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• Co stałoby się z największymi 
wynalazcami w obecnym 
systemie edukacji? 

• Wielu z nich przeszło 
niekonwencjonalną ścieżkę 
edukacji 

• Gdyby urodzili się dzisiaj, to czy 
odnieśliby w życiu mniejszy 
sukces? 



 Dziadkowie i rodzice często mówią mi, 
że oni sami mają autyzm po tym, jak 
dziecko zostało zdiagnozowane 

 Odnieśli spektakularne sukcesy. 
Nauczyli się umiejętności pracy jako 
dzieci. 

 Diagnoza pomaga w pełni werbalnym 
nastolatkom i dorosłym w relacjach. 



Jedno z największych osiągnięć 

mojego pokolenia 

 

 

 

 

 

Credit: NASA 



 

 Wizyta w Vehicle Assembly Building 

(miejce budowy rakiet kosmicznych) 

było emocjonującym przeżyciem 



 
 

Dzisiaj wykwalifikowane załogi latają 

rakietami na Księżyc  

 Geekowie, odmieńcy oraz neuronietypowe 

dzieciaki tworzą to wszystko 
 

 



Cztery różne typy 

myślenia 

1. Foto-realistyczne Myślenie Wizualne - Wyobrażający sobie 

Objekty – słaby z algebry 
 

2.  Myślenie Wzorami - Wyobrażający sobie Przestrzeń, 

Muzyka i Matematyka – słaby w czytaniu 
 

3.  Tłumaczenie Językowe Faktów Werbalnych – słaby w 

rysowaniu 
 

4.   Myślący Słuchowo – percepcja wzrokowa jest 

fragmentaryczna 

 

                      

      Mogą zdarzać się typy mieszane. 



Myślenie matematyczne – 

najważniejsza misja 
Katherine Johnson  

Nauczyciele z dzieciństwa                      

wprowadzili ją w zaawansowaną            

matematykę 

Hal Laning 

Równania matematyczne                      

Komputer statku kosmicznego, który 

wylądował na Księżycu 



 

Myślenie obrazami -   

Najważniejsza misja 
 

 

 

 

     

Uszyte przez 

najlepsze 

szwaczki 

biustonoszy w 

Playtex 
 

 

 

Credit: NASA 



Współczesne pokolenie  

Kamera łazika na Marsie 

Misterne okablowanie wykonane 

ręcznie 

 

 

Credit: NASA.gov 



 

Widok Marsa z łazika 

marsjańskiego o nazwie 

Perseverance 

Credit: NASA.gov 

 



Dziadek jest współwynalazcą 

autopilota 

Różne rodzaje umysłów 

uzupełniały się nawzajem 

•Myślący obrazami 

•Inżynier matematyczny 



Michał Anioł 

 Usunięty ze 

szkoły w wieku  

12 lat 

 Miał kontakt 

zarówno ze 

sztuką, jak i z 

narzędziami 

rzeźbiarskimi do 

cięcia kamienia 



Ci wynalazcy mieli 

kreatywne hobby 

   Znęcano się            Nie mówił do wieku 3 lat  

nad nim w szkole;      Grał na skrzypcach 

Uczył się kaligrafii           



Thomas Edison 

 Zaszufladkowany 

przez nauczyciela 

jako „pomylony”  

 Wyrzucony ze szkoły 

średniej ze względu 

na nadaktywność 

 Prawdopodobnie miał 

autyzm 



W szkołach należy prowadzić lekcje, 

które dbają o kreatywność  

i rozwiązywanie problemów 

 Sztuka, szycie, gotowanie 

 Gra na instrumentach 

 Praca w drewnie 

 Teatr 

 Spawanie  

 Motoryzacja  

 Kreatywne pisanie 



Jak określić sposób myślenia 

u dzieci? 

 Myślacy obrazami – sztuka, budowanie 

rzeczy, zdolności mechaniczne 

 Myślący matematyczne – matematyka, 

budowanie rzeczy, programowanie 

komputerowe, muzyka 

 Myślący werbalnie – uwielbia fakty, 

historię 



Uczniowie powinni zetknąć się z 

potencjalnymi ścieżkami kariery 

 Myślący obrazami – grafika, sztuka, techniki 

audio-wizualne, mechanika, „majster do 

wszystkiego” albo tresura zwierząt 

 Myślący matematycznie – inżynieria, 

programowanie komputerowe, muzyka, chemia, 

fizyka 

 Myślący werbalnie – Specjalistyczna sprzedaż 

detaliczna, samochody lub produkty finansowe, 

prowadzenie dokumentacji korporacyjnej, 

edukacja specjalna, nauczyciel, prawnik 



Sztuka wspiera sukcesy w nauce 

 50% laureatów nagrody Nobla częściej 

mają hobby związanie ze sztuką lub 

rękodziełem niż inni naukowcy 

 Malarz, muzyk, aktor, tancerz, kompozytor, 

poeta, fotograf albo rzemieślnik 

Robert Root Bernstein et al., 2008 



Ponieważ byłam dziwna, 

nauczyłam się, jak zaimponować 

potencjalnym klientom, 

prezentując portfolio moich prac 



Sprzedałam swoją pracę, prezentując 

swoje portfolio 



Ludzie muszą dotknąć, 

aby zwrócić uwagę 



Zdjęcie z mojego 

oryginalnego portfolio 



 

 

Replika użyta w filmie nakręconym 

przez HBO “Temple Grandin” 



Umieść to na 

swoim 

telefonie 

 

 

 

30 sekund 

WOW 



Połowa bydła w Ameryce Północnej jest 

obsługiwana przez zaprojektowane 

przeze mnie systemy 



Zdjęcie lotnicze wczesnego 

dużego projektu 



Kto buduje wielkie zakłady 

przetwórstwa spożywczego? 

 Myślący obrazami – Projekt rozplanowania 

zakładu i budowa wysoce 

wyspecjalizowanego sprzętu 

mechanicznego 

 Myślący matematycznie – Inżynieria, kotły, 

chłodnictwo, obliczenia więźb dachowych 

 Emerytowani myślący obrazami – nie są 

zastępowani 



Dwadzieścia procent ludzi, z którymi 

pracowałam było autystycznych, 

dyslektycznych lub mieli ADHD 

 Właściciele firm przetwórstwa 

metalowego 

 Wiele patentów 

 Projektowali i budowali 

skomplikowany sprzęt 



Straciliśmy umiejętność 

budowania czegoś takiego 



Wizyta na statku-matce 



Spadochrony wykorzystywane 

do lądowania na Marsie 

 Materiał 

wyprodukowano w 

Wielkiej Brytanii, 

uszyte w Stanach 

Zjednoczonych 

 Zaawansowana 

technologia 

pochodzi z Europy 

 Odważ się na wielkie 

rzeczy 



 Wszyscy myślący obrazami, 
sztuczna inteligencja, niektóre osoby 
z autyzmem, ADHD lub dysleksją 
myślą oddolnie.  

 Pomysły powstają na podstawie 
specyficznych przykładów 

 Myślący werbalnie i odgórnie mają 
tendencję do nadmiernego 
uogólniania 

 Dostrzeganie szczegółów bazuje na 
postrzeganiu sensorycznym NIE 
werbalnym 



Wskazówki do pracy z 

osobami, które są inne 

 Nigdy nie przeciążaj pamięci operacyjnej 

 Wprowadź listę kontrolną (jak pilot) dla zadań 

wieloetapowych 

 Łagodnie wyprowadzaj ich nieco poza strefę 

komfortu 

 Ograniczaj czas przed monitorem 

 Zapewniaj wybór zadań praktycznych (prac 

ręcznych) 



Ostateczny cel edukacji 

 Gdzie znajdzie się uczeń 10 lat po 

zakończeniu edukacji w szkole średniej? 

 Naucz się być uczniem przez całe życie 



 

 

 

Dużo ćwicz 
 

Ja każdego 

wieczoru robię 

100 przysiadów 



Moje doświadczenie w pracy 

 13 r.ż – praca szwaczki 

 15 r.ż. – czyszczenie stajni 

 16 r.ż. – ranczo ciotki 

 16 r.ż. – układanie dachów 

 17 r.ż. – malowanie znaków 

 College – Laboratorium badawcze – wynajem 

domów 

 College – pomoc dzieciom z autyzmem 



Znajdź wejście w zawód 

„tylnymi drzwiami” 

Biznes znajomych 

Kontakty w Twojej branży 

Połowa wszystkich dobrych 

miejsc pracy dzięki wejściu 

„tylnymi drzwiami” 



Mój trening umiejętności 

życiowych w szkole podstawowej 

Hostessa na imprezach rodzinnych, 

witanie gości 

Sprzedawanie cukierków sąsiadom 

na cele charytatywne 

 Zakupy dla siebie – zabawki i 

przekąski 

Uczyłam się oszczędzać pieniądze 



 
Przyjaciele poprzez wspólne 

zainteresowania sztuką,  

stolarstwem i końmi 



Byłam słabą uczennicą, ale w szkole średniej 

nauczyłam się wielu cennych umiejętności 

przydatnych w pracy. Tworzyłam projekty 

budowalane, które podobały się innym ludziom.  

       PRZED 

 

PO 



Niezależne malowanie 

znaków na festiwalu 

Photo by Leo 



Poruszałam się powoli,  

stopniowo do przodu 

Kristina et al., 2018 



Stopniowe przejście do 

świata pracy 

o Prace wg planu poza domem w wieku  

11-12 lat 

o Uczenie się podstawowych umiejętności życiowych, 

np. robienia zakupów 

o Nie chroń nadmiernie, ani nadmiernie nie 

dostosowuj 

o Naucz się utrzymać prawdziwą pracę zanim 

skończysz szkołę średnią 



Jim Uhl, kontrahent – 

ważny mentor w pracy 

Szybko skorzystałam z 

telefonu, aby znaleźć 

do tego rysunki 



Poszukiwanie mentorów  

i nauczycieli 

Moja mama – nauczyła mnie czytać 

gdy miałam 8 lat 

Nauczyciele ze szkoły podstawowej 

Mr. Carlock, nauczyciel 

przedmiotów ścisłych z liceum 

 Jim Uhl – firma Agate Construction 



Nadwrażliwosć sensoryczna 

o Duża różnorodność 

o Pozwól osobie kontrolować dźwięki 

o Staraj się nie używać słuchawek 

o W sklepach z używaną odzieżą są miękkie 

ubrania 

o Wzbogacanie środowiska osób z autyzmem 



Sygnały problemów w przetwarzaniu 

wzrokowym w autyzmie, dysleksji i 

zaburzeniach przetwarzania sensorycznego 

 Nienawidzi schodów 

ruchomych 

 Tekst rozmywa się 

przed oczami, gdy 

czyta 

 Wyniki badania 

wzroku mogą być 

prawidłowe 



Oliver Sacks 

Obrazy rozpadają się na fragmenty, 

podobnie jak podczas ataków migreny 



Przykłady zakłóceń video 

Source:  www.snug.com 



Słowa wibrują i podskakują  

na stronie 



Interwencje w przypadku problemów  

z przetwarzaniem wzrokowym 

Lampa żarowa przy biurku lub 

światło naturalne 

 

Blokowanie świetlówek i LEDów 

przy pomocy czapki 

 

Szary, brązowy, lub pastelowy 

papier do czytania 

 

Soczewki typu Irlen lub okulary ze 

szkłami w  jasnym kolorze 

 



Poważne problemy sensoryczne 

 Potrzeba ogromnego wysiłku, aby odfiltrować 

szumy w tle i dystraktory wzrokowe 

 Potrzeba częstych przerw, aby zapobiegać 

przeciążeniu sensorycznemu 

 Jednokanałowa percepcja – kontakt wzrokowy 

może być trudny 

 Problem z granicami własnego ciała 

 Często jest to osoba, która myśli, przetwarza 

słuchowo 



Wzbogacanie środowiska jest 

efektywną metodą leczenia autyzmu 

 Stymuluj dwa zmysły jednocześnie 

 Wspomagaj  przez ABA i logopedię 

 Jednym ze zmysłów jest zawsze zapach lub 

dotyk 

 Wprowadzaj nowości i ciągle zmieniaj 

stymulację 

 Używaj prostych, ekonomicznych rozwiązań. 

Dwie sesje po 15 minut na dzień. 



Osoby niewerbalne, które 

samodzielnie piszą na komputerze, 

opisują poważne problemy 

sensoryczne 

  Jak mogę mówić, skoro moje usta się nie 

poruszają - Tito Rajarish Muhopadhyay 

 Głos Carly - Arthur Fleischmann oraz 

Carly Fleischmann 

 Dlaczego podskakuję - Naoki Higashida 

 Upadnij 7 razy, podnieś się poraz 8 - 

Naoki Higashida  

 



Powolne przenoszenie uwagi występuje 

w przypadku wielu zaburzeń 
 

 

Więcej czasu zajmuje przenoszenie się 

z powrotem i w przód pomiędzy dwoma 

różnymi rzeczami  

 

 

 

 

Powolne tempo przetwarzania 



Ami Klin 

Widz z autyzmem (czerwona linia) 

Widz dla porównania (żółta linia) widoczna 

powolna przerzutność uwagi 



Nauczanie małych dzieci 

o Mów powoli 

o Zachęcaj, by używały słów 

o Daj więcej czasu na odpowiedź 

o Wykorzystuj momenty sprzyjająe 

uczeniu się 

o Daj instrukcję zamiast powiedzieć Nie 

o Ucz mówienia naprzemiennego 



Scan mózgu dużego obwodu myślenia 

wizualnego 
T. Grandin Osoba kontrolna 

Humphreys, Minshew, Behrmann, and Cibu, 2006 



Scany mózgu 

T. Grandin Osoba kontrolna 

Humphreys, Minshew, Behrmann, and Cibu, 2006 



Nieprawidłowości w lewej półkuli 

                  University of Utah, 2010  

Pamięć robocza oraz obszar zwiazany z 

algebrą nie rozwinęły się 



 Strach to wiodąca 

emocja w autyzmie. 

Moje ciało migdałwate 

(ośrodek strachu) jest 

trzy razy większe.  

 

University of Utah, 2010 



Czego bałam się, gdy miałam 

ok. 20 lat: 

 Samoloty  

 Wystąpienia publiczne – wyszłam z sali 

    w czasie mojego pierwszego wystąpienia 



Pokonałam to, gdy samoloty 

stały się dla mnie ciekawe 



 Strach jest wiodącą emocją w autyzmie. 

Moje ciało migdałowate (ośrodek strachu) 

jest trzy razy większe (University of Utah, 

2010) 

 Niskie dawki antydepresantów 

kontrolowały mój lęk – zaczęłam, gdy 

miałam niewiele ponad 30 lat 

 Myślenie obrazami – rozdział “Wierzący w 

biochemię” 

 Wysokie dawki antydepresantów mogą 

powodować bezsenność lub pobudzenie 





Stosowanie ucisku, by uspokoić układ 

nerwowy w czasie terapii 



Pokazuj dzieciom ciekawe rzeczy 

Połóż czasopisma biznesowe i naukowe 

w szkolnej bibliotece 



Parkietaż Penrose'a 

Credit: Wikimedia 





Fraktale 

 

 

 
Source: Mandelbrot-Wikipedia 



Matematyczny umysł znajduje 

wzór we wszystkim 

       

        Aloes Polyphylla Spiral, Wikimedia 



Zasoby edukacyjne 
 Matematyka Wolframa 

 Code.org 

 Symetria białek 

 Język programowania Scratch 

 Khan Academy (darmowe kursy, lekcje i 

ćwiczenia online) 

 National Geographic – nauka dla 

społeczeństwa 


