odnoœnie wizji przysz³oœci, a jakie 

– otoczenia? 

Szko³a: Jakie miejsce zajmuje dziecko w strukturze klasy, jak wypowiada 

siê o szkole? Czy jako nauczyciel wspieram budowanie i rozwijanie akcep-

tacji, relacji?

Odpoczywaj! Praca nauczyciela, szczególnie, jeœli motywowana 

realnym zaanga¿owaniem, pasj¹ i sercem, mo¿e niekiedy mocno dawaæ 

w koœæ! Dbaj o siebie i swoje potrzeby na równi z potrzebami swoich dzieci. 

Twój dobrostan warunkuje dobre samopoczucie uczniów i Wasz¹ wspóln¹, 

pe³n¹ sukcesów wspó³pracê. 
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Autor: Mateusz Kucharski, lat 15.



Du¿a wra¿liwoœæ osób w spektrum autyzmu pozwala im dostrzegaæ to, co zwykle 

pomijaj¹ neurotypowe oczy i uszy. Drobne b³yski kropelek wody sp³ywaj¹cych po 

liœciu, smak kawa³ków marchewki p³ywaj¹cej w zupie, szelest liœci spadaj¹cych 

jesieni¹ z drzew. To wszystko jest w stanie zachwyciæ osobê w spektrum na tyle, 

by zapomnia³a nawet o innych zadaniach czy obowi¹zkach. Doznania zmys³owe osób 

w spektrum s¹ zwykle bardzo intensywne, niekiedy na tyle, ¿e poszczególne zmys³y 

mog¹ wrêcz „wy³¹czaæ siê” staj¹c tzw. podwra¿liwymi. 

Mo¿liwe jest tak¿e, ¿e osoba w spektrum jest jednoczeœnie synestetykiem, 

co oznacza, i¿ poszczególne doœwiadczenia odbiera ró¿nymi, ma³o typowymi 

kana³ami zmys³owymi i np. widzi s³owa w okreœlonym kolorze lub czuje w ustach 

posmak jakiegoœ dŸwiêku . Synestezja jest zjawiskiem niezwykle interesuj¹cym 

z perspektywy funkcjonowania ludzkiego mózgu. Pozwala poznawaæ œwiat szerzej 

i w sposób zdecydowanie niekonwencjonalny. Ma te¿ jednak swoj¹ ciemn¹ stronê, 

gdy¿ mo¿e powodowaæ wycofywanie siê ze œwiata, wiêksze poczucie niezrozumienia, 

czy ma³ego zaufania do w³asnego postrzegania – szczególnie, jeœli doœwiadczeniom 

synestetycznego dziecka nieœwiadome tego faktu otoczenie nieustannie zaprzecza. 

Przyk³adanie w³asnej, doros³ej, neurotypowej miary do dziecka oraz sztywne 

zak³adanie, ¿e drugi cz³owiek widzi œwiat tak, jak ja, jest chyba najwiêkszym 

i najpowa¿niejszym b³êdem metodycznym wychowania, edukacji czy terapii. 

O artystycznej duszy 

i rzemieœlniczej wytrwa³oœci

CZÊŒÆ 2.

   Por. np. Tammet, D. (2018). Urodzi³em siê pewnego b³êkitnego dnia. Pamiêtniki nadzwyczajnego umys³u 
z zespo³em Aspergera. Wo³owiec: Czarne. 
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Szczególnie dotkliwym w przypadku osób w spektrum, które w swoje codzienne 

funkcjonowanie wpisan¹ maj¹ nietypowoœæ w stopniu tak du¿ym, ¿e jest nam 

najczêœciej nawet trudno to sobie wyobraziæ. 

Wyj¹tkowa wra¿liwoœæ predysponuje do bycia artyst¹. Twórc¹, kreatorem 

nietuzinkowych rozwi¹zañ, innowacyjnych pomys³ów, niesztampowych projektów. 

Wœród osób publicznych, szczególnie na œwiecie, wiele jest przyk³adów osób w spekt-

rum docenionych ze wzglêdu na swój artystyczny warsztat. Sukcesy te, jak i dzia³al-

noœæ mniej znanych osób ze spektrum, obdarzono nawet naukowym terminem 

„autystycznej sztuki” (ang. autistic art) i uznano za osobny, bliski pr¹dom outsiderów, 

nurt. Wœród rozpoznawanych publicznie artystów warto wymieniæ chocia¿by: Jona 

Adamsa, Annê Berry, Angusa Corbeta, Tierneya Bishopa, czy Haydna Gardnera. 
Na krajowym polu nie sposób nie wspomnieæ o: grupie teatralnej Autentyczni 

Artyœci, cenionej primabalerinie Natalii Marii Wojciechowskiej, Oli Leœnik – nastolet-

niej artystce w spektrum autyzmu, która nie mówi a komunikuje siê ze œwiatem za 

pomoc¹ obrazów, które tworzy, czy Kubie Fr¹tczaku wspó³pracuj¹cych z fundacj¹ 

Autism TEAM. W historii zapisa³o siê równie wielu wybitnych malarzy i twórców, 

którzy uznawani s¹ za osoby w spektrum autyzmu – np. Leonardo da Vinci, Micha³ 

Anio³, czy Vincent van Gogh. Kunszt cia³a, sztukê panowania nad jego ruchami, 

precyzjê, celnoœæ szybkoœæ po mistrzowsku opanowa³ Lionel Messi, znany i uwielbia-

ny pi³karz graj¹cy w klubie FC Barcelona oraz reprezentacji Argentyny. 

Osoby w spektrum autyzmu s¹ mistrzami w „swoich” dziedzinach. Niezale¿nie, 

czy jest to dyscyplina sportu, nauki, w¹sko rozumianej sztuki, czy te¿ chodzenie na 

spacery, rysowanie koni lub poznawanie nowych faktur i materia³ów. Ich swoiste, 

niewymuszone d¹¿enie do perfekcji w wybranym obszarze niekiedy przys³ania 

naturalne i konieczne potrzeby cia³a oraz ducha, chocia¿by odpoczynku czy od¿y-

wiania siê. St¹d te¿ w pracy edukacyjno-terapeutycznej warto monitorowaæ stopieñ 

zaspokojenia tych potrzeb i wspieraæ osoby w dostrzeganiu sygna³ów z cia³a 

mówi¹cych, czego mu brakuje. Osi¹gniêcie tej umiejêtnoœci nie jest dla osób 

w spektrum oczywiste ani naturalne, jak dla osób neurotypowych. Choæ dzieci zwykle 

ucz¹ siê rozpoznawania podstawowych stanów psychofizjologicznych w ci¹gu kilku, 

mo¿e kilkunastu nawet pierwszych lat ¿ycia, z czasem robi¹c to niejako 

automatycznie, osoby w spektrum nie. 

Wspó³czesna szko³a, niestety, nie wspiera ¿adnego z tych procesów skutecznie 

wymuszaj¹c dopasowanie siê do 45-minutowego rytmu zajêæ oraz siermiê¿nej, 

wyczerpuj¹cej pracy ponad si³y zwi¹zanej z realizacj¹ podstawy programowej.  

Naturalne rytmy – cia³a, umys³u – uzupe³niaj¹ce siê, jak wdech i wydech, schodz¹ 

autysta - artysta

perfekcjoniœci

systemowa /szkolna rutyna :(



na dalszy plan oddaj¹c priorytet edukacyjnym powinnoœciom, które – o zgrozo – 

wcale nie przysparzaj¹ dzieciom radoœci. Tym bardziej dla osób w spektrum autyzmu, 

które potrzebuj¹ wsparcia w zakresie podstawowych umiejêtnoœci spo³eczno-

emocjonalnych, œrodowisko to staje siê ogromnie wykluczaj¹ce. W terapii osób 

w spektrum autyzmu sporo mówi siê i robi w zakresie nauki rozpoznawania 

podstawowych emocji. Choæ najczêœciej prezentowany ma³o skutecznie, „na sucho”, 

niczym mówienie o p³ywaniu zamiast nauki ruchu w basenie, mimo wszystko temat 

emocji w spektrum jest obecny w œwiadomoœci wielu specjalistów oraz rodziców. 

Inaczej rzecz siê ma ze stanami fizjologicznymi, o których z jakiejœ przyczyny 

zapominamy lub ignorujemy – zak³adaj¹c, ¿e jest to naturalne i oczywiste. Jednak czy 

aby na pewno? 

Czy ka¿demu z nas zawsze równie skutecznie udaje siê rozró¿niæ poczucie g³odu od 

œcisku w ¿o³¹dku zwi¹zanego z niepokojem? Jeœliby tak by³o, wœród doros³ych nie 

by³oby tak wielu zajadaj¹cych stres osób. A czy zawsze w porê rozpoznajemy 

kieruj¹c¹ nami z³oœæ i chronimy bliskich przed jej impulsywn¹ i intensywn¹ ekspresj¹? 

Œwiat by³by zdecydowanie spokojniejszy i przyjemniejszy, gdyby tak w³aœnie by³o. 

Osoby w spektrum podobnie – maj¹ du¿e trudnoœci z ró¿nicowaniem bodŸców, 

gdy¿ dostrzegaj¹ to, co subtelne, wiêc zadanie staje siê du¿o trudniejsze ni¿ prze-

ciêtnie. Jak bowiem rozpoznawaæ coœ, co odbieram wraz z dziesi¹tk¹, mo¿e setk¹ 

innych interesuj¹cych i wa¿nych z punktu widzenia mojego umys³u bodŸców? 

To trochê tak, jak byœmy siedz¹c w biurze przy oknie nieustannie s³yszeli i zauwa¿ali 

to, co dzieje siê na chodniku przed budynkiem – analizowali rozmowy, rejestrowali 

odg³osy przechodz¹cych osób, czuli zapachy. Nie sposób zachowaæ spokój emocji 

i myœli! Szczególnie jeœli nie mamy œwiadomoœci, ¿e w odbiorze tych bodŸców jeste-

œmy wyj¹tkowi i ¿e œwiat dla wiêkszoœci ludzi wcale nie jest tak przyt³aczaj¹cy.  

Oprócz awangardowego spojrzenia na rzeczywistoœæ, osoby w spektrum autyzmu 

cechuj¹ siê ponadprzeciêtn¹ wytrwa³oœci¹ w realizacji swych pasji. Cierpliwoœæ, 

dyscyplina, codzienne trenowanie a¿ do poziomu mistrza – te wszystkie cechy my, 

doroœli, zwykle doceniamy i pielêgnujemy. W przypadku osób w spektrum bardzo 

³atwo jednak przychodzi nam odmiennie postrzegaæ podobne przywary – 

stereotypie, fiksacje, obsesje, kompulsywne zachowania, rytua³y, rutyny – nasz 

s³ownik obfituje w wiele negatywnych okreœleñ, którymi nadajemy znaczenie temu, 

co osoby w spektrum robi¹ i jakie s¹. W ten sposób, œwiadomie b¹dŸ nie, 

patologizujemy ich zachowanie i wk³adamy w szufladê z napisem „zaburzone”. 

Jeœli dobrze wykorzystane, cechy te zaœ mog¹ stanowiæ mocn¹ podbudowê dla 

efektywnej edukacji czy przysz³ej pracy zawodowej i dobrego, satysfakcjonuj¹cego 

¿ycia w doros³oœci. 

najtrudna sztuka... ¿ycia

nie ró¿nimy sie tak bardzo

pasje - nie fiksacje!



PODSUMOWANIE, 
czyli kilka pozytywnych wskazówek dla nauczycieli

Poznaj swojego ucznia – dowiedz siê, jakie ma pasje, co lubi 

robiæ. Porozmawiaj z rodzicem. Zapytaj go o ich zwyk³y tydzieñ czy dzieñ – 

jak przebiega, jakie s¹ ulubione momenty w ci¹gu dnia Twojego ucznia. 

Wykorzystaj tê wiedzê w szkole – stwórz przestrzeñ do rozwijania pasji – 

byæ mo¿e w nieco zmodyfikowanej formie, w bardziej spo³ecznie 

akceptowany sposób, w bardziej rozbudowanej wersji. Nie wykorzystuj 

pasji jako nagrody przeciwstawiaj¹c przyjemn¹ aktywnoœæ opart¹ na 

ciekawoœci i zaanga¿owaniu nauce – rozumianej jako przykry obowi¹zek. 

Wpleæ pasje w tok nauki tak, by sta³a siê ona przyjemnoœci¹ i by³a 

interesuj¹ca dla dziecka. 

Wypatruj silnych stron i talentów. Byæ mo¿e trafia 

do Ciebie uczeñ, którego potencja³u nikt jeszcze nie odkry³. A mo¿e Ty w³a-

œnie zauwa¿ysz coœ, czego jeszcze nikt nie zauwa¿y³. Mo¿e odnajdziesz to, 

co pozwoli Twojemu uczniowi rozwin¹æ skrzyd³a. Gimnastyka, d³ugodys-

tansowe biegi, karate, gotowanie, szycie, malowanie obrazów, rysowanie 

komiksów, czytanie ksi¹¿ek, elektrotechnika, kosmos. Wszystko to, mo¿e 

s³u¿yæ nam, doros³ym, do osi¹gania wa¿nych z naszego punktu widzenia 

celów – u³amków, ortografii, dop³ywów Wis³y. Pamiêtaj jednak, ¿e rozwój 

cz³owieka jest nieodgadniony i nie zamkniêty w ¿adne procedury 

i algorytmy. Niemo¿liwe wrêcz jest przewidzieæ, do czego przyda siê kiedyœ 

twojemu uczniowi z³o¿ona wiedza o produkcji betonu lub architekturze 

wschodniej Europy. Krytykowanie i negowanie tych zasobów jest 

przejawem naszej ignorancji i sztywnoœci poznawczej. Blokady, która 

przeszkodzi Tobie skutecznie nauczaæ, a Twojemu uczniowi skutecznie siê 

uczyæ. 

1.

2. 

„Twoje za³o¿enia s¹ oknami na œwiat.

Wyszoruj je od czasu do czasu, 

inaczej nie przejdzie œwiat³o.”
*Isaac Asimov



Matematyka wcale nie jest wa¿niejsza ni¿ muzyka, a jêzyk polski nie jest 

królem przedmiotów (drodzy poloniœci i matematycy – wybaczcie!). Ka¿dy 

przedmiot jest wa¿ny i rozwijanie ka¿dego ma sens w perspektywie 

spe³nionego ¿ycia w doros³oœci. Nie ka¿dy musi byæ uczniem pi¹tkowym, 

nie ka¿dy musi œwietnie radziæ sobie z biologi¹, chemi¹, czy angielskim. 

I tak, naprawdê, mimo wszystko mo¿e œwietnie daæ sobie radê w przysz³ym 

¿yciu. Staæ siê cz³owiekiem sukcesu, a przede wszystkim radosnym, 

szczêœliwym i niepowtarzalnym indywiduum. 

Patrz na swego ucznia w spektrum przez pryzmat jego silnych 

stron. Zwa¿aj na jêzyk i s³owa, jakich u¿ywasz do jego opisu – w mowie

i na piœmie. Nie patologizuj, nie wpêdzaj ucznia w niepotrzebny róg 

„choroby” i „nienormalnoœci”. Dostrzegaj i doceniaj to, co w nim mocne. 

Nie skupiaj siê na brakach. Na nich niczego nie zbudujesz, a byæ mo¿e 

nigdy w ¿yciu ich tak¿e nie „naprawisz”. Zreszt¹, by³oby to niezwykle 

nieetyczne i niebezpieczne, gdybyœmy mogli i potrafili tak ³atwo zmieniaæ 

cz³owieka. To iluzja Ÿle rozumianej pracy edukacyjno-terapeutycznej – 

próby reperowania, doci¹gania do enigmatycznej normy, ci¹g³ego 

polowania na b³êdy nie s¹ i nigdy nie bêd¹ wspieraj¹ce. Ani dla ucznia, ani 

dla nauczyciela. Mog¹ jednak silnie frustrowaæ i powodowaæ szybkie, 

skuteczne i nieodwracalne wypalenie si³ po obu stronach tej relacji.

Za g³ówny cel Twojej pracy z uczniem postaw sobie jego 

wzmocnienie (ang. empowerment). Sk³adowymi tego procesu s¹: 

(1) poczucie posiadania kompetencji i zdolnoœci, czyli przekonanie 

Twojego ucznia, ¿e jest zdolny i potrafi (coœ zrobiæ w ogólnoœci, to okreœlone 

zadanie wykonaæ), (2) poczucie mo¿liwoœci decydowania o sobie, czyli 

poczucie swobody wyboru, w przynajmniej jakimœ okreœlonym zakresie, 

(3) wiara w mo¿liwoœæ wywierania wp³ywu, czyli przekonanie, ¿e jest siê 

w stanie zmieniæ stan rzeczy, (4) poczucie, ¿e to, co siê robi, jest 

wartoœciowe – niezale¿nie od tego, czy jest to zdobywanie nagród 

w przedmiotowych olimpiadach czy znajomoœæ wszystkich bohaterów 

komiksu o Kaczorze Donaldzie na pamiêæ oraz (5) poczucie bezpieczeñstwa. 

Pomyœl g³êboko, ile z tych sk³adowych zapewniasz uczniowi w swojej 

szkole?

Doceniaj wszystkie dziedziny nauki i sztuki. 

4.

5. 
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Autor: Mateusz F., lat 12.



I tak docieramy do ostatniej czêœci tej publikacji. Broszury, która mia³a zaskoczyæ, 

zdziwiæ, zachêciæ do nieco innego spojrzenia na osoby w spektrum. Zwróciæ uwagê na 

to, jak jêzyk, którym siê pos³ugujemy, kszta³tuje rzeczywistoœæ wokó³ nas. Trzecia 

sfera, supermoc osób w spektrum, o której chcielibyœmy teraz nieco d³u¿ej podys-

kutowaæ, zdecydowanie obala utarte mity i silnie zakorzenione stereotypy. Mówi 

bowiem o cesze, której zwykle nie przypisujemy, wrêcz nie odwa¿ymy siê nawet 

pomyœleæ w przypadku osób ze spektrum autyzmu. O pomocniczoœci, spo³ecznej 

wra¿liwoœci i analitycznoœci umys³u pozwalaj¹cych wnikn¹æ w sytuacjê drugiego 

cz³owieka i skutecznie wesprzeæ go w rozwoju. Tak, osoby w spektrum s¹ do tego 

„zdolne”, wiele badañ wskazuje wrêcz na to, i¿ autystyczne cechy pozwalaj¹ lepiej 

pe³niæ zawodowe role zwi¹zane z opiek¹ oraz pomaganiem drugiemu cz³owiekowi. 

Liczna grupa osób w spektrum, ze wzglêdu na sw¹ wnikliwoœæ, wytrwa³oœæ 

poszukiwañ, cierpliwoœæ, precyzjê, drobiazgowoœæ, staje siê wspania³ymi 

psychoterapeutami i psychologami. Niska empatycznoœæ, niewra¿liwoœæ osób 

w spektrum to krzywdz¹cy MIT.

Talenty spo³eczne czêsto ujawniaj¹ siê u dziewcz¹t i kobiet w spektrum, które od 

najm³odszych lat cechowaæ siê mog¹ wysokim poziomem troskliwoœci, czu³oœci 

i uwa¿noœci na drugiego cz³owieka, zwierzêta, przyrodê. Dziewczêta w spektrum 

czêsto z pasj¹ oddaj¹ siê opiece nad m³odszymi lub starszymi, podejmuj¹ inicjatywy 

spo³eczne na rzecz potrzebuj¹cych zwierz¹t czy ekologii. Ich talent, jeœli odpowiednio 

rozwijany, prze³o¿yæ mo¿e siê na ¿ycie zawodowe i spe³nienie w roli opiekunki 

dzieciêcej lub osób starszych, nauczycielki czy terapeutki. 

O byciu z innymi i dla innych, 

czyli o wartoœci pomagania

CZÊŒÆ 3.

(nie)EMPATYCZNY mit!



Dobre w liderowaniu, przewodzeniu grupie rówieœniczej, mog¹ sprawiaæ wra¿enie 

niezwykle utalentowanych spo³ecznie i towarzyskich. Kiedy jednak bli¿ej przyjrzeæ siê 

ich relacjom zabawowym i partnerskim, okazuje siê, ¿e tych jest mniej, dziewczynki 

s¹ w nich ma³o pewne, mimo bogatego grona znajomych wokó³ czuj¹ siê samotne 

i niezrozumiane. Warto zatem zwróciæ uwagê na tê sferê ich ¿ycia i wesprzeæ w zna-

lezieniu odpowiedniej grupy odniesienia, w której doœwiadczyæ bêd¹ mog³y 

akceptacji i przynale¿noœci.

Innym obszarem pomocowym, który w ostatnich latach bardzo intensywnie 

zagospodarowuj¹ osoby w spektrum jest dzia³alnoœæ organizacji pozarz¹dowych. 

Nastawione na pomaganie, osoby w spektrum dobrze czuj¹ siê w swobodnych 

ramach trzeciego sektora – zawodach niezale¿nych, w których sami decydowaæ mog¹ 

o zakresie pracy ka¿dego dnia, elastycznie dopasowywaæ wysi³ek do aktualnych 

mo¿liwoœci, robi¹c przerwê wtedy, kiedy tego najbardziej potrzebuj¹. Sztywnoœæ 

publicznego systemu – edukacyjnego czy zawodowego – jego antyindywidualny 

charakter, jest jednym z najwiêkszych ograniczeñ i powodów, dla których osoby 

w spektrum z niego wypadaj¹. Wœród organizacji prowadzonych i wspieranych przez 

osoby w spektrum autyzmu z pewnoœci¹ wymieniæ nale¿y Fundacjê Autism TEAM 

z £odzi, Fundacjê PRODESTE z Opola, czy Fundacjê Aktywnych FURIA z Poznania, 

które robi¹ ogromnie du¿o na rzecz neuronietypowego œrodowiska. Pocz¹wszy od 

precyzyjnych, d³ugofalowych diagnoz ma³ych dzieci, specjalizuj¹c siê w diagnozie 

dziewcz¹t i doros³ych, poprzez wspieranie œrodowiska pedagogicznego w placów-

kach oœwiatowych, interwencje, konsultacje uczniów i ich rodzin, akcje spo³eczne, 

projektowanie badañ naukowych, realizacjê innowacji spo³ecznych, publikacje 

i wiele, wiele innych, organizacje pozarz¹dowe staj¹ siê motorem zmiany 

oraz nosicielem aktualnej, rzetelnej, opartej na doœwiadczeniach wiedzy o spektrum 

autyzmu. Takiej, której pró¿no szukaæ w akademickich murach – choæ i ten stan rzeczy 

zmienia siê dynamicznie, gdy¿ coraz wiêcej osób w spektrum autyzmu koñczy studia, 

szko³y doktorskie, zostaje pracownikami uczelni wy¿szych i z sukcesami rozwija 

naukê. 

Czy w Twoim otoczeniu dzia³a organizacja prowadzona przez osoby w spektrum 

autyzmu? Czy znasz samorzeczników, którzy mog¹ staæ siê inspiracj¹ dla Twoich 

uczniów? Czy korzystasz z wiedzy promowanej przez ekspertów przez doœwiadcze-

nie, czyli osoby z diagnoz¹ spektrum autyzmu? To wa¿na i potrzebna umiejêtnoœæ, 

dziêki której rozpaliæ mo¿esz w swych dzieciach pomocowego ducha, który byæ mo¿e 

pozwoli odnaleŸæ sw¹ ¿yciow¹ zawodow¹ drogê. 

 

niezale¿noœæ dzia³ania 

edukacja wy¿sza

inspiracje :)



PODSUMOWANIE, 
czyli kilka pozytywnych wskazówek dla nauczycieli

Pomagaj swojemu uczniowi poznawaæ samego siebie. 

Wspieraj go w uœwiadamianiu jego talentów i ograniczeñ. Pokazuj dobre 

przyk³ady doros³ych osób, które ¿yj¹ w spektrum autyzmu spe³nionym, 

satysfakcjonuj¹cym ¿yciem. Pomó¿ mu zrozumieæ, i¿ istnieje wiele dróg 

ku doros³oœci i ¿e jego w³asna z pewnoœci¹ bêdzie wyj¹tkowa i niepowta-

rzalna. Poœwiêcaj czas na rozmowy o emocjach, na budowanie relacji 

w klasie – pomiêdzy wszystkimi uczniami, niezale¿nie od typowoœci ich 

uk³adu nerwowego.

Wspó³pracuj z innymi specjalistami. Jeœli widzisz, 

¿e Twoje dziecko potrzebuje emocjonalnego wsparcia, skontaktuj siê z psy-

chologiem lub psychoterapeut¹. Nawi¹¿ kontakt z organizacjami poza-

rz¹dowymi dzia³aj¹cymi na rzecz osób w spektrum autyzmu i ich rodzin. 

Zapytaj o spotkania rówieœniczych grup w Twojej okolicy. Byæ mo¿e 

spotkanie z inn¹ osob¹ w spektrum bêdzie dla Twojego ucznia odkrywcze 

i wspieraj¹ce. Byæ mo¿e poznanie starszego kolegi zainspiruje do dzia³a-

nia i zmotywuje do podejmowania codziennego edukacyjnego wysi³ku. 

Prawdopodobnie pozwoli te¿ lepiej zrozumieæ siebie. Akceptacja bycia 

w spektrum to d³ugotrwa³y proces, który nie przychodzi ot tak – ani 

u ucznia, ani u rodzica. Czêsto jednak pomaga, w szczególnoœci dziecku, 

zrozumieæ swoj¹ odmiennoœæ, uto¿samiæ z jak¹œ grup¹ odniesienia, 

wzmocniæ poczucie to¿samoœci i zaspokoiæ potrzebê przynale¿noœci. 

Szczególnie, jeœli dotychczas Twój uczeñ otrzymywa³ ró¿ne, ma³o 

wspieraj¹ce diagnozy, np. depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej 

czy inne. Na pytanie, czy mówiæ, czy nie o autyzmie dziecku, trudno 

o jednoznaczn¹ odpowiedŸ. Wszystko zale¿y od sytuacji – psychologicznej, 

rodzinnej, edukacyjnej, odpowiednioœci momentu, który chcemy na to 

wykorzystaæ. Wiedza ta jednak jest konieczna do zbudowania 

adekwatnego, pe³nego, prawdziwego poczucia JA, zdrowej osobowoœci 

i œwiadomoœci w³asnych mocnych oraz s³abszych stron. 

1.

2. 



Dbaj o aktualnoœæ swojej wiedzy o spektrum autyzmu. 

Badania nad spektrum prowadzone s¹ obecnie bardzo intensywnie. 

W zwi¹zku z du¿ym odsetkiem osób ju¿ zdiagnozowanych w populacji 

ogólnej i równie du¿¹ liczb¹ osób predysponowanych do bycia zdiag-

nozowanym lub z wyraŸnymi cechami autystycznymi, wielu badaczy

i specjalistów praktyków poœwiêca swe zawodowe ¿ycie na badanie tego 

zagadnienia. Wiedza rozwija siê nies³ychanie szybko. Fakty sprzed 

kilkunastu lat okazuj¹ siê wspó³czeœnie mitami, w które d³ugi czas 

bezdyskusyjnie wierzyliœmy. Dochodzimy do sprzecznych wniosków, 

promujemy sprzeczne ze sob¹ podejœcia terapeutyczne. Co gorsza, nasz 

dostêp do aktualnych wyników badañ jest zwykle bardzo ograniczony – 

poprzez odp³atnoœæ serwerów publikuj¹cych prace œwiatowej rangi 

badaczy, niedostêpnoœæ czêœci publikacji, np. pochodz¹cych z krajów 

wschodniej Europy i wiele innych ograniczeñ wp³ywaj¹cych na aktualnoœæ 

wiedzy, któr¹ posiadamy. W przypadku zawodu nauczyciela, terapeuty, 

psychologa, czy innego specjalisty pracuj¹cego z osobami w spektrum 

autyzmu, naszym obowi¹zkiem zawodowym jest uczyæ siê przez ca³e ¿ycie. 

Nie poprzestawaæ na studiach, kursach, szkoleniach daj¹cych uprawnienia 

zawodowe. Szukaæ, dociekaæ, próbowaæ, eksperymentowaæ – tworzyæ 

i staæ siê artyst¹ edukacji, szyj¹cym programy edukacyjno-terapeutyczne 

na miarê potrzeb danego ucznia. To wymaga odwagi, ufnoœci w swe 

kompetencje, ale te¿ silnej podbudowy teoretycznej pozwalaj¹cej twardo 

staæ na zawodowej ziemi. Wszystkie wymienione w tej publikacji osoby 

i instytucje mog¹ staæ siê Ÿród³em rzetelnych i inspiruj¹cych informacji. 

Innych Ÿróde³ jest równie wiele i gor¹co zachêcamy Was do otwartoœci 

i gotowoœci uczenia siê. Gdy¿ pewnie jeszcze wiele zaskakuj¹cych, 

niespodziewanych odkryæ przed nami!

3.



ZAKOÑCZENIE

Broszura ta nie mia³a na celu odpowiedzieæ na wszystkie edukacyjne 

pytania ani rozwiewaæ terapeutycznych w¹tpliwoœci. Chcieliœmy bardzo, 

aby by³a inspiracj¹ dla Was, Czytelników, inspiruj¹c¹ do zmiany myœlenia 

o osobach w spektrum. Do oswojenia autyzmu. Zaciekawienia nim.

Do zmiany myœlenia o roli nauczyciela ucznia w spektrum autyzmu, o roli 

szko³y i jej celach. Do zachêcenia Was do postawienia kolejnych pytañ 

i wszczêcia lub kontynuacji poszukiwañ. Wed³ug nas to najlepsze co nau-

czyciel mo¿e dla swego ucznia zrobiæ. Mamy nadziejê, ¿e broszura stanie siê 

teoretycznym uzupe³nieniem treœci zaprezentowanych podczas 

konferencji, a jednoczeœnie bêdzie odrêbnym tworem trafiaj¹cym do tych, 

którzy tego akurat potrzebuj¹. Którzy byæ mo¿e spotykaj¹ siê z uczniem 

w spektrum po raz pierwszy, czuj¹ lêk, zagubienie, niepewnoœæ, mo¿e 

nawet niechêæ. To zrozumia³e, lecz niezwykle niekorzystne dla procesu 

uczenia siê – nauczania i rozwoju osoby w spektrum. St¹d te¿ tak du¿y 

nacisk na to, by podkreœlaæ to, co dobre, a jednoczeœnie nie ukrywaæ i nie 

zaprzeczaæ temu, co ograniczaj¹ce. 

To pewnie nie ostatnia inicjatywa Fundacji FIONA. Bardzo chcielibyœmy 

rokrocznie zapraszaæ Pañstwa do wspólnej dyskusji podczas konferencji 

i celebrowaæ Wasze œwiêto 14-tego paŸdziernika. Dziêkujemy Wam drodzy 

Nauczyciele za nieustaj¹c¹ inspiracjê i motywacjê do dzia³ania. Za dobre 

s³owa, za ogrom serca, które wk³adacie w edukacjê i terapiê Waszych 

uczniów. Za wszystkie d³ugie nocne godziny spêdzone nad IPETami, za ner-

wy i troskê o swych uczniów, za prawdziwe zaanga¿owanie w ich rozwój. 

Trzymamy mocno kciuki za kolejny rok szkolny. Pewnie nie bêdzie naj³at-

wiejszy, z pewnoœci¹ czeka nas wiele niespodziewanych zmian i wydarzeñ. 

Wierzymy jednak, ¿e mimo wszystko mo¿e to byæ dobry czas dla Was, 

uczniów i ich rodzin.   
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