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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...

„

Albert Einstein 

Trudno dziœ jednoznacznie rozstrzygn¹æ,
czy zdanie to wypowiedzia³ najwiekszy
a ASPICH... jego neuronietypowoœæ 
te¿ trudno dziœ potwierdziæ,
niew¹tpliwie jego mózg posiada³
specyficzny system operacyjny. 

*

*
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Warsztaty powsta³y jako efekt innowacji spo³ecznej Fundacji Aktywnych FURIA pt.: 
„T£UMACZ/ADWOKAT SPO£ECZNY – ASYSTENT OSOBY z ASD”. Innowacja realizowana 
by³a w ramach projektu: „Przepis na wielkopolsk¹ innowacjê spo³eczn¹ – us³ugi 
opiekuñcze dla osób zale¿nych”, którego celem by³o: wsparcie rozwoju innowacyjnych 
rozwi¹zañ, które przyczyni¹ siê do skuteczniejszego i efektywniejszego rozwi¹zywania 
problemów spo³ecznych zwi¹zanych z zabezpieczeniem potrzeb osób zale¿nych. 
Projekt realizowany by³ na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV Osi 
Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Dzia³anie 4.1 
Innowacje spo³eczne i wspó³finansowany ze œrodków UE w ramach Europejskiego 
Funduszu Spo³ecznego.

Dziêkujemy za zaanga¿owanie i wsparcie:
pracownikom Biura ds. Studentów z Niepe³nosprawnoœciami UAM w Poznaniu, 
zespo³owi Fundacji FIONA, wyk³adowcom i pracownikom uczelni wy¿szych oraz 
wszystkim osobom w spektrum, które zechcia³y podzieliæ siê swoimi doœwiadczeniami.

Oprawa graficzna: Spó³dzielnia Socjalna FURIA
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SPEKTRUM AUTYZMU

Napisanie s³ów kilku s³ów o spektrum autyzmu nie jest ³atwe. Autor, który zamierza 
podj¹æ wyzwanie, opisuje bowiem rzeczywistoœæ z w³asnej perspektywy, ukutej na 
bazie dotychczasowych doœwiadczeñ, zdobytej wiedzy, przemyœleñ. Im szersza 
perspektywa, tym szersze pole rozumienia i interpretowania spektrum, lecz jedno-
czeœnie trudniejsze zadanie w postaci sformu³owania jednoznacznej opinii i przeka-
zania jej czytelnikowi. Jako teoretyk (pracownik akademicki i badacz) oraz praktyk 
(terapeutka) mam mo¿liwoœæ ogl¹dania spektrum autyzmu z wielu stron i pe³nienia 
roli niejako t³umacza, który przybli¿a przedstawicielom ró¿nych œrodowisk odmien-
ne punkty widzenia. To wa¿ne, bowiem spojrzenia te czêsto s¹ skrajnie ró¿ne, 
a brak akceptacji ich obopólnej wartoœci - pomimo ró¿nic - wprowadza chaos i za-
mieszanie w rozumieniu osób ze spektrum i ich rodzin. Poni¿ej postaram siê wy³us-
kaæ najwa¿niejsze postulaty ka¿dego z dwóch wiod¹cych podejœæ oraz wskazaæ ich 
mocne i s³abe strony.

Pierwsze podejœcie, które nazwaæ mo¿na “medycznym” jest zwi¹zane przede 
wszystkim z obowi¹zuj¹cymi w psychologii klinicznej i psychiatrii klasyfikacjami 
diagnostycznymi chorób i zaburzeñ - amerykañskiej DSM oraz europejskiej ICD. 
Obecnie obowi¹zuj¹c¹ wersj¹ stosowanej równie¿ przez polskich specjalistów 
klasyfikacji DSM jest wersja pi¹ta, która opublikowana zosta³a w 2013 roku. 
W najbli¿szym czasie pojawi siê równie¿ nowa wersja klasyfikacji ICD - wersja 
jedenasta - która we fragmentach przekazana zosta³a ju¿ do wiadomoœci publi-
cznej. W klasyfikacjach tych spektrum autyzmu definiowane jest jako “zaburzenie” 
- podobnie, jak wszystkie kategorie diagnostyczne w nich zawarte.

Klasyfikacje s¹ przejawem jakoœciowego i dualistycznego myœlenia w psychologii 
klinicznej, gdzie zak³adamy, i¿ jako specjaliœci jesteœmy w stanie okreœliæ jasno czym 
jest “norma”, a czym “patologia” oraz jakie s¹ warunki ich rozpoznawania. 
Specjalista w podejœciu tym ma “moc” wskazywania jakoœciowo odmiennych sta-
nów, czyli zaburzeñ - zak³óceñ w “normalnym”, przeciêtnym, zdrowym funkcjono-
waniu. Zdrowie jest okreœlone przez jasno zdefiniowane kryteria, a wszystko to, co 
kryteriów nie spe³nia, okreœlane jest jako “choroba”, czy “zaburzenie”. 

SPEKTRUM AUTYZMU
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Zgodnie z t¹ perspektyw¹ istnieje pewien zakres oczekiwanych, optymalnych 
reakcji i zachowañ, a wszyscy ci, którzy mieszcz¹ siê w tym zakresie uznawani s¹ za 
ludzi “zdrowych”. W klasyfikacjach tych autyzm wskazywany jest poprzez zdefinio-
wanie odchyleñ od “normy” i to w trzech istotnych zakresach: komunikacji, relacji 
spo³ecznych oraz zachowañ, czy zabawy - jeœli myœlimy o dzieciach ma³ych. 
Osoba z zaburzeniem ze spektrum autyzmu jest jednostk¹, która doœwiadcza trud-
noœci w zakresie porozumiewania siê z innymi (werbalnego lub niewerbalnego, 
w zale¿noœci od tego, czy jest osob¹ mówi¹c¹, czy te¿ nie), nawi¹zywania i rozwija-
nia relacji spo³ecznych, a tak¿e podejmowania standardowych zró¿nicowanych 
zachowañ (jej zachowania s¹ sztywne, rutynowe, powtarzalne). Opis ten jest chara-
kterystyk¹ sporz¹dzon¹ na podstawie badañ wielu jednostek - uogólnieniem, które 
pozwala wskazywaæ cechy wspólne wiêkszoœci osób ze spektrum. Jest opisem sta-
tystycznym, okreœlaj¹cym “przeciêtn¹” jednostkê z zaburzeniem ze spektrum 
autyzmu, lecz zupe³nie nie odnosz¹c¹ siê do indywidualnych cech i funkcjonowania 
osoby.

Zgodnie z podejœciem medycznym, spektrum autyzmu jest stanem niepo¿¹danym, 
takim, które nale¿y leczyæ i które nale¿y eliminowaæ - dla dobra osoby i jej otocze-
nia. Wszak nikt nie chce byæ chory, czy te¿ zaburzony, gdy¿ utrudnia to codzienne 
funkcjonowanie i przynosi cierpienie. W podejœciu tym zaburzenia ze spektrum 
autyzmu s¹ “wrogiem”, z którym z ca³ych si³ staramy siê my, jako specjaliœci, ale 
i rodzice, rodzina oraz same osoby - walczyæ. Koncentrujemy siê na efektywnych, 
niekiedy efektownych metodach leczenia, studiujemy sposoby pracy z osobami 
z zaburzeniem, wchodzimy w rolê pomocników - ratowników, którzy wspieraæ maj¹ 
osoby zaburzone, potrzebuj¹ce pomocy. W skrajnym myœleniu tego typu stajemy 
siê specjalistami autorytetami, którzy swoj¹ wiedz¹ i umiejêtnoœciami daj¹ nadziejê 
innym na pozbycie siê nieproszonego goœcia w postaci zaburzenia ze spektrum 
autyzmu.

Podejœcie drugie, które nazwaæ mo¿na “indywidualistycznym”, gdy¿ prezentowane 
jest przede wszystkim przez same osoby ze spektrum autyzmu, jest równie¿ zwi¹za-
ne z dostrzeganiem pewnych odmiennoœci w zakresie funkcjonowania osób ze 
spektrum i tak zwanych “typowych”. W tym ujêciu spektrum autyzmu rozumiane 
jest jako odmiennoœæ neurologiczna, która skutkuje ca³kowicie ró¿nym od przeciêt-
nego sposobem rozumienia œwiata i w nim funkcjonowania. 
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Neuronietypowoœæ nie jest jednoznacznie zdefiniowana, gdy¿ brakuje badañ, które 
jasno okreœla³yby, w jakim stopniu i w jakich obszarach osoba funkcjonuje inaczej. 
Istnieje jednak wiele doniesieñ, które udowadniaj¹, i¿ zarówno rozwój neurologi-
czny struktur mózgowych, jak i ich póŸniejsze funkcjonowanie s¹ inne w przypadku 
osób ze spektrum w porównaniu z osobami neurotypowymi.

Indywidualistyczne podejœcie promuje ró¿norodnoœæ. Podkreœla odmiennoœæ 
w zupe³nie inny ni¿ dotychczas sposób. Spektrum autyzmu nie jest bowiem rozu-
miane i postrzegane jako zaburzenie, a wyj¹tkowoœæ – stan, który wi¹¿e siê z du¿ym 
potencja³em i zasobami innymi ni¿ w przypadku osób nieautystycznych. Bazuj¹c na 
potencja³ach, przedstawiciele podejœcia podmiotowego staraj¹ siê odkrywaæ silne 
strony osób ze spektrum, uœwiadamiaæ ich obecnoœæ samym zainteresowanym, jak 
i ich rodzinom, rozwijaæ je i poszukiwaæ obszarów, w których owe potencja³y mo¿na 
wykorzystaæ - zarówno teraz, jak i w przysz³oœci.

Podmiotowa perspektywa jest szeroko dyskutowana i popularyzowana przez œrodo-
wisko osób zdiagnozowanych i ich rodzin, którzy nie chc¹ byæ “leczeni”, “poddawa-
ni terapii”, traktowani jak chorzy i wymagaj¹cy pomocy. W podejœciu tym nie mówi 
siê zatem o podejmowaniu oddzia³ywañ pomocowych, lecz o zmienianiu œrodowis-
ka na tyle, aby odpowiada³o odmiennym potrzebom osób ze spektrum i w jak naj-
wiêkszym stopniu pozwala³o im urzeczywistniaæ ich potencja³y. 
To nie osoby ze spektrum s¹, zgodnie z tym myœleniem, niedopasowane do otocze-
nia, lecz otoczenie do nich, co powoduje, i¿ nie s¹ w stanie optymalnie w nim funk-
cjonowaæ i trac¹ mo¿liwoœæ ujawnienia swych mocnych stron.

Trzecim podejœciem jest podejœcie “humanistyczne”, w którym odchodzi siê od 
podzia³u “norma-patologia”, “typowoœæ-nietypowoœæ”, “spektrum-brak spektrum”. 
Podejœcie humanistyczne zak³ada, ¿e wszyscy znajdujemy siê na autystycznym kon-
tinuum, jedynie nasilenie pewnych cech i w konsekwencji zachowañ s¹ u ka¿dego 
odmienne. Spektrum tu jest rozumiane jako wra¿liwoœæ uk³adu nerwowego – 
wiêksza ni¿ typowo kruchoœæ, sensytywnoœæ i reaktywnoœæ w porównaniu z tym, 
co obserwujemy przeciêtnie. W zwi¹zku z du¿¹ wra¿liwoœci¹, œwiat przez autystê 
odbierany jest bardziej, mocniej, intensywniej, co czêsto powodowaæ mo¿e przeci¹-
¿enie i za³amanie. Poniewa¿ kryzysów w funkcjonowaniu mo¿e byæ du¿o, w podejœ-
ciu tym uznawaæ bêdziemy wartoœæ i zasadnoœæ oddzia³ywañ terapeutycznych, po-
mocowych - jednak nie tylko w odniesieniu do osób z diagnoz¹ spektrum, a wszyst-
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kich ludzi. Wniosek ten bêdzie uzasadniony przekonaniem, ¿e ka¿dy z nas mierzy 
siê z jakimiœ trudnoœciami - jeœli nie znajduje siê na biegunie wiêkszej wra¿liwoœci 
uk³adu nerwowego, to z innymi swoimi wyzwaniami - i w zwi¹zku z tym skorzystaæ 
mo¿e ze specjalistycznego wsparcia terapeutycznego. 
Terapia w tym rozumieniu zwi¹zana bêdzie nie tyle z leczeniem, co z poznawaniem 
siebie - swych mocnych stron oraz swych ograniczeñ - i wykorzystywaniem tej wie-
dzy do sporz¹dzania i realizowania optymalnego planu ¿ycia (zwi¹zanego z poczu-
ciem spe³nienia i satysfakcji).

Humanistyczne podejœcie jest promowane przez wielu specjalistów - w szczególno-
œci terapeutów, których priorytetem w pracy jest wspieranie innych w bogatym 
rozwoju. W podejœciu tym odchodzi siê od sztywno nadawanych osobom etykiet 
diagnostycznych. Podejœcie humanistyczne nie uznaje generalizacji, a stara siê 
traktowaæ ka¿dego cz³owieka jako niepowtarzalne indywiduum z jego indywidu-
alnymi cechami, preferencjami, histori¹ i przysz³oœci¹. Humaniœci ka¿d¹ osobê chc¹ 
poznaæ “na nowo”, bez zak³adania czegokolwiek, bez nastawieñ i bez oczekiwañ. 
Pragn¹ wspieraæ osobê na tyle, aby rozwija³a siê ona najszerzej, jak to tylko mo¿li-
we - znaj¹c siebie i akceptuj¹c w pe³ni.

Trzy wy¿ej wymienione ujêcia nie stanowi¹ wszystkich mo¿liwych perspektyw 
patrzenia na spektrum autyzmu. Z pewnoœci¹ istnieje ich wiêcej i nie s¹ tak wyra-
Ÿne. Niemniej, powy¿szy opis stanowi próbê uporz¹dkowania wiedzy o autyzmie 
i podkreœlenia równej wagi ka¿dego z tych podejœæ do tego zagadnienia. Wszystkie 
trzy perspektywy posiadaj¹ swoje silne strony: podejœcie medyczne jest uwa¿ane 
za bardzo “twarde”, “naukowe”, obecne w œwiecie akademickim. Umo¿liwia szybk¹ 
i jednoznaczn¹ diagnozê, podjêcie dzia³añ interwencyjnych, zachowanie postawy 
“zdystansowanego i obiektywnego profesjonalizmu” badacza. Drugie podejœcie, 
indywidualistyczne, podkreœla niepowtarzalnoœæ osób ze spektrum. Oddaje im g³os, 
pokazuje, jak krzywdz¹ca mo¿e byæ przesadna profesjonalnoœæ i zewnêtrzna pozy-
cja obserwatora. Podejœcie indywidualistyczne pozwala nam wejœæ w œwiat osób ze 
spektrum, poznaæ ich prze¿ycia, zrozumieæ odmiennoœæ. Trzecie podejœcie zaœ, hu-
manistyczne, ³amie podzia³y i pokazuje podobieñstwa. Daje poczucie wspólnoty 
i dzia³ania razem na rzecz lepszego, pe³niejszego rozwoju. Podkreœla, i¿ ka¿dy z nas 
mierzy siê z ograniczeniami, a jednoczeœnie posiada mnóstwo zasobów, z których 
mo¿e korzystaæ. 
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Wybór w³asnej perspektywy jest decyzj¹ osobist¹, wynikiem pracy intelektualnej 
i sformu³owania niezale¿nej opinii. Ka¿de z tych podejœæ pomaga odnaleŸæ siê 
w okreœlonych, odmiennych warunkach - akademickich, klinicznych czy te¿ œrodo-
wisku samych osób ze spektrum i ich rodzin. Wydaje siê, ¿e znajomoœæ tych podejœæ 
i umiejêtnoœæ krytycznego na nie spojrzenia (dostrzegaj¹cego pozytywne i negaty-
wne ich aspekty) jest wa¿n¹ i cenn¹ umiejêtnoœci¹, bo ubogaca i poszerza horyzon-
ty patrz¹cego. ¯adna z tych perspektyw nie jest najlepsza czy najw³aœciwsza.

Wybór nie oznacza postawienia siebie po którejkolwiek ze stron barykady, gdy¿ nie 
jest to walka, a wysi³ek na rzecz najlepszego zrozumienia wyj¹tkowego zjawiska, 
jakim jest autyzm. Wszystkie te perspektywy s¹ inn¹ stron¹ tego samego medalu 
i tylko ich akceptacja pozwala zobaczyæ z³o¿ony obraz ca³oœci. 

dr Paulina Go³aska (Terapia relacyjna)

Osoby z zespo³em Aspergera (ZA, Aspi) oraz wysoko funkcjonuj¹ce osoby z ASD 
(spektrum autyzmu), po mimo posiadanego czêsto potencja³u do kontynuowania 
edukacji na wy¿szych uczelniach – wypadaj¹ z systemu, z uwagi na brak 
odpowiedniego wsparcia.

W toku prac nad projektem „T£UMACZ/ADWOKAT SPO£ECZNY – ASYSTENT 
OSOBY z ASD” przeprowadziliœmy liczne konsultacje – zarówno z samymi osobami 
w spektrum i ich najbli¿szymi, jaki i z pracownikami wy¿szych czelni z terenu 
naszego kraju (w tym pracownikami na codzieñ wspieraj¹cymi osoby z ASD 
oraz osoby z niepe³nosprawnoœciami). Naszym celem by³o zbadanie potrzeb 
i okreœlenie wyzwañ, z jakimi bedzie musia³a siê zmierzyæ osoba chc¹ca skutecznie 
wspieraæ studenta z ASD w toku jego wy¿szej edukacji.

Zaproponowany scenariusz warsztatów nalezy traktowaæ jako propozycjê, 
poniewa¿ konieczne jest uwzglêdnianie specyficznych potrzeb osób szkolonych
– ich stanu wiedzy i doœwiadczenia – oraz specyfiki konkretnej uczelni.
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DZIA£ANIE 1:   

POWITANIE / PRZEDSTAWIENIE / INTEGRACJA 

DZIA£ANIE 1:   

POWITANIE / PRZEDSTAWIENIE / INTEGRACJA    

Czas trwania: 30 minut 

Podzia³ grupy: Grupa / forum; 

 

Opis dzia³ania: 

 

1. Przedstawienie prowadz¹cych warsztat. (najlepiej dwóch 

prowadz¹cych , jeœli to tylko mo¿liwe, sugerujemy zaproszenie  

do prowadzenia osobê z ASD lub osobê posiadaj¹c¹ praktyczn¹ wiedzê 

w pracy z osobami z ASD) 

2. Autoprezentacja uczestników. (Jak siê nazywasz? Dlaczego znalaz³eœ/³aœ 

siê na tym szkoleniu? Powiedz nam coœ o sobie... )  

a. Stworzenie ram szkolenia – kontrakt, parking…  

•  KONTRAKT – ramy szkolenia,  

•  PARKING – na tablicy zapisujemy to na co prowadz¹cy odpowiedz¹ 

póŸniej, lub nie dotyczy bezpoœrednio tematyki szkolenia.  

b. Zaprezentowanie celu i przebiegu warsztatu.  

 

Æwiczenie – Imiê i cecha charakteru – k³êbek. 

Ka¿dy z uczestników wynajduje w sobie cechê charakteru zaczynaj¹c¹  

siê na literê swojego imienia, np. Karol – kulturalny, Szczepan – szybki. 

Kolejne osoby staraj¹ siê zapamiêtaæ imiona i przydomki poprzedników.  

Opcja æwiczenia: uczestnicy siedz¹ w kole, ka¿dy po kolej powtarza imiê 

i cechê charakteru osób, które s¹ po jego prawej stronie a potem dodaje 
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DZIA£ANIE 2:   

O SPEKTRUM AUTYZMU 

swoje imiê oraz cechê charakteru. Pierwsza osoba mówi tylko swoje imiê  

i cechê, potem druga osoba powtarza cechê i imiê pierwszej oraz podaje 

swoje. Potem trzecia osoba, podaje cechê i imiê pierwszej i drugiej i dodaje 

swoje itd. Celem jest nie tylko integracja grupy, ale roz³adowanie atmosfery 

oraz wdro¿enie do aktywnego udzia³u. 

 

DZIA£ANIE 2:   

O SPEKTRUM AUTYZMU      

Czas trwania: 60 minut 

Podzia³ grupy: Grupa / forum; 

 

Opis dzia³ania: 

 

Zaprezentowanie podstawowej wiedzy na temat spektrum autyzmu  

z naciskiem na osoby wysokofunkcjonuj¹ce (wyk³ad)  

1. Czym jest spektrum autyzmu – za³¹cznik „Spektrum autyzmu” 

2. Ró¿nice w funkcjonowaniu miêdzy osobami z autyzmem a zespo³em 

Aspergera… 

•  Autyzm - czêsto wystêpuje niepe³nosprawnoœæ intelektualna 

•  Zespó³ Aspergera - niepe³nosprawnoœæ intelektualna nie wystêpuje, 

osoby z ZA znajduj¹ siê w normie intelektualnej, a wrêcz s¹ czêsto 

powy¿ej tej normy.  

•  Autyzm – bardzo czêsto wystêpuj¹ problemy z mow¹ lub jej brak 

•  Zespó³ Aspergera – potrafi wystêpowaæ mutyzm wybiórczy, ale poza  

tym niezauwa¿ane s¹ problemy z mow¹ 
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•  W zespole Aspergera stereotypie ruchowe czêsto s¹ w mniejszym 

natê¿eniu ni¿ w przypadku autyzmu. 

•  W przypadku obserwacji, osoby z Autyzmem ³atwiej jest rozpoznaæ  

ni¿ osoby z zespo³em Aspergera, poniewa¿ osoby z ZA potrafi¹ siê 

œwiadome kamuflowaæ, czego osoby z Autyzmem nie potrafi¹. 

 

3. Autyzm - specyficzny system operacyjny – inaczej nie oznacza gorzej  

lub lepiej, ale inaczej… Dobr¹ wizualizacj¹ jest porównanie komputerów 

MAC i PC. Mac jest systemem stworzonym dla profesjonalistów, ale nie 

dostosowanym na przyk³ad do gania w gry, natomiast na PC  

z Windowsem mo¿emy odpaliæ gry, jednak nie znajdziemy tam wielu 

aplikacji, dla profesjonalistów które znajdziemy na Mac’u. czy to oznacza, 

¿e któryœ z tych systemów jest lepszy b¹dŸ gorszy?  

4. Równo nie znaczy sprawiedliwie – ka¿demu na miarê jego potrzeb  

i mo¿liwoœci… Dobrym porównaniem w tym przypadku jest, wyobra¿enie 

sobie dwóch kotów, jednego zwyk³ego domowego i na przyk³ad Lwa.  

Czy jeœli damy tym dwóm kotom tyle samo jedzenia to czy bêdzie dobrze? 

Czy mo¿e jeden z nich padnie z przejedzenia albo drugi z g³odu? 

5. Potencja³ osób w spektrum – Dlaczego wysoko funkcjonuj¹cy student  

ze spektrum autyzmu mo¿e byæ dobrym studentem?  

Studenci w spektrum maj¹ problemy wynikaj¹ce z zaburzenia, takie  

jak nie radzenie sobie w nowych sytuacjach czy te¿ problemy w relacjach 

spo³ecznych, ale jednak od strony uczenia siê i posiadanej wiedzy  

nie odbiegaj¹ od innych, a nawet potrafi¹ ich w tym przewy¿szaæ.   

Co za tym idzie mog¹ stad siê dobrymi specjalistami w tematach w zakresie 
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ich  zainteresowañ.  

6. Problemy osób ze spektrum – omówienie przyk³adów osób ze spektrum  

na uczelniach wy¿szych. (mo¿na wykorzystaæ w³asne przyk³ady b¹dŸ 

skorzystaæ z historii opisanych w broszurze projektu „przewodnik dla 

pracowników uczelni wy¿szych” strona 11) 

 

PRZERWA KAWOWA: 15 minut 

 

DZIA£ANIE 3:   

KALAMBURY        
   

Czas trwania: 20 minut 

Podzia³ grupy: Grupa / forum; 

 

Opis dzia³ania: 

 

Celem dzia³ania jest pokazanie, ¿e przenoœnie, które dla nas s¹ czytelne,  

dla osoby w spektrum takimi nie s¹ – osoby te czytaj¹ przenoœnie dos³ownie, 

czyli tak jak je trzeba pokazad za poœrednictwem ruchów i gestów.  

 

Æwiczenie: Kalambury z przenoœniami – poka¿ dos³ownie przenoœnie – np.: 

•  rzuciæ okiem,  

•  zabiæ wzrokiem, 

•  stan¹æ okoniem, 

•  daæ z siebie wszystko, 
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Przyk³adowy kalambur: Stan¹æ okoniem 

Intuicyjna podpowiedŸ – postawiæ siê.  

W³aœciwa podpowiedŸ – to czytelne zobrazowanie has³a „stan¹æ okoniem”, 

tak jak ono brzmi, a nie co ono znaczy. Takie przeprowadzenie æwiczenia jest 

bardzo wa¿ne, dla uzmys³owienia grupie jak wielkim wyzwaniem s¹ dla osób  

z ASD skróty myœlowe. 

Nastêpnie nale¿a³o by omówiæ, dlaczego nie nale¿y wykorzystywaæ przenoœni  

i skrótów myœlowych w komunikacji z osobami w spektrum. Komunikat 

powinien byæ jak najbardziej czytelny i prosty. Ka¿da przenoœnia,  skrót 

myœlowy itp., dla osoby w spektrum jest tylko niepotrzebnym „szumem 

informacyjnym”, który zaburza komunikacjê.  

 

DZIA£ANIE 4:   

KOMUNIKACJA NEURONIETYPOWA    
       

Czas trwania: 45 minut 

Podzia³ grupy: Forum; 

 

Opis dzia³ania: 

 

W tym dzia³aniu, przekazywana jest teoria na temat komunikacji osób z ASD 

(je¿eli jest taka mo¿liwoœæ, powinna byæ poparta przyk³adami z ¿ycia dla 

lepszego efektu i zrozumienia.) 

  

1. B³êdy w komunikacji z osob¹ z ASD, czyli czego nie robiæ np.: 

•  Nadu¿ywanie przenoœni czy te¿ potocznych wyra¿eñ,  

•  Nieupewnienie siê obie strony maj¹ to samo na myœli i tak samo rozumiej¹ 
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komunikat,  

•  Naœmiewanie siê z chodu czy sposobu mówienia,  

•  W przypadku z³ych zachowañ u osoby w spektrum, podchodzenie  

do tematu z negatywnymi emocjami (krzyk, agresja itp.)  

•  Generalizowanie, traktowanie osoby w spektrum jak niepe³nosprawnego  

 

2. Bariery w kontakcie z osob¹ z ASD (wystêpuj¹ce u osób w spektrum) 

•  brak kontaktu wzrokowego,  

•  autoagresja,  

•  problemy sensoryczne,  

•  preferowanie szczególnych sposobów komunikacji,  

•  nadmierna dos³ownoœæ,  

•  brak umiejêtnoœci odczytania intencji,  

•  sk³onnoœæ do izolacji i wycofania,  

•  braki w umiejêtnoœciach komunikacyjnych np. brak aktywnego s³uchania,  

•  przerywanie innym w po³ zdania, zbaczanie z tematu, monolog,  

•  niska odpornoœæ na stres,  

•  mutyzm wybiorczy,  

•  schematycznoœæ myœlenia 
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DZIA£ANIE 5:   

UWIÊZIÆ EMOCJÊ       
   

Czas trwania: 15 minut 

Podzia³ grupy: Forum; 

 

Opis dzia³ania: 

 

Æwiczenie: „Zatrzymaj / uwolnij emocjê” – Grupa ustawia siê w kó³ko.  

Jeden z uczestników wchodzi do œrodka – jego zadaniem jest wydostanie siê  

z ko³a. Zadaniem grupy jest zatrzymanie osoby bez przerwania krêgu. W trakcie 

„zmagania” prowadz¹cy przestawiaj¹ przedmioty wokó³ ko³a. Kiedy osoba  

z ko³a ucieknie, omawiamy co siê sta³o. Celem æwiczenia jest pokazanie,  

¿e osoba zmagaj¹ca siê z silnymi emocjami, które w sobie trzyma, czêsto  

nie zauwa¿a realiów wokó³ niej. 

STUDIA NEURONIETYPOWE

DZIA£ANIE 5:   

UWIÊZIÆ EMOCJÊ 



DZIA£ANIE 6:   

EMOCJE W SPEKTRUM      
    

Czas trwania: 30 minut 

Podzia³ grupy: Forum; 

 

Opis dzia³ania: 

 

Jakie problemy ma osoba ze spektrum autyzmu. Dlaczego nie potrafi sobie 

poradziæ z emocjami bez wsparcia z zewn¹trz? 

 

1. Co „rozprasza” Aspiego? 

•  Nadwra¿liwoœci – u osób w spektrum czêstym problemem s¹ 

nadwra¿liwoœci lub niedowra¿liwoœci. Mog¹ byæ one zwi¹zane z ró¿nymi 

zmys³ami. Dla jednych problemem bêdzie zbyt du¿a iloœæ dŸwiêku  

w otoczeniu, których nie bêd¹ potrafili filtrowaæ.  Dla innych dotyk  

jest czymœ czego nie potrafi¹ znieœæ, lub w drug¹ stronê, maj¹ tak siln¹ 

niedowra¿liwoœæ ¿e ci¹gle musz¹ coœ dotykaæ. Jeszcze innym bêdzie 

przeszkadzaæ za du¿o bodŸców wizualnych (ostre œwiat³o, du¿o kolorów, 

pulsacja œwiat³em itp.). Problem polega na tym, ¿e ka¿dy Aspie ma inne 

nadwra¿liwoœci i niedowra¿liwoœci, a co za tym idzie, nie da siê stworzyæ 

uniwersalnego ich zestawu dla ka¿dej osoby w spektrum.  

•  Lêk - w przypadku nowych, nieznanych sytuacji, u osób w spektrum 

bardzo czêsto wystêpuj¹ lêki, które mog¹ doprowadziæ, nawet do tego, 

¿e Aspie nawet nie spróbuje siê zmierzyæ z now¹ sytuacj¹. Wa¿nym jest, 

aby w takich sytuacjach wspieraæ Aspiego i próbowaæ, nawet powoli, 
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„oswajaæ” takie sytuacje. 

•  Zagubienie – komunikacyjne i spo³eczne (labirynty niedopowiedzeñ) – 

dla Aspiego œwiat osób neurotypowych jest tym czym dla sapera jest pole 

minowe, tylko ¿e Aspie czêsto nie ma nawet narzêdzi, aby to pole 

rozbroiæ. Dlatego aby Aspiemu pomóc, nale¿y stosowaæ komunikacjê 

czyteln¹, bez niedopowiedzeñ czy przenoœni, ale z drugiej strony, warto 

mu te¿ t³umaczyæ co owe przenoœnie, niedopowiedzenia, skróty myœlowe 

itp.. Mog¹ oznaczaæ. 

2. Przeci¹¿enia – meltdown – shutdown – u osób w spektrum z uwagi  

na przebodŸcowania i lêki czêsto dochodzi do przeci¹¿eñ.  W œrodowisku 

osób z ASD powsta³y dwa terminy które najlepiej te przeci¹¿enia opisuj¹  

(choæ pojêcia te nie wystêpuj¹ jeszcze w naukowej literaturze, to z uwagi 

na ich popularnoœæ, w œrodowisku osób z ASD, i œrodowisku osób z nimi 

wspó³pracuj¹cych , jesteœmy przekonani ¿e na ich naukowe potwierdzenie 

nie bêdziemy d³ugo czekaæ. Ponadto praktyczne zastosowanie wiedzy  

na ich temat trudno przeceniæ): 

•  Meltdown – (kryzys lub za³amanie nerwowe) najczêœciej wi¹¿e siê  

z niepochamowanym silnym wybuchem emocji, czasami powi¹zanym  

z zachowaniami agresywnymi. Najgorsze dla osoby w spektrum jest to 

¿e, nie ma ona wp³ywu na ten wybuch, nie jest go wstanie wyhamowaæ,  

a co za tym idzie, kiedy metdown wygaœnie czêsto dochodzi do poczucia 

wstydu i œwiadomoœci niezrozumienia spo³ecznego, co dla Aspiego 

potrafi byæ traumatyczne.  

•  Shutdown - Po prostu wy³¹czenie. Polega przewa¿nie na tym,  

¿e nagle Aspie masz doœæ ca³ego œwiata. Zamyka siê, nie chce wychodziæ  
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z domu ani wykonywaæ ró¿nych zadañ i czynnoœci. Jego chêci staj¹ siê 

ograniczone do kilku ulubionych aktywnoœci (ksi¹¿ki, gry komputerowe, 

itp.), przy ca³kowitym odciêciu siê od powinnoœci. Niestety bardzo czêsto 

potrafi byæ to mylone z depresj¹, co czêsto d³ugofalowo dziêki leczeniu 

farmakologicznemu potrafi doprowadziæ do tragicznych skutków.  

3. Emocje – jak sobie poradziæ „bez emocji” – w przypadku trudnych sytuacji 

trzeba staraæ siê, aby rozmawiaæ z Aspim „bez emocji”, krzyczenie na niego 

w przypadku, jeœli zrobi³ coœ niestosownego b¹dŸ g³upiego, na pewno nie 

pomo¿e, a wrêcz mo¿e doprowadziæ do meltdownu. Prawid³ow¹ postaw¹ 

powinno byæ wyhamowanie w³asnych emocji, aby nie „podsycaæ” 

negatywnych emocji u Aspiego i staranie siê podejœæ do problemu 

analitycznie i na ch³odno, przy okazji t³umacz¹c osobie w spektrum co siê 

sta³o, co mo¿na by poprawiæ/naprawiæ itp. Nale¿y pamiêtaæ ¿e Aspie chce 

siê uczyæ takich form postêpowania, które pozwol¹ mu siê nie wyró¿niaæ 

czy wrêcz zakamuflowaæ w œrodowisku neurotypowym.  

4. Proste rozwi¹zania na „wielkie” problemy – Aspie s¹ osobami myœl¹cymi  

w sposób konkretny, je¿eli chcemy im pomóc i podpowiedzieæ jakieœ 

rozwi¹zanie, powinniœmy to zrobiæ z sposób czytelny, prosty i pozbawiony 

„ozdobników”. Ewentualnie pokazaæ Aspiemu ¿e sytuacja która dla niego 

w emocjach jest nie do przeskoczenia, tak naprawdê mo¿e byæ banalnie 

prosta i prozaiczna, tylko  ¿e przez brak zrozumienia, zamieni³a siê w „wielki 

problem” 

 

PRZERWA LUNCHOWA: 45 minut 
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DZIA£ANIE 7:   

OSWAJANIE RZECZYWISTOŒCI      
    

Czas trwania: 45 minut 

Podzia³ grupy: Praca w grupach; 

 

Opis dzia³ania: 

 

Æwiczenie: „Dotrzeæ do dziekanatu…” 

Dzielimy grupê na mniejsze zespo³y (trzy/czteroosobowe) 

Zadanie: „Osoba z ASD z uwagi na swoje emocje nie jest w stanie wejœæ  

na teren uczelni. Jakie kroki byœcie podjêli, ¿eby takiej osobie pomóc? Jak 

metod¹ ma³ych kroków, oswoiæ ten problem”\ 

Grupy dostaj¹ nie wiêcej ni¿ 15 minut na opracowanie w³asnej/w³asnych 

strategii.  

 

15 – 30 minut na omówienie na forum pomys³ów i stworzenie rozwi¹zania 

modelowego, które mo¿e zawieraæ : 

•  Zwiedzanie pustej uczelni… 

•  Zwiedzanie uczelni w trakcie normalnego funkcjonowania…  

•  Aspi w roli obserwatora towarzysz¹cego podczas za³atwiania sprawy  

w dziekanacie… 

•  Aspi jako osoba wspó³uczestnicz¹ca podczas za³atwiania sprawy  

w dziekanacie… 

•  Asystent jako obserwator podczas za³atwiania sprawy w dziekanacie 

przez Aspiego… 
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DZIA£ANIE 8:   

KOMUNIKACJA – JAK POGADAÆ, ¯EBY SIÊ DOGADAÆ  
        

Czas trwania: 30 minut 

Podzia³ grupy: Forum; 

 

Opis dzia³ania: 

 

1.Asertywnoœæ – definicja i praktyka. Asertywnoœæ to pewien okreœlony sposób 

zachowania siê i postêpowania; zdolnoœæ do szczerego 

i bezpretensjonalnego wyra¿ania swoich emocji, odczuæ i stanowisk.  

Jest postaw¹, która wyklucza zachowania agresywne oraz lekcewa¿enie 

praw i wolnoœci w³asnych b¹dŸ innych ludzi. Wyra¿a siê ona umiejêtnoœci¹ 

bezpoœredniego przekazywania w³asnych opinii, przekonañ, pogl¹dów  

i potrzeb, a tak¿e ³atwoœci¹ swobodnego dzielenia siê wiedz¹ o swoich 

priorytetach i wyznawanym systemie wartoœci.  Asertywnoœæ wynikaj¹ca 

z poszanowania praw i wolnoœci swoich jak i osoby w spektrum jest bardzo 

wa¿na, bo pozwala lepiej zbudowaæ relacjê. 

 

2.Granice – kto, kiedy i dlaczego je stawia. - Je¿eli pracujemy z osob¹  

w spektrum, wa¿nym jest, aby odpowiednio budowaæ granicê.  

Wynika to miêdzy innymi z tego, ¿e osoba w spektrum, œwiadomie lub 

nieœwiadomie, podobnie jak ma³e dziecko testuje granice, ¿eby wiedzieæ, 

dok¹d mo¿e sobie pozwoliæ, a kiedy ju¿ nie wolno czegoœ robiæ. Nie chodzi 

jednak o to by „grub¹ kresk¹” oddzieliæ siê od osoby z ASD, a raczej, ¿eby 
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jasno ustaliæ co wolno a czego nie. Granice powinny byæ elastyczne, 

poniewa¿ zbyt sztywne granice potrafi¹ zniechêciæ/ odrzuciæ lub zaburzyæ 

prawid³ow¹ komunikacjê.  

 

3. Czytelna / uczciwa / efektywna komunikacja.  – jak w poprzednich 

dzia³aniach by³o opisane, w komunikacji z osob¹  w spektrum, komunikacja

skrótów myœlowych

 

 

DZIA£ANIE 9:   

TEORIA KONFLIKTU       
   

Czas trwania: 15 minut 

Podzia³ grupy: Indywidualnie / forum; 

 

Opis dzia³ania: 

 

1. Poproszenie grupy o rozwi¹zanie testu „Twój styl rozwi¹zywania konfliktów 

wed³ug Thomasa Kilmana”, którego celem jest wy³onienie dominuj¹cego 

stylu rozwiazywania konfliktów.  

2. Zaprezentowanie uczestnikom 5 g³ównych sposobów rozwi¹zywania 

konfliktów (opisy w za³¹czniku na koñcu scenariusza): 

•  Rywalizacja (narzucanie) 

•  Wspó³praca (rozwi¹zanie sporu)  
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•  Kompromis (dzielenie siê) 

•  Unikanie (wycofanie siê) 

•  Dostosowywanie siê (zaspokajanie potrzeb innych) 

Wa¿nym jest zaznaczenie, ¿e ¿aden z nastêpuj¹cych stylów nie jest z za³o¿enia 

dobry czy z³y, jednak niektóre z nich przynosz¹ lepsze efekty od drugich. 

 

PRZERWA KAWOWA: 15 minut 
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DZIA£ANIE 10:  

ASYSTENT – T£UMACZ / ADWOKAT SPO£ECZNY  
      

Czas trwania: 30 minut 

Podzia³ grupy: Forum; 

 

Opis dzia³ania: 

 

Zaprezentowanie nastêpuj¹cych punktów, na podstawie broszury projektu 

(model funkcji asystenta studenta z ASD) materia³ merytoryczny powinien 

zostad wykorzystany z uwzglêdnieniem indywidualnych potrzeb grupy. 

•  ASYSTENT – T£UMACZ / ADWOKAT – analogicznie do asystenta / t³umacza 

osoby nies³ysz¹cej. 

•  Zakres zadañ t³umacza asystenta osoby ze spektrum autyzmu, 

•  Czego asystent nie powinien robiæ. 

•  Potrzebne kompetencje i predyspozycje.  

•  Przeciwwskazania 
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DZIA£ANIE 11:  

INSTRUKCJA OBS£UGI UCZELNI WY¯SZEJ   
     

Czas trwania: 30 minut 

Podzia³ grupy: Forum; 

 

Opis dzia³ania: 

 

Zaprezentowanie nastêpuj¹cych punktów, na podstawie struktury danej  

uczelni wy¿szej oraz informacji zawartych w broszurach projektu  (przewodnik 

dla pracowników uczelni wy¿szych, przewodnik dla studentów w spektrum 

(ASD)) materia³ merytoryczny powinien zostaæ wykorzystany  

z uwzglêdnieniem indywidualnych potrzeb grupy. 

•  Podstawowe elementy funkcjonowania uczelni …  

•  Podstawowa struktura uczelni, system dydaktyczny i administracyjny…  

•  Funkcja starosty roku i opiekuna roku 

•  Funkcja prodziekana ds. studenckich lub równowa¿na 

•  Funkcja biura ds. studentów z niepe³nosprawnoœciami  

•  Sposoby komunikacji z wyk³adowcami: dy¿ur, e -mail, telefon…  

• Potencjalne trudnoœci / bariery / formalnoœci (np.. koniecznoœæ 

posiadania pe³nomocnictwa do reprezentowania studenta, niechêæ 

wyk³adowców do rozmowy z poœrednikiem o osobie trzeciej – argument 

o doros³oœci i odpowiadaniu za siebie, mo¿liwoœæ zas³onienia siê RODO, 

czyli nowym, restrykcyjnym rozporz¹dzeniem UE o ochronie danych 

osobowych obowi¹zuj¹cym od dn. 25 maja 2018 r.)  
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DZIA£ANIE 12:   

PODSUMOWANIE I EWALUACJA        

Czas trwania: 30 + 30 minut 

Podzia³ grupy: Forum; 

 

Opis dzia³ania: 

 

1. Podsumowanie warsztatów przez prowadz¹cych. 

2. Zaprezentowanie wniosków / wra¿eñ / uwag przez uczestników  

(runda koñcz¹ca) 
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Twój styl rozwi¹zywania konfliktów wed³ug Thomasa Kilmana 

Zaznacz to zdanie które najbardziej do ciebie pasuje. Pytania s¹ tak 
skonstruowane aby w zmienionej formie dopytywad czasami o te same treœci. 

Sugeruje siê odpowiedŸ intuicyjn¹ bez analizy czy pytania siê powtarzaj¹, lub czy 
s¹ sensowne. Zaufajmy autorowi. 

1. 

A. S¹ przypadki kiedy pozwalam innym wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za 
rozwi¹zanie problemu. 

B. Zamiast negocjowaæ zagadnienia sporne, próbujê podkreœliæ 
zagadnienia w których siê zgadzamy. 

2. 
A. Próbujê znaleŸæ rozwi¹zanie kompromisowe.  

B. Próbujê rozwa¿yæ wszystkie w¹tpliwoœci obu stron.  

3. 

A. Zazwyczaj twardo d¹¿ê do realizacji wyznaczonych celów. 

B. Móg³bym spróbowaæ uspokoiæ odczucia innych i zachowaæ nasze 
stosunki. 

4. 
A. Próbujê znaleŸæ rozwi¹zanie kompromisowe.  

B. Czasami poœwiêcam w³asne ¿yczenia dla ¿yczeñ innej osoby.  

5. 
A. Stale szukam pomocy innych przy wypracowaniu rozwi¹zania.  

B. Próbujê robiæ to co jest konieczne aby unikn¹æ niepotrzebnych napiêæ. 

6. 
A. Próbujê unikaæ stwarzania sobie nieprzyjemnoœci.  

B. Próbujê wygraæ swoj¹ pozycjê. 

7. 

A. Próbujê od³o¿yæ problem do chwili kiedy mam trochê czasu na 
przemyœlenie go. 

B. Rezygnujê z pewnych punktów w zamian za inne. 

8. 
A. Zazwyczaj twardo d¹¿ê do realizacji swych celów.  

B. Próbujê natychmiast wyjawiæ wszystkie zastrze¿enia i problemy.  
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9. 
A. Uwa¿am ¿e ró¿nice nie zawsze s¹ warte martwienia siê o nie. 

B. Wk³adam trochê wysi³ku w osi¹gniêcie swojego celu. 

10. 
A. Twardo d¹¿¹ do realizacji swych celów. 

B. Próbujê znaleŸæ rozwi¹zanie kompromisowe.  

11. 

A. Próbujê natychmiast wyjawiæ wszystkie zastrze¿enia i problemy.  

B. Móg³bym spróbowaæ uspokoiæ odczucia innych i zachowaæ nasze 
stosunki. 

12. 

A. Czasem unikam zajmowania stanowiska, które powodowa³oby 
kontrowersje.  

B. Pozwolê mu utrzymaæ kilka jego punktów jeœli on pozwoli mi utrzymaæ 
kilka moich. 

13. 
A. Proponujê rozwi¹zanie poœrednie.  

B. Obstajê przy realizacji swoich punktów. 

14. 
A. Przedstawiam mu swoje pogl¹dy i pytam o jego. 

B. Próbujê wykazaæ mu logicznoœæ i korzyœci mojego stanowiska  

15. 

A. Móg³bym spróbowaæ uspokoiæ odczucia innych i zachowaæ nasze 
stosunki. 

B. Próbujê robiæ to co jest konieczne aby unikn¹æ napiêæ.  

16. 
A. Próbujê nie raniæ uczuæ innej osoby. 

B. Próbujê przekonad inn¹ osobê o zaletach mojego stanowiska . 

17. 

A. Zazwyczaj twardo d¹¿ê do realizacji swych celów. 

B. Próbujê robiæ to, co jest konieczne aby unikn¹æ niepotrzebnych 
napiêæ. 
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18. 

A. Je¿eli uszczêœliwi to drug¹ osobê, mogê pozwoliæ jej na zachowanie 
swych pogl¹dów. 

B. Pozwolê mu utrzymad kilka jego punktów jeœli on pozwoli mi utrzymaæ 
kilka moich. 

19. 

A. Próbujê natychmiast wyjawid wszystkie zastrze¿enia i problemy. 

B. Próbujê od³o¿yæ problem do chwili kiedy mam trochê czasu na 
przemyœlenie go. 

20. 
A. Próbujê natychmiast zniwelowad ró¿nice naszych stanowisk. 

B. Próbujê znaleŸæ uczciw¹ kombinacjê zysków i strat dla nas obu.  

21. 

A. W nadchodz¹cych negocjacjach spróbujê zwracad uwagê na ¿yczenia 
drugiej osoby. 

B. Zawsze sk³aniam siê ku bezpoœredniemu przedyskutowaniu problemu. 

22. 
A. Próbujê znaleŸæ stanowisko poœrednie miêdzy jego a moim.  

B. Domagam siê uznania swoich ¿yczeñ. 

23. 

A. Bardzo czêsto staram siê zaspokoiæ wszystkie nasze ¿yczenia.  

B. S¹ przypadki kiedy pozwalam innym wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za 
rozwi¹zanie problemu. 

24. 

A. Je¿eli stanowisko drugiego wydaje siê byæ dla niego bardzo wa¿ne, 
spróbowa³bym wyjœæ naprzeciw jego ¿yczeniom. 

B. Próbujê zmusiæ go do rozwi¹zania kompromisowego.  

25. 

A. Próbujê wykazaæ logiczne korzyœci mojego postêpowania.  

B. W nadchodz¹cych negocjacjach spróbujê zwracaæ uwagê na ¿yczenia 
drugiej strony. 
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26. 
A. Proponujê rozwi¹zanie poœrednie.  

B. Prawie zawsze staram siê zaspokoiæ wszystkie nasze ¿yczenia.  

27. 

A. Czasem unikam zajmowania stanowiska, które powodowa³oby 
kontrowersje.  

B. Je¿eli uszczêœliwi to drug¹ osobê, mogê pozwoliæ jej na zachowanie 
swych pogl¹dów. 

28. 
A. Zazwyczaj twardo d¹¿ê do realizacji swych celów. 

B. Zazwyczaj szukam pomocy innych przy wypracowywaniu rozwi¹zania.  

29. 
A. Proponujê rozwi¹zanie poœrednie.  

B. Uwa¿am, ¿e ró¿nice nie zawsze s¹ warte martwienia siê o nie. 

30. 

A. Próbujê nie raniæ uczuæ innej osoby. 

B. Zawsze dzielê siê problemem z inn¹ osob¹, abyœmy mogli go razem 
rozwi¹zaæ. 
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Uczestnicy zajêd sumuj¹ zaznaczone kó³kiem zdania odpowiednio do podanego 
klucza. 

Unikanie 
Dostosowywanie 

siê 
Kompromis Rywalizacja Wspó³dzia³anie 

4b 4a 7a 1a 1b 

5b 5a 8b 2b 2a 

6b 6a 9a 3a 3b 

10a 13b 10b 7b 22a 

11b 14a 11a 8a 23b 

12a 15b 12b 9b 24a 

19a 16b 16a 13a 25a 

20b 17a 17b 14b 26a 

21a 18b 18a 15a 27a 

22b 28a 25b 19b 28b 

23a 29b 26b 20a 29a 

24b 30a 27b 21b 30b 

Suma  Suma  Suma  Suma  Suma  

 

Suma zaznaczeñ 

0 - 1 /- bardzo rzadki 

2 - 4 /- rzadki 

5 - 7 /- œredni 

8 - 10 /- czêsty 

11 - 12 /- bardzo czêsty  
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1.  Rywalizacja (narzucanie) 

Masz przekonanie, ¿e dobrze jest u¿ywaæ si³ê perswazji i autorytetu, 

przekonywaæ innych do swojego zdania? Chcesz  szybko rozwi¹zywaæ 

konflikty? Wiêksze kompetencje i racja s¹ powi¹zane dla Ciebie z pewnego 

rodzaju statusem. Chcesz szybko osi¹gaæ swoje cele, (potem ew. zajmujesz siê 

relacjami) ale przecie¿ zwykle masz i tak najlepsze pomys³y.  

Brzmi znajomo?  

•  „Pojedziemy w góry i ju¿! To najlepszy sposób na odpoczynek i nasza 

rodzina jeŸdzi tam od lat!”. 

Kiedy dobrze jest stosowaæ to podejœcie?  

•  Kiedy liczy siê szybkie, zdecydowane dzia³anie – np. w sytuacji krytycznej. 

•  W wa¿nych kwestiach, kiedy trzeba podj¹æ niepopularne decyzje –  

np. obni¿kê kosztów. 

•  W kwestiach najistotniejszych dla sukcesu zespo³u, rodziny, organizacji, 

kiedy wiadomo, ¿e ma siê racjê. 

•  By przeciwstawiæ siê tym, którzy wykorzystuj¹ walkê do przeforsowania 

swoich interesów. 

 

2.  Wspó³praca (rozwi¹zanie sporu) 

To podejœcie jest Ci bliskie, jeœli uwa¿asz, ¿e ró¿nice mog¹ byæ rozwi¹zane  

a nawet wzmocniæ relacjê, jeœli odkryjemy, co tak naprawdê jest Ÿród³em 
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konfliktu. Postawa wygrana-wygrana sprawia, ¿e szukamy nowych, 

kreatywnych rozwi¹zañ. 

Brzmi znajomo? 

•  „Chcê jechaæ nad morze, bo to miejsce kojarzy mi siê z naszymi 

pierwszymi wakacjami i chcê spêdziæ leniwy weekend a nie zmêczyæ  

siê w górach”  

•  „A ja chcê móc decydowaæ o naszych sprawach, bo ostatnie decyzje  

na temat urlopu by³y Twoje” 

•  „To gdzie jeszcze odpoczniesz?”  

•  „Jakie miejsce mi³o Ci siê kojarzy?”   

•  „Podam Ci trzy mo¿liwoœci i coœ z nich wybierzesz, zgoda?” 

Kiedy dobrze jest stosowaæ to podejœcie?  

•  Jak najczêœciej! 

•  Kiedy potrzeby obu stron s¹ zbyt wa¿ne, aby zadowoliæ siê tylko 

kompromisem. 

•  Gdy chcemy zbudowaæ zaanga¿owanie poprzez osi¹gniecie 

porozumienia. 

•  Gdy chcemy wzi¹æ pod uwagê potrzeby i uczucia obu stron. 

•  Wa¿ne, by stosowaæ ró¿ne style elastycznie w zale¿noœci od wagi 

problemu. 

3. Kompromis (dzielenie siê) 

„Obie strony musz¹ siê dostosowaæ i coœ straciæ, ¿eby coœ zyskaæ”. „Trzeba siê 

spotkad w po³owie drogi”. „Nie jest mo¿liwe, ¿eby ka¿dy by³ zadowolony”. 

STUDIA NEURONIETYPOWE

3. Kompromis (dzielenie siê) 



Jeœli te zdania s¹ Ci bliskie, mog¹ wskazywaæ na styl kompromisowy, nawet 

jeœli czasami wygl¹da tak: 

Ty chcesz jechaæ w góry a ja nad morze, nie mo¿emy siê zgodziæ, to jedŸmy 

nad jezioro (oboje za nim nie przepadamy, ale to przecie¿ kompromis, nikt  

nie wygra³) 

Kiedy dobrze jest stosowaæ to podejœcie?   

•  Gdy cele s¹ wa¿ne, ale niewarte walki za wszelk¹ cenê.  

•  Kiedy obie strony maj¹ wa¿ne racje, ale rozwi¹zania wzajemnie  

siê wykluczaj¹. 

•  Kiedy chcesz osi¹gn¹æ tymczasowe ustalenia w z³o¿onych problemach. 

• Pod presj¹ czasu. 

• Kiedy wspó³praca lub rywalizacja nie przynosz¹ powodzenia.  

 

4. Unikanie (wycofanie siê) 

Jeœli w odpowiedzi na konflikt czêsto udajesz, ¿e sprawy nie ma lub krótko 

ucinasz dyskusje na dany temat, nie poœwiêcasz mu czasu, puszczasz uwagi 

mimo uszu, mo¿e to oznaczaæ, ¿e preferujesz ten styl. Wybieramy ten styl 

czêœciej, jeœli widzimy konflikt jako nierozwi¹zywalny. Ale u¿ywanie go zbyt 

czêsto, mo¿e prowadziæ do poczucia braku wp³ywu, beznadziei.    

Brzmi znajomo? 

•  „Wolê jechaæ nad morze, ale lepiej nie zaczynaæ k³ótni , to ma byæ mi³y 

urlop.” 
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Kiedy dobrze jest stosowaæ to podejœcie? 

•  Kiedy sprawa jest banalna lub kiedy inne sprawy s¹ o wiele wa¿niejsze.  

•  Kiedy rzeczywiœcie nie ma szans na spe³nienie swoich wymagañ.  

•  Kiedy potencjalne problemy w rozwi¹zaniu konfliktu maj¹ wiêksze 

znaczenie ni¿ korzyœci z jego rozwi¹zania.  

•  Na chwilê, kiedy trzeba pozwoliæ sobie i innym uspokoiæ siê i odzyskaæ 

perspektywê. 

•  Kiedy konflikt dotyczy innych osób i dobrze sobie radz¹ z jego 

rozwi¹zaniem (albo mo¿e to byæ dla nich ucz¹ce np. prze³o¿ony nie  

od razu „ratuje” zespó³, albo rodzic nie rozwi¹zuje sporu za swoje dzieci 

ale pozwala na twórcz¹ ró¿nicê zdañ). 

5. Dostosowywanie siê (zaspokajanie potrzeb innych)  

Jeœli nie lubisz, gdy ró¿nice miedzy ludŸmi wp³ywaj¹ na ich relacje mo¿esz 

czeœciej poœwiêcaæ swoje potrzeby dla zgody ogó³u. Wolisz ignorowaæ ró¿nice 

ni¿ zaryzykowaæ zderzanie siê opinii. Mo¿e to byæ zwi¹zane z Twoj¹ potrzeb¹ 

akceptacji przez innych, ale prowadziæ te¿ mo¿e do Twojej frustracji albo bycia 

wykorzystywanym przez innych. 

Brzmi znajomo? 

•  „Jeœli chcesz, pojedziemy w góry”. 

Kiedy dobrze jest stosowaæ to podejœcie?  

•  Kiedy chcesz wys³uchaæ kogoœ, nauczyæ siê czegoœ i wykazaæ siê 

rozs¹dkiem. 
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•  Kiedy jakieœ sprawy s¹ o wiele wa¿niejsze dla innych ni¿ dla ciebie, po 

prostu nie zale¿y Ci a¿ tak bardzo. 

•  Aby zadowoliæ innych i podtrzymaæ wspó³pracê. 

•  Kiedy szczególne znaczenie ma harmonia i stabilizacja sytuacji.  
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Fundacja Aktywnych FURIA

NIEBIESKA-FALA 

to serwis 
informacyjno-publicystyczny dzia³aj¹cy 

przy Fundacji Aktywnych FURIA, 
który powsta³ z inicjatywy 

m³odych, wykszta³conych i aktywnych zawodowo 
wolontariuszy FA FURIA, bêd¹cych tak¿e 

zdiagnozowanymi osobami z ASD.

Celem dzia³alnoœci Niebieskiej-Fali jest:
dostarczanie kompleksowej informacji na temat oferty 
organizacji pozarz¹dowych oraz instytucji pomocowych 

dla osób z ASD i ich rodzin  
oraz zagranicznych doniesieñ dotycz¹cych ASD.

Nasz¹ misja jest budowanie wizerunku osób ze spektrum
jako aktywnych, zdolnych do zdobycia wykszta³cenia 

oraz podjêcia zatrudnienia 
dostosowanego do ich potencja³u i potrzeb ludzi.

Œwiadomi odrêbnoœci ka¿dej z osób z ASD, 
pragniemy nawi¹zywaæ kontakt z osobami z ASD, 
aby dzieliæ siê z nimi swoimi doœwiadczeniami 

i wspieraæ ich w trudnych momentach.
Chcemy teý pomagaã rodzicom osób z ASD, 

by zrozumieli wyzwania, przed jakimi mog¹ stan¹æ 
ich dzieci z ASD i daæ im nadziejê na odnalezienie 

swojego miejsca w spo³eczeñstwie. 
Nasz projekt dedykujemy równie¿ wszystkim 
zainteresowanym, aby móc przyczyniaæ siê 

do wzrostu œwiadomoœci spo³ecznej na temat autyzmu 
i poszerzaæ horyzonty spo³eczeñstwa.

Jesteœmy otwarci na nadsy³ane teksty, pytania 
i sugestie - we wszystkich sprawach prosimy o kontakt:

niebieska-fala@fundacja-furia.pl


