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Wprowadzenie
Notatnik trenera ASD-EAST zawiera wskazówki dotyczące materiałów szkoleniowych ASD-EAST. Materiały te są
zgodne z programem nauczania ASD-EAST (patrz osobny dokument), a program został opracowany na podstawie
wyników badań dotyczących potrzeb nauczycieli specjalistów, zawartych w raporcie mapowania ASD-EAST.
Wybór trenerów
Pierwszą i najważniejszą kwestią dla zapewnienia wysokiej jakości szkoleń jest odpowiedni dobór trenerów, którzy
mają doświadczenie i gwarantują dostarczenie najwyższej jakości wiedzy. Trenerzy muszą być świadomi potrzeb
i perspektyw uczniów z ASD w szkole specjalnej i ogólnodostępnej. Uczestnicy szkolenia chcąc dowiedzieć się więcej
mogą być sceptyczni, jeśli trener ma ograniczone doświadczenie w swojej dziedzinie (tylko główny nurt lub tylko
szkoła specjalna). Doświadczenie trenera w zakresie pracy z dziećmi z ASD o różnych potrzebach i możliwościach oraz
swoboda w przekazywaniu swojej wiedzy pomaga uczestnikom i dostarcza odpowiedzi na ich konkretne pytania.
Ważne jest, aby trenerzy mieli wcześniej przygotowane przykłady z praktyki i scenariusze dla studentów. Ludzie lubią
słuchać prawdziwych historii. Doświadczenie praktyczne trenera powoduje, że szkolenie wydaje się lepiej
dostosowane do potrzeb uczestników i pomaga nauczycielom zrozumieć korzyści, które za sobą niesie.
Włącz refleksję
Slajd refleksji na końcu każdej sesji stanowi podsumowanie omawianych tematów. Ważne jest, aby nauczyciele
pomyśleli o trzech rzeczach, których nauczyli się podczas każdej sesji oraz o trzech rzeczach, które chcieliby
wprowadzić w swoich szkołach. Podczas szkolenia należy położyć nacisk na próbę pomocy nauczycielom
w dokonywaniu zmian i adaptacji w środowisku szkolnym oraz klasowym. Liczymy, że szkolenie zainspiruje
pracowników szkół do wprowadzenia pozytywnych zmian dla uczniów z ASD w praktyce edukacyjnej. Poświęcenie
czasu na zastanowienie się nad szkoleniem i zastanowienie się, jak wprowadzić go we własnej szkole i we własnej
praktyce zawodowej, zwiększy szanse, że uczestnicy uznają szkolenie za przydatne.
O modułach
Moduły 1, 2, 3 i 5 sesji szkoleniowych są dostępne w dwóch różnych formatach - jeden odpowiedni dla pracowników
szkół specjalnych, drugi dla pracowników szkół ogólnodostępnych. Poruszane zagadnienia dotyczą głównie dzieci
w wieku od 4 do 11 lat. Konieczne może być dostosowanie lub połączenie elementów dwóch lub więcej prezentacji
w celu dopasowania do potrzeb uczestników szkolenia.
Moduł 4 jest dostępny w wersji wprowadzającej (krótszej) oraz w wersji zaawansowanej. Wybierz ten, który
odpowiada Twojemu stylowi nauczania i wcześniejszej wiedzy odbiorców.
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Moduł 1 Komunikacja (werbalna)
Ten moduł jest przeznaczony dla nauczycieli w szkołach ogólnodostępnych lub tych, którzy uczą uczniów potrafią
nadać komunikat złożony z 3-4 słów (symboli) lub więcej.
Slajd 3 – Ćwiczenie wprowadzające
Poproś grupę, aby pomyślała o wybranym przez siebie zwierzęciu. Jeśli jest duża liczba
uczestników (20 lub więcej), możesz podzielić ich na grupy liczące około 10 osób.
Zadaniem uczestników jest przekazanie sobie wzajemnie wymyślonej przez siebie
informacji „językiem” wybranego zwierzęcia. Uczestnicy mają na to tylko dwie minuty podkreśl, że będą musieli być szybcy.
Nie udzielaj żadnej pomocy, wskazówek ani instrukcji i podkreślaj konieczność
nieużywania mowy. Celem ćwiczenia jest odkrycie innych sposobów/kanałów
komunikowania się ze sobą. Pod koniec uczestnicy zgadują lub ujawniają jakimi
są zwierzętami i jaką informację mają sobie do przekazania.
Kiedy uczestnicy wrócą na swoje miejsca, zapytaj, jak się czuli w tym ćwiczeniu,
podkreślając frustracje wynikające z niemożności skutecznego porozumiewania się.
Ćwiczenie to nie powinno zająć więcej niż dziesięć minut.
Slajd 4
Omów z uczestnikami dwukierunkowość komunikacji (nadawanie i odbiór) odnosząc
się do poprzedniego ćwiczenia i związanych z nim doświadczeń .
Slajdy 5 i 6
Każdy podpunkt wymaga rozwinięcia i wyjaśnienia. Podaj więcej szczegółów
i przykładów, aby pomóc w zrozumieniu istoty problemu.

Slajdy 7 i 8
Być może będziesz musiał opisać, dlaczego te techniki są pomocne dla ucznia
z autyzmem. Podkreśl powolne przetwarzanie informacji słuchowych oraz fakt, że pod
wpływem stresu ta zdolność zmniejsza się jeszcze bardziej. Minimalizowanie języka nie
jest brakiem kultury, ale często koniecznością, która pomaga uczniowi w odbiorze
i przetwarzaniu mowy.
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Slajd 10
Ten slajd przedstawia trzy składowe elementy nadawania komunikatu/ekspresyjnej
komunikacji. Elementy te zostaną szczegółowo omówione w kolejnych slajdach.
Slajd 11
Zachęć uczestników do poświęcenia kilku minut na myślenie o swoim własnym uczniu
oraz aby zanotowali te trudności, przy których uczeń potrzebuje wsparcia.
Slajd 12
Na tym slajdzie zamieszczone zostały praktyczne pomysły na wsparcie ucznia
w komunikacji. Aby ułatwić uczestnikom zrozumienie zobrazuje te pomysły
konkretnymi opisami przypadków swoich własnych uczniów.
Slajd 13
Podziel grupę na dwie - po jednej z każdej strony pokoju. Niech grupy zbliżają się
do siebie, dopóki nie poczują, że znajdują się w komfortowej odległości do prowadzenia
konwersacji. Pamiętaj, że może to być różne dla każdej osoby, np. ktoś, kto jest
nieśmiały, może nie chcieć być zbyt blisko innych. Niech grupy zrobią jeden krok bliżej
siebie. Czy czują się nieswojo? Czy mają jakieś obawy? Poproś, aby uczestnicy zrobili
dwa kroki do tyłu. Czy czują, że teraz są zbyt daleko? Jeśli masz obręcz gimnastyczną
(hula hop), pokaż, jak można jej użyć, aby zobrazować wygodną, intymną przestrzeń do
rozmowy, możesz też wyciągnąć ramiona jako wizualny znacznik wskazujący
komfortową odległość. Pamiętaj, że osoba z autyzmem może nie odczuwać
dyskomfortu, który odczuwamy, gdy drugi człowiek wchodzi w naszą strefę intymną,
jest zbyt blisko. Osobie z ASD potrzebne jest wprowadzenie bardzo jasnych wizualnie
zasad i wytycznych dotyczących odpowiedniej odległości od współrozmówcy.
Slajd 16
Uczestnicy mogą tworzyć samodzielnie zwroty niezbędne do rozpoczęcia konwersacji.

Slajd 17
Użycie słów „oczekiwany” i „nieoczekiwany” zamiast „właściwy” i „zły/niewłaściwy”
łączy się z teorią myślenia społecznego, którą wyjaśniono w module 3.
Slajd 18
Pomocne może być wprowadzenie skali głosu (za cicho – do za głośno) dla uczniów
poprzez odgrywanie ról. Jeśli masz przykłady skal głosowych, udostępnij je
uczestnikom.
Slajd 19
Wiele dzieci z autyzmem nie inicjuje komunikacji i należy je uczyć, co zyskają
na rozmowach (oprócz zaspokojenia natychmiastowych potrzeb lub próśb). Muszą
także nauczyć się społecznych oczekiwań podczas prowadzenia rozmowy z innymi.
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Slajd 20
Po nauczeniu określonych umiejętności ważne jest, aby stworzyć wiele różnych sytuacji
w celu wykorzystania tych umiejętności przez uczniów z ASD w praktyce.
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Moduł 1 Komunikacja (prewerbalna)
Ta wersja Modułu 1 została opracowana dla nauczycieli, którzy pracują głównie z dziećmi niemówiącymi lub takimi,
którzy mają bardzo ograniczone umiejętności/możliwości nadawania komunikatu.
Slajd 3 – Ćwiczenie wprowadzające
Poproś grupę, aby pomyślała o wybranym przez siebie zwierzęciu. Jeśli jest duża liczba
uczestników (20 lub więcej), możesz podzielić ich na grupy liczące około 10 osób.
Zadaniem uczestników jest przekazanie sobie wzajemnie wymyślonej przez siebie
informacji „językiem” wybranego zwierzęcia. Uczestnicy mają na to tylko dwie minuty podkreśl, że będą musieli być szybcy.
Nie udzielaj żadnej pomocy, wskazówek ani instrukcji i podkreślaj konieczność
nieużywania mowy. Celem ćwiczenia jest odkrycie innych sposobów/kanałów
komunikowania się ze sobą. Pod koniec uczestnicy zgadują lub ujawniają jakimi
są zwierzętami i jaką informację mają sobie do przekazania.
Kiedy uczestnicy wrócą na swoje miejsca, zapytaj, jak się czuli w tym ćwiczeniu,
podkreślając frustracje wynikające z niemożności skutecznego porozumiewania się.
Ćwiczenie to nie powinno zająć więcej niż dziesięć minut.
Slajd 4
Omów z uczestnikami dwukierunkowość komunikacji (nadawanie i odbiór) odnosząc
się do poprzedniego ćwiczenia i związanych z nim doświadczeń .
Slajd 5
Każdy podpunkt wymaga rozwinięcia i wyjaśnienia. Podaj więcej szczegółów
i przykładów, aby pomóc w zrozumieniu istoty problemu.
Slajd 7
Najważniejszy jest pierwszy punkt! Za dużo mówimy, co może być zbyt trudne dla
dziecka do przetworzenia. Zazwyczaj, gdy wszystko idzie źle, mamy ochotę mówić
jeszcze więcej, a nie powinniśmy. Omów poniżysz przykład i podaj ich więcej:
Nauczyciel prosząc dziecko, aby przestało robić to co robi i usiadło na krześle, może
początkowo powiedzieć: „Czy możesz przyjść i usiąść tutaj dla mnie, Jan, proszę”. Kiedy
Jan nie odpowiada, może powtórzyć prośbę, ale sformułuje ją, mówiąc: „Usiądź tu,
proszę, Jan”. Kiedy Jan nadal nie odpowiada, mówi: „Jan, usiądź tutaj” i wskazuje
gestem miejsce, w którym chce, żeby usiadł. Jan najprawdopodobniej zareaguje
dopiero w tym momencie, ponieważ instrukcja jest krótka i jasna, zwróciła jego uwagę,
ponieważ najpierw wypowiedziane zostało jego imię. John może przetworzyć instrukcję
i nie przejmuje się tym, forma grzecznościowa proszę została wykorzystana przez
nauczyciela!

6
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.

Slajd 8
Podkreśl, że nie należy wymuszać kontaktu wzrokowego. Tak często szukamy kontaktu
wzrokowego jako wskazania, ponieważ jest to dla nas wyznacznik czy dziecko nas
słucha. Kontakt wzrokowy może być bardzo trudny dla dzieci z autyzmem.
Slajd 10
To zdjęcie będzie wymagało wyjaśnienia. Pierwszym krokiem do komunikacji jest
wskazanie przedmiotu, które dziecko potrzebuje (wcześniej musimy się upewnić,
że rozpoznaje przedmioty na zdjęciach). Nie pozwól uczniowi po prostu otworzyć szafki
i zabrać, co chce, umieść zdjęcia przedmiotów na drzwiach i ucz dziecko dokonywania
wyboru za pomocą zdjęcia (może wskazać palcem, zdjąć zdjęcie i przekazać je osobie
dorosłej, użyć wyrazu dźwiękonaśladowczego oznaczającego w jego indywidualnym
języku pożądany przedmiot). To jest wymiana komunikacyjna. Dziecko uczy się
interakcji z kimś, aby zaspokoić swoje potrzeby. Niektóre dzieci biorą dłoń osoby
dorosłej i przenoszą ją do przedmiotu, który chcą mieć. Zapytaj uczestników, czy mogą
podać jakieś inne przykłady początkowych umiejętności komunikacyjnych.
Slajd 11
PECS, Picture Exchange Communication System, to sformalizowana metoda uczenia
pierwszych kroków komunikacji. Składa się z 6 faz, z których każda powinna być
nauczana po kolei. Ważne jest, aby nie przegapić żadnej z faz, ponieważ dziecko musi
nabyć je wszystkie po kolei, aby móc rozwijać dalsze umiejętności komunikacyjne.
Slajd 12
Film pokazuje pierwsze cztery fazy PECS.
Załącznik 1 film PECS
Video: https://www.youtube.com/watch?v=s2CyA-lRakI&feature=youtu.be
Slajd 13
Zademonstruj pierwsze cztery fazy i poproś uczestników o przećwiczenie tego procesu
w grupach trzyosobowych. Przygotuj niezbędne materiały do realizacji zadania.
Slajd 14 i 15
Wyjaśnij bardziej szczegółowo znaczenie i trafność każdego punktu. Podaj jak najwięcej
przykładów z własnej praktyki dla ostatnich dwóch punktów na slajdzie 15.

Slajdy 16, 17, 18, 19
Możesz pokazać własne przykłady różnych książek do komunikacji PECS, pokazując,
że można je indywidualizować i organizować na różne sposoby, np. organizowanie
według tematu.
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Slajd 20
Dodaj dowolne linki do lokalnych witryn lub linki do klipów YouTube w swoim języku.

Slajd 21-24
Przed wprowadzeniem kolejnych slajdów upewnij się, że znasz wykorzystane znaki. Jeśli
masz alternatywny prosty język migowy, zastąp podany przykład innym filmem
i linkami do tego języka migowego.
Załącznik 2 Charakterystyka: prosty język migowy
Slajd 22
Video: https://www.youtube.com/watch?v=eJYeyYpcxgg&feature=youtu.be

Slajd 25
Jeśli masz rzeczywiste przykłady technologii asystujących, pokaż je grupie. Możesz
zamienić zdjęcia w prezentacji.
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Moduł 2 Regulacja emocjonalna (szkoła ogólnodostępna)
Slajd 4
Należy podkreślić, że przyczyny takich zachowań mogą być różne. Często zachowania
są bardziej intensywne lub/i częstsze, gdy u ucznia rośnie rozregulowanie
emocjonalnie.
Slajd 6
Maslow (1943, 1954) stwierdził, że ludzkie zachowanie jest motywowane niezbędnymi
do spełnienia potrzebami wewnętrznymi, które mają określoną hierarchię.
Naszą podstawową potrzebą jest potrzeby biologiczne/fizyczne. Jeśli potrzeby
biologiczne są zapewnione, kolejną potrzebą jest stabilność emocjonalna
i bezpieczeństwo. Jeśli dziecko jest rozregulowane emocjonalnie, nie będzie gotowe
do nauki i nie będzie w stanie osiągnąć swojego pełnego potencjału w uczeniu się.
Slajd 8
Wyjaśnij krótko, bez wgłębiania się w szczegóły, każdy zamieszczony w tabeli czynnik
i wyjaśnij rolę nauczyciela we wspieraniu ucznia.
Slajd 9
Ten slajd przedstawia cztery etapy regulacji emocjonalnej. Ważne jest, aby zacząć od
kroku 1, również u uczniów zdolnych intelektualnie.
Slajd 10
Upewnij się, że nauczyciele koncentrują się na pozytywnych emocjach u swoich
uczniów (szczęśliwy lub OK). Upewnij się, że jest to dobrze zrozumiane przed
zbadaniem przeciwnych emocji (smutne lub nie OK). Rozumienie emocji u dzieci z ASD
może wymagać ich wyraźnego wskazania/nazwania w sytuacjach, gdy ich doświadczają,
np. „Och - widzę, że lubisz jeść frytki! Czujesz się „szczęśliwy”.
Pamiętaj, że uczeń może umieć nazwywać emocje, ale może nie rozumieć, co dana
emocja oznacza dla niego samego. Ważne jest, aby pamiętać, że niezależnie
od możliwości intelektualnych studenta, nie wolno przyjmować założeń dotyczących
poziomu zrozumienia emocji w danej sytaucji. Dlatego ważne jest, aby zacząć
od samego początku, ucząc zrozumienia emocjonalnego.
Slajd 11
Nauczenie uczniów, jak oznaczać zdjęcia twarzy lub emocji, nie uczy faktycznego
rozumienia stanu emocjonalnego. To tylko etykietowanie słów na zdjęciach.
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Slajd 12
Użycie zarysu „piernikowego ludzika” do zarejestrowania zmian fizycznych, które
zachodzą prodczas pojawienia się danej emocji pomaga dzieciom wyobrazić sobie wiele
różnic, które mogą być bardziej subtelne lub wewnętrzne, a także zewnętrzne
i widoczne dla wszystkich.
To zadanie można wykonać indywidualnie lub w małych grupach. Rozdaj dzieciom
ilustracje piernikowego ludzika wielkości A4 i poproś, aby pomyślały o tym, co dzieje
się z ciałem wewnątrz i na zewnątrz w przypadku konkretnej emocji. Podkreślaj takie
fizyczne objawy jak: mimika, szybkość oddychania, ton głosu itp. Zapisz, jakie sytuacje
wywoływałyby u nich określone emocje.
Slajd 15
Dopasuj z dzieckiem różne kolory i liczby, które reprezentują emocje. Możesz być
zaskoczony, jakie kolory wybiorą - na przykład, jeśli ich ulubionym kolorem jest
czerwony, mogą identyfikować się z tym, że reprezentują szczęście, a nie gniew. Dla
większości dzieci wystarczająca jest skala od 1 do 5. Pamiętaj, że niektórzy uczniowie
mogą zrozumieć bardziej ograniczony zakres stanów emocjonalnych.
Slajd 16, 17
Podaj przykłady skal, które możesz udostępnić do pracy nad emocjami. Dzielenie się
pomocami i inspirowanie nauczycieli do tworzenia własnych pomocy terapeutycznych
jest ważne dla efektywności pracy z dzieckiem z ASD.

Slajdy 18 i 19
Gra Lina to skalowanie aktywności, które można wprowadzić do pracy z pojedynczym
uczniem, jednak efektywność gry jest większa podczas pracy grupowej.
Potrzebujesz dużej liny, na jednym końcu mocujesz znak “BARDZO SZCZĘŚLIWY”,
na drugim znak “ZMARTWIONY lub BARDZO ZDENERWOWANY”, znak “SPOKOJNY”
na środku. Przeczytaj lub rozdaj różne scenariusze i pozwól uczniom ocenić, jakie
emocje wywołuje dana sytuacja (uczniowe muszą stanąć na tej części liny, która
jest najbliższa ich emocjom).
Przykłądy sytuacji, do których uczniowie mogą się odnieść w zabawie:
1. Przychodzisz do szkoły i dowiadujesz się, że jest zamknięta.
2. Jesteś zaproszony na przyjęcie urodzinowe kolegi z klasy. Nie znasz ich zbyt dobrze.
3. Jesteś w domu cioci na specjalnej, świątecznej kolacji, nagle zdajesz sobie sprawę,
że ciocia na kolację przygotowuje coś, czego nie lubisz.
4. Idziesz na lekcję. Nauczyciel jest bardzo zdenerwowany na wielu uczniów za to,
że nie odrobili pracy domowej, ale ty swoją zrobiłeś.
5. Kupujesz coś w sklepie, a kasjer zwraca Ci nieprawidłową kwotę zmiany. Dostałeś 5
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złotych za dużo.
6. Zapomniałeś obejrzeć ostatni odcinek swojego ulubionego programu telewizyjnego.
7. Twój kuzyn zwraca książkę, którą pożyczył od ciebie. Zauważysz, że na ostatniej
stronie pojawiła się niewielka plama atramentu.
8. Twoja mama informuje, że latem cała rodzina wybiera się na wakacje nad morze.
9. Zraniłeś się w nogę podczas lekcji WF. Nauczyciel twierdzi, że konieczne jest udanie
się do szpitala.
10. Twoja mama pomyliła się i dała Ci do szkoły kanapkę brata.
Po każdym przykładzie zapytaj uczniów, dlaczego mogą czuć to co czują. Wzmacniaj
u dzieci przekonanie, że nie ma dobrego lub złego sposobu odczuwania i że wszyscy
mamy różne reakcje emocjonalne na tę samą sytuację.
Slajd 20
Użyj tych tej samej techniki, co w przypadku piernikowego ludzika, aby stworzyć ze
swoim uczniem charakterystykę bardziej złożonych emocji, która w przyszłości będzie
podpowiedzią dla ucznia jak reagować w określonych sytuacjach.
Slajd 22
Pamiętaj, że dzieci z autyzmem mają trudność z intuicyjnym łączeniem zachowań, myśli
i emocji.
Slajd 23
„Wczesne znaki ostrzegawcze” to subtelne, obserwowalne sygnały, które zachodzą
między komfortowymi a niepożądanymi stanami emocjonalnymi. Trzeba jednak
pamiętać, że u wielu uczniów zmiana stanu emocjonalnego nie jest wywołana
konkretnym powodem, ani zapowiadana przez sygnały ostrzegawcze. Przykładami
możliwych wczesnych znaków ostrzegawczych są: powtarzający się ruch lub hałas, żucie
odzieży, palców lub przedmiotu, zaciskanie pięści itp. Dla niektórych uczniów ważne
jest, aby dorośli byli świadomi występowania wczesnych znaków ostrzegawczych i nie
dopuszczali do eskalacji trudnych emocji. Jeśli uczeń ma odpowiednie możliwości
poznawcze, naucz go jak ma postępować, gdy doświadcza tych wczesnych znaków
ostrzegawczych. Nauczenie samoregulacji może wymagać wielu prób i podpowiedzi,
może trwać bardzo długo, zanim dziecko z ASD będzie w stanie samodzielnie
zidentyfikować.
Slajd 24
Ideą „Emocjonalnego zestawu narzędzi” (opracowanego przez Tony'ego Attwooda) jest
opracowanie różnych rodzajów pomocy, które pomogą w zmaganiach związanych
z negatywnymi emocjami (na przykład: lęk, gniew, depresja itp.). Podziel się z uczniami
przykładowymi zestawami narzędzi lub skrzynek, w tym niektórymi ze Slajdu 23.
“Pomocna dłoń”to odrysowana dłoń dziecka oraz zdjęcia lub napisane imiona
kluczowych dla dziecka osób lub zwierząt, z którymi dziecko ma dobre relacje. Przypisz
konkretną osobę do innej cyfry na dłoni. Celem zabawy jest identyfikacja różnych ludzi
w szkole lub w domu, którzy mogą pomóc dziecku, gdy mają problem lub odczuwają
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stres.
Slajd 25
Jeśli znasz inne techniki lub masz inne pomysły włącz je tutaj. Możesz podzielić się
krótkimi przykładami ćwiczeń oddechowych i pomysłów na automasaż. Oto kilka
pomysłów, z których możesz skorzystać:
Automasaż
• Pocieraj ręce bardzo szybko, aż poczują się bardzo ciepłe, a następnie umieść
je na oczach i poczuj przenoszenie ciepła na twarz.
• Włóż palce do uszu i słuchaj bicia serca. Skoncentruj się na tym regularnym
rytmicznym dźwięku.
• Umieść kciuk za płatkiem ucha i delikatnie wykonuj małe kółka na płatku ucha palcem
wskazującym.
• Używając obu rąk, zacznij od środka czoła i delikatnie stukaj opuszkami palców
w czubek głowy, dotykając palcami karku i karku.
• Delikatnie ścisnij czubek nosa, a następnie delikatnie naciśnij miejsca pod oczami.
Ćwiczenia oddechowe
• Trzymaj przed sobą obie ręce i delikatnie dmuchaj na końcówki każdego palca
i kciuka, jakbyś gasił świeczki na torcie urodzinowym.
• Weź głęboki oddech, przytrzymaj nos i nadmuchaj policzki, jakbyś nurkował pod
wodą. Policz do trzech i powoli wypuść powietrze. Powtórz 2 lub 3 razy.
• Podczas wdechu powąchaj 3 lub 4 razy, a następnie powoli wypuść powietrze.
• Weź głęboki oddech i powoli wypuść go z płuc jako „ryk” jak lew!
• Weź głęboki oddech i wyobraź sobie, jak wydychasz płomienie jak pożeracz ognia.
Zobacz, jak daleko sięgają płomienie!
• Oddychaj powoli i powoli wypuszczaj powietrze. Powtórz kilka razy; wyobrażając
sobie, że twoje oddechy są jak fale, które przypływają i wypływają z falą.
• Weź głęboki oddech i powoli nadmuchaj “balon”. Wyobraź sobie, że “balon” się
powiększa. Zamknij oczy i pozwól balonowi powoli unosić się w powietrze.
• Weź głęboki oddech i ułóż usta w kształt litery „O”. Oddychaj cicho i równomiernie.
Wydmuchaj całe powietrze, a następnie weź kolejny głęboki oddech.
• Połóż dłonie na brzuchu i poczuj, jak bierzesz głęboki oddech, a twój brzuch unosi się
w górę. Oddychaj i poczuj, jak opada ci brzuch. Powtórz kilka razy.
Slajd 26 i 27
Dziecko nie zastosuje wszystkich tych strategii. Wybierz tylko to, co jest przydatne lub
co działa najlepiej u konkretnej osoby.

Slajd 28
Korzystając z wizualnych skryptów lub podpowiedzi, naucz dziecko, jak reagować,
gdy doświadczas różnych rodzajów emocji i sytuacji. Przydatne mogą być historyjki
społeczne (wyjaśnione bardziej szczegółowo w module 3).
12
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.

Slajd 29
W oparciu o techniki terapii poznawczo-behawioralnej, został stworzony program
“Strefy Regulacji”. Wykorzystuje on cztery kolory, aby pomóc uczniom zidentyfikować
uczucia i poziom wrażliwości oraz zapewnia strategie wspierające regulację
emocjonalną. Rozumiejąc, jak wykrywać sygnały płynące z ciała, jak czytać kontekst
społeczny i zastanawiając się, w jaki sposób ich zachowania wpływają na otaczające ich
osoby, uczniowie uczą się lepszej kontroli emocjonalnej, regulacji sensorycznej,
samoświadomości i umiejętności rozwiązywania problemów.
Slide 30
Zachowania prospołeczne - różne zachowania opiekuńcze i empatia, takie jak
pomaganie innym, dzielenie się, pocieszanie, uczucie troski lub współczucie, a także
współpraca z nimi.
Umiejętności te będą wymagały czasu i będą musiały być nauczane w miarę pojawiania
się różych sytuacji społecznych. Ważne jest łączenie poprzednich doświadczeń z obecną
sytuacją, ponieważ uczniowie z ASD mają problem z generalizacją.

13
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.

Moduł 2 Regulacja emocjonalna (szkoła specjalna)
Slajd 4
Należy podkreślić, że przyczyny takich zachowań mogą być różne. Często zachowania
są bardziej intensywne lub/i częstsze, gdy u ucznia rośnie rozregulowanie
emocjonalnie.
Slajd 6
Maslow (1943, 1954) stwierdził, że ludzkie zachowanie jest motywowane niezbędnymi
do spełnienia potrzebami wewnętrznymi, które mają określoną hierarchię.
Naszą podstawową potrzebą jest potrzeby biologiczne/fizyczne. Jeśli potrzeby
biologiczne są zapewnione, kolejną potrzebą jest stabilność emocjonalna
i bezpieczeństwo. Jeśli dziecko jest rozregulowane emocjonalnie, nie będzie gotowe
do nauki i nie będzie w stanie osiągnąć swojego pełnego potencjału w uczeniu się.
Slajd 8
Wyjaśnij krótko, bez wgłębiania się w szczegóły, każdy zamieszczony w tabeli czynnik
i wyjaśnij rolę nauczyciela we wspieraniu ucznia.
Slajd 9
Przedstawia trzy etapy regulacji emocjonalnej. Czwarty krok jest omówiony w głównej
wersji tego modułu.
Slajd 10
Upewnij się, że nauczyciele koncentrują się na pozytywnych emocjach u swoich
uczniów (szczęśliwy lub OK). Upewnij się, że jest to dobrze zrozumiane przed
zbadaniem przeciwnych emocji (smutne lub nie OK). Rozumienie emocji u dzieci z ASD
może wymagać ich wyraźnego wskazania/nazwania w sytuacjach, gdy ich doświadczają,
np. „Och - widzę, że lubisz jeść frytki! Czujesz się „szczęśliwy”.
Slajd 11
Nauczenie uczniów, jak oznaczać zdjęcia twarzy lub emocji, nie uczy faktycznego
rozumienia stanu emocjonalnego. To tylko etykietowanie słów na zdjęciach.
Slajd 12
Użycie zarysu „piernikowego ludzika” do zarejestrowania zmian fizycznych, które
zachodzą prodczas pojawienia się danej emocji pomaga dzieciom wyobrazić sobie wiele
różnic, które mogą być bardziej subtelne lub wewnętrzne, a także zewnętrzne
i widoczne dla wszystkich.

14
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.

Slajd 15
Dopasuj z dzieckiem różne kolory i liczby, które reprezentują emocje. Możesz być
zaskoczony, jakie kolory wybiorą - na przykład, jeśli ich ulubionym kolorem
jest czerwony, mogą identyfikować się z tym, że reprezentują szczęście, a nie gniew.
Dla większości dzieci wystarczająca jest skala od 1 do 5. Pamiętaj, że niektórzy
uczniowie mogą zrozumieć bardziej ograniczony zakres stanów emocjonalnych
(szczęśliwy, ok, smutny).
Slajd 16, 17
Podaj przykłady skal, które możesz udostępnić do pracy nad emocjami. Dzielenie się
pomocami i inspirowanie nauczycieli do tworzenia własnych pomocy terapeutycznych
jest ważne dla efektywności pracy z dzieckiem z ASD.

Slajd 19
Podziel uczestników na grupy cztero lub pięcioosobowe i przydziel każdej grupie prostą
emocję, np. szczęśliwy, smutny, zły, niespokojny. Jeśli masz większą grupę, być może
będziesz musiał użyć tej samej emocji dwa razy. Rozdaj dzieciom ilustracje
piernikowego ludzika wielkości A4 i poproś, aby pomyślały o tym, co dzieje się z ciałem
wewnątrz i na zewnątrz w przypadku konkretnej emocji. Podkreślaj takie fizyczne
objawy jak: mimika, szybkość oddychania, ton głosu itp. Zapisz, jakie sytuacje
wywoływałyby u nich określone emocje.
Slajd 20
Pamiętaj, że dzieci z autyzmem mają trudność z intuicyjnym łączeniem zachowań, myśli
i emocji.
Slajd 21
„Wczesne znaki ostrzegawcze” to subtelne, obserwowalne sygnały, które zachodzą
między komfortowymi a niepożądanymi stanami emocjonalnymi. Trzeba jednak
pamiętać, że u wielu uczniów zmiana stanu emocjonalnego nie jest wywołana
konkretnym powodem, ani zapowiadana przez sygnały ostrzegawcze. Przykładami
możliwych wczesnych znaków ostrzegawczych są: powtarzający się ruch lub hałas, żucie
odzieży, palców lub przedmiotu, zaciskanie pięści itp. Dla niektórych uczniów ważne
jest, aby dorośli byli świadomi występowania wczesnych znaków ostrzegawczych i nie
dopuszczali do eskalacji trudnych emocji. Jeśli uczeń ma odpowiednie możliwości
poznawcze, naucz go jak ma postępować, gdy doświadcza tych wczesnych znaków
ostrzegawczych. Nauczenie samoregulacji może wymagać wielu prób i podpowiedzi,
może trwać bardzo długo, zanim dziecko z ASD będzie w stanie samodzielnie
zidentyfikować.
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Slajdy 22 i 23
Ideą „Emocjonalnego zestawu narzędzi” (opracowanego przez Tony'ego Attwooda) jest
opracowanie różnych rodzajów pomocy, które pomogą w zmaganiach związanych
z negatywnymi emocjami (na przykład: lęk, gniew, depresja itp.). Podziel się z uczniami
przykładowymi zestawami narzędzi lub skrzynek, w tym niektórymi ze Slajdu 23.
“Pomocna dłoń”to odrysowana dłoń dziecka oraz zdjęcia lub napisane imiona
kluczowych dla dziecka osób lub zwierząt, z którymi dziecko ma dobre relacje. Przypisz
konkretną osobę do innej cyfry na dłoni. Celem zabawy jest identyfikacja różnych ludzi
w szkole lub w domu, którzy mogą pomóc dziecku, gdy mają problem lub odczuwają
stres.
Slajd 25
Jeśli znasz inne techniki lub masz inne pomysły włącz je tutaj. Możesz podzielić się
krótkimi przykładami ćwiczeń oddechowych i pomysłów na automasaż. Oto kilka
pomysłów, z których możesz skorzystać:
Automasaż
• Pocieraj ręce bardzo szybko, aż poczują się bardzo ciepłe, a następnie umieść je
na oczach i poczuj przenoszenie ciepła na twarz.
• Włóż palce do uszu i słuchaj bicia serca. Skoncentruj się na tym regularnym
rytmicznym dźwięku.
• Umieść kciuk za płatkiem ucha i delikatnie wykonuj małe kółka na płatku ucha palcem
wskazującym.
• Używając obu rąk, zacznij od środka czoła i delikatnie stukaj opuszkami palców
w czubek głowy, dotykając palcami karku i karku.
• Delikatnie ścisnij czubek nosa, a następnie delikatnie naciśnij miejsca pod oczami.
Ćwiczenia oddechowe
• Trzymaj przed sobą obie ręce i delikatnie dmuchaj na końcówki każdego palca
i kciuka, jakbyś gasił świeczki na torcie urodzinowym.
• Weź głęboki oddech, przytrzymaj nos i nadmuchaj policzki, jakbyś nurkował pod
wodą. Policz do trzech i powoli wypuść powietrze. Powtórz 2 lub 3 razy.
• Podczas wdechu powąchaj 3 lub 4 razy, a następnie powoli wypuść powietrze.
• Weź głęboki oddech i powoli wypuść go z płuc jako „ryk” jak lew!
• Weź głęboki oddech i wyobraź sobie, jak wydychasz płomienie jak pożeracz ognia.
Zobacz, jak daleko sięgają płomienie!
• Oddychaj powoli i powoli wypuszczaj powietrze. Powtórz kilka razy; wyobrażając
sobie, że twoje oddechy są jak fale, które przypływają i wypływają z falą.
• Weź głęboki oddech i powoli nadmuchaj “balon”. Wyobraź sobie, że “balon” się
powiększa. Zamknij oczy i pozwól balonowi powoli unosić się w powietrze.
• Weź głęboki oddech i ułóż usta w kształt litery „O”. Oddychaj cicho i równomiernie.
Wydmuchaj całe powietrze, a następnie weź kolejny głęboki oddech.
• Połóż dłonie na brzuchu i poczuj, jak bierzesz głęboki oddech, a twój brzuch unosi się
w górę. Oddychaj i poczuj, jak opada ci brzuch. Powtórz kilka razy.
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Slajdy 26 i 27
Dziecko nie zastosuje wszystkich tych strategii. Wybierz tylko to, co jest przydatne
lub co działa najlepiej u konkretnej osoby.
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Moduł 3 Umiejętności społeczne (szkoła ogólnodostępna)
Slajd 3
Pamiętaj, że profil każdego dziecka będzie inny. To tylko przykłady niektórych
możliwych problemów z socjalizacją.
Slajd 5
Przed pokazaniem slajdu poproś uczestników o własne pomysły na temat umiejętności
społecznych. Mogą to być dodatkowe umiejętności, które chcesz dodać do tego slajdu.
Slajdy 7 i 8
Slajdy te można wykorzystać jako listę kontrolną, aby sprawdzić, jakich umiejętności
należy nauczyć ucznia.

Slajd 9
Rozwijanie umiejętności konwersacji opisano bardziej szczegółowo w module 1.

Slajd 11
Zamień na odpowiednie pod względem kulturowym tradycyjne gry z twojego regionu
lub kraju.
Slajd 12
Jeśli masz inne przykłady wizualizacji, historyjek społecznych lub skryptów, udostępnij
je uczestnikom.
Slajd 13
Techniki tej należy używać, gdy dziecko z ASD należy do grupy (gra lub bierze udział w
zajęciach grupowych). Możesz użyć podpowiedzi wizualnej, aby wskazać „zamrożenie”.
Ćwicz „zamrożenie” przed wprowadzeniem go do aktywności, aby wszyscy wiedzieli, że
się zatrzymują są przez chwilę bardzo cicho i spokojnie.
Slajd 17
Ten slajd pokazuje jak myśli, zachowania i uczucia łączą się ze sobą. Dzieci z autyzmem
często muszą nauczyć się tych procesów, muszą wiedzieć, że każdy z tych procesów na
siebie oddziałuje - więc na przykład nasze myśli nie są izolowane, ale wpływają na nasze
18
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.

zachowanie itp. Koncepcja społecznego myślenia pomaga w uczeniu rozumienia
wzajemnego wpływu myśli, emocji i uczuć.
Slajd 18
Ta książka jest dostępna w wielu językach. Została dostosowana do dzieci w wieku 6 lat
i starszych.
Slajd 19
Te słowa są podstawowym słownictwem teorii Myślenia Społecznego, która została
wykorzystana w książce „Jesteś detektywem społecznym”.
Uczniowie uczą się wypracowywać „oczekiwane” zachowanie za pomocą narzędzi
Społecznego Detectywa (oczy, uszy i mózg), dzięki temu dowiadują się, co to jest
„inteligentne zgadywanie” (co ludzie neurotypowi robią intuicyjnie) i rozwijają swoje
„inteligentne podejście społeczne” (pozytywna nazwa umiejętności społecznych). Jeśli
nie wykorzystają swoich społecznych umiejętności detektywistycznych, mogą zgadywać
i zachowywać się w „nieoczekiwany sposób”. Inne osoby mogą mieć „niewygodne” (a
nie złe, niepożądane) myśli na ich temat.
Slajd 20
Ważne jest użycie neutralnych pojęć do opisu zachowania – zachowanie oczekiwane i
nieoczekiwane.
Slajdy 21 i 22
Pokaż uczestnikom różne przykłady mapowania zachowań i podkreśl różnorodność
konkretnych sytuacji społecznych, które mogą być wykorzystane jako tematy
mapowania.

Slajdy 24 i 25
Przykłady sytuacji i sposób tworzenia mapy zachowań społecznych.
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Slajd 26
Każdej grupie zapewnij arkusz papieru formatu A3, na których zapisane są nagłówki ze
slajdów 24 i 25. Upewnij się, że uczestnicy analizują bardzo konkretną sytuację - nie
wybieraj sytuacji ogólnej, ponieważ trudniej jest ją rozwiązać za pomocą mapy. Przed
rozpoczęciem ćwiczenia możesz przeczytać listę sytuacji społecznych, które mogą wziąć
pod uwagę.
Slajd 29
Jeśli masz w swoim języku przykłady historyjek społecznych podziel się nimi z
uczestnikami szkolenia.
Slajdy 32–38
Te slajdy szczegółowo opisują, jak stworzyć komiksową rozmowę po określonej trudnej
sytuacji lub nieporozumieniu społecznym. Możesz podać uczestnikom własne przykłady
z życia.
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Moduł 3 Umiejętności społeczne (szkoła specjalna)
Slajd 3
Przed pokazaniem slajdu poproś uczestników o własne pomysły na temat umiejętności
społecznych. Mogą to być dodatkowe umiejętności, które chcesz dodać do tego slajdu.
Slajd 5
Podkreśl, że profil towarzyski każdego dziecka jest inny. Osobowość może również
wpływać na ich umiejętności społeczne - dziecko może naturalnie być ekstrawertykiem
lub introwertykiem. Cechy te nie są związane z autyzmem.
Slajdy 7 i 8
Slajdy te można wykorzystać jako listę kontrolną, aby sprawdzić, jakich umiejętności
należy nauczyć ucznia.

Slajd 9
Nauczyciele często nie doceniają znaczenia nauczania umiejętności zabawy, ponieważ
większość dzieci w naturalny sposób nabyła tę umiejętności w wieku ok. pięciu lat.
Umiejętności te stanowią podstawę udanych interakcji społecznych. Dzieci z autyzmem
nie uczą się tych umiejętności w sposób naturalny i muszą one podlegać dyskretnemu
prcesowi nauczania.
Slajd 10
Jest to pokazuje progeres umiejętności zabawy. Zacznij uczyć od poziomu umiejętności,
którego uczeń nie umie.
Slajd 11
Intensywna interakcja to technika, która ma na celu pomóc dzieciom na wczesnym
etapie rozwoju (autyzm lub poważne trudności w nauce). Koncentruje się na wczesnych
zdolnościach interakcji - jak cieszenie się z przebywania z innymi ludźmi, reagowanie na
innych, wchodzenie w interakcje, znajomość fundamentalnych procedur
komunikacyjnych. Podejście to uczy i rozwija takie umiejętności, jak: nauka kontaktu
wzrokowego, mimiki, wokalizacji prowadzących do mowy, zmienianie się w rozmowie i
struktura komunikacji. Podejście to opracował Dave Hewett, który założył Intensive
Interaction
Institute.
Więcej
informacji
można
znaleźć
na
stronie
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www.intensiveinteraction.org.
Slajd 12
Rozpoczynając interakcję z dzieckiem, powinieneś pamiętać, że nie prowadzisz podążasz za zainteresowaniami dziecka i pracujesz w jego tempie (nie swoim). Jeśli
masz przykłady użycia podobnych technik z uczniem, pokaż je uczestnikom w tym
miejscu.
Slide 13
Ważne jest, aby zaplanować czas na rozwój umiejętności zabawy. Dziel się działaniami
i pomysłami z rodzicami lub opiekunami.
Slajd 14
W parach lub małych grupach uczestnicy omawiają, w jaki sposób rozwijają
umiejętności społeczne poprzez zabawę, używając prostych przedmiotów, które
powinny być dostępne w większości klas. Podziel uczestników na grupy i poproś,
aby zastanowili się jak wykorzystać przedmioty z listy do rozwijania umiejętności
zabawy wymienionych na slajdzie. Omów wyniki pracy grupowej.
Slajdy 15 i 16
Zamień na odpowiednie pod względem kulturowym tradycyjne gry z Twojego regionu
lub kraju.

Slajd 19
Jeśli masz w swoim języku przykłady historyjek społecznych podziel się nimi
z uczestnikami szkolenia.
Slajd 20
Możesz poprosić delegatów o opracowanie w grupach i przeczytanie różnych wstępów,
środkowych części i wniosków z opowiadań.
Slajd 24
Podkreśl, że pisanie historyjki społecznej wymaga myślenia nie ogólnego,
ale o konkretnym uczniu i konkretnej sytuacji. Trenerzy mogą chodzić po sali i udzielać
wskazówek podczas pisania historyjek, jeśli będzie czas, poproś o odczytanie.
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Moduł 4 Potrzeby sensoryczne (szkoła ogólnodostępna i specjalna) – wersja
wprowadzająca
Slajd 4
Krótko przedstaw siedem zmysłów człowieka. Każdy zmysł zostanie omówiony
oddzielnie w dalszej części prezentacji.
Więcej znajdziesz: http://www.7senses.org.au/wp-content/uploads/2013/09/7-SensesStreet-Day-What-are-the-7-Senses_.pdf
Slajd 5
Wyjaśnij krótko, na czym polega wyjątkowość funkcjonowania zmysłów dla każdej
osoby. Każdy człowiek może mieć różne profile wrażliwości sensorycznej – każdy zmysł
może u każdego człowieka mieć różny próg wrażliwości.
Slajd 6
Omów krótko informacje na slajdzie, poniższe slajdy zawierają dokłądniejszą
charakterystykę każdego ze zmysłów.
Slajd 8
Omów krótko informacje na slajdzie, poniższe slajdy zawierają dokłądniejszą
charakterystykę każdego ze zmysłów.
Slajd 9
Ten slajd przedstawia różnice w przetwarzaniu wizualnym. Omów każde okienko
i podaj jak najwięcej rzeczywistych przykładów.
Slajd 11
Ten slajd wprowadza różnice w przetwarzaniu dźwięku. Omów każde okienko i podaj
jak najwięcej przykładów z życia.
Slajd 13
Ten slajd wprowadza różnice w procesach węchowych i smakowych. Omów każde
okienko i podaj jak najwięcej rzeczywistych przykładów.
Slajd 15
Zapytaj uczestników: „Jak czujemy, gdy jesteśmy w strefie komfortu? Jak to jest,
gdy jesteśmy poza strefą komfortu? ”
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Slajd 16
Upewnij się, że uczestnicy zdają sobie sprawę, że umiejętność koncetrowania uwagi
oznacza, że nasz system przedsionkowy znajduje się w optymalnej strefie - możesz
pomóc dzieciom koncentrować uwagę poprzez wykonywanie odpowiednich czynności
ruchowcyh.
Pomaga to zarówno tym, którzy szukają informacji przedsionkowej poprzez nadmierną
aktywność (wiercenie się, bieganie), jak również bycie pasywnym (hipo) (powolne,
śnienie na jawie).
Dzieci zarówno z hipo, jak i hiper aktywnością potrzebują więcej czynności
przedsionkowych, aby znaleźć się w optymalnej strefie.
Slajd 17
Ten slajd wprowadza różnice w przetwarzaniu dźwięku. Omów każde okienko i podaj
jak
najwięcej
przykładów
z
życia.
Możesz
wykorzystać
film:
https://www.youtube.com/watch?v=pEbILhUc1Pc
Slajd 19
Ten slajd wprowadza różnice w przetwarzaniu proprioceptywnym. Omów każde
okienko i podaj jak najwięcej przykładów z życia. Możesz wykorzystać film:
https://www.youtube.com/watch?v=b2iOliN3fAE&t=11s
Slajd 21
Ten slajd wprowadza różnice w przetwarzaniu za pomocą dotyku. Omów każde okienko
i podaj jak najwięcej przykładów z życia.
Slajd 24
Ćwiczenie - rozdaj uczestnikom profil sensoryczny, aby uzupełnić go z myślą o uczniu.
Możesz użyć sensorycznej listy kontrolnej, takiej jak ta z Autism Education Trust (na
podstawie listy kontrolnej profilu sensorycznego Bogdashina, 2003). Lista kontrolna
znajduje się w załączniku A:
file:///C:/Users/targe/Downloads/AET%20Sensory%20Assessment%20checklist.pdf
lub
http://cnyspeechpathology.com/wp-content/uploads/2014/12/Short-SensoryProfile.pdf
Slajd 25
Zrób krótki przegląd każdego z tych podejść. Więcej informacji na temat każdego
podejścia można znaleźć na następujących stronach internetowych:
https://www.sensoryintegration.org.uk/What-is-SI
https://www.snoezelen.info/history/
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https://tacpac.co.uk/
https://www.cpft.nhs.uk/Documents/Miscellaneous/Sensory%20Motor%20Circuits.pdf
Slajd 26
Są to pomysły do wypróbowania, gdy uczeń jest w stanie podwyższonego pobudzenia
zmysłowego.
Slajd 27
Są to pomysły, które można wypróbować, gdy uczeń doświadcza pobudzenia
zmysłowego.
Slajd 29
Pomysły na zmiany środowiska w salach lekcyjnych na środowisko przyjazne
sensorycznie znajdują się w module 5 Adaptacje i modyfikacje.
Slajd 30
Dodaj / usuń wszelkie pomoce zgodnie z potrzebami.
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Moduł 4 Potrzeby sensoryczne (szkoła ogólnodostępna i specjalna) – wersja
zaawansowana
Slajd 4
W razie potrzeby wyjaśnij / omów siedem zmysłów.
Slajd 6 i 7
Wybierz slajd dla nauczycieli szkół specjalnych lub głównego nurtu. Pomyśl o własnych
przykładach zachowań hiporeaktywnych (podwrażliwych) i hiperreaktywnych
(nadwrażliwych).

Slajd 9
Zapytaj uczestników: „Jak czujemy, gdy jesteśmy w strefie komfortu? Jak to jest, gdy
jesteśmy poza strefą komfortu?”
Slajd 14
Na podstawie modelu Dunna wyjaśnij, że istnieją cztery sposoby radzenia sobie z
problemami sensorycznymi, w zależności od czułości (hipo- lub hiper-) i rodzaju
reaktywności (aktywnej lub pasywnej).
Dzieci podwrażliwe mają wysoki próg pobudzenia.
Nadwrażliwe dzieci mają niski próg pobudzenia.
(1) poszukiwanie wrażeń (wysoki próg i aktywna strategia samoregulacji) - CIEMNY
SZARY
(2) unikanie sensoryczne (niskie progi i aktywna strategia samoregulacji) - CZERWONY
(3) wrażliwość na bodźce (strategia niskiego progu i pasywna samoregulacja) - ŻÓŁTA
(4) niska rejestracja (strategia wysokiego progu i pasywna samoregulacja) - JASNY
SZARY
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Poniższe slajdy przedstawiają te cztery typy problemów sensorycznych oraz omawiają:
- przykłady zachowań - jak rozpoznać, że dziecko ma dany problem,
- ogólne strategie pomocy dla konkretengo typu sensorycznego,
- przykłady, pomysły strategii dla wszystkich zmysłów.
Slajd 15-18
Obszar (4) niski poziom rejestracji (wysoki próg i strategia samoregulacji pasywnej) JASNY SZARY
- Slajd 15 - przykłady zachowań - jak rozpoznać, że dziecko ma ten problem
- Slajd 16 - ogólne strategie pomocy dla tego typu
- Slajd 17-18 - przykłady, pomysły strategii dla wszystkich zmysłów

Slajd 19-22
Obszar (1) poszukiwanie wrażeń (wysoki próg i aktywna strategia samoregulacji) CIEMNY SZARY
- Slajd 19 - przykłady zachowań - jak rozpoznać, że dziecko ma ten problem
- Slajd 20 - ogólne strategie pomocy dla tego typu
- Slajd 21-22 - przykłady, pomysły strategii dla wszystkich zmysłów
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Slajd 23-26
Obszar (3) wrażliwość na bodźce (strategia niskiego progu i pasywnej samoregulacji) ŻÓŁTA
- Slajd 23 - przykłady zachowań - jak rozpoznać, że dziecko ma ten problem
- Slajd 24 - ogólne strategie pomocy dla tego typu
- Slajd 25-26 - przykłady, pomysły strategii dla wszystkich zmysłów

Slajd 27-30
Obszar (2) omijanie sensoryczne (niskie progi i aktywna strategia samoregulacji) CZERWONY
- Slajd 27 - przykłady zachowań - jak rozpoznać, że dziecko ma ten problem
- Slajd 28 - ogólne strategie pomocy dla tego typu
- Slajd 29-30 - przykłady, pomysły strategii dla wszystkich zmysłów

Slajd 32
Ćwiczenie - rozdaj uczestnikom profil sensoryczny, aby uzupełnić go z myślą o uczniu.
Możesz użyć sensorycznej listy kontrolnej, takiej jak ta z PSTIS dostępnej pod linkiem
https://pstis.pl/pl/html/index.php?str=podstrona_kwestionariusz
lub Autism Education Trust (na podstawie listy kontrolnej profilu sensorycznego
Bogdashina, 2003). Lista kontrolna znajduje się w załączniku A:
file:///C:/Users/targe/Downloads/AET%20Sensory%20Assessment%20checklist.pdf
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http://cnyspeechpathology.com/wp-content/uploads/2014/12/Short-SensoryProfile.pdf
Slajd 34
Slajd prezentuje przykład “diety sensorycznej”, która gwarantuje dobre odżywianie
mózgu, aby mógł on dobrze funkcjonować. Dziecko z ASD musi mieć zapewnioną
odpowiednią dietę oraz odpowiednie bodźce.
Slajd 41
Dodaj przykłady publikacji w swoim kraju.
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Moduł 5 Modyfikacje i adaptacje (szkoła ogólnodostępna)
Slajd 3
Prezentacja obejmuje 4 kluczowe obszary: metody nauczania skuteczne dla dzieci
z autyzmem, problemy dotyczące treści nauczania, adaptacje korzystne dla środowiska
uczenia się oraz pomysły dotyczące oceny efektów uczenia się. Obszary te są
omówione oddzielnie. W prawym, górnym roku jest zamieszczona informacja,
w którym obszarze znajdują się omawiane treści.
Pamiętaj, aby podkreślić, że istnieje ogromna różnica w zdolnościach dzieci
z autyzmem. Niektóre mogą wymagać więcej dostosowań środowiska i programu
nauczania w klasie niż inne. Nie każde dziecko będzie wymagało każdej z tych strategii.
Pomyśl dokładnie o wyjątkowych cechach swojego ucznia. W razie potrzeby dopasowuj
i dostosowuj podejścia i strategie, aby zmniejszyć stress dzieci, promować
ich niezależność i maksymalizować potencjał.
Ważne jest, aby odnosić się do przykładów i pomysłów, tóre mogą być pomocne dla
uczestników kursu.
Slajd 4
Dostosowania przewidują, że studenci szkół specjalnych mogą dostosować się
do środowiska uczenia się bez zmiany standardów programów nauczania.
Uczniowie szkół specjalnych potrzebują dostosowania programu nauczania do swoich
indywidualnych potrzeb, a nauczyciele mogą ich oceniać inaczej niż uczniów
z głównego nurtu.
Zarówno adaptacje, jak i modyfikacje pomagają uczniom ze specjalnymi potrzebami
w nauce.
Slajd 5
Zmiany i dostosowania wprowadzone dla uczniów z autyzmem wspierają wielu innych
uczniów w klasie, którzy mają dodatkowe potrzeby lub jeśli język ojczysty nie jest ich
pierwszym językiem. Wiele z tych podejść pomoże również uczniom, którzy mają
wysoki poziom lęku, schorzenia neurologiczne (takie jak ADHD) lub inne problemy
ze zdrowiem psychicznym. Nauczyciele skorzystają, ponieważ uczeń będzie bardziej
pewny siebie i niezależny w nauce, a zatem powinien potrzebować mniej
indywidualnego wsparcia.
Slajd 6
Aby dowiedzieć się więcej na temat metod nauczania strukturalnego stosowanych
w ABA i TEACCH, możesz odwiedzić następujące strony internetowe:
https://www.autismspeaks.org/applied-behavior-analysis-aba-0
https://www.autism.org.uk/about/strategies/teacch.aspx
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Slajd 9
Należy pamiętać, że minimalizacja fizycznej struktury nie jest celem, uczniowie będą
odnosić sukcesy dzięki jej zastosowaniu. Zmniejszenie struktury grozi utratą
dotychczasowych postępów. Struktura jest tym samym dla ucznia z ASD co okulary
dla ucznia słabo widzącego. Nie można zabrać okularów tylko dlatego, że w tym
momencie dziecko czyta i uważasz, że już ich nie będą potrzebować.
Slajdy 11 i 12
Harmonogramy wizualne zmniejszają poziom lęku u dzieci z autyzmem, a tym samym
zmniejszają możliwe występowanie trudnych zachowań, zapewniając strukturę
do organizowania i przewidywania codziennych i cotygodniowych wydarzeń.
Graficzne harmonogramy pomagają uczniowi w niezależnym przechodzeniu między
zajęciami i środowiskami, pokazując co dalej trzeba robić.
Graficzne harmonogramy opierają się na strategii „najpierw”; to znaczy „najpierw roisz
to …, potem robisz …..”, a nie podejście „jeśli-to” (tj. „jeśli robisz…., to możesz
zrobić…”). Różne dzieci będą wymagały różnych poziomów informacji w celu
zmniejszenia lęku, co nie zawsze jest związane z ich możliwościami poznawczymi.
Niektórzy uczniowie nie mają aż tak dużych problemów z planowaniem
i organizowaniem oraz lepiej się dostosowują do wymagań otoczenia- inni będą
wymagali wielu szczegółowych podpowiedzi w ciągu dnia. Pamiętaj, że każde dziecko
z autyzmem jest inne.
Upewnij się, że usuwasz ukończone ćwiczenia, aby uczeń miał poczucie osiągnięcia
i ukończenia. Wtedy jasne jest, jakie działanie będzie następne.
Ilu z was zaznacza elementy na liście lub kalendarzu? Jakie to uczucie?
Slajd 13
System pracy pokazuje, jak wykonać zadanie lub działanie. Wizualnie dzieli go
na znaczące, łatwe do opanowania etapy i zachęca do niezależności.
Pamiętaj: krok po kroku
• Ustal priorytety, nie próbuj uczyć więcej niż jednej nowej rzeczy na raz
• Organizuj zadania, aby uczniowie wiedzieli, co robić i ile; zapewnij uczniom możliwość
sprawdzenia co dalej, czasu trwania zadania, kiedy skończą itp.
• Zadania powinny zostać umieszczane w sekwencjach.
• Systemy pracy są zindywidualizowane według poziomu zrozumienia
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• Systemy pracy mogą być używane do pracy indywidualnej i grupowej.
• Zakończ, jeśli dziecko tego potrzebuje satysfakcjonującym działaniem motywującym
lub odstresowującym ucznia
Slajd 14
Zadbaj, aby zadania do zrobienia miały wizualną strukturę. Wizualna struktura pracy
pokaże dziecku, jakie zadania powinien wykonać podczas lekcji i w jakiej kolejności.
Zadania do wykonania powinny znajdować się po lewej stronie (lub na półkach)
i są identyfikowane za pomocą zdjęć (które mogą odnosić się do zainteresowań
dziecka). Pasek na rzepy na stole umożliwia dołączenie pasujących zdjęć do zadań
zaplanowanych podczas zajęć (system pracy).
Dziecko znajduje odpowiednie zdjęcie, dopasowuje je do zadania, wykonuje to zadanie,
ustawia je jako „ukończone”.
Trwa to do momentu, gdy pojawi się ostatnia zapowiedź wizualna aktywności,
być może o charakterze motywującym, np. komputer.
Dzięki pomocom wizualnym dziecko może wracać do struktury zadań wielokrotnie, jeśli
potrzebuje pomocy w zrozumieniu - przyjmowaniu, recenzowaniu, reagowaniu
i zapamiętywaniu.
NIE zakładaj, że uczniowie rozumieją wszystko, co im powiedziano. Często nie. Pomyśl
o wszystkich wizualnych wskazówkach, które występują naturalnie (gesty, ruchy ciała,
mimika, działania innych dzieci ...). Uczniowie z ASD mogą przegapić wiele z tych
niewerbalnych wskazówek komunikacyjnych.
Ważne jest, aby zrozumieć styl wizualnego uczenia się dziecka oraz sposób, w jaki
przyjmuje informacje, przetwarzaja je i wyrażaja zrozumienie sytuacji, a następnie
zapewniaj dodatkowe podpowiedzi wizualne, których uczeń potrzebuje.
Slajd 16
Większość dzieci będzie mogła postępować zgodnie z instrukcją: „otwórz książki, napisz
datę i tytuł - nie zapomnij go podkreślić, a następnie zacznij liczyć”. Jednak wiele dzieci
z autyzmem potrzebuje skorzystać z takiej pisemnej listy kontrolnej.
Slajd 21
Skorzystaj z semantycznych map, diagramów i stron z opowieściami, aby pomóc mu
w odnalezieniu kluczowych informacji. Większość uczniów z ASD uważa, że wszystkie
fakty są ważne, więc mogą mieć trudności ze znalezieniem najważnjeszych treści.
Użyj szablonu (lub ramki do pisania). Ta strategia daje mu także konkretne informacje
na temat twoich oczekiwań dotyczących jego pracy pisemnej.
Podaj przykład tego, jak ma wyglądać. Pomoże mu to zrozumieć oczekiwania.
Bądź konkretny (ile akapitów z iloma zdaniami w każdym akapicie) dla każdego
podanego zadania, aby uczeń dokładnie wiedział, co powinien zrobić i kiedy będzie
wiedział, że zakończył zadanie.
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Lub rozważ użycie skryptu czy wykorzystania wysokiej technologii, aby pomóc
w zapisaniu pomysłów ucznia w formie pisemnej. Często niechęć do samego pisania
jest barierą w tworzeniu pracy.
Slajd 32
Zapytaj uczestników, co zostanie osiągnięte dzięki odpowiednio dostosowanemu
środowisku uczenia się. Omów każde z niebieskich okienek.
Slajd 33
Pamiętaj, że to, co większość uczniów traktuje jak wskazówki do dostrojenia się
do sytuacji, będzie bardzo trudne dla dziecka z autyzmem i różnicami sensorycznymi.
Staraj się pamiętać, jakie mogą być ich doświadczenia w środowisku klasowym
i odpowiednio się dostosuj.
Slajd 34
Jasne zdefiniowanie zasad i oczekiwań w środowisku klasowym może pomóc uczniowi
dobrze się czuć i być przygotowanym do nauki. Do tych zasad i oczekiwań można się
w razie potrzeby odwoływać i stale je przypominać.
Slajd 35
Omów w małych grupach odpowiednie efekty uczenia się dla uczniów. Ważne jest,
aby pamiętać, że cele uczenia się powinny być nie tylko skoncetrowane na szkolnych
zadaniach, ale także powinny przygotować dziecko do życia poza szkołą.
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Moduł 5 Modyfikacje i adaptacje (szkoła specjalna)
Slajd 3
Prezentacja obejmuje 4 kluczowe obszary: metody nauczania skuteczne dla dzieci
z autyzmem, problemy dotyczące treści nauczania, adaptacje korzystne dla środowiska
uczenia się oraz pomysły dotyczące oceny efektów uczenia się. Obszary te są
omówione oddzielnie. W prawym, górnym roku jest zamieszczona informacja,
w którym obszarze znajdują się omawiane treści.
Pamiętaj, aby podkreślić, że istnieje ogromna różnica w zdolnościach dzieci
z autyzmem. Niektóre mogą wymagać więcej dostosowań środowiska i programu
nauczania w klasie niż inne. Nie każde dziecko będzie wymagało każdej z tych strategii.
Pomyśl dokładnie o wyjątkowych cechach swojego ucznia. W razie potrzeby dopasowuj
i dostosowuj podejścia i strategie, aby zmniejszyć stress dzieci, promować
ich niezależność i maksymalizować potencjał.
Ważne jest, aby odnosić się do przykładów i pomysłów, tóre mogą być pomocne
dla uczestników kursu.
Slajd 4
Dostosowania przewidują, że studenci szkół specjalnych mogą dostosować się
do środowiska uczenia się bez zmiany standardów programów nauczania.
Uczniowie szkół specjalnych potrzebują dostosowania programu nauczania do swoich
indywidualnych potrzeb, a nauczyciele mogą ich oceniać inaczej niż uczniów
z głównego nurtu.
Zarówno adaptacje, jak i modyfikacje pomagają uczniom ze specjalnymi potrzebami
w nauce.
Slajd 5
Zmiany i dostosowania wprowadzone dla uczniów z autyzmem wspierają wielu innych
uczniów w klasie, którzy mają dodatkowe potrzeby lub jeśli język ojczysty nie jest ich
pierwszym językiem. Wiele z tych podejść pomoże również uczniom, którzy mają
wysoki poziom lęku, schorzenia neurologiczne (takie jak ADHD) lub inne problemy
ze zdrowiem psychicznym. Nauczyciele skorzystają, ponieważ uczeń będzie bardziej
pewny siebie i niezależny w nauce, a zatem powinien potrzebować mniej
indywidualnego wsparcia.
Slajd 6
Aby dowiedzieć się więcej na temat metod nauczania strukturalnego stosowanych
w ABA i TEACCH, możesz odwiedzić następujące strony internetowe:
https://www.autismspeaks.org/applied-behavior-analysis-aba-0
https://www.autism.org.uk/about/strategies/teacch.aspx
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Slajd 9
Należy pamiętać, że minimalizacja fizycznej struktury nie jest celem, uczniowie będą
odnosić sukcesy dzięki jej zastosowaniu. Zmniejszenie struktury grozi utratą
dotychczasowych postępów. Struktura jest tym samym dla ucznia z ASD co okulary
dla ucznia słabo widzącego. Nie można zabrać okularów tylko dlatego, że w tym
momencie dziecko czyta i uważasz, że już ich nie będą potrzebować.
Slajdy 11 i 12
Harmonogramy wizualne zmniejszają poziom lęku u dzieci z autyzmem, a tym samym
zmniejszają możliwe występowanie trudnych zachowań, zapewniając strukturę
do organizowania i przewidywania codziennych i cotygodniowych wydarzeń.
Graficzne harmonogramy pomagają uczniowi w niezależnym przechodzeniu między
zajęciami i środowiskami, pokazując co dalej trzeba robić.
Graficzne harmonogramy opierają się na strategii „najpierw”; to znaczy „najpierw roisz
to …, potem robisz …..”, a nie podejście „jeśli-to” (tj. „jeśli robisz…., to możesz
zrobić…”). Różne dzieci będą wymagały różnych poziomów informacji w celu
zmniejszenia lęku, co nie zawsze jest związane z ich możliwościami poznawczymi.
Niektórzy uczniowie nie mają aż tak dużych problemów z planowaniem
i organizowaniem oraz lepiej się dostosowują do wymagań otoczenia- inni będą
wymagali wielu szczegółowych podpowiedzi w ciągu dnia. Pamiętaj, że każde dziecko
z autyzmem jest inne.
Upewnij się, że usuwasz ukończone ćwiczenia, aby uczeń miał poczucie osiągnięcia
i ukończenia. Wtedy jasne jest, jakie działanie będzie następne.
Ilu z was zaznacza elementy na liście lub kalendarzu? Jakie to uczucie?
Slajd 13
System pracy pokazuje, jak wykonać zadanie lub działanie. Wizualnie dzieli go
na znaczące, łatwe do opanowania etapy i zachęca do niezależności.
Pamiętaj: krok po kroku
• Ustal priorytety, nie próbuj uczyć więcej niż jednej nowej rzeczy na raz
• Organizuj zadania, aby uczniowie wiedzieli, co robić i ile; zapewnij uczniom możliwość
sprawdzenia co dalej, czasu trwania zadania, kiedy skończą itp.
• Zadania powinny zostać umieszczane w sekwencjach.
• Systemy pracy są zindywidualizowane według poziomu zrozumienia
• Systemy pracy mogą być używane do pracy indywidualnej i grupowej.
• Zakończ, jeśli dziecko tego potrzebuje satysfakcjonującym działaniem motywującym
lub odstresowującym ucznia
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Slajd 14
Zadbaj, aby zadania do zrobienia miały wizualną strukturę. Wizualna struktura pracy
pokaże dziecku, jakie zadania powinien wykonać podczas lekcji i w jakiej kolejności.
Zadania do wykonania powinny znajdować się po lewej stronie (lub na półkach)
i są identyfikowane za pomocą zdjęć (które mogą odnosić się do zainteresowań
dziecka). Pasek na rzepy na stole umożliwia dołączenie pasujących zdjęć do zadań
zaplanowanych podczas zajęć (system pracy).
Dziecko znajduje odpowiednie zdjęcie, dopasowuje je do zadania, wykonuje to zadanie,
ustawia je jako „ukończone”.
Trwa to do momentu, gdy pojawi się ostatnia zapowiedź wizualna aktywności,
być może o charakterze motywującym, np. komputer.
Dzięki pomocom wizualnym dziecko może wracać do struktury zadań wielokrotnie, jeśli
potrzebuje pomocy w zrozumieniu - przyjmowaniu, recenzowaniu, reagowaniu
i zapamiętywaniu.
NIE zakładaj, że uczniowie rozumieją wszystko, co im powiedziano. Często nie. Pomyśl
o wszystkich wizualnych wskazówkach, które występują naturalnie (gesty, ruchy ciała,
mimika, działania innych dzieci ...). Uczniowie z ASD mogą przegapić wiele z tych
niewerbalnych wskazówek komunikacyjnych.
Ważne jest, aby zrozumieć styl wizualnego uczenia się dziecka oraz sposób, w jaki
przyjmuje informacje, przetwarzaja je i wyrażaja zrozumienie sytuacji, a następnie
zapewniaj dodatkowe podpowiedzi wizualne, których uczeń potrzebuje.
Slajd 20
Pomocny może być profil preferencji, który identyfikuje aktywności czy rzeczy
preferowane przez ucznia. Tę listę „lubię i nie lubię” można opracować z pomocą
rodziny i udostępnić wszystkim pracownikom szkoły.
Uczniowie z autyzmem zazwyczaj nie są motywowani przez innych uczniów, wolą fakty
niż fikcję, koncentrują się głównie na swoich ulubionych zainteresowaniach
(na przykład transport, konie itp.)
Slajd 21
Zapytaj uczestników szkolenia, co zostanie osiągnięte dzięki odpowiednio
dostosowanemu środowisku uczenia się. Omów każde z zielonych okienek.
Slajd 22
Przypomnienie - wiele z tych pomysłów zostało omówionych w module 4.
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Slajd 24
Struktura wizualna może zbudowana za pomocą obrazu, fotografii, tekstu lub
prawdziwego obiektu - w zależności od umiejętności i możliwości.
Slajd 25
Pamiętaj, że korzystanie z podpowiedzi wizualnych powinno odbywać się cały czas,
a nie tylko wtedy, gdy są zestresowane (powinien to być zwykły sposób pracy).
Wiadomości wizualne są łatwiejsze do zrozumienia dla uczniów z autyzmem - jednak
wciąż zbyt często używamy instrukcji werbalnych.
Slajd 27
Zwróć uwagę, jak ważne jest intuicyjne rozumienie, co należy zrobić
ze zwizualizowanymi zadaniami - nawet bez wyjaśnienia. Pamiętaj, aby zadania były jak
najbardziej przejrzyste i łatwe do zrozumienia.
Możesz podzielić się kilkoma przykładami z własnej praktyki zawodowej.
Slajd 28
Omów w małych grupach odpowiednie efekty uczenia się dla uczniów. Ważne jest,
aby pamiętać, że cele uczenia się powinny być nie tylko skoncetrowane na szkolnych
osiągnięciach, ale także powinny przygotować dziecko do życia poza szkołą.
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Moduł 6 Trudne zachowania (szkoła ogólnodostępna i specjalna)
Slajd 3
Zapytaj uczestników, jakie zachowania stanowią dla nich wyzwanie, są dla nich
problematyczne, być może mogą dodać do listy dodatkowe trudne zachowania. Poproś
uczestników szkolenia, aby podnieśli rękę Ci, którzy spotkali się z jednym lub więcej
z tych zachowań w ciągu ostatnich 4 tygodni. Dlaczego uczniowie zaprezentowali
to zachowanie? Co było jego powodem?
Slajd 4
Większość z nas ma przejawia trudne zachowania. Prawdopodobieństwo wystąpienia
tych zachowań jest większe w sytuacji obciążenia nadmiernym stresem, w której
czujemy, że tracimy kontrolę nad tym co się dzieje, a nie mamy umiejętności ani
zasobów, aby sobie z tym poradzić.
Slajd 6
Zachowanie może mieć szerszy wpływ na ludzi, niż może się nam wydawać. Zapytaj
uczestników, czy mogą pomyśleć o innych skutkach trudnych zachowań.
Slajd 7
Przedstaw górę lodową Erica Schoplera. Zachowanie na powierzchni (nad linią wodną)
jest tym, co widzimy, ale często istnieją większe podstawowe problemy, które często
nie są rozwiązywane. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tego
podejścia, zobacz
https://www.teachertoolkit.co.uk/2017/11/20/intervention-1/
Slajd 8
Zapytaj uczestników, jakie są szanse na poradzenie sobie ze stresem, wymaganiami
i trudną sytuacją, jeśli przez dłuższy czas ich podstawowe potrzeby nie były
realizowane.
Slajd 9
Pytasz: co robicie, gdy Wasz uczeń prezentuje takie zachowania?
Uczestnicy zwykle dają rozwiązania oparte tylko na tym, jak wygląda zachowanie
(topografia).
Slajd 10
Często skupiamy się tylko na tym, jakie zachowanie jest widoczne, nie badając,
dlaczego tak się dzieje („wierzchołek góry lodowej”). Jeśli po prostu zatrzymamy
to obserwowalne zachowanie, prawdopodobnie pojawią się jeszcze większe problemy,
ponieważ rzeczywiste problemy leżące u podstaw trudnego zachowania nie zostały
rozwiązane. Analogicznie do góry lodowej: jeśli usuniemy widoczną część lodu - czy
góra lodowa znika? Nie, obszar pod powierzchnią wznosi się teraz do góry.
40
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.

Slajd 11
Osoba, która potrzebuje uwagi od razu, natychmiast ją dostanie, jeśli pojawi się trudne
zachowanie, natomiast zachowując się w sposób pożądany dziecko rzadziej otrzymuje
uwagę. Dlatego zawsze musimy się zatrzymać i zastanowić się , JAKA JEST FUNKCJA
ZACHOWANIA. Musimy pamiętać, że każde zachowanie jest formą komunikacji.
Musimy wtedy zdecydować, jak odpowiednio zareagować, aby realnie pomóc dziecku.
Slajd 12
Spoglądając wstecz na przykłady ze slajdu 9, zapytaj uczestników: Co ci to mówi?
Co możesz wyciągnąć z tych przykładów?
Niektóre odpowiedzi mogą być następujące: możesz dowiedzieć się o kontekście,
przyczynie zachowania oraz o tym co dziecko otrzymuje zachowując się w taki sposób.
Slajd 13
Ważne jest, aby zacząć od założenia, że dziecko z ASD nigdy świadomie nie wybiera
takiego zachowania i nie jest z natury złe ani niegrzeczne, chociaż czasami nauczyciel
może mieć wrażenie, że dzieci nim manipulują i celowo zachowują się tak, a nie inaczej.
Slajd 14
Podaj przykłady i wyjaśnij, jak deficyty autystyczne (interakcja społeczna, komunikacja,
elastyczność myśli i zachowania oraz problemy sensoryczne) wpływają na przyczynę
widocznego zachowania, które widzimy na powierzchni. Dlatego zachowanie służy
funkcji i celowi - oznacza coś dla osoby.
Slajd 15
Są to pomysły, na których skupimy się w dalszej części prezentacji. Pozytywne wsparcie
behawioralne koncentruje się na zapobieganiu. Jeśli skupimy się tylko
na konsekwencjach zachowania, nie będziemy w stanie go rozwiązać. Samo nałożenie
konsekwencji lub kar na dzieci z autyzmem nie odnosi się do przyczyny tego
zachowania. Musimy zapobiegać takim zachowaniom, poprzez stosowanie
odpowiednich strategii.
Slajd 17
Jest to przykład, w którym dziecko stosuje to samo zachowanie do trzech różnych
celów - unikania aktywności, zwracania uwagi i samostymulacji.
Należy omówić te wszystkie funkcje i przykłady różnych interwencji w zależności
od sytuacji lub funkcji.
Slajd 18
Jest to dziecko, które stosuje różne zachowania, które mają tę samą funkcję - zwracanie
uwagi - dlatego powinniśmy zaplanować jedną interwencję.
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Slajd 21
Zapytaj uczestników: Jakie czynniki, które nie wystąpiły bezpośrednio przed
zachowaniem, mogą mieć wpływ na to zachowanie? (np. przyczyny biologiczne – m.in.
zmęczenie, pragnienie; społeczne m.in.: wiele osób, inny nauczyciel, środowiskowe
m.in.: hałas, zapachy).
Sytuacja, bodziec poprzedzające, zachowanie i konsekwencje to cztery elementy, które
są analizowane podczas przeprowadzania oceny zachowania funkcjonalnego.
Slajdy 22 i 23
Rozdaj uczestnikom kartki do zapisywania notatek.
Znajdź odpowiedni film pokazujący scenę walki, taki jak ten przykład z filmu Bridget
Jones: https://www.youtube.com/watch?v=gBvOHpNhswo lub podobny klip
z programu telewizyjnego. Upewnij się, że w filmie nie ma nic budzącego zastrzeżenia
lub obraźliwego. Odtwórz klip po raz pierwszy. W dyskusji z delegatami określ
zachowanie, zdecyduj, jaki rodzaj oceny byłby użyteczny i jak opisaliby to wydarzenia
na wykresie ABC. Pracując w parach, po raz drugi odtworz wideo i zachęć uczestników
do wypełnienia tabeli ABC obserwowanego zachowania. Wyjaśnij uczestnikom,
że powinni stosować analizę ABC, za każdym razem, gdy pojawia się trudne
zachowanie.
Slajd 24
Slajd przedstawia to, co należy uwzględnić w planie wsparcia zachowania.

Slajd 25
Strategie interwencyjne to strategie reaktywne.

Slajd 26
Podaj konkretny przykład, kiedy możesz użyć tej techniki i jakie mogą być
konsekwencje.
Slajd 27
Upewnij się, że podane przykłady są odpowiednie dla odbiorców (szkoły
ogólnodostępne i szkoły specjalne).
Slajd 28
Podaj przykłady zastępowania trudnych zachowań innymi, akceptowanymi
zachowaniami.
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Slajd 30
Wiele omawianych metod i strategii można znaleźć w poprzednich modułach.

Slajd 31
Ten slajd przedstawia strategie wyjaśnione szczegółowo na kolejnych slajdach.

Slajd 33
Możesz dodać inne przykłady, jeśli chcesz.

Slajd 34
Pamiętaj, że może uczeń może wyrażać sprzeciw wobec zmiany trudnego zadania.
Buduj zaufanie, zaczynając od 3 do 5 łatwych dla ucznia zadań. Następnie ponownie
wykonaj ten proces tyle razy, ile potrzeba.
Slajd 35
Uczniowie otrzymują łatwe zadania, a następnie otrzymują pozytywne
wsparcie/wzmocnienie, gdy kończą każde małe zadanie, np. „kciuki do góry”. Następnie
otrzymują trudniejsze zadanie, wymagające większego wysiłku. Strategię tę można
wykorzystać przy wszystkich zadaniach szkolnych.
Slajd 37
Ćwiczenie dla uczestników w parach.

Slajd 38
Przedyskutuj znaczenie nauczania tego, co jest odpowiednie dla rozwoju i kultury,
ALE biorąc pod uwagę różnice, różnorodność dzieci z ASD - jak bardzo zmieniamy osobę
i jak zmieniamy siebie i środowisko. Pamiętaj, że nie możesz zmienić autyzmu, a my
musimy być gotowi dokonać zmian tak samo jak dziecko. Upewnij się, że dziecko ma
umiejętności zachowywania się w alternatywny sposób.
Slajd 39
Ważne jest nauczanie zarówno oczekiwanego, jak i alternatywnego zachowania.
Przypomnij sobie mapowanie zachowań społecznych z modułu 3.
Slajdy 41 i 42
To są slajdy podsumowujące.
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Załącznik 1 Tłumaczenie: opis z filmu dotyczącego metody PECS
Wyjaśnię i pokrótce przedstawię pierwsze cztery etapy komunikacji z wykorzystaniem wymiany zdjęć. To jest
pierwszy etap. W pierwszym etapie musisz mieć motywator, w tym przypadku będzie to jabłko. Uczeń jest bardzo
zmotywowany jedzeniem. Na pierwszym etapie, kiedy wprowadzasz mechanizm wymiany zdjęć – potrzebujesz
dwóch osób dorosłych, aby pomóc w tym procesie. Jeden dorosły będzie trzymał motywator i spróbuje mnie zwabić.
Gdy okazuję zainteresowanie jabłkiem drugi dorosły mnie powstrzyma i faktycznie poprowadzi do symbol jabłka
lub jego zdjęcia. To jest zdjęcie jabłka. Teraz trzeba pokazać process wymiany: jabłko za symbol. Jeśli dziecko nie
weźmie symbolu, możesz mu pomóc nakierowując go fizycznie - dlatego właśnie tam jest druga osoba. Spróbuj
nawiązać komunikację i powiedz słowo oznaczające to co dziecko otrzymuje - powiedz jabłko, gdy trwa wymiana.
Pokażę ci to jeszcze raz: chcę jabłko, więc weź symbol. Mówisz jabłko. To jest etap pierwszy.
Etap drugi obejmuje przemieszczenie się w procesie komunikowania. Jeśli dziecko rozumie, że ten symbol oznacza
jabłko, to zabiera symbol i musi przemieścić się z nim na pewną odległość np. do innej części pokoju czy druga strona
stołu. Odległość musi wynosić co najmniej 1-2 metry. Ważne jest, aby dziecko przekazało symbol podczas wymiany.
Ma to pomóc dziecku zrozumieć, że wszystko wymaga komunikacji z drugim człowiekiem, na tym etapie dziecko
powinno rozumieć te słowa, któ®e podlegają wymianie. Wielu rodziców martwi się, że podczas wymiany zdjęć
dziecko nie nauczy się mówić. Odkryliśmy, że to nieprawda. Rzeczywiste widzenie słów w postaci symboli lub zdjęć
pomaga dziecku zrozumieć wszystkie te słowa, które mają znajdują się w ich głowie.
Z kolei faza trzecia to różnicowanie. Mam tutaj dwa symbole - jeden dotyczy banana. Chcę jabłko. Muszę wiedzieć,
co oznaczają te symbole. Jeśl wiem, że chcę jabłko to wybiorę zdjęcie jabłka do wymiany. W fazie trzeciej dzieci
muszą być w stanie to dokonać poprawnego wyboru, a nie tylko odebrać dowolną przekazaną kartę lub zdjęcie.
Muszą faktycznie określić, co to jest obraz i że musi to być konkretna rzecz, którą chcą mieć.
Ostatnim etapem, który pokażę wam dzisiaj, jest faza czwarta, a faza czwarta używa w rzeczywistości czegoś,
co nazywa się paskiem zdania, na którym znajduje się zdanie „chcę…”. „Chcę” to duża motywacja dla większości
uczniów. Tak będą na początku rozmawiać, ucząc się mówić, najpierw pokażą, że czegoś chcą. Znowu masz
zróżnicowanie i możesz zwiększyć liczbę symboli, ponieważ dziecko czuje się coraz bardziej komfortowo i pewnie w
wymianie symboli. Chcę „jabłko”, więc złożę to w tym zdaniu. Na początek zamierzam to zrobić niezależnie. Być
może będziesz musiał podpowiedzieć fizycznie uczniowi ruch nakładania symbol na pasek. Możesz mieć więcej
symboli, które pokażę Ci później. Zacznij bardzo prosto od dwóch symboli. Oto symbol jabłko. Dołożę jabłko do
symbol “chcę”, ważne jest, aby przeczytać całe zdanie. Więc dorosły mówi „Chcę jabłko”. Dziecko dostaję swoją
nagrodę – więc wymiana jest bardzo motywująca. Gdy dzieci rzeczywiście wiedzą, co oznaczają symbole, możesz
zwiększyć liczbę symboli, złożoność książki do komunikacji i stworzyć ją w dowolny sposób zależny od potrzeb ucznia.
Jest to bardzo zaawansowana książka do komunikacji (pokazując książkę na ekranie) - bardzo skomplikowany.
Ma tu wiele różnych słów - wiele rzeczy, które motywują ucznia. Ważne jest, aby podczas wymiany uczeń faktycznie
otrzymał to, o co prosi. To naprawdę ważne, aby doświadczyli I zrozumieli potęgę języka i komunikacji.
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Załącznik 2 Tłumaczenie: prosty język migowy
Cześć - będziemy ćwiczyć niektóre znaki Makaton, więc zrobię każdy znak dwa razy
dzień dobry
popatrz
pa
jeść
dziękuję Ci
książka
toaleta
mama (matka)
picie
tata (ojciec)
szkoła
zatrzymać
autobus
dom
samochód
nauczyciel
siedzieć
herbatnik
teraz - dalej
ołówek
papier
co
gdzie
kto
kiedy
bąbelki
grać
czemu
chodź tu
stoisko
cichy
owoc
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