
CO TRZEBA WIEDZIEĆ O  ZESPOLE ASPERGERA  
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Zespół Aspergera to zaburzenie ze spektrum autyzmu.

Zespół Aspergera jest najłagodniejszą formą całościowych zaburzeń rozwoju.

Nie można go wyleczyć , ale można nauczyć się z nim żyć.

Wiele osób z zespołem Aspergera to ponadprzeciętnie uzdolnieni  ludzie.

Zaburzenie to diagnozowane jest coraz częściej, a wiele dzieci z zespołem 

Aspergera jest uczniami ogólnodostępnych szkół. 

ONZ uznaje autyzm/ zespół Aspergera/ za jeden z najpoważniejszych 
problemów zdrowotnych świata , obok raka, cukrzycy i AIDS.

W Polsce zaburzenia ze spektrum autyzmu diagnozowane są u jednego 
dziecka na około 150. 

Zespół Aspergera to zespół szczególnych cech:

- brak empatii

- ograniczona zdolność budowania przyjaźni

- intensywne zainteresowanie jakimś tematem

- szczególne umiejętności często związane z dużym zainteresowaniem 

jakimś tematem

- niezdarna motoryka

- jednostronne rozmowy.

Osoby z zespołem Aspergera często przejawiają uzdolnienia naukowe,

techniczne, artystyczne.
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Wybitne osoby z zespołem Aspergera – cechy zespołu Aspergera 

przejawiało wiele wybitnych postaci świata nauki, polityki i kultury:

     

  Lionel Messi.  U argentyńskiego piłkarza               

zdiagnozowano  zespół Aspergera,

 czyli lżejszą odmianę autyzmu  w wieku 8 lat.          

                            

                     

  William Henry Gates III ( Bill Gates)

 

4



Archimedes,   Michał Anioł,       Isaac Newton,            Jan Sebastian Bach   
 Ludwik Van Beethowen ,        Charles Darwin,            Albert Einstein ,
 Wincent Willem Van Gogh,    Thomas Alva Edison,    H. Christian Andersen. 

Mocne strony uczniów z zespołem Aspergera :

- mają dobrą pamięć wzrokową, a używanie pomocy wizualnych (np. zdjęć, 
modeli itp.) przykuwa ich uwagę i pozwala lepiej przyswoić materiał;

- świetnie zapamiętują fakty i wydarzenia (jeśli tylko temat zainteresuje ich
w stopniu umożliwiającym koncentrację uwagi);

- posiadają umiejętności analityczne;

- mogą przejawiać uzdolnienia matematyczne (choć nie jest prawdą,
że wszystkie osoby z ZA świetnie liczą);

- badania pokazują, że osoby z ZA mogą być bardzo twórcze, zwłaszcza
w zakresie oryginalności proponowanych rozwiązań (nie myślą szablonowo, 
co sprzyja tworzeniu nowatorskich rozwiązań);

Ogólna charakterystyka osoby z zespołem Aspergera:
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- trudności z komunikowaniem się z innymi, z nawiązaniem i podtrzymaniem 
rozmowy;

-nie lubi nawiązywać kontaktów z rówieśnikami i nie chce bawić się z nimi;

- przejawia specyficzne zainteresowania i  niebanalne zachowanie;

- jest niegrzeczna, czasami agresywna, uparta i lubi postawić na swoim;

- ma trudności z zaakceptowaniem podstawowych norm społecznych, mimo 
wielokrotnego tłumaczenia ich;

- jest bardzo nieśmiała i ma naturę samotnika;

- nie ma poczucia humoru lub śmieszą ją sytuacje niezrozumiałe dla innych;

- nie jest zainteresowana problemami bliskich i nie okazuje empatii;

- nie zwierza się, nie opowiada o sobie- jaka jest, co czuje, co lubi itp.;

- nie cierpi rywalizacji na lekcjach wychowania fizycznego, różnego typu gier 
zespołowych, sztafet, wyścigów;

- nie ma poczucia zagrożenia, odległości;

- często zatyka uszy, kiedy koledzy za głośno rozmawiają lub wręcz przysuwa
ucho do głośników ( nadwrażliwość sensoryczna);

- denerwują ją różnego rodzaju osoby, rzeczy, sytuacje- nie rozumie ich;

- czasami jest niezdarna;

- jest wybitnie uzdolniona z jednego, dwóch przedmiotów, pozostałe 
sprawiają  mu trudność;

- potrzebuje często pomocy i wsparcia w postaci dostosowania sprawdzianów
do jego  potrzeb i możliwości;

- nie lubi niektórych potraw, ich zapachów, kolorów, wyglądu;

- nie lubi być przez nikogo dotykana, głaskana, nie przepada za 
przebywaniem w tłumie;
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- po prostu jest zajęta sobą i swoimi zainteresowaniami;

- jest nadmiernie poważna lub dziecinna i zmienna uczuciowo;

- dosłownie rozumie przekazywane informacje;

- brak poczucia czasu;

- brak panowania nad emocjami. 

Na koniec mam jeszcze kilka próśb do Ciebie, Drogi Czytelniku !!!

 Nie  pomijaj  kolegi/  koleżanki  z  zespołem Aspergera,  gdy  wybierasz
osoby do drużyny.  Przykro jest  być stale pomijanym. Zwłaszcza kiedy nie
rozumie się powodu.

 Mów prostym językiem, bez przenośni, zawiłych żartów, tajemniczych
min,  których  osoba  z  zespołem  Aspergera  nie  może  (  nie  ma  szansy)
zrozumieć.

 Jeśli  szczerość  osoby  z  zespołem  Aspergera  lub  jakieś  inne
zachowania działają ci na nerwy, to jej powiedz. Nie wyśmiewaj, nie odganiaj,
nie uciszaj, tylko wyjaśnij, co jest nie tak i jak można to zmienić.

 Podejdź do tej osoby, kiedy stoi sama. Nawet jeśli wygląda na zajętą
swoimi sprawami, być może ( nie zawsze, ale często tak jest) zależy jej na
kontakcie z rówieśnikami. Może dzięki tobie inni koledzy przekonają się, że
warto dać jej szansę.

 Nie  wyśmiewaj  się  z  jej  drobnych  przywar,  np.  powtarzania  jakiejś
czynności.  Każdy  ma  jakieś  soje  ulubione  sprawy,  gesty,  powiedzonka.
Pewnie ty też takie masz i nie chciałbyś, żeby ktoś z nich śmiał się. Prawda?

 Jeśli  widzisz,  że  czegoś  nie  rozumie,  wytłumacz  jej.  Tak  po  prostu.
Pokaż. Wyjaśnij. Traktuj tak, jak sam chciałbyś być potraktowany w trudnej
( każdej) sytuacji.

 Jeśli widzisz,  że ma kłopoty, to wesprzyj, np. obroń przed kolegami,
którzy nie rozumieją , czym jest zespół Aspergera.  

Wiedza to potęga !!!!    Ty tę wiedzę już masz!!!!!!
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  Wejdź na poniższy adres internetowy i obejrzyj krótkie filmy na temat 
zespołu Aspergera, autyzmu. Zaproponuj je swoim znajomym, rodzinie. 
Obejrzyjcie wspólnie. Niech staną się punktem wyjścia do refleksji oraz  

do zrozumienia świata, w jakim żyją osoby z zespołem Aspergera. 

One są wśród nas, w Twojej szkole, w Twojej klasie. Pamiętaj o 
tym!!

https://www.youtube.com/watch?v=QLv-dvLCgAg   / Amazing things Happen - Polish 
(Narrated by Kayah) /

https://www.youtube.com/watch?v=vBxGaAj9ke4&t=846s / Tacy Jak Wy - Autyzm - Polish 
Translation -Just Like You – Autism /    

Prośby osoby  z zespołem Aspergera, czyli jak ułatwić jej 
funkcjonowanie 

  Powiedz mi, co czujesz, co oznacza twoja mina – chcę się tego   
nauczyć. 

 Daj mi wskazówki, jak radzić sobie w nowych dla mnie sytuacjach. 

  Przypomnij mi, żebym się zatrzymał i ciebie wysłuchał.

   Mów do mnie wprost, bez przenośni i dwuznaczności – tylko wtedy 
wiem, o co chodzi. 

  Zauważaj moje sukcesu, pochwal mnie – bardzo tego potrzebuję. 

  Wiem, że bywam męczący, ale staram się to zmienić, kiedy okazujesz  
mi  akceptację. 

  Nie odpychaj mnie, nie odganiaj – ja  potrzebuję rówieśników 
do normalnego życia. 

  Nie obrażaj się, gdy powiem, co myślę, nie chciałem cię urazić. 
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