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Jest to rodzaj całościowego zaburzenia rozwoju 

charakteryzującego się nieprawidłowym 

funkcjonowaniem w trzech obszarach 

psychopatologii:  

-interakcji społecznych 

-komunikacji  

-zachowania (ograniczone, stereotypowe, 

powtarzające się)  

Obok tych specyficznych cech diagnostycznych występuje często szereg innych 

objawów, takich jak: fobie, zaburzenia snu i odżywiania, napady złości  

i autoagresji, agresji. Zakres możliwej do osiągnięcia poprawy objawowej 

uzależniony jest m.in. od tego, jak wcześnie zaburzenie zostanie rozpoznane i jak 

wcześnie dziecko zostanie objęte odpowiednim programem terapeutycznym 

wspierającym jego rozwój. Ze względu na zróżnicowany obraz zaburzenia,  

u każdego z dzieci wachlarz zalecanych metod pracy może być inny. Nieustannie 

rozwija się diagnostyka, terapia i metody nauczania dzieci z autyzmem oraz dzieci 

z zaburzeniami rozwoju i komunikacji.  



(Treatment and Education of Autistic Communication Handicapped Children) 

-jest to program terapii i edukacji dzieci z autyzmem i mających zaburzenia 

w komunikacji oparty na pracy psychopedagogicznej 

 

-stworzony  został w 1966 r. w Północnej Karolinie (USA) przez  

prof. Erica Schoplera i jego współpracowników  

 

-należy do orientacji behawioralnej, opartej o teorię uczenia się 

Proces nauczania w TEACCH składa się zawsze z trzech stopni: 

 

1. Ocena poziomu funkcjonowania ucznia.   

 

    2. Opracowanie strategii nauczania (krótkofalowe i odległe cele nauczania). 

 

        3. Realizacja indywidualnego programu.  



1.Ocena poziomu funkcjonowania ucznia. 

Warunkiem dokonania diagnozy jest test PEP-R 

 (Psychoeducational Profile), który: 

 

-dostarcza informacji o dziecku 

-jest dostosowany do specyficznych reakcji    

  dziecka z autyzmem  

-większość zadań nie zależy od poziomu rozwoju  

  mowy  

-zadania nie są określone czasowo 

-materiały testowe są konkretne i interesujące 

-elementy językowe oddzielone są od zadań    

  sprawnościowych.  

Profil psychoedukacyjny PEP-R odnosi się do: 

-poziomu rozwoju psychoruchowego (Skala Rozwoju)  

-zachowania (Skala Zachowania) 



materiały testowe PEP-R 



Skala Rozwoju 

Profil Psychoedukacyjny PEP-R  

dostarcza informacji na temat 

rozwoju umiejętności : 

-naśladowania 

-percepcji 

-motoryki małej i dużej 

-koordynacji wzrokowo-ruchowej 

-czynności poznawczych 

-komunikacji i mowy czynnej.  

Skala Zachowań 

umożliwia określenie stopnia  

zaburzeń zachowania w: 

-relacjach społecznych 

-zabawie 

-sposobie reagowania na bodźce  

-rozwoju mowy.  

W teście proponuje się ocenę pozytywną i negatywną oraz obiecującą, określającą 

wyłaniające się umiejętności znajdujące się w strefie najbliższego rozwoju. 



przykładowe wyniki testu PEP-R określające poziom 

funkcjonowania ucznia ze wskazaniem wyłaniających się 

(obiecujących) umiejętności 



2. Opracowanie strategii nauczania  

      (krótkofalowe i odległe cele nauczania). 

Na podstawie wyników testu planuje się cele i zadania do realizacji zawarte  

w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym dziecka.  

-program nauczania koncentruje się na zadaniach  

  odpowiadających indywidualnym możliwościom  

  uczenia się dziecka; 

-rozpoczęcie pracy na odpowiednim poziomie  

  zwiększa możliwość osiągania sukcesu, zadania nie są  

  ani zbyt trudne ani zbyt łatwe; 

-rozwija się pozytywna relacja między procesami  

  nauczania a uczenia się dzięki zmniejszonej frustracji  

  dziecka, nauczyciela i rodziców. 

Pracę w każdej ze sfer rozwojowych rozpoczyna się od wyłaniających się umiejętności 

(obiecujących), dzięki temu osiąga się kilka ważnych celów nauczania: 



TEACCH uczy strategii nauczania dzieci z uwzględnieniem indywidualnego 

programu edukacyjno-terapeutycznego oraz proponuje bogaty zestaw, dobrze 

uporządkowanych ćwiczeń z uwzględnieniem wieku rozwojowego ucznia,  

z podziałem na sfery rozwoju. 
 
 
 

3. Realizacja indywidualnego programu.  



NAUCZANIE USTRUKTURALIZOWANE  

fundamentem podejścia TEACCH  

Składają się na nie skuteczne techniki, które pozwalają osobom z autyzmem na 

wykorzystywanie i rozwijanie swoich umiejętności w sposób jak najbardziej 

samodzielny. Struktury ułatwiają dziecku orientację, zapewniają przewidywalność, 

pozwalają na stopniowe przyzwyczajanie się do zmian i samodzielne działanie. 

Stworzone w ten sposób optymalne warunki pracy pozwalają na przyswajanie 

informacji. Istotne jest wyodrębnienie miejsca do pracy, do zabawy np. za pomocą 

symboli. Wejście w strukturę zajęć umożliwia plan w formie wizualnej, który 

przedstawia kolejność zadań. Dziecko wie, jakie zadania go czekają, ile zadań 

jeszcze mu zostało do końca, kiedy będzie czas na zabawę czy odpoczynek. Reguły 

organizacji zakładają odpowiedni dobór zadań do wieku i możliwości dziecka, 

przeplatanie zadań łatwych i lubianych przez dziecko z trudnymi, rozkładanie 

nowych i skomplikowanych na części, ćwiczenie opanowanych umiejętności  

w innych warunkach, przez inne osoby, by mogły ulec generalizacji. Zadania na 

początku są krótkie, aby dziecko mogło doświadczyć sukcesu, polecenia jasne, 

krótkie i konkretne, aby dziecko mogło skupić uwagę. 



struktury fizyczne  

(organizacja fizycznego otoczenia, ustalenie stałych miejsc do 

zabawy, jedzenia, ruchu i muzyki, zadań dydaktycznych, eliminacja 

bodźców zakłócających, przydzielenie stałego, własnego krzesła, 

miejsca przy stole, szatni);  

 

struktury wizualne  

(wizualność materiałów i pomocy dydaktycznych, stosowanie 

obrazków realistycznych, jednoznacznych, zrozumiałych symboli, 

wizualna organizacja zajęć i zadań, wizualne oznakowanie obszarów 

w pomieszczeniu poprzez symbole, prezentowanie wizualnych 

instrukcji do zadań, prezentowanie wizualnego schematu dnia);  

 

struktury w formie stałych zasad  

(czynności rutynowe, jasne i wyraźne oczekiwania);  

 

struktury w formie stałego schematu  

(rozkład dnia, system pracy indywidualnej, stałość miejsca, osób 

prowadzących, czasu). 



Elementy programu TEACCH- wybrane zadania  












