Modyfikacje i adaptacje
Szkoła ogólnodostępna

Module 5 - Oczekiwane efekty szkolenia

Kluczowe aspekty programu, w szczególności rozróżnienie, adaptacja
i modyfikacja połączona ze stylem uczenia się i poziomem
konceptualnym
Identyfikacja sposobów oceny poziomu wsparcia potrzeb uczniów
oraz mierzenie powodzenia takiego wsparcia
Właściwe adaptacje środowiska uczenia się oraz sposobów
przekazywania informacji, oraz
Znajomość kluczowych elementów strukturyzowanego kształcenia
oraz umiejętność ich adaptacji w zależności od profilu i potrzeb ucznia.
2018-1-UK01-KA201-047872

Zawartość

Metody
nauczania

Treści
nauczania

Środowisko
uczenia się

2018-1-UK01-KA201-047872

Efekty
kształcenia

JESTEŚMY PO TO BY POMAGAĆ
Modyfikacje i adaptacje odpowiadają na potrzeby uczniów
poprzez:
• Zindywidualizowanie materiałów i metod
• Wykorzystanie indywidualnych zainteresowań czy
mocnych stron
Modifikacje i adaptacje zapewniają systematyczne podejście
do uczenia i uczenia się poprzez:
• Organizację środowiska uczenia się
• Rutyny, strukturę i przejrzystość
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KORZYŚCI DLA WSZYSTKICH
POZOSTALI
UCZNIOWIE
W KLASIE

UCZNIOWIE
Z ASD

NAUCZYCIELE
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Metody nauczania
Korzystanie ze elementów różnych
metod nauczania może być
konieczne, aby zapewnić sukces
ABA
uczniom z autyzmem (TEACCH lub
(Stosowana Analiza ABA). Zindywidualizowane
Zachowania) (Lovaas)
dostosowania mogą być konieczne
w zależności od potrzeb
konkretnego ucznia i mogą różnić
się w stosunku do stosowanych
wobec innych dzieci w klasie.
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TEACCH
(Treatment and
Education of Autistic
and related
Communication
handicapped Children,
Terapia i Edukacja Dzieci
z Autyzmem i
Zaburzeniami
Komunikacji) (Schopler
and Mesibov)

Kształcenie Strukturyzowane
CELEM Kształcenia Strukturyzowanego jest
zmaksymalizowanie zrozumienia potrzeb

Jak działa
Strukturyzowane
kształcenie?

Lepsze zrozumienie pogłębia znaczenie
zadania/ćwiczenia

Metody
TeachingNauczania
Methods

Poprawa
zdolności,
umiejętności,
samoregulacji

Rezultatem jest radzenie sobie z
zachowaniem (samemu i kierowanym)
Skutkuje wzrostem niezależności
i podniesieniem samooceny
Prowadzi do skuteczniejszego uczenia się
(oraz potencjalnych możliwości kształcenia)
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Złagodzenie
niepokojów
i stresu

Elementy nauczania
strukturyzowanego

Metody Nauczania

1.

2.

Struktura
fizyczna

Harmonogramy
wizualne

3.
Systemy pracy
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4.
Struktury
wizualne

1. Struktura fizyczna

Metody Nauczania

• Struktura fizyczna zapewnia organizację środowiska dla osób z
autyzmem.
• Jasne granice fizyczne i wizualne pomagają takim oobom zrozumieć
gdzie dany obszar się zaczyna a gdzie kończy.
• Struktura fizyczna minimalizuje ryzyko rozproszenia uwagi wskutek
bodźców wzrokowych lub słuchowych
• W miarę jak uczniowie uczą się funkcjonować w sposób bardziej
niezależny, struktura fizyczna może być stopniowo łagodzona
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1. Struktura fizyczna
Organizacja sali lekcyjnej

Metody Nauczania

Ograniczenie liczby elementów rozpraszających
zwisających z sufitu czy wiszących na ścianach w
klasie.

• Ograniczenie liczby elementów
rozpraszających (wzrokowych i
słuchowych)

1.

2.

Struktura
fizyczna

Harmonogramy wizualne

3.

4.

Systemy
pracy

Wyraźnie zaznaczone obszary przy
użyciu sprzętu, wykładziny czy przejścia
celem organizacji sali lekcyjnej.

Struktury
wizualne
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2. Harmonogramy wizualne

Metody Nauczania

Informacje wizualne pokazujące
• ‘gdzie’
• ‘kiedy’
• ‘co’ (jaki przedmiot)
1.

Co

2.

Struktura
fizyczna

Harmonogramy
wizualne

3.

4.

Systemy
pracy

Struktury
wizualne

2018-1-UK01-KA201-047872

Gdzie i
kiedy

Metody Nauczania

Harmonogramy wizualne (cd)
Mogą zwiększyć motywację ucznia do wykonania mniej
lubianych ćwiczeń poprzez strategiczne przemieszanie na
harmonogramie wizualnym ucznia ćwiczeń bardziej i
mniej lubianych.
 W praktyce harmonogramy powinny być zorganizowane
w formacie „góra-dół” lub „od lewej do prawej”, z
możliwością ingerencji ucznia w harmonogram aby mógł
zaznaczyć czy dane ćwiczenie jest zakończone lub czy
„wszystko gotowe”.
Co najmniej dwa planowane elementy powunny
znajdować się naraz w harmonogramie, tak aby uczeń
zrozumiał, że ćwiczenia następują jedno po drugim, a nie
oddzielnie.
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3. Systemy pracy

Metody Nauczania

Co robimy

Informacje wizualne informujące
•‘Co robimy’
•‘Ile/jak długo’
•‘kiedy się kończy’
Ile/Jak
•oraz ‘co następuje’
długo?
1.

Kiedy
się
kończy?

2.

Struktura
fizyczna

Harmonogramy
wizualne

3.

4.

Systemy
pracy

Struktury
wizualne

Co następuje
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Metody Nauczania

4. Struktury wizualne
Jasna wizualizacja
Kodowanie kolorami, podświetlanie, oznaczanie
Organizacja wizualna
Organizacja materiałów i przestrzeni
Instrukcje wizualne
Jasne informacje gdzie zacząć i gdzie zakończyć, oraz
kroki pośrednie (kolejne etapy pracy)
1.

Struktura
fizyczna
3.

Systemy
pracy

2.

Harmonogramy
wizualne
4.

Polecenia od
Do wykonania
a kończąc na
Zakończone

Struktur
y
wizualn
e
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Wyraźne oznaczenie obrazami
powiązanymi z przedmiotem

Treści nauczania

Treści nauczania

Treść: poziom i zaawansowanie uczonych treści lub umiejętności.

Procesy: Koncepcje nauczania wykorzystywane w pracy z uczniem oraz materiały
służące przekazywaniu lub ilustrowaniu wiedzy
Produkty procesu uczenia ię: Jaki będzie lub jak będzie wyglądał produkt
końcowy. Może być materialny (arkusz pracy, projekt, wypracowanie), nabyta
umiejętność lub zdobyta wiedza.
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Treści nauczania

Rozbijanie zadania/ Zmniejszenie ilości przekazywanej informacji.
Im więcej informacji przekazujemy tym bardziej „przeładowany” będzie umysł
dziecka, co może prowadzić do wybuchów stresu. Podawanie krótkich zdań po
kropkach, albo nawet jako lista do odhaczania, może pozwolić dziecku na
niezależność, a zadania i tak zostaną wykonane. Przykład:
•Wpisz datę
•Napisz tytuł
•Podkreśl tytuł
•Oblicz sumy 1-4
•Zawołaj nauczyciela aby sprawdził jak mi idzie
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Treści nauczania

Aby określić najbardziej efektywne strategie dla uczniów w procesie uczenia się
koniecznie trzeba rozważyć cele kształcenia dla ucznia w kontekście poniższych
kwestii:

Czego uczeń ma się
nauczyć?

Jakie podstawowe
umiejętności lub
pojęcia Uczeń ma
nabyć?

W jaki sposób uczeń
najlepiej to opanuje?

Dlaczego uczeń się
tego uczy?

Jakie typy ćwiczeń,
materiałów, wsparcia
są właściwe i
efektywne dla danego
ucznia?

2018-1-UK01-KA201-047872

Jak cel kształcenia
pasuje do celów dla
danego ucznia?

W jaki spoób uczeń
pokaże czego się
nauczył?

W jaki sposób modyfikować książki
i materiały do czytania

Treści nauczania

Możliwe wyzwania w związku z ASD:
• Z powodu szerokiego spektrum poziomu umiejętności dzieci z
autyzmem, charakterystyka czytania może wydawać się bardzo różna.
• Niektórzy uczniowie z ASD mają niewielkie lub nie mają wcale
trudności z czytaniem.
•Niektórzy doskonale dekodują, lecz wyzwaniem może być
zrozumienie, odróżnienie szczegółów od głównej idei, czy zrozumienie
złożonych niuansów literackich.
•Jest też grupa uczniów, którzy cierpią na poważniejsze upośledzenia i
ich umiejętności czytania ą wyraźnie poniżej poziomu klasy.
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W jaki sposób modyfikować książki
i materiały do czytania

Treści nauczania

Aby pomóc uczniom utrzymać koncentrację należy przygotować
listę kontrolną faktów, które uczniowie muszą odnaleźć w czytanym
tekście.
• Poprosić, aby uczeń udokumentował, na której stronie znalazł
daną informację i wyróżnić to w książce, jeśli to możliwe.
• Stworzyć arkusze informacyjne dotyczące głównych koncepcji i
myśli, które uczeń musi znać na dany temat jako alternatywa dla
czytania całych rozdziałów.
• Stworzyć zmodyfikowaną książkę dla swoich uczniów, która będzie
zawierała tekst w wersji uproszczonej oraz ilustracje.
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W jaki sposób modyfikować materiały pisemne

Treści nauczania

Możliwe wyzwania związane z ASD:
Zadania pisemne to często problem dla uczniów z ASD.
Często próbują uniknąć wykonywania zadań pisemnych wykazując problematyczne
zachowania.
Często uczniowie wykazują indywidualne umiejętosci (pomysły, motoryka subtelna,
zdolności organizacyjne) ale nie potrafią ich połączyć aby sprostać zadaniu przelania
swoich przemyśleń na papier.
Mogą nie wiedzieć gdzie zacząć, ile napisać, o czym mają pisać, jak formułować zdania
lub akapity itp.
Zwykle wywołuje to uczucie przytłoczenia, co skutkuje wybuchami niepożądanego
zachowania. Może wystąpić załamanie w jednym, kilku lub wszystkich pojedynczych
umiejętnściach pisania, co spowoduje poczucie bycia kimśw gorszym.
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W jaki sposób modyfikować materiały pisemne

Treści nauczania

• Wykorzytanie map semantycznych, diagramów, and story webs
• Użycie wzoru na początku aby pomóc uczniom w rozpoczęciu
zadania
• Wskazanie przykładu jak chcemy by zadanie wyglądało.
• Należy być precyzyjnym (ile paragrafów, ile zdań w każdym
paragrafie) w przypadku każdego zadania danego uczniom, tak by
uczniowie dokładnie wiedzieli co należy zrobić i kiedy zadanie będzie
ukończone.
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W jaki sposób modyfikować materiały pisemne

Treści nauczania

• Wyróżnij lub podkreśl główną myśl w pytaniach do wypracowania
• Należy zapewnić uczniom wszelkie usprawnienia przyborów do pisania, aby
odpowiedzieć na ich potrzeby.
• Należy unikać poprawiania technicznych aspektów we wczesnych etapach
pisania, aby skoncentrować się na rozwinięciu myśli
• Należy uczyć i wymagać użycie graficznych narzędzi pomocniczych/mapowania,
aby pomóc uczniom wyobrazić sobie części akapitów/wypracowania/opowiadania
• Naucz jak istotne są wstęp, rozwinięcie, zakończenie opowiadania
• Wymagaj od uczniów by używali łączników (np. najpierw, następnie, potem, w
końcu itp.) podczas pisania paragrafów
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W jaki sposób modyfikować materiały z matematyki

Treści nauczania

•Identyfikujemy zainteresowania dziecka i używajmy ich do uczenia pojęć matematycznych.
•Wykorzystujemy ich wzrokowo-przestrzenny styl uczenia się używając narzędzi
multimedialnych.
•Wypisujemy fakty matematyczne tak by dziecko mogło z łatwością się do nich odnieść w
razie potrzeby.
•Uczymy pojęć matematycznych z użyciem przykładów wizualnych i łączymy je w pary z
poleceniami, dla dzieci które są częściowo werbalne a częściowo niewerbalne.
•Uczymy matematyki w formie zabawy, grając i bawiąc się z flash cards, aplikacjami, czy
programem on-line.
•Używamy technologii aby pomóc uczniom, których motoryka subtelna jest mniej rozwinięta.
•Chwalimy tak częto ja to możliwe aby utrzymać motywację uczniów.
•Używamy formatu wielokrotnego wyboru raczej niż pytań zamkniętych (tak/nie).
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Treści nauczania

W jaki sposób modyfikować materiały z matematyki
• Zbuduj problem matematyczny w oparciu o zabawki edukacyjne (monety, pionki,
pierścienie itp.)
• Ucząc osi liczbowej użyj taśmy lub narysuj oś liczbową na podłodze
• Powiększ arkusze na fotokopiarce aby dać uczniom więcej miejsca na pisanie
• Narysuj kratki wokół każdego problemu aby je optycznie rozdzielić
• Zezwól na użycie osi liczbowych
• Zezwól na użycie tabliczki mnożenia
• Używaj dużych arkuszy papieru milimetrowego aby pomóc we właściwym
umiejscowieniu kolumn i liczb.
• Zredukuj liczbę problemów do rozwiązania na stronie
• Zezwól na dodatkowy cza aby uczniowie dokończyli zadanie
• Uprość i zmień słownictwo w przypadku problemów słownikowych
• Uczniowie powinni werbalizować proces
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Treści nauczania

W jaki sposób modyfikować zadania z innych przedmiotów
• Pokazujemy numery stron aby wskazać odpowiedzi
Przykłady strategii:
• Pytania układamy w kolejności występowania w tekście
• Zredukujmy rozmiary zadań
• Przyroda/fizyka – Zakreśl jeden
sposób w jaki Marysia może poprawić
• Wyróżniamy lub podkreślamy odpowiedzi
swój eksperyment. Kawałki płótna
powinny być takiego samego
• Zapewniamy bank słówek
rzomiaru/użyj różnych ubrań
• Rozbijamy materiał na mniejsze części
• Wiedza o społeczeństwie – Zakreśl 2
które są podobne ponieważ są
• Pozwalamy uczniom na pracę z odpowiedzialnym partnerem rzeczy,
modelami prawdziwej rzeczy.
• Zmieniamy role – nauczyciel rozwiązuje problem, uczeń
Globus Stan Domek dla lalek
rozwiązuje problem
• Matematyka – 5 X 5 =
______________
• Kiedy używamy krzyżówek dołączamy bank słów.
20
25
30
• Projektujmy zadania w sposób bardziej zorganizowany
wizualnie (patrz: strategie organizacji wizualnej)
• Języki/sztuka– Jakie dwa zwierzątka
będą dobre dla Connora?
• Dołączamy odpowiedzi w formacie wielokrotnego wyboru
Ptak

2018-1-UK01-KA201-047872

szczeniak

ryba

Treści nauczania

W jaki sposób zmodyfikować arkusze ćwiczeń
Możliwe zmiany związane z ASD:
•Arkusze to sposób wspierania zawartości i okazja by uczniowe
ćwiczyli nowo nabyte umiejętności.
•Większość uczniów z autyzmem skorzysta na modyfikacjach
swoich arkuszy.
• Powody: wyzwania związane z motoryką subtelną, problemy z
uwagą, poziom czytania, różnice poznawcze, perfekcjonizm i
wyzwania związane z formułowaniem odpowiedzi na krótkie
pytania i pytania opisowe.
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Treści nauczania

• W jaki sposób zmodyfikować arkusze ćwiczeń
Mniej pytań na stronie i większa czcionka.
• Przy dopasowywaniu odpowiedzi warto zmniejszyć liczbę
punktów. Np. lepiej dwie części po 5 pytań niż 10 pytań naraz.
• Dobrze jest oczyścić arkusze przez oklejenie tasmą zbędnych
obrazków, zakrycie części strony aby oczekiwania były jasne,
składanie strony według sekcji, przecięcie na pół.
• Używajmy obrazków, które ułatwią zrozumienie pojęć.
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• W jaki sposób zmodyfikować arkusze ćwiczeń
• Jeśli ćwiczenia nie są związane z ortografią, rozważmy akceptowanie błędów
ortograficznych
• Wyeliminowanie pytań opisowych i przeformułowanie ich tak bby uczeń był w stanie
zrozumieć.
• Przygotowanie przykładowych odpowiedzi.
• Użycie podświetlaczy aby zwrócić uwagę na istotne informacje lub wskazać punkty, które
chcemy by uczniowie uzupełnili, jeśli zmieniamy liczbę wymaganych problemów.
• Zakreslamy punkty na arkuszu, które najlepiej odpowiadają umiejętnościom lub treści,
które arkusz ma wspierać, i wymagamy by uczeń wypełnił tylko te punkty.
• Pozwalamy uczniom odpowiedzieć na osobnej kartce papieru lub w edytorze tekstu jeśli
pisanie ręczne jest barierą.
• Zaznaczamy kolejne kroki na arkuszu.
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Treści nauczania

Chwalimy uczniów w czasie nauki w sposób precyzyjny.
Dajemy uczniom precyzyjne informacje na temat tego co robią dobrze lub właściwie; np. ‚ładnie
pokolorowane’, lub ‚świetnie zakończyłeś ten problem matematyczny’.
Zbyt ogólne pochwały może skutkować niezamierzonym uczeniem się, które później ciężko odwrócić.
Uczniowie z autyzmem mogą uczyć się przy pierwszej próbie, więc skierowanie pochwały na bardzo
konkretne zachowanie jest ważne: „świetnie radzisz sobie z mnożeniem tych liczb.” Przesądne uczenie się
może się pojawić jeśli uczeń przez pomyłkę połączy to co robi z pochwałą. powiedzienie „świetnie Ci idzie!”
keidy dziecko rozwiązując ćwiczenia z matematyki macha nogami może spowodować, że dziecko powiążę tę
ogólną pochwałę z machaniem nogami.

Planujemy zadania na właściwym poziome trudności

Uczniowie z autyzmen mogą być szczególnie wrażliwi na niepokój i nie tolerować uczucia frustracji jeśli nie
potrafią wykonać zadanego ćwiczenia. Zwiększając poziom trudności stopniowo oraz wspierając i
wspomagając uczenie się (zwłaszcza poprzez informacje wizualne, a nie przez ustne omówienie) pomożemy
zminimalizować frustrację ucznia.
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Treści nauczania

Polecenia rozbijamy na mniejsze części
Unikamy długich ciągów informacji werbalnej. Wspomagamy polecenia obrazami i ilustracjami.
Pomoże to uczniom w zrozumieniu zadania

Zwracamy uwagę na problemy związane z tempem i
przetwarzaniem informacji
Uczniowie z autyzmem mogą potrzebować więcej czasu na reakcję. Może to być powiązanie z
trudnościami poznawczymi l/lub motorycznymi.
Uczniowie z autyzmem mogą potrzebować przeanalizować każdą niewielką część przekazu lub
prośby, i z tego względu potrzebują więcej czasu na reakcję. Dając im ogólnie więcej czasu, oraz
zapewniając wyvtarczająco dużo czasu między poleceniem a reakcją ucznia llowing for ample time
between giving instructions and student responses are both important tactics for supporting
students with autism. Use concrete examples and hand-on activities
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Treści nauczania

Używamy pozytywnych wzmocnień które są znaczące

Pozyzytwnym wzmocnieniem może być cokolwiek,od pochwały po przedmiot, co wzmacnia
zachowanie, które uczeń ma przyswoić.
chwila dla siebie,
czas na rozmowę z ulubionym wychowawcą,
rutynowe zajęcia (np. spacer),
czas na zabawę ulubioną zabawką/przedmiotem,
muzyka, zabawa w wodzie,
zgoda na wykonanie ulubionych czynności rutynowych,
przedmioty wywołujące konkretną stymulację sensoryczną
siedzenie przy oknie.
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Środowisko uczenia się

Środowisko uczenia się

Adaptacja i modyfikacja przestrzeni i materiałów
Struktura fizyczna w sali lekcyjnej
W czym pomoże nam odpowiednie srodowisko?
Pomaga
zminimalizować
elementy rozpraszające
słuchowe lub
wzrokowe

Sprawia, że zasady są
jasne

Pomaga młodej osobie
zrozumieć jakie zajęcia
będą miały miejsce w
danej części klasy.

Pomaga uczniowi zrozumieć
gdzie dane ćwiczenie/obszar się
zaczyna, a gdzie kończy
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Pomaga w koncetracji

Zapewnia młodemu
człowiekowi
organizację
srodowiskową

Środowisko uczenia się

Ograniczenie elementów rozpraszających w klasie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sprawdzamy, czy żarówki nie migotają, a świetlówki zmieniamy na światło naturalne
Ucząc stoimy na neutralnym kolorystycznie tle i usuwamy kolorowe plakaty z klasy
Umieszczamy przegródki między stolikami i miejscem pracy uczniów
Zakrywamy regały i komputery, a sprzęt przechowujemy w szafkach
Unikamy odświeżaczy powietrza i sztucznych zapachów
Wybieramy bezzapachowe materiały do pracy
Podłogi z płytek pokrywamy wykładziną/dywanikami
Na nogi krzeseł i stolików montujemy nakładki tłumiące (gumowe, piątkowe itp.)
Używamy słuchawek przy stanowiskach multimedialnych i komputerowych
Zakrywamy okna aby usunąć zewnętrzne elementy rozpraszające
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Adaptacja i modyfikacja przestrzeni i materiałów
Struktura wizualna – Zasady postępowania
Przedstawione
wizualnie w sposób
pozytywny,
przedstawiające
oczekiwane
zachowanie
dzieci/osób z
autyzmenm
Umieszczamy w
widocznym, łatwo
dostępnym miejscu tak
by można było w razie
potrzeby do nich się
odnieść.
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Efekty kształcenia
Jakich efektów kształcenia oczekujemy?
•Edukacyjnych / poznawczych – nabycie wiedzy związanej z danym przedmiotem w
zależności od wyznaczonych celów oraz zdolności i umiejętności ucznia
•Afektywnych - promowanie zainteresowań i uwagi, pozytywnych emocji, relaksu,
stymulowanie niezależnoci i pewności siebie, nawyków w pracy, socjalizacji
•Funkcjonalnych i korekcyjnych - rozwój motoryki ogólnej i subtelnej, kontroli
motoryczno-wzrokowej, orientacji w przestrzeni i czasie, rozwój poczucia rytmu,
rozwój równowagi statycznej i dynamicznej, skupienie uwagi, lateralizacja, rozwój i
poprawa mowy, rozwijanie procesów myslowych, pamięci, klasyfikacji itp.
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Chwila refleksji
1) Zapisz co najmniej trzy strategie lub techniki, które możesz wykorzystać
w pracy ze swoimi uczniami.
2) Zastanów się, które strategie chcesz wdrożyć w dalszej perspektywie.
3) Jakimi własnymi przemyśleniami chciałbyś się podzielić ze swoimi
kolegami z pracy?
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The ASD-EAST partnership

2018-1-UK01-KA201-047872

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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