
 

 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korzystanie z naszej pomocy jest bezpłatne  
i nie jest wymagane skierowanie. Rejestracji   
dziecka można dokonać telefonicznie pod numerem 
12 266-19-50 lub osobiście w sekretariacie.  

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 19.00. 
 

 

 
 
 

Jakie umiejętności społeczne należy rozwijać u dzieci  
z Zespołem Aspergera? 

 
Zespół Aspergera zaliczany jest do całościowych zaburzeń rozwoju. Charakteryzuje 

się następującymi cechami: opóźnioną dojrzałością społeczną oraz trudnościami  
z rozumieniem sytuacji społecznych, niedojrzałą empatią, trudnościami w nawiązywaniu 
przyjaźni oraz satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, trudnościami z wyrażaniem  
i kontrolowaniem emocji, niecodziennymi umiejętnościami językowymi – zaawansowane 
słownictwo i gramatyka, jednak opóźniony rozwój umiejętności prowadzenia rozmowy, 
niezwykła prozodia i skłonność do pedantyzmu, trudnościami w utrzymaniu uwagi w klasie, 
nietypowym profilem umiejętności, niezdarną koordynacją, wrażliwością na specyficzne 
dźwięki, zapachy, struktury czy dotyk.  
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Wyżej wymienione cechy często powodują, że dzieci z zespołem Aspergera nie  
są akceptowane przez grupę rówieśniczą, nie potrafią prowadzić dialogów lub zainteresować 
kolegów i koleżanki swoimi pasjami. Co my, jako dorośli, możemy zrobić w takiej sytuacji ? 
Jednym z możliwych sposób jest rozwijanie kompetencji społecznych.  
Kompetencje społeczne są zdolnościami, które umożliwiają uczestnictwo w doświadczeniach 
z innymi ludźmi. Stwarzają sposobność uczenia się i wykorzystywania konkretnych 
umiejętności społecznych. Konieczne jest rozwijanie kompetencji społecznych u dzieci  
z Zespołem Aspergera. Do najważniejszych z nich oraz niezbędnych do prawidłowego 
rozwoju społecznego zalicza się:   
 

1. rozpoznawanie i pojmowanie potrzeby wymiany społecznej i jej złożoności (przyjmowanie 
perspektywy drugiej osoby, empatyzowanie);  

2. zaakceptowanie potrzeby i znaczenia doświadczania i rozumienia, czym jest członkowstwo 
w grupie;  

3. rozwijanie i doskonalenie możliwości kreowania i podtrzymywania znaczących związków 
z ludźmi, szczególnie z rówieśnikami;  

4. świadome włączanie szerokiego wachlarza funkcji samostanowienia, tj.: samoświadomość, 
samokontrola, samoregulacja, samozarządzanie i samoanaliza;  

5. zarządzanie stresem i napięciem towarzyszącym zbliżaniu się do innych i wchodzeniu  
w interakcje z innymi w sytuacjach społecznych oraz kontrolowanie stresu i niepokoju;  

6. prawidłowy rozwój i funkcjonowanie umiejętności koncentracji uwagi, zwłaszcza tej 
potrzebnej we właściwej interakcji społecznej, takiej jak wspólna uwaga, która umożliwia 
włączanie się do grupy rówieśniczej;  

7. zdolność do rozważania i tolerowania myśli, czynności, zachowań oraz emocji innych 
ludzi, co pomaga w byciu elastycznym w interakcjach z innymi i otwieraniu się na innych;  

8. zdolność do takiej elastyczności i otwartości w sposobie myślenia, działania, zachowania  
i emocjach, która pozwoli na podążanie za innymi i  bycie elastycznym w interakcjach  
z nimi;  

9. zdolność do sprawnego przechodzenia od jednej myśli do drugiej  bez wysiłku  
(tj. sztywnego trzymania się rutyny, nieuzasadnionego stresu lub  napięcia, słabego 
skupienia uwagi, zaburzenia emocji);  

10. uznanie doznań zmysłowych w czasie ich pojawienia się i pojmowanie, w jaki sposób 
wpływają one na interakcję społeczną;  

11. zdolność do zrozumienia oraz docenienia myśli, działań, zachowań i emocji innych, którzy 
uczestniczą w szeregu sytuacji osobistych i  interpersonalnych;  

12. zauważanie i zarządzanie emocjami pojawiającymi się w interakcjach i zrozumienie tego, 
jaki mają wpływ na relacje międzyludzkie.  

Bibliografia: 1. Attwood T. Zespół Aspergera. Kompletny Przewodnik. Gdańsk, 2015. 2. Cotugno A. 
J., 2010 – Terapia grupowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wydanie I. Wyd. „Fraszka 
Edukacyjna”, Warszawa, s. 22-54. 3. Stachowicz J. Zespół Aspergera a kompetencje społeczne. 
Zeszyty Naukowe WSSP. Tom 16 – 2013.   

 
Opracowała   

mgr Beata Szafraniec - psycholog  
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Życie z Zespołem Aspergera – problemy, przygody, 
przemyślenia. 

Miałam ogromne szczęście, że mogłam spotkać się z dr Peterem Schmidtem  
i wysłuchać jego osobistych, jakże szczerych i wzruszających przeżyć związanych  
z odmiennym, często trudnym funkcjonowaniem w społeczeństwie, które kompletnie nie 
rozumiało jego problemów. Po raz pierwszy tak dobitnie zrozumiałam w jaki sposób  
postrzega świat uczeń ze spektrum autyzmu.  

 
Peter już jako dziecko czuł się inny. Nie wiedział dlaczego, ale żył według własnych 

zasad i reguł. Na spotkaniu  mówił o strukturach tworzonych we własnym umyśle, które nie 
mogą być burzone, gdyż rujnują jego świat. Są one jedynym oparciem i pozwalają mu 
funkcjonować. W chwili, gdy runą te ramy, na których opiera się jego życie, dochodzi  
do „erupcji wulkanu”. Wybuch może przejawiać się  agresją, wycofaniem bądź całkowitym 
brakiem współpracy. Kiedy miał 11 lat zdiagnozowano u niego Zespół Aspergera.  

 
Od najmłodszych lat był uzdolniony matematycznie, potrafił się koncentrować 

na bardzo skomplikowanych zadaniach, z łatwością je rozwiązywał, chociaż potrzebował do 
tego ciszy i spokoju. Drażnił go szum, hałas, głośna muzyki, gwar, wybuchy śmiechu. Do dziś 
utrzymuje, że pamięta, jak bardzo przeszkadzał mu szelest delikatnych firaneczek, 
zawieszanych przez mamę na łóżeczku dziecięcym, a był wtedy niemowlakiem. Takim 
postrzeganiem świata, odbiorem rzeczywistości różnił się od swoich rówieśników. Zdawał 
sobie sprawę, że jest inny, choć nie do końca rozumiał, dlaczego. Nie miał żadnych 
problemów z nauką w szkole, z przyswajaniem nowych treści, celująco zdał maturę 
i ukończył studia na wydziale geofizyki, a następnie obronił pracę doktorską z tego zakresu. 
Przez całe życie opisuje otaczający go świat i wszelkie zachodzące w nim zjawiska funkcjami 
matematycznymi, wykresami, zależnościami logicznymi. Z czasem opracował wzory na 
przyjaźń, miłość, ból i cierpienie. Zdiagnozowanie u niego zespołu Aspergera pozwoliło 
zrozumieć przyczyny innego odbioru świata, reakcji na bodźce zewnętrzne. Osoby  
z autyzmem zdaniem Petera Schmidta są jak wyspy, społeczeństwa natomiast można 
przedstawić jako kontynenty. Aby dotrzeć z lądu na wyspę potrzeba specjalnych środków 
transportu.  

 
Dr Peter Schmidt  w czasie swojego wykładu wyjaśniał, zaprzeczając obiegowym 

opiniom, że osoby z autyzmem nie mają uczuć. Uczucia wysyłane przez inne osoby nie są 
rozpoznawane przez autystów bądź są rozpoznawane nie całkiem poprawnie.  W relacjach  
z innymi ludźmi występuje brak lub niski poziom wzajemnej empatii. Komunikacja pomiędzy 
osobą z autyzmem, a jego otoczeniem jest zaburzona ponieważ świat relacji emocjonalnych 
pomiędzy ludźmi jest pełen kolorów, a komunikacja z osobą cierpiącą na autyzm jest czarno-
biała. Peter Schmidt do dziś odmiennie postrzega i odbiera świat. Biuro 
wielkopowierzchniowe według niego jest jak dudniący stadion, dotyk wywołuje odruch 
kopania, kolega , który zmienił ubranie zakładając np. strój sportowy to nieznana osoba. Peter  
nie rozpoznaje twarzy i dlatego przez lata w miejsce twarzy rysował zniekształcone koło.  
Nigdy w pracy nie wie, kto przechodzi obok niego i czy już tą osobę pozdrowił. Według niego 
”Co wydaje się proste, może być skomplikowane. Co wydaje się skomplikowane, może byś 
proste”. Wszystko zależy od poziomu zmotywowania do działania. Motywacja osoby  
z autyzmem jest całkiem inna niż się potocznie sądzi. Te rzeczy i dziesiątki innych, które 
opowiedział w trakcie spotkania wyjaśniają, dlaczego widzi siebie jako człowieka z innej 
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planety. Jeżeli autystyk sam się czymś nie zainteresuje, to trudno go tym zainteresować.  
Nie czyta bajek, bo po co skoro są nieprawdziwe. 
Nie działa spontanicznie, ale planuje i działa. Buduje wieżę z klocków, która jest tylko jego, 
każda inna wieża jest „odpatrzona”. Np. wieża Eiffla jest „odpatrzona” ( autystyczny punkt 
widzenia). 

Na przerwach w szkole Peter zachowywał się jakby był samochodem, który stosuje 
zasady ruchu drogowego. Gdy inni uczniowie byli po złej stronie ulicy, to był wypadek.  
W kieszeni miał mały samochodzik, a klasa była parkingiem. Auto parkowało pod ławką i nie 
przeszkadzało nauczycielom. Gdy nauczyciel zabronił mu przynoszenia samochodu, to przez 
kolejne dni nie powiedział w szkole ani jednego słowa. Świat się załamał, ponieważ 
nauczyciel „ukradł” mu samochód. Jego głowa była przepełniona jedynie myślą jak odzyskać 
swoje auto? Nauczyciel powiedział „Ty jesteś chory”. Peter odpowiedział „ukradłeś moje 
auto, więc mnie też nie ma”. Nauczyciel zrozumiał problem i pozwolił Peterowi przynosić 
auto. Gdy autystyk przeszkadza, trzeba zrobić coś co jemu przeszkadza i wykazać analogię. 
Autystyk ma wysokie poczucie sprawiedliwości. Nie przyjmuje kary za czyny innych.  
W sytuacjach konfliktowych nie wskazuje winnych, bo ma problemy z rozpoznaniem twarzy. 
W historyjkach obrazkowych nie widzi związku przyczynowo - skutkowego i opisuje każdy 
obrazek z osobna. 
 

W skrócie chcę przedstawić najistotniejsze informacje, o których warto pamiętać  
w kontakcie z osobą z tzw. Spektrum Autyzmu, aby pomóc sobie i jej. 
  

I. Autyzm cechują stabilnie trzy kolumny: 
 

- Komunikatywna odmienność/ problemy w sferze międzyludzkiej, związane z tym 
- Trudności lub odbiegające od normy zachowania społeczne, 
- Stereotypowe zajęcia/ rytuały. 

 
II. Typowe dla autystów, jednak nie oznaczające automatycznie autyzmu są np.: 

 
- Rozumienie dosłowne (małe doświadczenie) 
- Bycie „mądralą” (wybitne uzdolnienia, chęć bycia zauważonym) 
- Wrażliwość na hałas (wrażliwość ogólna) 
- Strach przed ludźmi (fobia społeczna) 

 
III. Autyści i emocje. 

 
- Autyści nie są pozbawieni emocji, ale spostrzegają wszystko inaczej i czują inaczej 
- Współżycie autystów z innymi ludźmi jest wyzwaniem, gdyż ich odmienne 

odczuwanie prowadzi do wielu nieporozumień. 
- Wiele emocji autysty wyzwala się w inny sposób, np. radość i smutek wywołują raczej 

przedmioty, niż osoby. 
- Emocji autysty nie można rozpoznać jedynie na podstawie jego mowy ciała i mimiki, 

emocje autysty mogą być ukryte lub błędnie interpretowane. 
- Uczuć wysyłanych przez inne osoby autysta nie rozumie, bądź rozpoznaje nie całkiem 

poprawne. 
- Nie spełnienie oczekiwań emocjonalnych innych osób w zakresie komunikacji 

prowadzi do społecznej irytacji i uprzedzeń – „autyści nie mają uczuć” 
- Ani autysta nie odczuwa empatii wobec innych osób, ani oni wobec niego. 
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IV. Doświadczanie komunikacji społecznej przez autystę. 

 
- Kolorowe spektrum komunikacji doświadczane przez nie autystyka. 
- Czarno – biała komunikacja autystyka.  

 
V. Codzienne zniekształcenia odczuwania. 

 
- Odcieni i kolorów, których brakuje w postrzeganiu komunikacji międzyludzkiej 

brakuje również w innych rodzajach percepcji. 
- Nie ma komfortowej sfery, jak w przypadku dobrej baterii mieszającej gorącą wodę  

z zimną, zawsze jest za gorąco, albo za zimno. 
- Zbyt głośno – zbyt cicho; nudno – za dużo bodźców.  
- Gdy pragnienie odczuwa się jako głód. 
- Kiedy nie rozpoznaje się zmęczenia i wyczerpania.  

 
VI. Fakty i ich oddziaływanie na osobę z autyzmem. 

 
- Biuro wielkopowierzchniowe działa jak dudniący stadion 
- Dotyk wywołuje odruch kopania 
- Złe samopoczucie jest przenikliwym bólem duszy 
- Kolega w innym kontekście (zamiana spodni codziennych na sportowe) nie znana 

osoba, brak pozdrowienia. 
- Dudniące basy – dotkliwa tortura hałasem  

 
   VII.  Stereotypowe zajęcia i rytuały. 
 

- Kolekcjonowanie numerów rejestracyjnych samochodów 
- Sporządzanie list i planów, np. plan śpiewania kolęd 

 
   VIII.  Lekcja jest odpoczynkiem – przerwa to stres. 
 

- Lekcja jest uporządkowana i stosunkowo cicha 
- Przerwa jest często 

o chaotyczna i głośna 
o męcząca (to miejsce  pozornie bezsensownych pogawędek) 
o największa przestrzeń do mobingu i zastraszania ,,Szukałem i znalazłem swój 

azyl w bibliotece” (łatwa nauka bez dokuczliwego hałasu, czytanie, 
studiowanie literatury) 

Zachowanie się dziecka z zespołem Aspergera może wywoływać niechęć i dezaprobatę 
otoczenia. Dziwaczność zachowania się dziecka oraz jego gwałtowne reakcje w postaci 
impulsywnego protestu i agresji odbierane są przez otoczenie jako brak wychowania lub 
choroba psychiczna. Dziecko z chorobą Aspergera na terenie szkoły stroni od kontaktu  
i wspólnej zabawy z rówieśnikami, jest zafascynowane „swoimi sprawami” i nie potrafi 
elastycznie dostosować się do zmiennych sytuacji i zadań. Zazwyczaj bywa traktowane jako 
„dziwne” albo „aspołeczne”. Nie jest ono w pełni akceptowane i rozumiane.  
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Przytoczony przez mnie przykład  dr Petera Schmidta jest dowodem na to, że w sytuacji 
postawienia trafnej diagnozy, prawidłowo prowadzonej pracy terapeutycznej przy pełnym 
zrozumieniu i akceptacji otoczenia, osoba z autyzmem może osiągnąć w życiu sukces  
i prowadzić ciekawe i twórcze życie. 

Swoje problemy, przygody i przemyślenia w barwny oraz dowcipny sposób Peter 
Schmidt, z właściwą sobie swadą opisał w trzech książkach: Chłopiec z Saturna, Kaktus 
na Walentynki i Jak trudno komunikować się z kolegami... 

Opracowała   
mgr Maria Mostowik - psycholog 

 
 
 

A może mediacja ? 
 

Od kilku lat systematycznie wzrasta zainteresowanie mediacją jako alternatywną 

metodą rozwiązywania sporów. Jest to związane zarówno z nowymi  uregulowaniami 

prawnymi (zgodnie z którymi sąd może  skierować  sprawę  do mediacji za zgodą 

zainteresowanych na każdym etapie postępowania) jak i potrzebami dnia codziennego. Prócz 

mediacji sądowej i pozasądowej  skupiającej się  na sprawach  sposobu  sprawowania opieki 

nad dziećmi  coraz częściej jest ona stosowana w  różnorodnych sytuacjach konfliktowych 

związanych m.in. ze środowiskiem szkolnym.    

Jako jedną  z   metod rozwiązywania  konfliktów w szkole  można także  stosować  

mediację rówieśniczą   pod kontrolą profesjonalnego mediatora. Metoda ta wymaga   

wcześniejszego  przygotowania  poprzez zapoznanie  z nią nauczycieli i rodziców oraz 

przeszkolenie uczniów, którzy potem będą pełnić rolę mediatorów rówieśniczych   

(ze wsparciem profesjonalisty). 

Celem  mediacji  jest  pomoc  wyszkolonego  mediatora  w: wysłuchaniu, zrozumieniu 

i szukaniu porozumienia  się osób pozostających w sporze . Mediator odgrywa rolę tzw. „ 

trzeciej strony”   dbającej o kontakt i  możliwość rzeczowej  rozmowy  pomiędzy  stronami  

poprzez   odpowiednie  jej ukierunkowywanie.  Przystąpienie do mediacji jest dobrowolne  

i wymaga zgody wszystkich stron.  Obowiązuje poufność i bezstronność  oraz 

akceptowalność ustaleń. Szczególnie przy mediacjach z uczniami duże znaczenie ma to,  

że początkowo  nie zwracają się do siebie bezpośrednio ( co gdy są w konflikcie  zwykle 

skutkuje sprzeczką), a rozmawiają  poprzez mediatora.  

Mediacja zwykle  rozpoczyna się od spotkania z  rodzicami uczniów, a następnie 

uczniami  w celu  omówienia przebiegu  procesu mediacji i jego  zasad.   Jedną z reguł jest 

odstąpienie  od karania w trakcie trwania mediacji jako alternatywy rozwiązywania problemu.  
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Do przeprowadzenia skutecznej mediacji  najczęściej  potrzeba  kilku spotkań  od  2-3  do 5-

6. Każde spotkanie kończy się podsumowaniem  w formie  zapisu dokonanych ustaleń  

(na ogół  właśnie tylko one są ujęte w pisemnym protokole, ze względu na  poufność procesu  

mediacji ). 

Jako niezbywalne zasady, które obowiązują  podczas mediacji  traktuje się : mówienie 

pojedynczo oraz brak ranienia i obrażania się  nawzajem.  Mediacja bazuje bowiem  

na praktycznej realizacji wartości: szacunku, otwartości  i szczerości. Nie tyle chodzi w niej  

o poszukiwanie prawdy czy winy,  co  przedstawienie sposobu przeżywania sytuacji  

konfliktowej i jej  znaczenia  dla każdej ze stron, by  następnie  mogły się one inaczej 

komunikować,  szukając  porozumienia.   

Rolą mediatora jest więc  budowanie kontaktu  z każdym z uczestników mediacji oraz 

między nimi, dbanie o rzeczowość   wypowiedzi, zachęcanie do szukania sposobów działań  

służących  porozumieniu  i  pomoc w sformułowaniu  konkretnych propozycji.  

 Mediacja  może być prowadzona wspólnie z udziałem  stron lub równolegle (tzw. 

wahadłowo). Istotne jest przy tym symetryczne dzielenie czasu dla każdej ze stron i pomoc  

w uporządkowaniu ich wypowiedzi,  tak by łatwiej było je usłyszeć i zrozumieć drugiej 

stronie. Wobec tego po przedstawieniu informacji na temat mediacji i uzyskaniu na nią zgody, 

mediator prosi kolejno  uczestników  o przedstawienie sprawy  ze swojego punktu widzenia.  

Przy podsumowywaniu  mediator zaznacza  nie tylko  indywidualną  perspektywę każdego  

z  uczestników,  ale   przede wszystkim łączące  elementy.   

Kolejnym krokiem  w rozmowie mediacyjnej jest dotarcie do osobistego znaczenia 

konfliktu poprzez pomoc w  nazwaniu  potrzeb i oczekiwań uczestników. Następnie ma 

miejsce refleksja na temat tego co strony chciałyby zmienić, czy co mogłoby przebiegać 

inaczej. Pozwala to na zmianę  sposobu podejścia do problemu  i  przejście od  koncentracji  

na przeszłości do  myślenia o przyszłości. W tym czasie często też pojawia się kwestia braku  

celowego zamiaru skrzywdzenia drugiej strony. Jest to moment na wzmocnienie wagi w/w 

deklaracji jako bazy do  późniejszego szukania  rozwiązań.  

Końcowym elementem jest wyrażenie oczekiwań  wobec drugiej strony i własnych 

propozycji dot. poprawy wzajemnych relacji.  Czasami jest to nazywane rekompensatą, 

istotna  jest przy tym akceptowalność  dla obu stron przedstawianych propozycji. 

Często przy mediacjach odwołuje się do  4 etapowego modelu ”Porozumiewania Bez 

Przemocy” uwzględniającego: obserwacje, uczucia, potrzeby oraz prośby (życzenia). 

Bezpośrednie  wyrażenie tych  ostatnich służy zaspokojeniu istotnych dla nas w danej sytuacji 

potrzeb.   



 

 8 

Podejście to zakłada, że możliwe jest zrozumienie przejawianych uczuć i potrzeb, 

a  pomysły  dotyczące realizacji potrzeb  da się negocjować. Daną  potrzebę można bowiem 

zaspakajać w różny sposób i w różnym zakresie.  

Zaznajamiając dzieci z tym podejściem zwraca  się uwagę  z jednej strony  

na:  odróżnianie obserwacji od naszych wyobrażeń i fantazji a z drugiej na:  stany 

emocjonalne towarzyszące zaspokojeniu lub brakowi zaspokojenia potrzeb. Łączenie danego  

uczucia z potrzebą z nim  związaną uczy akceptacji uczuć i potrzeb. Myślenie o sposobach 

zaspokojenia choćby na minimalnym poziomie danej potrzeby skłania do szukania 

dostępnych rozwiązań.  Całość dobrze obrazuje zarówno różnorodność w  spostrzeganiu  

i przeżywaniu  konkretnych  zdarzeń  jak i podobieństwo: uczuć, potrzeb czy próśb (życzeń), 

których realizacja jest podstawowa  dla zmiany  zaistniałej sytuacji. Model ten obejmuje  

następujący schemat: „ Kiedy widzę,(słyszę) czuję ponieważ potrzebuję i chciałbym…” 

Wszyscy prócz potrzeb zapewniających fizyczne przetrwanie potrzebujemy: 

bezpieczeństwa, autonomii, ekspresji  siebie,  poczucia własnej wartości, akceptacji, uznania, 

zrozumienia, szacunku.  Ucząc dzieci rozwiązywania konfliktów skupiamy się nie tylko na 

rozróżnianiu obserwacji od interpretacji,  przetłumaczeniu ocen na  uczucia i potrzeby, ale 

jednocześnie wyrzekamy się używania: porównań,  żądań czy gróźb. Obecność  dorosłego : 

słuchającego i pomocnego w zrozumieniu tego co się zdarzyło  oraz  zachęcającego  

do szukania rozwiązań -  pozwala na poradzenie sobie dzieciom  z trudną sytuacją w sposób 

korzystny dla wszystkich zainteresowanych. Ingerowanie dorosłego w spór jest wskazane 

jedynie w celu ochrony przed agresją między dziećmi,  a nie karania. Nie wskazane jest 

tłumienie czy ignorowanie konfliktów. Gdy dorosły nie włącza się - dziecko  pozostawione 

samemu sobie traci zaufanie w możliwość wsparcia czy uzyskania pomocy z zewnątrz.   

Nie należy także  opowiadać się po jednej stronie konfliktu, a słuchać i rozumieć obie strony 

pomagając im  w dojściu  do porozumienia.  

Opracowała      
mgr Jadwiga Litwin -   psycholog  

  
Więcej informacji można znaleźć w: 
 Liv Larsson „ Porozumienie bez przemocy w mediacjach” Wyd. Czarna Owca Warszawa 
2009 
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