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Вовед
• Здраво, Јас сум Ивана, јас сум дел од тимот
на Универзитетот во Нортхемптон.
• Во оваа презентација ќе дадам преглед на:
• ASD‐EAST Курикулумот
• ASD‐EAST Материјалите за обука
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Здраво, Јас сум Ивана, јас сум дел од тимот на Универзитетот во
Нортхемптон. Во оваа презентација ќе дадам преглед на ASD‐EAST
курикулумот и материјалите за обука што ги создадовме со нашиот проект за
поддршка на специјалните едукатори и рехабилитатори кои работат со деца
со аутизам.
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Предизвикувачко однесување

• 6 модули
• Диференцирани за
редовни и посебни
училишта
• Сесии со траење од 2 часа.
2018‐1‐UK01‐KA201‐047872

ASD‐EAST програмата и материјалите за тренинг се состојат од 6 модули,
диференцирани за обука на специјални едукатори и рехабилитатори кои
работат со инклузивни редовни училишта или посебни училишта со деца на
основно училишна возраст.
Секој модул беше планирано да трае два часа.
Како што можете да видите, модулите опфаќаат клучни области од кои
децата со аутизам имаат потреба. Постои причина зошто предизвикувачкото
однесување е последен модул. Веруваме дека стратегиите кои наставниците
ќе ги научат со првите пет модули ќе им помогнат и во управување со
однесувањето.
Секој модул започнува со разговор за потребите на децата со аутизам во таа
област. Потоа, покажува какви вештини треба да ги научиме децата и дава
практични стратегии за тоа како да ги научиме овие вештини.
Накратко ќе ви ја презентирам содржината и неколку примери од секој
модул.
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Комуникација

Комуникација
• Истражување на разлики во потешкотиите на комуникација помеѓу одредени
ученици со АСН.
• Рецептивна и експресивна комуникација.
• Избор на различни стратегии, пристапи и програми за да им помогнат на
наставниците и да ги акомодираат и развиваат комуникативните потреби на своите
ученици.
Редовни училишта
• Фокусирање на вербалните
потреби
• Вештини за разговор и разбирање

Посебни училишта
• Фокусирање на пред‐вербалните
способности и рецептивниот говор
• На пр: размена на слики
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Првиот модул се фокусира на поддршка на комуникацијата. Ги истражува
потребите на учениците со аутизам во областа на рецептивната и
експресивната комуникација. Фокусот на специјалните едукатори и
рехабилитатори од редовните училишта беше да развијат вербални вештини
кај учениците, вклучувајќи и разговор и разбирање. Обуката за специјални
едукатори и рехабилитатори од специјалните училишта се фокусираше на
пред‐вербалните вештини и рецептивен говор.
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Комуникација

Од што се состои експресивниот говор?

Како?

Зошто?

Можности за вежбање
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Ова е пример за слајд од материјалите за обука од модул еден за специјални
едукатори и рехабилитатори од редовните училишта. Ова е корисен модел
за разбирање на трите аспекти на кои треба да се фокусираме кога сакаме
да работиме на експресивна комуникација.
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Комуникација

Почетни чекори–Нешто едноставно…
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Ова е пример од материјалите за обука на специјалните едукатори и
рехабилитатори од посебните училишта. Покажува настава за експресивна
комуникација преку употреба на слики во секојдневните активности. Како
што можете да видите, предложени се едноставни решенија за кои не се
потребни финансиски средства.
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Емоционална регулација

Емоционална регулација
• Програма која развива емоционална свест.
• Дава поддршка на учениците да ги препознаат и да ги изразат промените на
емоционалната состојба.
• Примена на стратегии за поддршка на учениците кога се соочуваат со
непријатни емоции.
Редовни училишта
• Идентификување на основните
емоции.
• Рангирање на емоциите.
• Зони на регулација.

Посебни училишта
• Возрасните ја препознаваат
емоционалната состојба и ја
рефлектираат назад кон учениците.
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Вториот модул се фокусира на стратегии за поддршка на емоционалното
регулирање на учениците, ги учи да ги препознаат своите чувства и
емоциите на другите луѓе. И, особено во посебните училишта, важно е
возрасните да имаат вештини да ги препознаат и рефлектираат емотивните
состојби кон учениците. Повторно ќе ви покажам неколку примери.
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Емоционална регулација

Оценување и рангирање
Научете го детето да ги подредува и да ги измери
чувствата користејќи визуелна поддршка (слики, цртежи,
симболи, графикони за чувства, термометар за чувства).
Рангирање на емоциите: одредете го главниот симбол за
соодветната емоција (боја на гласот, говорот на телото,
изразот на лицето, напнатоста на мускулите, дишењето)
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Овие се неколку практични примери на визуелни стратегии за учениците од
редовните училишта кои учат за препознавање на интензитетот на различни
емоции.
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Емоционална регулација

Како?
Користете цртежи за да претставите што
се менуваат во телото со различни емоции.
Доколку можете да пронајдете, користите
фотографии или видео клипови, за да
демонстрирате.
Користете драма за да испробате и да
дејствувате во ситуации ... направете игра од
тоа, доколку можете.
2018‐1‐UK01‐KA201‐047872

Вториот пример од овој модул за емоционално регулирање е активност со
Божиќното колаче, која наставниците сами ја работат на обуката а потоа
можат да ја користат со учениците. Идејата е да обележиме на колачето
каде во телото чувствуваме вознемиреност и да разговараме за ситуациите
што нè прават да се чувствуваме на овој начин.
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Социјални вештини

Социјални вештини
• Развој на социјалните способности и вештини и вклучување на учениците
со АСН во социјални интеракции.
• Идентификување на методите и алатките за подучување на различни
социјални вештини.
Редовни училишта
• Учење на социјали вештини во
групите на врсници.
• Социјални приказни, комични
стрипови, мапирање на
социјалното однесување и
поддршка од врсниците.

Посебни училишта
• Подучување на социјални вештини кај
учениците со ограничена вербална
комуникација.
• Вештини за игра и социјална
интеракција.
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Преминуваме кон третиот модул што се однесува на подучување на
социјални вештини.
Пред да ги дизајнираме овие материјали за обука во нашиот проект,
спроведовме мапирање на знаењето и потребите за обука на наставниците.
Откривме дека наставниците имаат многу теоретски знаења за
недостатоците што децата со аутизам ги имаат во социјалните интеракции,
но тие сметаа дека им се потребни попрактични стратегии за тоа како да ги
научат децата на овие вештини. Тоа е она што го обезбедивме во овој модул.
За наставниците во редовните училишта воведовме социјални приказни и
стрипови. Наставниците од специјалните училишта треба да се фокусираат
на зајакнување на нивните вештини за поддршка на рана игра и
интеракција.
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Социјални вештини

Интеракција со врсници
Вежбајте ги прашањата „Може ли да играм и јас?“, „Дали сакаш да играш со
мене………?“
Сценарио за игра на улоги.
Тестирајте ги вештините со прашањето „Што би направиле ако…?“
Структуирани ситуации на пријателство.
Идентификувајте соодветни теми за разговор.
Користете визуелните упатства, доколку е потребно.
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Ова е слајд од материјалите за обука на специјалните едукатори и
рехабилитатори од редовните училишта. Овој слајд им дава принципи како
да ги поддржат учениците, на пример, структуирање на ситуации за
пријателството и, исто така, даваат многу конкретни примери како да го
сторат тоа – прашања за учениците: „Што би правеле ако...“
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Социјални вештини

Играта се развива со:
Имитација
Заеднички интерес
Заедничко внимание
Менување на ред
Покажување
Насочена комуникација
Функционална игра со различни играчки
Одговор на социјалното поврзување
Игра на преправање-сам или со други
Типичен развој на јазикот
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Покрај тоа што им дававме на наставниците специфични стратегии, сакавме
тие да стекнат подлабоко разбирање за потребите на нивните ученици, за да
можат да дојдат до свои креативни начини на подучување на овие вештини.
Тука можат да научат за развојот на играта, што може да се искористи за
идентификување на нивото на социјални вештини кај децата во
специјалните училишта.
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Сензорни потреби

Сензорни потреби
• Разбирање на нарушувањата на сензорната интеграција.
• Идентификување на сензорните разлики.
• Примена на стратегии за сензорна интеграција и развој на активности.
Редовно училиште
• Поврзаноста помеѓу сензорните
потреби, вознемиреноста и
вниманието.
• Прилагодувања за околината во
училницата.

Посебно училиште
• Примена на стратегии на сензорна
интеграција за регулирање на
емоциите и однесувањето.
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Четвртиот модул се фокусира на разбирање и идентификување на
сензорните потреби на учениците со аутизам и дава примери на сензорни
стратегии за одделни ученици и училишната средина.
Ги објаснуваме врските помеѓу големата вознемиреност и сензорното
преоптоварување и даваме стратегии за смирување и будење.
Исто така, се истакнува разлика помеѓу различните области на потреби, како
што се сензорните разлики и емоционалното регулирање.
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Сензорни потреби

Зона на удобност
Секој од нас се обидува да остане во одредена „зона“ во која
може да се справи со сè што се случува во текот на денот.
Во зоната

Децата со АСН немаат ефективни
стратегии за да се справат со
сетилата кога се надвор од зоната!

Надвор од зоната
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Еден пример од обуката кој објаснува како можеме да ги користиме
сензорни стратегии за регулација и задржување во зоната на удобност која е
оптимална за учење.
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Сензорни потреби

Сензорен профил на учениците – 15 мин.вежба
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Овој модул исто така вклучуваше практична вежба со пополнување сензорен
профил за учениците за подобро да ги разбереме нивните сензорни
потреби.
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Модификации и адаптации

Модификации и адаптации
•
•
•
•

Физичкиот простор
Содржина на наставата
Наставни материјали
Резултати од учењето

Редовни училишта
Посебни училишта
• Визуелна структура
• Примена на TEACCH
• Работни станици
• Минимизирање на одвлекувачите
на внимание.
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Модулот број пет се фокусира на модифицирање и прилагодување на
физичкиот простор во училниците, содржината на наставата, наставните
материјали и резултатите од учењето.
Доколку сте заинтересирани за оваа тема, можете да го погледнете видеото
на Рон Фортуна од Таргет Аутизам од Велика Британија, во кое демонстрира
како да поставите работни станици.
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Модификации и адаптации

1. Физичка структура
Организација на училницата
• Минимизирајте ги визуелните

Методи на подучување

Намалете
ги
одвлекувачите
на
внимание кои што висат од таванот, на
sидовите или околу просторијата.

и аудитивни одвлекувачи на внимание.

1.

2.

Физичка
структура

Визуелни
распореди

3.

4.

Работни
системи

Визуелна
структура

Јасно обележани области со употреба на опрема, тепих и
патеки за организирање во училницата.
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Пример од овој модул кој претставува што подразбираме под физичка
структура во редовните училници. Зборувавме за намалување на
одвлекување на вниманието и користење визуелно организиран простор,
распоред и структури.
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Модификации и адаптации

Адаптација и модификација на
просторот и материјалите

Средина за учење

• Адаптација на материјали
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За специјалните едукатори и рехабилитатори од посебните училишта,
дадовме конкретни примери како можеме да ги адаптираме материјалите
во средината за учење.
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Предизвикувачко однесување

Предизвикувачко однесување
• Истражување на функциите и основните причини за предизвикувачко однесување.
• Примена на директни и индиректни методи за анализа на функцијата на однесувањето.
• Развој на план за поддршка преку примена на стратегии за превенција и интервенција
Редовни училишта
• Функционална проценка на
однесувањето
• Разликување на стратегии

Посебни училишта
• Прекин и пренасочување
• Тајм аут
• Потпомогната комуникација
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Бидејќи однесувањето е областа со која наставниците сметаа дека им е
потребна најголема поддршка, последниот модул го посветивме на
зајакнување на нивните компетенции во справување со однесувањето.
Модулот ја промовира идејата дека треба прво да ги разбереме функциите и
основните причини за предизвикувачко однесување. Тој се фокусира на
директна и индиректна проценка и потоа објаснува како да се развијат
интервенции и исто така да се спречи предизвикувачко однесување.
Стратегиите се разликуваат повторно за редовните и посебните училишта.
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Предизвикувачко однесување

Што се наоѓа под предизвикувачкото однесување?

Предизвикувачко
однесување
Разлики во социјалната интеракција
Тешкотии во комуникацијата
Предизвици во флексибилното размислување и однесување
Сензорни разлики
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„TEACCH” iceberg (Schopler, 1994)

Пример за тоа како однесувањето може да се објасни преку моделот на
сантата мраз. Може да се види дека она што е под водата беше покриено во
претходните модули, така што на тоа се надоврзува и последниот модул на
програмата ASD‐EAST.
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Предизвикувачко однесување

Фактори кои влијаат врз однесувањето

Лоша емоционална состојба
Недостаток на спиење
Лоша исхрана
Недостаток на физичка активност
Изолација на семејството
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И, на крај, ова е пример за дискусиите што ги имавме за време на обуките,
размислувајќи за тоа што може да влијае на нашето однесување и
однесувањето на нашите ученици, исто така, истакнувајќи дека е важно да
се види однесувањето во поширок контекст.
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Disclaimer
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Ви благодарам што слушавте. Во следната презентација, ќе споделам како се
чувствуваа наставниците за време на обуките и како ги оценија.
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