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od

Z jak Zrozum
do

A jak Akceptuj

•  strona internetowa www.metis.pl
    zakładka Autyzm. Codzienność...

•  infolinia od 22 września 2018 r.
   w każdy piątek w godzinach

   8.00 - 9.00
   nr tel. 32 209 53 12 lub 14

   (dyżury nauczycieli - konsultantów
   Regionalnego Ośrodka

Metodyczno-Edukacyjnego Metis
    w Katowicach)

 

MOCNE STRONY AUTYZMU

•  świetna pamięć (niektórzy  zapamiętują
    rozkłady jazdy, trasy dojazdowe, pisownię
    trudnych wyrazów)
•  bogata wyobraźnia przestrzenna
    (niektórzy układają skomplikowane puzzle,
    czytają mapy, sprawnie posługują się
    sprzętem elektronicznym)
•  dokładność, zamiłowanie do szczegółów,
   niesamowita zdolność koncentracji na
   wybranym temacie (cechy przydane
   w niektórych zawodach np. w zakresie
   informatyki, transportu, logistyki,
   bibliotekoznawstwa, archiwistyki)

 Simon Baron Cohen, neuropsycholog autyzmu
powiedział:

 „Pierwiastek autyzmu jest wręcz nieodzowny,
aby powstał geniusz”.

Sławni ze spektrum autyzmu:

•  Lionel Messi - piłkarz
•  Alfred Hitchcock - reżyser
•  Albert Einstein - fizyk, noblista
•  Andy Warhol - artysta
•  Jane Austen - powieściopisarka
•  Wolgang Amadeusz Mozart - kompozytor  

 KAMPANIA SPOŁECZNA
2018 - 2019

AUTYZM. CODZIENNOŚĆ…

pod hasłem

Popatrz na autyzm odwrotnie

TU ZNAJDZIESZ WIĘCEJ INFORMACJI
O SPEKTRUM AUTYZMU

organizator kampanii

Regionalny Ośrodek Metodyczno
- Edukacyjny Metis w Katowicach

patroni medialni
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JAK ROZPOZNAĆ
 PIERWSZE OBJAWY AUTYZMU

od 6 miesiąca życia dziecka.

JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI…

od Z jak Zrozum do A jak Akceptuj

DZIECKO:

• nie utrzymuje kontaktu wzrokowego, np.
   podczas karmienia;
•  nie reaguje na uśmiech lub gesty ze strony
   bliskiej osoby;
•  nie zwraca uwagi na wołanie po imieniu
•  nie lubi być dotykane, przytulane lub nie
   reaguje na dotyk;
•  nie gaworzy w wieku 12 miesięcy;
•  nie naśladuje prostych gestów np. „pa-pa” -
   machania dłonią;
•  nie mówi w wieku 16 miesięcy;
•  jest „odległe”, nieobecne, nie bawi się
   tak, jak inne dzieci

AUTYZM - zaburzenie rozwoju o charakterze
neurologicznym. Jest pojęciem, które obejmuje

szerokie spektrum zaburzeń.

Im szybciej wykryjesz nieprawidłowości
w rozwoju, tym większe szanse na wykorzystanie

całego potencjału dziecka!

Możesz zasięgnąć porady:

•  pediatry,

•  neurologa,

•  psychiatry

•  w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

   lub w ośrodku terapeutycznym

   wspierającym osoby ze spektrum autyzmu.

Nie istnieje jedno badanie, na podstawie którego

można zdiagnozować lub wykluczyć autyzm.

Zaburzenie, jakim jest autyzm u każdego objawia się

inaczej, dlatego specjaliści mówią o spektrum autyzmu.

Diagnoza stawiana jest zwykle przez zespół

specjalistów (np. psychiatra, pedagog, psycholog,

logopeda, pediatra) na podstawie obserwacji

dziecka i wywiadu z rodzicami.  

1____
2____
3____

A____
A____

A____

trudnosci w budowaniu relacji
z innymi dziećmi

brak/ograniczony kontakt wzrokowy

śmiech lub płacz
nieadekwatny do sytuacji

działanie według harmonogramu

nadmierne przywiazanie
do przedmiotów

kręcenie przedmiotami

niezrozumiałe dla otoczenia
zachowania: kręcenie się w kółko,

klaskanie, machanie  rękami

nadmierna lub niska ruchliwość

nadwrażliwość lub niedowrażliwość
na dźwięk i światło

powtarzanie słów lub zdań  (echolalia)

ciągła, dziwna dla otoczenia zabawa

opór/lęk przed zmianą

widoczna izolacja

?

SYMPTOMY AUTYZMU W WIEKU
PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM
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