
  

WCZESNE WSPOMAGANIE 
W ROZWOJU I SPECYFIKA 

AUTYZMU U MAŁYCH DZIECI



  

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
to wielospecjalistyczne, kompleksowe 
i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji 
odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację 
małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili wykrycia 
niepełnosprawności , a także pomoc i wsparcie udzielane 
rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności 
postępowania z dzieckiem.



  

Zakres oddziaływania może być bardzo różny w 
zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów 
deficytów rozwojowych. Może ono obejmować: 
psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i 
języka, funkcjonowanie zmysłów 
dziecka, itp.

Wczesnym wspomaganiem rozwoju może 
być objęte każde dziecko od chwili wykrycia 
pierwszych sygnałów nieprawidłowego 
funkcjonowania do czasu podjęcia przez nie nauki 
w szkole podstawowej. Wsparciem objęta jest też 
rodzina dziecka.



  

Jeżeli rodzic jest zaniepokojony rozwojem swojego dziecka, 
obserwuje niepokojące sygnały w jego rozwoju, równolegle z 
wizytą u lekarza pediatry powinien zgłosić się do poradni 
psychologiczno - pedagogicznej w swoim mieście lub gminie. 

Zatrudnieni tam specjaliści dokonają obserwacji i zdiagnozują 
dziecko pod kątem jego rozwoju psychomotorycznego oraz 
dokonają szczegółowej diagnozy funkcjonalnej. 



  

Na podstawie wyników badań poradnia 
wydaje stosowną opinię i kwalifikuje 
(lub nie, jeżeli dziecko rozwija się 
prawidłowo) dziecko do zajęć w ramach 
wczesnego wspomagania. 
Niezbędnym dokumentem do 
zakwalifikowania dziecka do tego typu 
zajęć  jest stosowna opinia poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. 
Z tym dokumentem rodzic powinien 
zgłosić się do placówki prowadzącej 
WWR.



  

Pomoc polega szczególnie na wsparciu dla rodziny, 
wzmacnianiu więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami 
i dzieckiem, psychoedukacji, informacji o chorobie oraz 
problemach dziecka. 

Rodzina otrzymuje wsparcie w rozpoznawaniu zachowań 
dziecka i utrwalaniu właściwych reakcji na te zachowania. 
Udziela się instruktażu i porad w zakresie pracy z dzieckiem. 
Pomaga się w przystosowaniu warunków środowiska 
domowego do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i 
wykorzystaniu odpowiednich środków dydaktycznych, 
niezbędnego sprzętu. 



  

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się 
w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od 
możliwości i potrzeb dziecka. Są one prowadzone 
indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w 
ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w 
grupach dwóch/trzechosobowych z udziałem ich rodzin.

Zajęcia prowadzi zespół wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka, który powoływany jest przez dyrektora/kierownika 
placówki w której będą się one odbywały. 



  

W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie 
do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju 
psychoruchowym:
◦ pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju 
niepełnosprawności dziecka, w szczególności: 
oligofrenopedagog (specjalista pracy z dziećmi upośledzonymi 
umysłowo), tyflopedagog (specjalista pracy z dziećmi 
niewidomymi)lub surdopedagog (specjalista pracy z dziećmi 
niesłyszącymi)
◦ psycholog
◦ logopeda
◦ inni specjaliści - w zależności 
od potrzeb dziecka i jego rodziny



  

Do zadań zespołu należy w szczególności:

• ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków 
i harmonogramu działań w zakresie wczesnego 
wspomagania i wsparcia rodziny dziecka

• nawiązanie współpracy z zakładem opieki 
zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu 
zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych 
form pomocy, stosownie do jego potrzeb



  

• opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną 
indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z 
uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w 
zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów 
prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka

• analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego 
rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie 
wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego 
rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego 
wspomagania



  

Pracę zespołu koordynuje dyrektor odpowiednio 
przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni albo 
upoważniony przez niego nauczyciel.

Zespół szczegółowo dokumentuje
działania prowadzone w ramach
indywidualnego programu
 wczesnego wspomagania.



  

Specyfika autyzmu u małych dzieci

Autyzm to całosciowe zaburzenie rozwoju. Zaburzenie to 
zaczyna pojawiać się przed trzecim rokiem zycia. Autyzm 

objawia się przede wszystkim w zamknięciu się we własnym 
wewnętrznym swiecie i wyłaczaniu się z otaczajacej 

rzeczywistosci.



  

Dziecko często odnosi się do innych osób obojętnie, 
ma problemy z komunikowaniem się, pojawia się 
echolalia, nieprawidłowe uzycie zaimków (uzywanie 
zaimka ty zamiast ja), mutyzm. 
Dziecko nie potrafi podtrzymywać dialogu lub 
monotonnie utrzymuje się jednego tematu, występuje 
ogólne opóznienie rozwoju mowy lub brak jej rozwoju.
Ma potrzebę sztywnego utrzymania stałosci swego 
otoczenia, sztywnosć zachowania i zabawy;
Rozwój społeczny jest zawsze zaburzony.



  

Wczesne symptomy które powinny być sygnałem 
alarmującym:
- brak uśmiechu na widok matki (do końca 3. miesiąca 
życia)
- brak reakcji wyciągania rąk do bliskich osób (do końca 
6. miesiąca życia)
- brak zainteresowania nową zabawką (do końca 6. 
miesiąca życia)



  

- brak gaworzenia (do 
końca 9. miesiąca życia)
- brak gestu wskazywania 
palcem (do 10. miesiąca 
życia)
- brak reakcji na imię (do 
10. miesiąca życia)
- brak pierwszych słów (do 
12 miesiąca życia - 
minimum dwa słowa)



  

Symptomy ujawniające się po pierwszym roku życia, 
potwierdzające diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu

- stereotypie ruchowe
- wycofanie się z kontaktów społecznych
- kiwanie się
- brak uśmiechu na widok bliskich osób
- brak wspólnego pola uwagi
- brak rozwoju mowy
- brak gestów np. wskazywania, papa, itp.



  

- manipulacja przedmiotami niezgodna z ich 
przeznaczeniem
- długie fazy płaczu i krzyku
- brak naśladowania ruchu
- brak prób naśladowania mowy
- schematyczne, powtarzające się zabawy 
konstrukcyjne
- niski poziom sprawności manualnej w stosunku do 
rozwoju motoryki
- zachowania agresywne i autoagresywne
- wpatrywanie się



  

- szerokie pasmo reakcji na bodźce przy braku zainteresowania 
nimi
- wybiórczość pokarmowa
- problemy z żuciem pokarmów
- brak zabawy lub zabawa pozostająca na wcześniejszym 
etapie rozwojowym, brak zabawy symbolicznej
- przerzucanie kartek książki bez oglądania obrazków
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