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Streszczenie 
 
Ramy kompetencji określają wiedzę, umiejętności, odpowiedzialność i autonomię potrzebne 
opiekunom domowym zajmującym się dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 
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1. Podsumowanie 

Niniejszy dokument przedstawia rezultat nr 1 „Rama kompetencji” w projekcie ChildIN, realizowanym 
w ramach programu Erasmus +. Określa wiedzę, umiejętności, odpowiedzialność i autonomię 
potrzebne opiekunom domowym zajmującym się dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 
Obejmuje również projekt uczenia się w celu osiągnięcia określonych kompetencji. 
 
Jak stwierdzono w formularzu wniosku, celem tego rezultatu jest: 
 zdefiniowanie podstawowych umiejętności, które należy rozwijać, aby wspierać opiekunki  

w nabywaniu umiejętności pozytywnego i skutecznego radzenia sobie z dziećmi ze 
zdiagnozowanym zaburzeniem ze spektrum autyzmu i ich rodzinami; 

 definiowanie efektów uczenia się oraz jednostek uczenia się w celu rozwijania 
określonych umiejętności; 

 zdefiniowanie metody nauczania i uczenia się w celu osiągnięcia wyników; 
 zapewnienie zgodności projektu z zasadami ECVET / EQF i udzielenie porady, w jaki sposób włączyć 

je do istniejących ram; 
 zapewnienie zgodności projektu z zasadami EQAVET w celu zapewnienia jakości szkolenia; 
 dostarczenie projektu modułów, jako architektury uczenia się obejmującej wszystkie wyżej 

wymienione elementy, w tym części ogólne (opieka nad dziećmi o specjalnych potrzebach) i 
określone części (związane z ASD). 

 
Ostatecznym celem tych wyników jest promowanie harmonizacji w UE oferty szkoleniowej dla 
opiekunów domowych i ustanowienie podstaw dla lepszej jakości domowej opieki dzieci z autyzmem. 
 
Dokument składa się z 4 części: 
 Analiza danych zastanych 
 Definicja profilu 
 Konsultacje i grupy fokusowe 
 Zebranie opinii i opracowanie ostatecznej wersji. 
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2. Wstęp 

Metodologia definiowania ram kompetencji adekwatnych do sprawowania opieki nad dziećmi z 
autyzmem została wykonana na różnych etapach: 
 Etap 1: analiza danych zastanych,  
 Etap 2: badanie profilu, 
 Etap 3: konsultacje i grupy fokusowe. 
 
Metodologię tę uzupełniono dzięki profesjonalnej dydaktyce polegającej na analizie konkretnych 
zadań w celu określenia wymaganych dla nich kompetencji.  
Dlatego opiera się na: 

 
 Analiza procesu uczenia się wymaganego dla danego działania, w tym przypadku działania 

zawodowego 
• Analiza procesu uczenia się jako narzędzia rozwojowego dla uczącego się, a konkretniej do celów 
podnoszenia umiejętności. 

3. Analiza danych zastanych 

Na podstawie dogłębnych analiz danych zastanych (wyszczególnionych w części bibliograficznej tego 
dokumentu), a także informacji zwrotnych otrzymanych od specjalistów zajmujących się autyzmem, 
rodziców dzieci z autyzmem, stowarzyszeń wspierających osoby i rodziny z autyzmem oraz 
profesjonalnych opiekunów przeprowadzono analizę konkretnych zadań, aby zapewnić konkretne 
wsparcie dla dzieci z autyzmem w domu. 
 
Analiza danych zastanych umożliwiła zidentyfikować obszary opieki domowej i wsparcia dla dzieci, 
głównie: definicji autyzmu, znaków, cech i dostępnych specjalistów oraz metod wsparcia. 
 
Dlatego zidentyfikowano 4 obszary, które odpowiednio zapewniają opiekę domową dla dzieci  
z autyzmem: 
• Narzędzia wsparcia dla wysokiej jakości opieki domowej 
• Metody jakości opieki domowej 
 Porozumiewanie się 
 Interakcje społeczne. 
 

4. Analiza profilu 

Aby opracować pierwszą wersję ram kompetencji, która ma zostać zatwierdzona przez wszystkich 
partnerów, badanie uzupełniające zostało uzupełnione kwestionariuszami skierowanymi do rodziców 
i specjalistów zajmujących się dziećmi z autyzmem we Francji. Ten etap nie był planowany w 
formularzu wniosku, ale IPERIA, jako koordynator tego intelektualnego dorobku, we współpracy z 
innym francuskim partnerem Conseil départemental de la Nièvre, zaproponowała go w celu 
opracowania bardziej trafnej, dokładnej propozycji. 
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Kwestionariusze zostały skierowane do: 
• Rodziców dzieci z autyzmem (13 odpowiedzi). 
• Opiekunów dzieci (24 odpowiedzi). 
• Osób, które ukończyły moduł dotyczący dzieci z autyzmem zaproponowany w katalogu uczenia się 
przez całe życie IPERIA (568 odpowiedzi). 
 
Synteza kwestionariuszy (zawartych w załączniku I) umożliwiła zidentyfikowanie 3 najbardziej 
odpowiednich cech wymaganych od opiekunów zajmujących się dziećmi z autyzmem: życzliwości, 
uważności i cierpliwości. Ponadto 85% rodziców, z którymi przeprowadzono konsultacje, oczekuje, że 
profesjonaliści zajmujący się dziećmi będą aktywni. 
Mówiąc bardziej konkretnie, rodzice, z którymi przeprowadzono konsultacje, wyrazili konsensus co 
do oczekiwań odnośnie wymaganego szkolenia i kompetencji opiekunów, co umożliwi im: 
• Wdrażanie działań społecznych i rozwojowych. 
• Wspieranie autonomii w codziennych czynnościach. 
• Współpracę z rodzicami poprzez sprawną i płynną komunikację. 
 
Jeśli chodzi o wiedzę niezbędną do radzenia sobie z autyzmem, oczekiwania były następujące: 
• Narzędzia i techniki ułatwiające interakcje społeczne 
• Techniki podżegania 
• Metody strukturyzacji czasu i przestrzeni 
• Konkretne narzędzia do komunikowania się z dziećmi z autyzmem i ułatwiające wsparcie w 
codziennym życiu. 
 
Wreszcie, jakościowe wywiady z różnymi psychologami, profesjonalnymi opiekunami i rodzicami 
umożliwiły dalsze precyzyjne zdefiniowanie wszystkich tych elementów oraz stworzenie programu 
kompetencji. 
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4.1. Analizowane kompetencje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komunikacja z rodzicami  
i specjalistami odpowiedzialnymi za 

dziecko z autyzmem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizacja wywiadu  
z rodzicami dzieci z autyzmem 

Dyskusje na temat opieki  i 
 rozwoju dzieci z autyzmem 

Komunikowanie się w celu interakcji  
z dzieckiem z autyzmem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tworzenie  bezpiecznego 
środowiska dla dzieci  

z autyzmem 

Branie pod uwagę specyfiki dziecka 
z autyzmem, gdy uczy się 

podstawowych codziennych zadań 
(karmienie, spanie, gry) 

Uczestniczenie w rozwoju 
interakcji społecznych dzieci  

z autyzmem 
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Blok Kompetencje Powiązane działania 

Komunikacja  
z rodzicami  
i specjalistami 
zajmującymi się 
dziećmi z 
autyzmem 

Organizacja wywiadu 
z rodzicami dzieci  
z autyzmem 

Przed wywiadem:  

 Zdefiniuj listę pytań, które należy zadać: kontekst 
rodzinny, środowisko dziecka (inne 
zaangażowane osoby lub specjaliści), przejawy 
zaburzeń autystycznych (język, interakcje 
społeczne, higiena, jedzenie, sen, aktywność), 
stan sensoryczny (potrzeby i zaburzenia), 
powiązane zaburzenia, jeśli dotyczy, rytuały 
realizowane przez rodziców, rzeczy, które mogą 
pomóc uspokoić dziecko podczas kryzysów, 
rodzaje wzmacniaczy. 

W trakcie wywiadu: 

 Przeformułuj ważne punkty, w tym dotyczące 
objawów zaburzeń, a także zastosowane techniki 
i rytuały. 

 Wyjaśnij własne motywacje do opieki nad dziećmi 
z autyzmem. 

 Promuj i podkreśl własną ścieżkę szkolenia i 
kariery dostosowaną do dzieci z autyzmem. 

Dyskusje na temat 
opieki I rozwoju 
dzieci z autyzmem 

 Stwórz dziennik komunikacji. 
 Kontynuuj zindywidualizowany projekt 

przygotowany przez pracowników służby 
zdrowia. 

 Wspólnie z rodzicami ustal działania, które mają 
być rozwijane z dzieckiem. 

 Zdefiniuj razem, które metody i narzędzia będą 
musiały być użyte. 

 Organizuj dyskusje z rodzicami i / lub zespołami 
medyczno-społecznymi. 
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Komunikowanie 
się w celu 
interakcji z 
dziećmi z 
autyzmem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stwórz bezpieczne 
środowisko dla dzieci 
z autyzmem 

 Stwórz stabilne i zrytualizowane środowisko. 
 Ogranicz stymulacje wizualne lub dźwiękowe, 

które zakłócają lub wywołują niepokój u dziecka. 
 Stwórz spokojne miejsce, w którym dziecko może 

pocieszyć się w razie niepokoju. 
 Przewiduj i planuj potencjalne zmiany, aby 

przygotować dziecko. 
 Pomóż dziecku wizualizować jego / jej dzień. 
 Dostosuj czynności do poziomu autonomii 

dziecka. 
 Zapewnij dziecku stabilne odniesienia 

przestrzenne i czasowe. 

Bierz pod uwagę 
specyfikę dzieci  
z autyzmem, gdy uczą 
się podstawowych 
codziennych zadań 

 Przez cały dzień zapewnij dziecku wzorce dla 
różnych zadań dnia codziennego.  

 Pomóż dziecku uczyć się, dzieląc zadania na 
proste kroki. Na przykład: mycie rąk: 1. Zwijanie 
rękawów, 2. Otwieranie kranu z zimną wodą, 3. 
Umieszczanie rąk pod bieżącą wodą, 4. Używanie 
mydła ... 

 Zabezpiecz obszary, w których wykonywane są 
podstawowe codzienne zadania zgodnie ze 
specyfiką niepełnosprawności dziecka.  

 Nagradzaj dziecko pozytywnym wzmocnieniem, 
aby zachęcić je i podkreślić jego postępy. 

 

Udział w rozwoju 
interakcji społecznych 
dzieci z autyzmem 

 Pomóż dziecku rozpoznać i zrozumieć 
informacje werbalne i niewerbalne. 

 Wyjaśnij dziecku zasady życia w społeczności i 
kody społeczne. 

 Przygotuj scenariusz społeczny, aby wyjaśnić 
dziecku sytuacje, których będzie musiał 
doświadczyć. 

 Organizuj czas i obszar gier i zabaw. 

 

 

Pierwsza wersja ramy kompetencji została zaprezentowana w trakcie 3 grup fokusowych z udziałem 
administracji publicznej odpowiedzialnej za niepełnosprawność i dzieci, stowarzyszeń rodziców, 
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organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, psychologów i profesjonalnych opiekunów do 
dzieci. Celem tych grup fokusowych była walidacja potrzeb szkoleniowych, a także ram kompetencji 
zaproponowanych  
w projekcie. 

5. Grupy fokusowe 

Grupy fokusowe zostały zorganizowane w Nevers (Francja), 10 kwietnia, w Olsztynie (Polska), 15 
kwietnia oraz w Coimbrze (Portugalia), 29 kwietnia 2019 r. Uczestniczyły w nich 33 osoby: 
odpowiednio 17, 7 i 9 osób. 
Grupy fokusowe rozpoczęły się od prezentacji projektu i jego celów oraz oczekiwanych rezultatów,  
a następnie zaprezentowano ramy kompetencji i omówiono je z uczestnikami. 
Biorąc pod uwagę, że grupa fokusowa we Francji miała więcej uczestników, podzielono je na mniejsze 
grupy, w trakcie których omówiono kilku studiów przypadku (patrz załącznik II) przed przedstawieniem 
i omówieniem ram kompetencji. Wyniki tych studiów przypadków są następujące: 

 Cechy i umiejętności miękkie wymagane w przypadku opiekunów do dzieci: 
o Wymagane w relacjach z rodzicami: uważność, poszanowanie wskazówek udzielonych przez 

rodziców (nawet w przypadku braku porozumienia), otwartość, poszanowanie prywatności, 
wiedza specjalistów zajmujących się opieką nad dziećmi z autyzmem, umiejętność 
komunikowania się z tymi specjalistami, a także gdy rodzice mogą sformułować inaczej, 
zaangażowanie, uczciwość, elastyczność, świadomość własnych ograniczeń. 

o Wymagane do relacji z dziećmi z autyzmem: poszanowanie wskazań podanych przez rodziców, 
umiejętność oddalania się i przedstawiania rzeczy w perspektywie, proaktywność, bycie 
zorganizowanym, empatyczność, zdolność do interakcji z terapeutami, kreatywność w organizacji 
działań, umiejętność nawiązywania zaufanych relacji, spostrzegawczość, cierpliwość i umiejętność 
samokrytyki. 

 Wiedza i twarde umiejętności wymagane w przypadku opiekunów do dzieci: 

Wiedza Twarde umiejętności 

 Przygotowanie z góry pierwszego dnia z 
dziećmi z autyzmem na podstawie 
dogłębnej wiedzy na temat dzieci, 
autyzmu i sposobów komunikowania się 

 Znajomość elementów wzmacniających 
dla dzieci 

 Znajomość rozwoju dzieci z autyzmem  
i dziećmi neurotypowymi 

 Znajomość podstawowych technik 
komunikacji w trudnych związkach 

 Znajomość zasad i obowiązków 
dotyczących prywatności i poufności 

 Znajomość pojęcia dobrej opieki, 
życzliwości i złego traktowania 

 Wykorzystanie zainteresowania dzieci do 
nawiązania relacji 

 Korzystanie ze zwykłego stylu 
komunikacji dzieci 

 Zapobieganie kryzysowi:  
o Obserwowanie jak się pojawia 
o Próbowanie odwrócenia uwagi dzieci 
o Korzystanie z zainteresowań dzieci 
o Wyjście z kontekstu 

 W przypadku kryzysu: 
o Zdolność do zidentyfikowania 

przyczyny 
o Zaproponowanie uspakajającego 

obiektu sensorycznego 
o Odwracanie uwagi dzieci zgodnie  

z wskazówkami rodziców 
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 Znajomość narzędzi komunikacji i 
stymulacji 

 Wiedza, jakie informacje są wymagane 
w dzienniku lub książce kontaktowej 
rodzica-opiekuna 

 Wiedza, z którymi specjalistami należy 
się skontaktować w razie potrzeby 

 Znajomość innych specjalistów 
zajmujących się dziećmi 

 Zaktualizowana wiedza na temat 
autyzmu 

 Znajomość różnych dostępnych podejść 
i technik: TEACCH1, ABA2, DENVER3, 
PECS4, LSF5, integracja sensoryczna i 
problemy z mową. 

 Odbudowywanie pozytywnych 
przedstawień dzieci 

 Używanie gier jako narzędzi do nauki 
 Zbieranie i udostępnianie informacji 
 Zapewnienie wydajnych transmisji 
 Opracowanie metody zwrotnej 
 Umiejętność ustalania celów 
 Utworzenie funkcjonalnej siatki 

analitycznej 
 Umiejętność organizowania przestrzeni 
 Umiejętność przewidywania i radzenia 

sobie z problemami w zachowaniu 

 
 Synteza informacji zwrotnych na temat ram kompetencji. 

 
o Pozytywna informacja zwrotna: 

 Jest kompletna i kompleksowa, w tym szczegółowo opisuje zadania 
 Aspekty związane z relacją I komunikacją są dobrze rozwinięte 
 Zawiera wystarczającą liczbę odniesień do przygotowania odpowiednich zajęć dla dzieci 
 Jest dobrze uzasadniona głównie w zakresie podejść i technik niezbędnych do opieki nad 

dziećmi z autyzmem. 
o Aspekty do poprawy 

 Zamiast metody TEACCH, ABA itp. używaj podejścia słownego. 
 Kwestionariusz zastępuje się dziennikiem opiekun-rodzic 
 Analizę problemów z zachowaniem należy przeprowadzić za pomocą funkcjonalnej siatki 

analizy 
 Problemy sensoryczne powinny być bardziej widoczne w ramie kompetencji. 

o Punkty ostrzegawcze :  
 Ważne jest, aby opiekunka do dziecka wiedziała, że dzieci z autyzmem mogą mieć lepsze 

i gorsze dni, więc długoterminowe zaangażowanie jest niezbędne. 
 Ważne jest również, aby pamiętać, że rozwój dzieci z autyzmem różni się od dzieci 

neurotypowych 
 Należy przestrzegać technik stosowanych przez rodziny 
 Należy przestrzegać prywatności i poufności 
 Podczas szkolenia ważne będzie przypomnienie sobie ograniczeń związanych z opieką nad 

dziećmi, co można, a czego nie można zrobić.  

 
1 Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children 
2 Applied Behavior Analysis 
3 Early Start Denver Model 
4 Picture Exchange Communication System 
5 Langue des Signes Française 
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6. Recenzja zewnętrznego eksperta i wersja ostateczna 

Zgodnie z formularzem wniosku zewnętrzny recenzent wyznaczony do zapewnienia jakości i zgodności 
tych standardów z normami europejskimi (głównie EQF i ECVET), WIAB (Wiedeński Instytut Badań 
Rynku Pracy i Edukacji) zaproponował pewne przeredagowania i redefinicje. 

Głównym dokumentem referencyjnym dla zewnętrznego recenzenta był podręcznik CEDEFOP 
„Definiowanie, pisanie i stosowanie efektów uczenia się”6. 

Główne sugestie dotyczyły bardziej precyzyjnego zdefiniowania czynności i słów, a także pewnych 
wyjaśnień na temat opiekuna dzieci z autyzmem. Przeciwnie, nie uwzględniono niektórych sugestii 
dotyczących ostatecznej wersji, głównie powtórzenia niektórych wspólnych elementów dwóch 
ostatnich subdomen („Biorąc pod uwagę specyfikę dzieci z autyzmem, gdy uczą się podstawowych 
codziennych zadań” oraz „Udział w rozwoju interakcji społecznych dziecka z autyzmem”). 

Ostateczna wersja ram kompetencji znajduje się w załączniku III. 

7. Lista akronimów 

ABA: Applied Behaviour Analysis. 

DENVER: Early Start Denver Model. 

EQF: European Qualifications Framework. 

ECVET: European Credit system for Vocational Education and Training. 

LSF: Langue des Signes Française. 

PECS: Picture Exchange Communication System. 

TEACCH: Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children. 

VET provider: Vocational Education and Training provider. 

  

 
6 Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017 - www.cedefop.europa.eu/files/4156_en.pdf . 
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Annex I – Questionnaires 
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Annex II – Case studies 

 
 
 
1 / Commune à tous les groupes  
 
 
Vous êtes les parents de Marius, 2 ans, diagnostiqué TSA il y a 7 mois. À la suite d’un déménagement 
pour raison professionnelle, vous allez faire appel à une garde d’enfant à domicile pour s’occuper de 
votre fils 20 heures par semaine.  
Vous rencontrez plusieurs personnes et vous n’êtes pas convaincu. En tant que maman, vous 
envisagez d’arrêter votre travail pour vous occuper de Marius à temps plein mais en même temps 
vous adorez votre travail et il vous permet de conserver des relations sociales en dehors du handicap 
de votre enfant. 
 Vous faites la connaissance de Céline. Céline n’a pas beaucoup d’expérience auprès d’enfant avec 
autisme mais elle a suivi une formation, elle vous a énormément plu parce qu’elle a mis en avant des 
qualités dans deux domaines :  

- La relation qu’elle souhaiterait avoir avec vous  
- La prise en charge de votre enfant. 

 
Merci de les préciser 
 

Domaine Qualités 
Relation avec parents 
 
 

-   
-   
-   

 
Prise en charge/ 
Accompagnement de 
l’enfant 
 

-   
-   
-  
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2 / 
Vous êtes la maman de Juliette, 22 mois, elle est gardée à votre domicile par Sophie depuis 15 mois.  
Juliette vient d’être diagnostiquée TSA. Vous aviez des doutes mais l’annonce par des professionnels 
est difficile à vivre. Vous étudiez les différentes méthodes et vous ne savez pas quel mode de garde 
privilégier pour Juliette.  
Vous décidez d’en parler avec Sophie avec qui vous avez une relation de confiance. En effet, Sophie 
s’est toujours très bien occupée de Juliette, elle parvient à lui donner à manger et à la coucher sans 
trop de difficultés. 
Vous êtes partagée car vous vous dites que Juliette serait davantage stimulée dans une structure 
adaptée mais en même temps vous avez confiance en Sophie et vous vous demandez si changer 
Juliette d’environnement ne sera pas trop déstabilisant pour elle. 
Avant de prendre votre décision vous sollicitez un entretien avec Sophie pour concevoir ensemble 
l’accompagnement à apporter à Juliette pour favoriser sa prise d’autonomie et développer ses 
interactions sociales.  
Quels SAVOIR / SAVOIR-FAIRE / SAVOIR-ETRE, Sophie devra-t-elle développer ? (Réfléchissez en 
termes d’outils, de communications externes, de transmission, …) 
 
 
 

Savoir Savoir-faire Savoir-être 
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3 / 
Adrien 7 ans, a été diagnostiqué TSA il y a 2 ans. Il ne parle pas beaucoup et préfère utiliser des images 
et des pictogrammes pour entrer en relation avec ses parents. Il présente une hyper-sensorialité. Il a 
un intérêt particulier pour les trains et adore les aligner. Il apprécie énormément aller sous le grand 
chêne du jardin pour regarder les feuilles. Il adore écouter de la musique. Il a des difficultés à accepter 
le changement et est attaché à respecter ses routines.  
Pour la première fois, ses parents ont décidé de recruter quelqu’un pour s’occuper de leur fils. Ils ont 
recruté Louise, garde à domicile, qui interviendra le mardi et le jeudi de 9h à 17h.  
Quels conseils donneriez-vous à Louise pour favoriser la relation de confiance avec Adrien ? 
SAVOIR / SAVOIR-FAIRE / SAVOIR-ETRE  
Quand quelque chose ne va pas, Adrien peut parfois en venir aux mains voire s’automutiler. Un après-
midi où il est accompagné par Louise, Adrien semble agité, il réalise de nombreuses stéréotypies 
verbales (écholalies), Louise reconnait les signes annonciateurs d’une crise dont lui avait parlé les 
parents.  
Que lui conseillez-vous de faire vous pour éviter la crise ? 
La crise survient tout de même, que lui conseillez-vous ? 
 
 

 Savoir  Savoir-faire Savoir-être 
Les conseils à donner 
à Louise en termes 
de savoir, Savoir-
faire et savoir-être 
 
 

   

Avant que la crise ne 
se déclenche 

 
 
 
 
 
 

  

Pendant la crise   
 
 
 
 
 
 

  

 
 
  



    
 

 
Projekt ChildIN   Data wydania:10/10/2019 

Rezultat 1 Rama kompetencji  Page 28 of 38 

 

 
 
4 / 
Vous êtes une structure EAJE et vous recherchez pour l’un de vos contacts particulier employeur une 
garde d’enfant.  
Présentation de la famille :  
Paul et Hanna ont un petit garçon de 3 ans, il a été diagnostiqué TSA il y a 6 mois. Paul et Hanna n’ont 
pas été surpris, ils se doutaient de quelque chose. Hanna souhaite reprendre une activité 
professionnelle à mi-temps, ils sont donc à la recherche d’une garde d’enfant à domicile pour s’occuper 
de Louis. Paul et Hanna ne souhaitent pas inscrire Louis à l’école pour le moment, ils pensent que Louis 
n’est pas prêt et ils ne souhaitent pas bruler les étapes.  
Louis est un enfant calme, il ne parle quasiment pas et a des difficultés à communiquer avec ses 
parents, il est attiré par les objets qui tournent. 
 Paul et Hanna voudrait que Paul soit stimulé au cours de la journée pour qu’il développe plus de 
facilités en communication et dans les interactions sociales.  
Louis est suivi par une équipe médico-sociale qui a entrepris un projet d’accueil personnalisé.  
Paul et Hanna vous connaissent bien, ils souhaiteraient que vous réalisiez un premier entretien avec 
les éventuels candidats. 
Vous allez recevoir 5 candidates et afin d’être objective dans le choix que vous allez réaliser, vous 
décidez d’élaborer une grille de compétences.  
En vous servant de la trame ci-dessous, vous devez indiquer les prérequis que les candidates doivent 
avoir en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être.  
 
 

 Savoir  Savoir-faire Savoir-être 
Liés 
l’accompagnement 
de l’enfant 

 
 
 
 
 
 
 

  

Liés à l’échange avec 
les parents  
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Annex III – Final competence framework 

WYMIANA INFORMACJI Z RODZICAMI DZIECI AUTYSTYCZNYCH I PROFESJONALISTAMI ZAJMUJĄCYMI SIĘ DZIEĆMI Z AUTYZMEM 

WYKONAJ WYWIAD Z RODZICAMI DZIECKA Z AUTYZMEM 

KWALIFIKACJA POZIOM ERK  

(Europejskiej Ramy Kwalifikacji)  

POZIOM KRK (Krajowej Ramy Kwalifikacji) 

Opiekunka do dziecka 3 

Francja: Opieka nad dziećmi (5 KRK – 3 ERK) 

Polska:  

Portugalia:     

OGÓLNY OPIS 

Wywiad pozwoli zebrać informacje o dziecku oraz oczekiwaniach rodziców. Opiekunka odbędzie jedno lub cykl spotkań z rodzicami i dzieckiem w zależności od potrzeb 
związanych z zebraniem informacji o dziecku i jego najbliższym otoczeniu. Informacje te będą stanowić zasoby dla całego procesu opieki. Ponadto wywiad będzie kluczem 
do stworzenia relacji zaufania między rodzicami, a opiekunką do dziecka. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Przed wywiadem: 
- Przygotuj listę pytań dotyczących kontekstu rodzinnego, środowiska dziecka (osób, z którymi dziecko wchodzi w interakcje), manifestacji zaburzeń autystycznych (język, 
interakcje społeczne, czystość, dieta, sen, zajęcia), stanu sensorycznego (potrzeby i zaburzenia), powiązane zaburzenia (jeżeli występują), nawyki rodziców, narzędzia 
strategii zapobiegających lub uspokajających dziecko w niebezpieczeństwie lub załamaniu, metody wzmacniania. 
W trakcie wywiadu: 
- Porusz ważne punkty, w tym te dotyczące objawów zaburzeń, a także zastosowane techniki i rytuały. 
- Opisz swoją motywację do opieki nad dzieckiem z autyzmem. 
- Promowanie i podkreślanie ścieżki szkolenia i kariery najbardziej odpowiedniej dla dzieci z autyzmem. 
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Opis efektów 
uczenia się  

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI ODPOWIEDZIALNOŚĆ I AUTONOMIA 

- Wywiad i techniki jego przeprowadzania  
(komunikacja interpersonalna) 

- Techniki budowania wywiadu. 
- Wiedza o autyzmie:  

o PDD w kierunku ASD 
o 2 wymiary objawowe: 

Utrzymujący się brak komunikacji  
i interakcji społecznych obserwowany 
w różnych kontekstach / Ograniczony  
i powtarzalny charakter zachowań, 
obszarów zainteresowania lub działań 

o Różne związane z tym zaburzenia 
o Możliwe konsekwencje: ślepota 

kontekstowa, zaburzenie 
przetwarzania sensorycznego, 
nadmierna selektywność i fobia 
pokarmowa 

- Wiedza na temat podstwowych zasad różnych 
metod edukacyjnych w opiece nad dziećmi z 
autyzmem: ABA, TEACCH, ESDM, Metoda Low 
Arousal Approach. 
 

Wiedza specjalistów w tej dziedzinie, działających 
w dziedzinie zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz 
lokalnych grup wsparcia specjalizujących się w 
ASD i wspierających rodziców. 

 
 

Przed wywiadem:  
 
- Przygotuj kwestionariusz odpowiedni na 
pierwszy wywiad na temat dzieci z autyzmem, w 
tym listę pytań, które zostaną zadane i 
wykorzystane jako narzędzie do robienia notatek. 
 
- Zrób listę i przedyskutuj wszystkie motywacje 
do pracy jako opiekunka do dziecka, a zwłaszcza 
jako opiekunka do dziecka z autyzmem. 
 
W trakcie wywiadu:  
 
- Zaprezentuj własną ścieżkę szkolenia i kariery, 
aby spełnić wymagania pracodawcy dotyczące 
stanowiska 
 
- Skorzystaj z kwestionariusza przygotowanego 
do wywiadu, aby podkreślić ważne punkty, a 
także zdefiniuj wraz z rodzicami ich oczekiwania i 
wymagania. 
 
- Sformułuj ważne punkty, aby zasugerować 
odpowiedni plan opieki. 
 
- Pokaż motywację.  
 
 
 
 
 

 
On/Ona jest odpowiedzialny/a za dobór 
pytań, które należy zadać, i jest w stanie 
dostosować je podczas rozmowy. 
 
On/Ona potrafi dostosować treść swojego 
wystąpienia zgodnie z pytaniami zadanymi 
przez pracodawcę. 
 
On/Ona odpowiada za sporządzanie 
notatek dotyczących standardów opieki, 
które należy zapewnić. 
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DYSKUSJA O OPIECE I ROZWOJU DZIECKA Z AUTYZMEM 

KWALIFIKACJA POZIOM ERK  

(Europejskiej Ramy Kwalifikacji)  

POZIOM KRK (Krajowej Ramy Kwalifikacji) 

Opiekunka do dziecka 3 

Francja: Opieka nad dziećmi (5 KRK – 3 ERK) 

Polska:  

Portugalia:     

OGÓLNY OPIS 

Rozmowy z rodzicami i zespołami medyczno-społecznymi są ważne, aby dostosować działania i przekazać informacje o niepowodzeniach i osiągnięciach dziecka. Jako 
profesjonalista w opiece nad dzieckiem ważne jest, aby znaleźć swoje miejsce, przestrzegając ograniczeń rodzaju świadczonej opieki. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

- Określ z rodzicami najlepszy sposób nawiązania pierwszego kontaktu i relacji z dzieckiem. 

- Stwórz dziennik komunikacji. 

- Uzupełnij indywidualny plan stworzony przez pracowników służby zdrowia. 

- Wspólnie z rodzicami ustal cele edukacyjne, które ma osiągnąć dziecko. 

- Wspólnie określ, które metody i narzędzia będą musiały być stosowane w opiece nad dzieckiem. 

- Organizuj dyskusje z rodzicami i / lub zespołami medyczno-społecznymi. 

- Wspólnie z rodzicami określ odpowiednie podejście w przypadku kryzysu / problematycznego zachowania dziecka z autyzmem. 

- Zawsze informuj rodziców o zachowaniach kryzysowych / problemowych i osiągnięciach dziecka. 
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Opis efektów 
uczenia się  

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI ODPOWIEDZIALNOŚĆ I AUTONOMIA 

 
- Znajomość elementów zindywidualizowanych 

I spersonalizowanych planów edukacyjnych 
(we Francji: PPI (zindywidualizowany project 
osobisty) or PAP (spersonalizowany program 
wsparcia)) 
 

- Wiedza na temat metod wzmacniania 
 

- Metoda parowania 
 

 

 
- Zerejestruj każdy kryzys lub problematyczne 

zachowanie w dzienniku komunikacji, podając 
kontekst, znaki ostrzegawcze oraz techniki 
lub narzędzia, które pomogły uspokoić 
dziecko. 

 
- Obserwuj reakcję w przypadku kryzysu 

dziecka. 
 

- Pisz codzienny raport uwzględniając istotne 
zachowania dziecka. 

 
- Ustal z rodzicami ważne terminy i wyjaśnij je 

dziecku. 

-    Opisz codzienne trudności i osiągnięcia 
dziecka, zgodnie z relacją wspierającą, którą 
nawiązałeś z rodzicami. 

 
- Zidentyfikuj przyczyny zachowania dziecka. 

 
 

 
On/Ona odpowiada za formalizowanie 
obserwacji związanych z rozwojem 
dziecka. 
 
On/Ona jest w stanie dostosować 
czynności dziecka, szanując wybory 
rodziców. 
 
On/Ona potrafi postępować zgodnie  
z instrukcjami rodziców dotyczącymi 
nawiązywania kontaktu z dzieckiem  
i zarządzania kryzysami. 
 
On/Ona odpowiada za jakość informacji 
dodawanych do zindywidualizowanych  
i spersonalizowanych programów. 
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WŁAŚCIWA KOMUNIKACJA DO NAWIĄZANIA RELACJI Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM 

TWORZENIE BEZPIECZNEGO ŚRODOWISKA DLA DZIECI Z AUTYZMEM 

KWALIFIKACJA POZIOM ERK  

(Europejskiej Ramy Kwalifikacji)  

POZIOM KRK (Krajowej Ramy Kwalifikacji) 

Opiekunka do dziecka 3 

Francja: Opieka nad dziećmi (5 KRK – 3 ERK) 

Polska:  

Portugalia:     

OGÓLNY OPIS  

Ciche, stabilne i regularne środowisko jest najważniejsze dla dziecka z autyzmem. Jest to kluczowy element, o którym należy pamiętać przy organizowaniu zajęć i 
niezbędnym codziennym uczeniu się działania. 

EFEKTY UCZENIA SIĘ  

- Stwórz stabilne i zrytualizowane środowisko. 
- Ogranicz wizualne i dźwiękowe stymulacje, które denerwują lub niepokoją dziecko. 
- Organizuj pokoje i sprzęt. 
- Stwórz spokojne miejsce, w którym dziecko może przyjść i być spokojnym, jeśli odczuwa niepokój. 
- Przewiduj i zaplanuj ewentualne zmiany w celu przygotowania dziecka. 
- Utrzymuj nawyki realizowane przez rodziców. 
- Pomóż dziecku wizualizować swój dzień. 
- Stwórz bezpieczną relację, dostosowując podejście komunikacyjne do potrzeb komunikacyjnych i zdolności poznawczych dziecka. 
- Dostosuj czynności do poziomu autonomii dziecka. 
- Zapewnij dziecku stabilne odniesienia przestrzenne i czasowe. 
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Opis efektów 
uczenia się  

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI ODPOWIEDZIALNOŚĆ I AUTONOMIA 

- Znajomość przydatnych zasobów, które 
pomagają dostosować  komunikację  
z dzieckiem za pomocą obrazów 
 
- Typy komunikacji: komunikacja werbalna 
(różnice między zdaniem negatywnym  
i pozytywnym, metafora, język figuratywny 
itp.) i komunikacja niewerbalna 
 
- Podstawy rozwoju dziecka 

 
- Podstawy Programu MAKATON  

 
- Podstawy protokołu PECS 

 
- Techniki zarządzania czasem i 

przestrzenią 
 

 
 

- Używaj z dzieckiem odpowiedniego języka: unikaj ironii, 
metafor i języka figuratywnego 

- Używaj obrazków, symboli lub pisanych słów, aby 
wspierać swoje słowa. 

- Zbuduj tablicę emocji ze zdjęciami twarzy 
przedstawiających różne emocje, aby pomóc dziecku 
wyrazić swoje emocje 

- Szanuj potrzeby sensoryczne dziecka 
- Korzystaj z rytuałów, które pomagają dziecku czuć się 

bezpiecznie 
- Użyj wizualnego harmonogramu, aby uporządkować 

dzień i / lub tydzień dziecka 
- Użyj timera (zegar wizualny, klepsydra), aby pomóc 

dziecku w wizualizacji czasu, który on / ona ma lub 
czasu pozostałego do wykonania czynności. 

- Przechowuj sprzęt i zestawy do zabawy dla dzieci w 
odpowiednich, wyznaczonych miejscach. 

- Wyjaśnij dziecku wszelkie zmiany w organizacji 
- Wyjaśnij w prosty i krótki sposób cel każdej prośby 

skierowanej do dziecka 
- Pamiętaj, że możesz być źródłem stresu dla dziecka 

(wygląd, zapach, emocje). 

On/Ona odpowiada za stworzenie 
bezpiecznego środowiska w domu 
rodziców. 
 
On/Ona jest niezależny w wyborze 
narzędzi lub przedmiotów, które 
zostały wcześniej zidentyfikowane z 
rodzicami, aby uspokoić dziecko. Na 
przykład: piłka antystresowa, 
słuchawki przeciwszumowe. 
 
On/Ona dostosowuje swoje 
zachowanie do dziecka. 
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UWZGLĘDNIENIE SPECYFIKI DZIECI Z AUTYZMEM, KIEDY UCZĄ SIĘ PODSTAWOWYCH CODZIENNYCH ZADAŃ  

KWALIFIKACJA POZIOM ERK  

(Europejskiej Ramy Kwalifikacji)  

POZIOM KRK (Krajowej Ramy Kwalifikacji) 

Opiekunka do dziecka 3 

Francja: Opieka nad dziećmi (5 KRK – 3 ERK) 

Polska:  

Portugalia:     

OGÓLNY OPIS  

Osiągnięcie niezależności w podstawowych codziennych czynnościach (jedzenie posiłków, higiena ciała, czystość itp.) To krok, który może potrwać dłużej i być trudniejszy 
dla dziecka z autyzmem. Dlatego konieczne jest stosowanie narzędzi i metod, które ułatwią różne rodzaje uczenia się. 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

- - Przez cały dzień zapewnij dziecku wzorce dla różnych zadań dnia codziennego.  
- - Pomóż dziecku uczyć się, dzieląc zadania na proste kroki. Na przykład: mycie rąk: 1. Zwijanie rękawów, 2. Otwieranie kranu z zimną wodą, 3. Umieszczanie rąk pod 

bieżącą wodą, 4. Używanie mydła ... 

- Zabezpiecz obszary, w których wykonywane są podstawowe codzienne zadania zgodnie ze specyfiką niepełnosprawności dziecka.  
- Nagradzaj dziecko pozytywnym wzmocnieniem, aby zachęcić je i podkreślić jego postępy. 
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Opis efektów 
uczenia się  

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI ODPOWIEDZIALNOŚĆ I AUTONOMIA 

 
- Rodzaje komunikacji: werbalna (różnice 

między zdaniem negatywnym i 
pozytywnym, metafora, język figuratywny 
itp.) i komunikacja niewerbalna. 

- Podstawy Programu MAKATON (wizualna 
reprezentacja języka, która poprawia 
zrozumienie i ułatwia ekspresję) 

- Podstawy metody PECS (Picture Exchange 
Communication System - ) 

- Techniki zarządzania czasem i przestrzenią 
- Pozytywne techniki wzmacniające 
- Techniki zachęcania do aktywności 

fizycznej, wizualnej, gestów i komunikacji 
werbalnej 

- Techniki łączenia w przód i wstecz, 
nauczanie przypadkowe, technika sobotażu 

- Technika łączenia wstecznego 
(przywoływanie pomocy każdego dnia 
(drugiego dnia, tygodnia) na ostatnim 
etapie procesu uczenia, który został 
wcześniej zepsuty) 

 

- Użyj ilustracji, symboli lub słów pisanych, aby 
zilustrować swoje słowa. 

- Użyj timera (zegar wizualny, klepsydra), aby 
pomóc dziecku w wizualizacji czasu, który on / 
ona ma lub czasu pozostałego do wykonania 
czynności. 

- Użyj graficznego harmonogramu 

- Organizuj środowisko uczenia się, instalując tylko 
odpowiedni sprzęt. 

- Wykorzystaj szczególne zainteresowania dziecka. 

- Wyjaśnij cel każdej podanej instrukcji. 

- Stopniowo zwiększaj liczbę zadań, które należy 
wykonać niezależnie. 

- Skoncentruj się na bezbłędnym uczeniu się, 
oferując zachęty. 

- Stopniowo ograniczaj pomoc i zachęty 
zapewniane dziecku. 

 
On/Ona bierze odpowiedzialność za naukę 
podstawowych codziennych zadań w domu 
rodziców i zgodnie z ich instrukcjami. 
 
On/Ona dostosowuje swoje zachowanie 
zgodnie z reakcją dzieckiem. 
 
On/Ona potrafi dostosować narzędzia, aby 
pomóc dziecku zrozumieć. 
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UDZIAŁ W ROZWOJU INTERAKCJI SPOŁECZNYCH DZIECKA Z AUTYZMEM. 

KWALIFIKACJA POZIOM ERK  

(Europejskiej Ramy Kwalifikacji)  

POZIOM KRK (Krajowej Ramy Kwalifikacji) 

Opiekunka do dziecka 3 

Francja: Opieka nad dziećmi (5 KRK – 3 ERK) 

Polska:  

Portugalia:     

OGÓLNY OPIS  

 

Trwałe luki w obszarach komunikacji i interakcji społecznych to niektóre z kryteriów diagnozowania autyzmu u dzieci. Zgodnie z tym, co osiągają rodzice i specjaliści, 
opiekunka do dziecka powinna zapewniać działania, które pomogą dziecku rozwinąć interakcję społeczną, uświadomić sobie swoje otoczenie i rozwijać się. 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

- Pomóż dziecku rozpoznać i zrozumieć informacje werbalne i niewerbalne. 

- Wyjaśnij dziecku zasady życia w społeczności i kody społeczne. 

- Przygotuj scenariusz społeczny, aby wyjaśnić dziecku sytuacje, których będzie musiał doświadczyć. 

- Wspieraj dziecko w jego / jej interakcjach z innymi ludźmi. 

- Organizuj działania, które ułatwią interakcje społeczne. 

- Organizuj czas i obszar gier i zabaw 
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Opis efektów 
uczenia się  

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI ODPOWIEDZIALNOŚĆ I AUTONOMIA 

 

- Rodzaje komunikacji: werbalna (różnice 

między zdaniem negatywnym  

i pozytywnym, metafora, język figuratywny 

itp.) i komunikacja niewerbalna. 

- Metoda scenariusza społecznego dla 

różnych kontekstów. 

- Pozytywne techniki wzmacniające. 

- Strukturyzacja czasu i przestrzeni. 

- Poziomy socjalizacji w grach: pojedyncze, 

poboczne, równoległe, wspólne gry. 

 

- Użyj timera (zegar wizualny, klepsydra), aby 

pomóc dziecku w wizualizacji czasu, który on / 

ona ma lub czasu pozostałego do wykonania 

czynności 

- Dostosuj scenariusz, jeśli dziecko go nie 

rozumie. 

- Wyjaśnij różne konteksty związane z tym 

samym działaniem, aby przezwyciężyć ślepotę 

kontekstową dzieci z autyzmem. 

- Wykorzystaj szczególne zainteresowania 

dziecka, aby wprowadzić zajęcia grupowe. 

- Wybierz rodzaj gry zgodnie ze stopniem 

socjalizacji dziecka. 

- Dostosuj narzędzia do zainteresowań dziecka. 

- Powtarzaj te same czynności regularnie. 

- Określ konkretną strefę gry. 

 

On/Ona odpowiada za wybór rodzaju gry. 

 

On/Ona odpowiada za dostosowanie gier do 

konkretnych zainteresowań dziecka. 

 

On/Ona dostosowuje swoje zachowania do 

dziecka. 

 

 


