Модул 3:

Социјални вештини
Наменет за специјални едукатори и рехабилитатори вработени во
редовните училишта

Цели:
• Да ги разберат разликите и недостатоците на
социјалните вештини на учениците со АСН.
• Да бидат во можност да ги идентификуваат методите
и алатките за учење на различни социјални вештини,
• Да се стекнат со знаење за основните техники и
алатки за подучување социјални вештини
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Социјална интеракција: Кои се потешкотиите?
Тешкотиите можат да вклучуваат:

Избегнување или не "прилагодување" на други луѓе
Проблеми со„читање на мислите“
-Тешкотии при „читање“ на чувствата на другите луѓе
- Потешкотии при разбирање на она што другите може да размислуваат или имаат
намера
-Потешкотии при покажување емпатија кон другите
Потешкотии при работа содруги луѓе, особено во групи и неструктурирани ситуации
 Потешкотии при толкување на „непишаните“ социјални правила и очекувања
Дури и кога вештините се научени , тие може да изгледаат „вештачки“
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Разлики во социјалната интеракција
• Стануваат видливи бидејќи детето расте, а овој аспект на неговиот развој
останува недоволно развиен.
• Во меѓувреме, врсниците стануваат сè повеќе социјално компетентни.
• Перцепцијата на младата личност за разликите може да предизвика огорченост,
срам и да служи за продлабочување на поделбата.

ЗАПОМНЕТЕ:
• Социјалните вештини продолжуваат да се развиваат со возраста
• Затоа, социјалните вештини треба постојано да се учат и да се развиваат во
текот на училишниот живот
• Она што е прифатливо на 6 години не е секогаш прифатливо на 12 години
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Кои се социјални вештини?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Соработка
Споделување
Учество
Помагање на другите
Да се биде трпелив
Следење на упатства
Останување на задача
Прифаќање на разлики
Слушање
Пофалување на други и воздржување од негативни коментари за другите
Љубезност и учтивост
Почитување на себеси и другите
Чекање на ред
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Неколку дефиниции...
• Социјална вештина е која било вештина што ја олеснува интеракцијата и
комуникацијата со другите. Социјалните правила и односи се создаваат,
комуницираат и се менуваат на вербални и невербални начини. Процесот
на учење на таквите вештини се нарекува социјализација.
• Способност за успешно интеракција со другите луѓе и да функционираат во
групи.
• Вештини што се користат за навигација низ социјални ситуации, како што
се поздравување, можности за градење врски и вообичаени интеракции во
кои учествуваме, што ни овозможуваат да соработуваме и да стапуваме во
интеракција со други.
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Невербални вештини

Говор на телото:
• Контакт со очи
• Фацијална експресија
• Гест
• Оддалеченост
• Допир
• Движења на рацете и нозете
• Држење на телото

Личен изглед:
• Облека
• Лична хигиена
Паралингвални вештини:
• Фреквенција
• Интонација
• Чистина
• Јачина
• Флуентност
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Вербални вештини
Асертивно однесување:
• Слушање
• Започнување на разговор.
• Одржување на разговор
• Завршување на разговор

•
•
•
•
•

Изразување на чувства,
Заземање за себе си
Давање на предлози
Одбивање, несогласување , жалење
Извинување и барање објаснување
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Развивање на социјални вештини…
Што можат да направат училиштата?
•Овозможете учење на потребни вештини по програма во мала група
•Овозможете повремена поддршка од 1: 1 за да им помогнете на учениците
„да ги разоткријат“ незгодните социјални ситуации кога се случуваат (преку
разговор со методата на стрип).
•Користете ги социјалните приказни за да помогнете во пополнувањето на
делови што недостасуваат на социјалната сложувалка.
•Создадете структурирани социјални можности за да им овозможи на
учениците да ги практикуваат своите нови вештини.
•Програми за поддршка од врсници.
•Позитивно зајакнување на про-социјалните однесувања.
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Комуникација со врсници
• Вежбајте ги прашањата „Може ли да играм?“, „Дали сакате
да играте ………?“
• Сценарио за игра со улоги
• Тестирајте вештини со прашањето „Што би направиле
ако…?“
• Структурирајте ситуации на пријателство
• Идентификувајте соодветни теми за разговор
• Користете визуелни упатства, доколку е потребно.
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Традиционални детски игри

Подучувајте ги структуирано учениците со АСН традиционални игри кои имаат јасни
правила, во мали групи со внимателно избрани учесници кои ќе ги поддржат како на
пример:
Шуга/Ти си?
Џамија
Штркот бара боја
Мамо, мамо колку е саатот?
Нека бие, нека бие
Замрзнувалка
Жешко-ладно
Лета, лета
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Кога игрите немаат среќен крај…
• Справувањето со ситуација на губење/победување или
предавање во игрите, за некои деца воопшто не е лесно.
• Социјалните приказни се од голема помош.
• Однапред подгответе решение што може да им помогне да
се справат со ситуацијата , на пример повторување на
реченицата: „Повеќе среќа следниот пат!“
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„Ловење на мисли“ (‘Thought Tapping’)
•
•
•
•

Замрзнување на играта или активноста.
Потоа прашајте некого кој е добар модел како се чувствува.
„Дали се забавуваш?“
Оваа техника е корисна за употреба кога друго лице губи
игра или не е на ред или активноста не е по негов избор.
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Работа со партнер или во група
Ставете го ученикот со внимателно избран партнер или
група врсници. Доколку изборот го препуштите на ученикот
може да резултира во ситуација да остане сам или да избере
ученици кои се лош пример односно ученици кои не го
поддржуваат.
Дајте му на секој ученик одредена улога и запишете кој ја
извршува работата што на пр. „Пронаоѓач на факти“ или
„уметнички дела“ на групна задача да изработи постер.
Визуелните потсетници за очекувањата или картата за
социјално однесување може да помогнат во зајакнувањето на
про-социјалното однесување при работа со други.
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Социјално размислување
• Социјалното размислување е концепт развиен од
американскиот логопед, Мишел Гарсија Винер.
• Социјалното размислување поаѓа од фактот дека
многумина од аутистичен спектар имаат проблеми со
нивното социјално однесување - не затоа што тие се
„непослушни“, туку затоа што тие вистински не ги
разбираат социјалните очекувања што ги има
општеството од сите.
www.socialthinking.com
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Што е социјално размислување?
• Социјално размислување е она што го правиме
кога комуницираме со луѓето.
• Без разлика дали сме со пријатели, на работа, во
супермаркет или испраќаме е-пошта, размислуваме
за оние со кои комуницираме.
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Како

размислуваме

Како се
чувствуваме

Како се
однесуваме
Како другите
реагираат на нас
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Развој
на
вештини
за
социјално
детектирање
(базирано на книгата You Are a Social Detective од
Michelle Garcia Winner)

Научете ги учениците преку играње улоги да развијат вештини за
гледање, слушање и размислување за тоа што прават другите околу нив
(правење „паметна претпоставка“) да ги развијат своите „социјални
вештини за детектирање“ и да ги развијат „очекуваните“ однесувања
во различни социјални ситуации на пр.за време на одмор , на часот по
математика, за време на читање приказна итн.
Ако тие не ги користат нивните социјални вештини за детектирање,
тие го прават она што е „неочекувано“ и прават „чудни претпоставки“.
Други може да имаат „непријатни мисли“ за нив.
Јазикот треба да е „заштитнички“ и не користи „добро“ и „лошо“, така
што детето не смета дека е непослушно или е во неволја.
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Вокабулар на социјалниот детектив
Неочекувано

Очекувано

Луд погодок

Мудар
погодок

Незгодни мисли

Друштвен
сезнајко
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Мапирање на социјалното однесување
• Мапирањето
однесување
последиците
очекуваното
однесување.

на
социјалното
јасно
ги
утврдува
и резултатите од
и
неочекуваното

• Ги вклучува мапите за однесување во
училиштето, заедницата и домашните
ситуации.
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Очекувано …
 На врвот на секоја карта е
истакната социјална состојба.
 Во
мапата
„Очекувани
однесувања“, јасно се прикажани
очекувањата.
Позитивните последици јасно се
мапираат- ова е важно затоа што
никој никогаш не ви кажува што
добивате
кога
ја
правите
вистинската работа ... Честопати e
oчекувано дека тоа го знаете!
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Неочекувано …
Се истакнуваат видовите на
однесувања што се неочекувани.
Последиците се јасно наведени.
Ова му помага на детето да
направи
точен,
информиран
избор за своето однесување.
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Мапирање на социјалното однесување
Користете слики за да го разјасните значењето,
доколку е потребно
Користете бои за јасно да ги поврзете однесувањето
со чувствата и последиците
Вклучете го детето во процесот колку што е можно
(може да започнете со преглед и да му додадете на
детето)
За некои деца / ситуации, правење групна мапа на
однесување со модели за добри примери, може да им
помогне да ги разберат подобро перспективите на
нивните врсници
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Пример : Очекувано... Одговарање на прашања за време на час
Очекувано однесување
• Крени рака и тивко
чекај додека
наставникот не ти го
каже името.
• Останете на твоето
место кога
наставникот зборува.

Како се чувствуваат
другите
• Тие ќе мислат дека
си учтив и дека
чекаш да ти дојде
редот.

Последици од
Како се чувствувате вие
однесувањето
• Наставникот може да • Горд и среќен.
те пофали.

• Тие нема да се
чувствуваат
непријатно дека ги
прекинуваш.

• Гледај во наставникот
кога тој зборува.
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Пример : Неочекувано... Одговарање на прашања за време на час
Неочекувано
однесување
-Извикување на
одговорот без да си
прашан
-Станување од
место.

Како се чувствуваат
другите

Последици од
однесувањето

Како се чувствувате
вие

-Наставникот може -Тажно и разочарано
-Соучениците
можеби сметаат дека да се налути и да ти
си груби. Можеби се вика
чувствуваат
Можеби ќе добиеш
фрустрирани од тебе. „тајм аут„
-Соучениците можат Ќе ти биде кажано да
да се чувствуваат
седнеш на место од
нервозни.
наставникот.
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Активност:
Во мали групи, креирајте Мапа за социјално
однесување за социјална ситуација
која на
учениците им претставува потешкотија во вашето
училиште или училница.
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Што се социјални приказни ( Social Stories™) ?
Развиени се од страна на Керол Греј.
Социјални приказни (Social Stories™) обезбедуваат формат со помош
на кој лицата со АСН ќе учат за социјалните очекувања во светот околу
нив.
Лицата со АСН се смета дека не се во можност да ги „прочитаат“
суптилните социјални знаци, па затоа имаат потреба од многу
конкретна поддршка за да функционираат во секојдневните
социјални ситуации.
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Зошто се употребуваат социјалните приказни?
•Социјалната приказна може да го зголеми разбирањето
на детето за другите луѓе и социјалните ситуации.
•Може да помогне детето да се подготви за ново искуство.
•Може ненаметливо да го насочи детето на корисен начин
на однесување во одредена ситуација.
•Може да се претстават на различни визуелни начини кои
му одговараат на поединецот (когнитивно или јазично
ниво, користење фотографии и сл.).
2018-1-UK01-KA201-047872

Социјална приказна (пример)
(Внесете пример од секојдневната пракса на обучувачот.)
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Разговори со методата стрип
Базирано на книгата Comic Strip Conversations од Carol Gray

За што се користи “Разговор со методата-Стрип“ (CSC)?
•Внимателно анализирање на нешто што се случило
•Објаснување на мислите на другите луѓе,
•Чувства и постапки
•Истражување на алтернативите
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Кои се придобивките од овој метод?

•Процесот е колаборативен, и возрасните и децата размислуваат заедно за
инцидентот (динамика на расудување на „правилното“ и „погрешното“).
•Активно го вклучува ученикот во откривање зошто се случило нешто и го
ангажира во процес на учење.
•Овозможува да го водите процесот на решавање на проблеми: заедно да
испланирате што да кажете или да направите ако тоа се случи повторно.
•Процесот не е загрозувачки, и двајцата се ангажирани во цртање на
приказната за тоа што се случило (гледајќи хартија наместо да се соочуваат
едни со други).
•Сослушувањето е забавено, што овозможува време за обработка.
•Возрасните дознаваат за перцепцијата на ученикот за одредена ситуација и
учат како се чувствувал.
•Крајниот производ е визуелен: многу полесно да се разбере и повторно да
се користи.
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Како да употребувате Разговор со методата стрип?
Нацртајте рамка за стрипот.
Прашај „Каде беше ти“?
Означете го местото каде што инцидентот се случил на пр. во училницата по
математика и нацртајте човече да го претставува ученикот и сите други
вклучени.
Користете едноставни цртежи за да помогнете во додавање на контекст, на пр.
маса и столчиња.
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Охрабрете го ученикот да нацрта што се случило

Што се случи?
губитник

Што правеа другите?

Нацртај ги важните настани и активности.
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Користете „балончиња“ за зборови и мисли
Се плашам
Те мразам

Користете
„балончиња“ за текст
за да видите што
кажал ученикот а што
другите.

Користете „балончиња“ за мисли да покажете што размислува
ученикот и да покаже што ученикот смета дека можеби
размислуваат другите.
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Доколку е неопходно, корегирајте ја интерпретацијата на ученикот
на она што се случило, на позитивен начин
Може да користите лепливи (стикери) хартивчиња за да прекриете
или да нацртате втора верзија на сликата, или само да го прецртате
првото балонче и да го замените со она што е точно.
Тоа момче е лошо
Наставникот
мисли дека
сум лош

Однесувањето на
цело одделение е
срамно!

Некои од децата
лошо се
однесуваат.
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Можете да нацртате решение или идеја како да се избегне
повторување на ситуацијата
Губитник !

Ќе го игнорирам и ќе си отидам

Можете да користите смешковци и тажни лица за да покажете како се
чувствувале луѓето и да ставите смешко лице на алтернативно
решение како начин за укажување на добри идеи.
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Корисни прашања :
Каде беше ти?
Кој друг беше таму?
Што правеше?
Што се случи? Што направија другите?
Што рече? Што рекоа другите?
Што мислеше кога го кажа тоа?
Што мислеа другите кога го рекоа тоа / го сториле тоа?
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Означување на разговорот по метода на стрип со боја
Некои млади луѓе ќе се борат да ги идентификуваат мислите, чувствата и
мотивациите на другите и можеби притоа ќе им биде потребна помош .
Можете да се договорите со вашиот ученик за коритење на боја за нивниот
стрип. Понекогаш може да има многу бои за различни емоции, со клуч во боја во
аголот на цртежот. Или можете да пробате:
Црвена - лут, непријателски расположен
Сино - загрижен, исплашен
Зелена - среќен, пријателски расположен
Запомнете дека за луѓето различни бои се поврзани со одредени емоции.
Проверете дали ученикот избира какви било употребени бои на чувства.
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Заклучок :
•
•
•
•

Социјалните вештини се развиваат во текот на животот.
На секое дете му е потребна своја индивидуална програма за
поддршка и придонес во зависност од нивото на вештините.
Важно е училиштата да обезбедат обука за социјални вештини за
своите ученици бидејќи може да им недостасуваат можности да ги
развијат овие вештини на друго место.
Работете со родителите за да се осигурате дека научените вештини се
вградени во домот и училиштето. Размислете за работилници за да
им обезбедите на родителите вештини и информации што ќе им
бидат потребни за да им помогнат на напредокот на социјалните
вештини на нивните деца.
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Дознајте повеќе на :

www.carolgraysocialstories.com
www.socialthinking.com

2018-1-UK01-KA201-047872

Рефлексија
1) Напишете барем три стратегии или техники или поддршка што можете
да започнете веднаш да ги користите или да ги примените веднаш со
вашите ученици.
2) Напишете што сакате долгорочно да имплементирате со вашите
ученици.
3) Кои се најважните работи што сакате веднаш да ги споделите со
колегите?
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The ASD-EAST partnership
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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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