
Wspólnie uczymy się rozwiązywać problemy. 

Zajęcia socjoterapeutyczne w Specjalistycznej Publicznej Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem  

i z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu.  

 

Socjoterapia to jedna z grupowych form pomocy podopiecznym  

z autyzmem. Zajęcia adresowane są m.in. do dzieci i młodzieży z zaburzeniami 

zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi lub innymi trudnymi zachowaniami.  

W trakcie spotkań grupowych realizowane są trzy zasadnicze cele: 

rozwojowy, edukacyjny i terapeutyczny.  

Cele rozwojowe ściśle korespondują z wiekiem uczestników zajęć.  W każdej 

fazie życia dominują określone potrzeby, których zaspokojenie odgrywa istotną 

rolę w procesie rozwoju dziecka, także dziecka z autyzmem (potrzeba 

aktywności ruchowej, zabawy, zdobywania wiedzy o świecie, potrzeba 

twórczości). 

Cele edukacyjne obejmują poznawanie przez grupę podopiecznych z autyzmem 

różnorodnych zagadnień, które pozwolą im sprawniej funkcjonować społecznie 

i radzić sobie z różnymi problemami np.: umiejętność rozpoznawania emocji, 

poznanie zasad dobrej komunikacji, nowych sposobów radzenia sobie  

ze złością, z trudnymi emocjami, nabycie umiejętności przydatnych  

w rozwiązywaniu konfliktów w grupie rówieśników. Wszystkie cele edukacyjne 

są szczególnie ważne w procesie terapii dzieci z autyzmem, ponieważ 

wspomagają proces nabywania wiedzy o sobie samym i o innych ludziach.  

Musimy jednak pamiętać, że istota zajęć grupowych - socjoterapeutycznych 

polega głównie na realizacji celów terapeutycznych. 

Terapeutyczny charakter zajęć socjoterapeutycznych dla podopiecznych  

z autyzmem, polega na organizowaniu takich sytuacji społecznych podczas 

spotkań grupowych, które sprzyjać będą odreagowaniu napięć emocjonalnych  

i posłużą uczeniu się nowych, bardziej konstruktywnych zachowań. Chodzi  

tu o sytuacje, w których podopieczny będzie mógł lepiej poznać siebie, docenić 

swoje mocne strony a następnie wykorzystać je w różnorodnych sytuacjach 

życiowych. Proces terapeutyczny polega na dzieleniu się swoimi przeżyciami  

w atmosferze akceptacji i zrozumienia oraz umożliwieniu ekspresji uczuć  

w formie śmiechu, krzyku, płaczu itp. 

Co to oznacza? Jeśli dziecko z autyzmem na jakimś etapie swojego życia 

doznało w swoim środowisku społecznym jakiegoś urazu, np. w krzywdzący 

sposób zostało skrytykowane, w wyniku, czego zaczęło wycofywać się  



w kontaktach społecznych, celem terapeutycznym dla takiego dziecka będzie 

wywołanie na grupie takich sytuacji, które dostarczą dziecku doświadczeń 

przeciwnych do urazu (dziecko może uzyskać pozytywne informacje zwrotne  

ze strony rówieśników, co znacznie podniesie jego poczucie własnej wartości). 

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem mają 

charakter ustrukturalizowanych spotkań grupowych, na które składają się 

odpowiednio dobrane gry, zabawy i ćwiczenia. Stwarzają one uczestnikom zajęć 

okazję do „wypróbowania” i wyćwiczenia nowych sposobów zachowania oraz 

nabycia nowych umiejętności, szczególnie interpersonalnych takich jak: 

asertywność, podejmowanie decyzji, szukanie wsparcia i pomocy.  

Etap pierwszy to tworzenie grupy. Ma on na celu poznanie się uczestników, 

wspólne ustalenie norm, reguł grupowych, budowanie atmosfery 

bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Zadaniem tego etapu jest zbudowanie 

empatii, a służy temu słuchanie grupy. 

Etap drugi polega na realizacji zaplanowanych celów terapeutycznych, 

edukacyjnych, rozwojowych stanowiących istotę programu 

socjoterapeutycznego opracowanego pod kątem danej grupy. Jest to czas 

przeznaczony na „przepracowanie” wcześniej rozpoznanych problemów. 

Ostatni etap pracy z grupą – trzeci, zmierza do zakończenia jej funkcjonowania. 

Zadaniem prowadzącego jest wypracowanie w grupie sposobów kontaktowania 

się ze sobą, gdy będzie taka potrzeba oraz umiejętności poszukiwania wsparcia. 

Terapeuta prowadzący spotkanie podsumowuje nabyte umiejętności i wskazuje 

podopiecznym z autyzmem różne możliwości ich wykorzystania w życiu.  

Struktura i forma spotkania grupy dla podopiecznych z autyzmem: 

1. Rytualne powitanie, podzielenie się informacjami na temat wydarzeń 

mających miejsce przed zajęciami bądź na temat stanu emocjonalnego 

uczestników. 

2. Zastosowanie gier, zabaw wyciszających lub energetyzujących w zależności 

od nastroju grupy. 

3. Zastosowanie gier, ćwiczeń terapeutycznych, edukacyjnych lub rozwojowych 

– istotą tej części zajęć jest zdobywanie doświadczeń emocjonalnych  

i poznawczych. 

4. Zajęcia kończone są rundką i rytualnymi pożegnaniami. Prowadzący zajęcia 

swoim zachowaniem modelują zachowania dzieci i młodzieży. Prowadzenie 

zajęć wymaga od terapeuty uważności, cierpliwości, życzliwej konsekwencji, 

ale także autentyczności. 

Sposoby i techniki pracy stosowane w czasie spotkań z grupą: 



a. Siedzenie w kręgu: umożliwia wszystkim uczestnikom kontakt wzrokowy  

i emocjonalny, krąg jest stałym elementem zajęć 

b. Rundka: to technika pomagająca uczestnikom zwerbalizować swoje odczucia, 

wykorzystywana jest na podsumowanie ćwiczenia 

c. Rysunki oraz inne formy plastyczne są ważną formą wypowiedzi,  

w wytworach plastycznych uczestnicy zajęć socjoterapeutycznych mogą 

wyrazić swoje emocje, uwolnić się od napięć 

d. Scenki pantomimiczne 

e. Gry i zabawy ruchowe 

f. Śpiew 

Powyższe techniki umożliwiają uczenie dzieci i młodzieży z autyzmem 

prawidłowych interakcji ze społeczeństwem, uczą wzajemnego komunikowania 

się, współpracy i współdziałania, dostarczają doświadczeń korektywnych, 

poszerzają świadomość, prowadzą do odreagowania napięć i emocji. 

Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym prowadzone w warunkach 

wzajemnego zaufania, umożliwiają dzieciom i młodzieży z autyzmem zmianę 

sposobu zachowania, wyjście poza utarte schematy. Stwarzają uczestnikom 

grupowych spotkań możliwość przeżycia pozytywnych emocji budujących 

poczucie własnej wartości a także uczą skutecznych sposobów radzenia sobie  

z różnymi problemami. 

 

Opracowała  

mgr Beata Brzezińska 

 

 


