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Целта на проекта „Еднакви възможности за социално
приобщаване на деца аутисти“ е да се постигне по-добра
интеграция на деца с аутизъм в общественото образование.

В тази връзка бяха създадени два наръчника с обща информация
за аутизма и практически насочени съвети и добри практики,
които да подпомогнат родителите и учителите.

Всички партньори обединиха усилията за създаването на нова
визия относно проблемите в тази област в съвременното
общество.

Настоящият наръчник „Аутизъм. Наръчник за учители“ е
съставен от две части.

Екипът от специалисти от ORGANIZATIA SALVATI COPIII -
FILIALA DOLJ написа „Част първа. Ръководство за учители“, а
екипът от специалисти от POLIBIENESTAR RESEARCH
INSTITUTE - UNIVERSITAT DE VALENCIA написа
„Методическо ръководство за образователна интеграция на
децата с аутизъм“, което е поместено във втората част на
наръчника.

Наръчникът „Аутизъм. Наръчник за учители“ е преведен на
български език от Галина Янкова и консултиран от магистър
психолог Красимира Кулева, съставител на наръчника е
магистър специален педагог и дипл. обучител при дислексия
Жасмина Йонкова от името на Българска асоциация по
дислексия-Русе, партньор в този проект.
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Ние не трябва да променяме това, което ни е дадено, а
просто да погледнем от друга гледна точка.

Всичко, което ние, хората, трябва да направим в този
живот, е да се научим да „виждаме“.

Еволюцията е базирана на начина, по който ние гледаме
на нещата. Колкото и да се борим, за да направим света
по-добър, в него няма нищо, което да се подобри или
промени, освен нашия начин на възприемане на нещата.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Социализирането на детето с аутизъм става чрез формиране на
повече знания за заобикалящата действителност и изграждането
на умения за живот в общност с други хора.

Преди включването в група, детето трябва да се научи колкото се
може повече на приемливо социално поведение. Децата аутисти
се справят по-добре в група, когато са интегрирани с други деца,
отколкото с аутистични деца (Strain, 1983). В присъствието на
други деца с аутизъм, езиковите и социалните им способности
изчезват в рамките на няколко минути, може би, защото те не
получават отговори по същия начин (Smith, Lovaas и
Watthen-Lovaas, 2002 г.). Просто да се оставят с деца от масова
детска градина или масово училище не е достатъчно, за да се
улесни правилното им поведение. Децата с аутизъм се нуждаят от
изрично инструктиране относно взаимодействието им с техните
равни. (Strain, 1983)

Интеграцията на деца с аутизъм означава да се накарат да
почувстват, че те принадлежат към група. Друга цел на
интеграцията е да получат поощрения и ясни граници. Важно е
също така да знаят, че са способни и важни за другите членове на
групата. Това е от основно значение за тях, за да получат помощ,
да установят отношения с едно или повече от децата в тази група.

Като специалисти, работещи с такива деца, е много важно да се
научите как да инициирате подходящи взаимоотношения, кога, с
кого и при какви условия това е възможно. Има и определено
етично отношение, за което ние трябва да помислим като учители
в такъв клас. Всички тези аспекти улесняват работата на учителя
с това дете, като я променят в положителна дейност.

Учителите трябва да знаят характеристиките на това
разстройство и какво се очаква от тях като членове на екипа по
време на този процес.
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Един учител, който не желае да работи с такова дете има
сериозни мотиви да го направи, тъй като не е запознат със
специфичното разстройство или не се чувства чут, разбран,
подкрепен, насърчен.

Същото нещо се случва с един родител, който винаги е отхвърлян
и се чувства безпомощен. И двамата трябва да знаят как да се
справят.

Ние сме научени да бъдем модел за подражание за ученици, братя,
сестри, учители, с цел винаги да направим нещата перфектно.

„Никой не ни казва, че ние можем да имаме смелостта да бъдем
несъвършени, и че това може да бъде човешко. Никой не обича
неуспехите или да бъде поставен в по-лошо положение.“ (Алфред
Адлер).

Това може да бъде постоянен мотив за учители, които да работят
за интеграцията на децата и за родителите, за да не губят
желанието си да се борят за правата на децата си.
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ГЛАВА ПЪРВА

КАКВО ЕASD?

PDD-ТЕРМИН ЧАДЪР

Разстройствата от аутистичния спектър принадлежат към категорията
термини „чадър“, състояща се от пет начални условия от детството,
известни като генерализирано разстройство на развитието (PDD).

PDD обхваща група от пет разстройства, които имат неврологична
основа; те са причинени от мозъчно разстройство, което засяга как
индивидът мисли, комуникира и взаимодейства с другите.

PDD включва следните категории диагноза:

• детски аутизъм / аутистично разстройство / - вид генерализирано
разстройство на развитието, което се дефинира с наличие на абнормно
или нарушено развитие, възникнало преди тригодишна възраст,
характерен тип на абнормно функциониране във всички три сфери на
психопатологията: на социалните взаимоотношения, на комуникацията,
на поведението, което е повтарящо се, ограничено и стереотипно.

 атипичен аутизъм - вид генерализирано разстройство на
развитието, което се различава от детския аутизъм, или по
възрастта на поява на първите симптоми (след тригодишна
възраст), или поради това, че не са удовлетворени всичките
три набора диагностични критерии (социални
взаимоотношения, комуникация и поведение, което е
повтарящо се, ограничено и стереотипно). Атипичният
аутизъм възниква най-често при деца с тежко умствено
изоставане и при деца с тежко специфично разстройство в
развитието на рецептивната реч.
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• синдром на Аспергер - това е разстройство с неопределена
нозологична валидност, което се характеризира със същите качествени
нарушения на социалните взаимоотношения, които са присъщи за
аутизма, заедно с ограничен стереотипен повтарящ се комплекс от
интереси и дейности. Различава се от аутизма предимно по липсата на
общо закъснение или изоставане в езика, или в когнитивното развитие.
Това разстройство често се съчетава с тромавост. Налице е силно
изразена тенденция абнормностите да персистират в юношеството и в
зряла възраст. В ранната зряла възраст може да се появят психотични
епизоди.

По – рядко срещаните са:

• синдром на Рет - наблюдавано засега само у момичета, при което
явно нормалното ранно развитие обикновено бива последвано от
частична или пълна загуба на речта и уменията за придвижване и
използване на ръцете, заедно със забавяне растежа на главата. Началото
обикновено е във възрастта между 7 и 24 месец. Характерни са: загуба
на целенасочените движения на ръцете, поява на стереотипни
движения с извиване на ръцете и хипервентилация. Развитието на
играта и социалните умения бива задържано, но съществува тенденция
за запазване на социалните интереси. Във възрастта около четири
години започва да се развива атаксия и апраксия на тялото, които често
биват последвани от хореоатетозни движения. Почти неизменно се
стига до тежка умствена изостаналост.
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• детско дезинтегриращо разстройство - най-тежката форма на
заболяването, при която детето губи повече физически, езикови и
социални умения отколкото при останалите форми. Това е вид
генерализирано разстройство на развитието, което се определя от
наличието на период на явно нормално развитие до отключването на
разстройството. След това, в продължение на няколко месеца, се
наблюдава ясно очертан период на загуба на овладени отпреди умения,
обхващащи няколко области на развитието. Обикновено това се
придружава от обща загуба на интерес към околната среда; от
стереотипни повтарящи се двигателни маниеризми и от нарушени
социални взаимоотношения и комуникация.

Тези две нарушения на развитието са изключително редки генетични
заболявания, обикновено се считат за отделни медицински състояния,
които наистина не принадлежат към аутистичния спектър.

Всичките пет нарушения имат някои общи характеристики:

- те са широко разпространени;
- те засягат всички аспекти отживота на индивида;
- те са свързани с развитието;
- те се появят в началото на живота;
- засягат развитието на детето.
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ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аутизъм
 Значително разстройство в областта на

комуникацията и социализацията
 Ограничени интереси
 Стереотипно поведение (напр. клатене, вътрене,

махане с пръст или ръка )
 Характеристиките се появяват преди 3-годишна

възраст
 Четири пъти по-често при момчетата, отколкото при

момичетата.

Аспергер (AS)  Социално взаимодействие – трудност в
установяването на социални взаимоотношения,
напр. резервираност и безразлично държание към
другите

 Социална комуникация – трудности при вербална и
невербална комуникация, напр. неразбиране на
общоприети жестове, лицеви изражения или тон на
гласа

 Въображение – трудности в развитието на
междуличностни умения и въображение, напр.
наличие на ограничени творчески способности,
вероятно копирани и непрекъснато строго следвани.
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PDD – NOS
 Значително разстройство в областта на

комуникацията и социализацията
 Ограничени интереси
 Стереотипни поведения
 Пълните критерии не се срещат за аутизъм и/или в

началото след 3-годишна възраст.

Rett синдром
 Нормално начално развитие
 Настъпване 6-18 месеца;. не могат да се забележат

до 1-4 год.
 Прогресивна дегенерация (започва 1-4 год.)
 Тежка загуба на комуникацията и когнитивните

способности, както и на двигателните умения
 Характерни движения на ръката (извиване)
 Засяга почти изключително жени.

Разстройство
на
интеграцията
от детството

 Начално развитие нормално (2-4 год.); началото
може да бъде постепенно или внезапно

 Прогресивна дегенерация във всички области (напр.
двигателна, самостоятелни грижи, играта)

 Тежка загуба на комуникация и когнитивните
способности

 Стереотипни поведения
 Малко подобрение по-късно (резултати на тежка /

дълбока умствена изостаналост)
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Дветете определения наASD - медицинско и образователно.
Определенията наASD служат за различни цели.

 Медицинско определение се изисква за диагностициране на
аутизъм и трябва да се извърши от психолог, психиатър или лекар
въз основа на критерии от Диагностичния и статистически
наръчник на психичните разстройства (DSM-IV).

 Образователнато определение е предназначено за идентифициране
на деца, отговарящи на условията за специални образователни
услуги.

Симптомите, показани от физически лица, диагностицирани с аутизъм,
се различават значително в зависимост от възрастта, интелектуалните
способности, степента на езиковите нарушения, и уменията за справяне
/адаптивни умения/.

Едно дете е с диагноза аутизъм, когато отговаря на най-малко шест от
12 критерия, описани в DSM-IV-TR (APA, 2000).

Те включват:

 Най-малко два критерия в областта на социалното
взаимодействие.

 Поне един критерий в областта на комуникациите.
 Най-малко един критерии в областта на поведението.

„Поведение“ се използва тук, за да описва повтарящи се
поведения или фиксирани интереси.

 Детето показва тези симптоми преди навършване на 3 години.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристиките на аутизъм са:

 социално разбиране и социално поведение
 социална комуникация
 скованост на мисленето
 безпокойство
 повтарящи се поведения
 специални интереси / OCD
 различните сетивни възприятия.

Деца сASD са засегнати по най-различни начини и в различни степени,
и затова той се нарича „спектър“.

Важно е да се знае, че аутистичният спектър е широк и затова различни
индивиди сASD могат да показват всички или само някои от
характеристиките, описани по-долу:

Социално разбиране и социално поведение

Когато се раждат, повечето бебета изглеждат готови да общуват. Децата
с ASD намират всичко това за много трудно. Те могат да изглеждат
по-малко заинтересовани от хората.

Те показват:

• по-добро отношение към обекти, отколкото към хората
• предпочитание за индивидуална активност
• допускане до себе си само на много близки хора
• ориентиране към по-възрастните
• възприемчивост от хора, които познават добре
• нежелание да бъдат утешавани в беда
• използване на хората като средство за постигане на цел
• слабо разбиране на социалните правила.
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Социална комуникация

Дете с ASD може:

• Да развие речта си по начин, който е бавен, прекъснат или разбъркан,
или може да не развие речта си изобщо.

• Често да използва думи извън контекста, без да се опитва да
комуникира.

• Показва минимално желание за социално общуване.

• Не реагира, когато говори.

• Показва израз преди разбирането.

• Повтаря думи, които другите хора казват – ехо.

• Използва думи и след това ги „загубва“.

• Не използва контакт с очи като естествена част от комуникацията.

• Рядко разбира или използва жест.

• Развива посочващ жест, но го използва, за да покаже нужди, а не за
споделяне на опит.



20

Скованост на мисленето и трудности със социалното въображение

Въображението ни помага да разберем света, да предсказваме и да
видим същността на други хора.

Децата сASD не са в състояние да направят това в значителна степен.
Проблемите на въображението се показват по различни начини. Някои
деца никога не се интересуват от това, какво дадена детска играчка е
или какво представлява.

Други деца могат да движат колата играчка вътре и навън от гараж, но
не изпълняват по-сложни действия. Това не означава, че децата сASD
нямат никакво въображение, това просто означава, че те имат по-малко
възможности в тази област и са склонни по-малко да споделят своите
творчески идеи от другите деца.

Някои деца сASDs се научават да говорят лесно, но им е трудно да
разберат, че комуникацията не е буквална. Изрази като "Аз се смях
толкова много, че почти умрях" или "ако ядеш повече, ще се спукаш",
могат да бъдат много страшни за тях.

Проблемите с въображението могат да направят света много по-
несигурно място, така че децата сASDs намират успокоение в
създаването на рутинни действия и модели, които те могат да
контролират.

Дете сASD:

• Не може лесно да прави преценка за последователности и събития.

• Може да изпадне в затруднено положение, ако познатата рутина се
промени.

• Може да наложи стереотип на другите.

• Може често да изпада в стереотипни движения на тялото.

• Може често да се противопоставя на нови преживявания.

• Може да бъде толерантно в ситуации и след това да реагира буйно на
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нещо незначително.

• Може само да развива символична игра.

• Често обръща специално внимание на необичайни детайли;

• Може да развие екстремно поведение за избягване на някои дейности
и/или преживявания

Безпокойство

Деца сASD показват тревожност по най-различни причини, като:

• среща с непознати

• твърде много възможности за избор

• не са в състояние да съобщават за своите потребности

• промени в рутината

• нови дейности или места

• преживяване на неприятни усещания

• преход от една дейност към друга

• травма – спомняне на неприятни събития.
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Някои най-добри съвети за справяне с детската тревожност:

 Винаги отчитайте нивото на тревожност, когато решавате как да
управлявате поведението на детето си или когато го запознавате с
промените или нови дейности.

 Бъдете съпричастни. Приемете аутизма – бъдете търпеливи и
толерантни.

 Поддържайте неутрален и спокоен тон на гласа.

 Водете дневник за поведението на детето си, за да бъдете в
състояние да идентифицирате от какво е провокирана неговата
тревожност.

 Създайте модели на дейности и се придържайте към нях.

 Дайте само една инструкция.

 Дайте време на детето си да осмисли информацията.

 Определете „сигурно място“, което детето ви може да използва,
когато се чувства неспокойно.

 Помогнете на детето си да разбере социалните правила.

 Научете колкото се може повече за аутизма.
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Повтарящи се поведения

Терминът повтарящо се поведение се използва за описание на
конкретни видове или необичайни на пръв поглед странни поведения,
които често се наблюдават при деца с аутизъм.

Някои повтарящи се поведения са много очевидни, докато други са
по-неуловими и трудни за откриване, като мигане, въртене на очите,
потупване с пръсти и леко усукване на косата.

Някои съвети за управление на повтарящо се поведение на детето:

 Бъдете търпеливи и толерантни.
 Станете детектив.
 Водете дневник за поведението.
 Не порицавайте детето си за поведението му - игнорирайте лошото,

но винаги давайте много похвали за добро поведение.
 Използвайте разсейване. Когато забележите, че вашето дете започва

да се ангажира с повтарящо се поведение, дайте му нещо, което да
направи или започнете разговор.
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Специални интереси

Някои деца сASD изглежда, че развиват интереси по начин, който ги
прави да изглеждат като че са обсебени. Тези интереси обикновено
по-нататък се отнасят към т.нар. „специални интереси“ и за едно дете с
ASD те биха могли да бъдат най-важното нещо в живота му.

Някои съвети за управление на специалните интереси на детето
ви:

 Бъдете търпеливи и толерантни.
 Бъдете съпричастни.
 Не дразнете детето си за неговите интереси.
 Ако ученето или ежедневната дейност нарушава интересите,

опитайте се да предложите време за специалните интереси на детето
си.

 Потърсете начини за разширяване на специалните интереси на
детето си.

 Научете повече за това, което прави, и говорете повече за неговите
интереси.

 Ако пътувате, опитайте се да „вземете“неговите специални
интереси с вас, така че то да има утешение, особено ако е с чувство
на тревожност.

 Не забравяйте, че за вас специалния интерес може да изглежда
безсмислен или глупав, но за детето ви може да се окаже
най-ценното нещо в света.
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Различните сетивни възприятия

Понякога различните сетивни възприятия могат да причинят болка,
стрес, тревожност, страх или объркване, а резултатът е
„предизвикателно“ поведение.

В някои случаи сетивата могат да работят много добре и мозъкът
получава твърде много информация (свръхчувствителност) или не е
достатъчно добре, когато мозъкът не получава достатъчно информация
(нечувствителност).

Нещата, за които да се внимава:

Свръхчувствителност: Не харесва тъмни и ярки светлини, покрива
ушите си, не харесва да му режат косата, противопоставя се на
докосване, избягва хората, бяга от миризми, жадува определени храни,
използва езика си за дегустация, обръща цялото си тяло, за да погледне
нещо, става нетърпелив или изпитва затруднения, когато краката му се
отлепват от земята.

Нечувствителност: Премества пръсти или предмети пред очите си,
очарова се от отражения, издава силни ритмични звуци, харесва
вибрации, обича да натиска, мирише себе си, хора и предмети, яде
всичко, люлее се назад и напред, върти се, тича в кръг, блъска се в
предмети и хора.
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Тези неща биха могли да ми
помогнат

Тези неща биха могли да се
променят

Гледаш от страната на лицето ми
или над рамото ми, когато си
взаимодействаш с мен. Избягване
на директния поглед.

Директен контакт с очи.

Избягване на повелително
наклонение и говорене на „ти”

Директна комуникация

В определен момент с мен говори
само един човек. Говорене
„встрани”

Повече от един човек говори с мен.
Адресиране и обръщане към детето.

Неутрални миризми Парфюм,афтършейв и други

Обикновени дрехи Шарени дрехи

Тъмни дрехи Светли дрехи

Светлини на таван Шарени светлини

Червени или зелени крушки Светли или бели светлини

Спокойна околна среда Звуци от трафика, машини,
телефони

Последователност Различни хора контактуват с мен по
различен начин

Едно нещо в определен момент Обсипан с въпроси

Знание какво ще се случи после,
структурираност

Непредсказуемост и хаос
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ГЛАВА ВТОРА

НАЧИНИ ЗА РАБОТА
С ДЕЦА С АУТИЗЪМ

КОМУНИКАЦИЯ

Един от най-големите проблеми, които един учител може да има в
своята класна стая е начинът, по който той може да говори с едно дете с
аутизъм.

Повечето TSA деца не могат да говорят или имат подражателен език. Те
не могат да използват функционална реч, общувайки с другите. Това е
причината, че TSA деца избират типични начини на комуникация. Те
могат да бъдат различни, от невербален език до словесни стереотипи
или използване на езика на тялото в комуникацията.

→Създаване на атмосфера на
добри отношения с детето!

Ако аутистичното дете не може да говори, не го питайте нищо или не
му давайте вербална инструкция. Това може да провокира състояние на
неудовлетвореност или може да се подчертае стереотипни поведения.
Използвайте снимки или невербална комуникация и си
взаимодействайте с аутистичното дете по такъв начин, че то да не
изпита чувство на неудовлетвореност.

Такова дете има трудна
комуникация с другите деца и
последните трябва усилено да
работят за постигане на добри
взаимоотношения с него.

За работа с аутистично дете в
класната стая ние можем да
следваме поредица от „добри
практики“:
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→Привличане на вниманието му!

Понякога визуалният директен контакт може да бъде травмиращ за него,
така че можете да изберете други начини, за да привлечете вниманието
му или да го накарате да Ви слуша. Кажете му Вашето име и
използвайте визуални елементи да привлечете и да поддържате
вниманието му.

→Избягвайте да говорите прекалено много и да повтаряте инструкции!

Трябва да мотивирате думите си. Опростявайте получените инструкции
или информация, или коментар върху отговора, ако детето не може да
комуникира устно. Вашата реч (коментар) трябва да му помогне за
намаляване на тревожността. Трябва да осъзнавате скоростта на
комуникацията и ритъма. Най-перфектният начин за дете с аутизъм е да
го попитате ясно и не прекалено бързо.

→Изчакайте за отговор!

Правете паузи между фразите и идеите, защото учениците сASD се
нуждаят от повече време, за да обработят информацията. Дайте време
на аутистичното дете да следва инструкциите и да отговори на
въпросите. Когато то взаимодейства невербално, му предложете
достатъчно време, така че аутистичният ученик да може да Ви
отговори.

→Дайте инструкции!

Преди всичко,трябва да се уверите, че аутистичният ученик участва в
дейността, а след това можете да му дадете ясни инструкции. Изчакайте
отговора на детето и му дайте достатъчно време, за да обработи цялата
информация. Не му давайте прекалено много инструкции, аутистичният
ученик трябва да се научи да работи стъпка по стъпка. Използвайте
визуални опори като жестове, демонстрации, картини, символи, писмен
език или свързани обекти с устни инструкции, когато това е
необходимо.
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→Използвайте подходящ език! "Говори с ученика!"

Използвайте познати думи и избягвайте наказанията. Езикът трябва да е
коректен граматически, но той трябва също да бъде прост като
структура и граматика. Избягвайте фигуративния език и абстрактните
думи. Най-добрият начин е да се поддържа положително
взаимодействие с детето.

→Наградете усилията на аутистичното дете!

Особено, когато отговорите му са правилни. Избягвайте да използвате
твърде много думи, когато го хвалите, за да се съсредоточи върху
изражението на лицето ви и невербалния език, защото то ги разбира
по-лесно, отколкото думите. Уверете се, че то е разбрало, че сте доволен
от отговора му и го научете да се забавлява и също да бъде доволно.

→Опитайте се да избягвате ехолалията (повтаряне на последните
изговорени думи).

Дайте му ясни инструкции в няколко думи, например, ако то иска книга,
го учете да го каже с две думи: „Искам книга“.
На децата, страдащи от аутизъм, които могат да четат или разпознават
символи, предлагайте визуални примери или модели.

→Ако е приложимо, не използвайте думи, за да комуникирате с
аутистичното дете.

С помощта на визуално послание може да бъде по-добре, отколкото
използването на думи, особено, когато детето с аутизъм е разстроено и
неспокойно. Визуалната подкрепа винаги е по-важна, когато говорим за
дете с аутизъм.
Ние трябва да разберем как аутистичното дете възприема околната
среда и начина, по който то се опитва да се съсредоточи върху нея.
Когато ние не можем да получим правилния отговор, ние трябва да
видим какво то може да е разбрало погрешно. Тогава ще можем да му
представим цялата информация още един път.
.
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НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ! Несловесните показатели, които представляват
85% от комуникацията и разбирането, показват, че едно дете с
аутизъм може да разбере и да декодира това, което другите казват
по различни начини.

Тон на
гласа

Визуален
модел

Последователност

Контекс

Изражение на

лицето

Жест

Език на
тялото

Дума

Ние можем да разберем какво
казват другите по различни

начини.
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→Словесните инструкциите винаги трябва да са прости и ясни.

Изпратеното съобщение трябва да бъде ясно и конкретно. Например:
съобщението: „Ти трябва да си отвориш тетрадката!“ може да бъде по-
телеграфно: „Ако обичаш, отвори си тетрадката!“ И може да бъде
придружено от визуална подкрепа (картина на едно дете, което отваря
тетрадка).
– Да не се преминава към следващата задача, докато предишната не е
била изпълнена.
– Използвайте външна мотивация и системата за награждаване.

● Как бихме могли да стимулираме комуникацията?

Можете да помогнете наASD дете да разбере какво му казвате,
използвайки няколко прости метода:

– Погледнете го, когато то говори с вас.
– Подчертавайте най-важните думи и ги казвайте на висок глас.
– Говорете бавно и ясно.
– Използвайте подходящи жестове, предмети и снимки, илюстриращи
вашите думи.
– Повтаряйте въпросите и инструкциите.
– Давайте необходимото време, за да отговори.
– Използвайте визуални материали, като предмети и картини.
– Започнете изречението и го насърчете да го завърши.
– Насърчавайте неговите усилия, които то прави, за да говори с вас.
– Насърчавайте го да погледне към обект /човек право в лицето .
– Осигурете в близост до детето обект/човек, който може да му помогне
в общуването.

Ако детето използва система за комуникация чрез (PECS или АBА)
изображения /картини в собствения си дом, можете също да говорите с
ADS дете чрез тях.
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Всички тези картини могат да образуват „ръководство за
комуникация“ с аутистичното дете, да ги използвате да намалите
тревогата, генерирана от разочарованието, когато то не е разбрало, а
също и намаляване на нежелани поведения (пристъп на плач, ярост и
агресия).

Това ръководство може да има изображения в три категории:

- Изображения, чрез които аутистичното дете може да комуникира за
нормалните си потребности (той/тя трябва да отиде в тоалетната, или
той/тя е гладен /а жаден /а/ студено му е).
- Изображения, които описват работата в класната стая (учителят може
да добави картини, в зависимост от урока), ролята на тези изображения
е, че се получава по-лесно отговорът на детето и се улеснява неговото
присъствие в дидактическата дейност.
- Изображения, които представляват различни форми на награди (те са
избрани заедно с родителите и зависят от детските предпочитания),
всички тези картини могат да бъдат използвани, за да се възнагради
положителен отговор.

ВАЖНО!

Комуникация

Комуникацията със семействата е много важна и терапевтичният екип
също е много важен, цялата им информация може да помогне на
учителя, когато той говори с детето, като се използва същата система на
комуникация, която те използват в домовете си и в центровете.

Мотивация

Обучаването на дете с аутизъм е трудно. Всички неща, които изглежда
мотивират децата без проблеми (например похвала за успех във всички
техни дейности) не мотивират децата, страдащи от аутизъм.
Децата с аутизъм се нуждаят от точна и ясна система на мотивация. Те
не могат да направят връзката с края на дадена дейност и чувството на
гордост или удовлетворение.
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Необходимо е също така да се идентифицират и използват повече
външни награди за мотивация на детето, затова, че то трябва да бъде
внимателно и да отговори на всички инструкции.

„План за подкрепа“ може да бъде добър начин за подпомагане на
ученето.

Трудно е, но е необходимо да се насърчават и поддържат новите
способностите на детето.

Всяко поведение, което показваме, има видим и по-малко видим начин
за освобождаване от отговорност на децата и на възрастните.

Например, ние задаваме въпрос, за да разберем отговора, отиваме да
работим, за да получим заплата. Всички тези резултати са награди,
подкрепа за поведения. Този принцип, Приложен анализ (ABA),
потвърждава, че ако едно поведение е последвано от положителен
резултат, то е по-възможно това поведение да се повтори.

Мотивацията, използваща награди, може да бъде мощен инструмент в
класната стая, за да мотивира всички ученици да се учат. Един учител,
който иска да повиши броя на положителните поведения, трябва да
предлага същите награди веднага.
Има много начини за възнаграждаване, но най-важното нещо е да не
забравяме, че всичко това трябва да бъде индивидуално. Наградата за
едно дете не може да бъде и награда за възрастен, например:
– начална награда (напр. храна), отговаря на основните психологически
нужди;
– следващата награда (оценката), става ценна поради присъединяването

към началната награда.
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Съвети за стратегия

Подкрепата включва всички положителни обекти или дейности, като
например: броячи/стикери. Тяхната роля е да се ускори появата на
поведение, след като те се предложат. По тази причина много обекти и
дейности, понякога могат да бъде необичайни награди за дете. Може да
използвате неща, за които знаете, че детето ги харесва.

За да научим едно дете на нови способности, ние трябва да предлагаме
награди за всеки правилен отговор. Например, по всяко време, когато
ученикът отговаря правилно, той получава награди, стикери или жетони.
Ако той покаже някакъв напредък, ние можем да намалим честотата и
количеството на наградите (той получава награда за два или три верни
отговора). Доказано е, че посредническата схема за награди има за
резултат дълга трансформация.

– Колкото по-бързо ние предлагаме наградата, толкова по-голям е
ефектът и връзката между търсеното поведение и мотивацията.

– Много е важно да се определят наградите, забелязвайки това, което
детето обича да прави в свободното си време, да го попитате директно
или да му предложите няколко варианта и то да си избере един, а след
това вие да осмислите всички ползи, които можете да получите. С цел
да се оцени потенциалът на наградите, вие трябва да му представите
много обекти (играчки, моливи) и да ги поставите, където то прекарва
времето си. Стойността на наградата е изразена от търсенето на детето,
както и от времето, когато то я манипулира, когато е с нея.

– Препоръчително е да се направи оценка на ползите, поне веднъж на
ден, но понякога не е възможно да се направи това нещо, особено
когато детето е трудно да бъде мотивирано. След като няколко награди
се определят, те могат да бъдат използвани в училище/детска градина.
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Вербалната награда е най-естествената, позната, най-евтина и
най-универсалната наградата, която може да се използва. За съжаление,
вербалната награда не се възприема като награда за повечето от децата
сASD. Те се стимулират, ако се предлагат с други видове награди и се
превръща в скъпоценна за детето. Дайте му една конкретна и
описателна награда („Ти изглеждаш добре“, а не „Довиждане“).

– Пренасочването на достъпа до мотиватори, ако поведението отсъства.

– Използвайте различни награди, за да се избегне насищането и
безразличието.

– Представянето на наградата прави процеса на преподаване
по-интересен.

– Използвайте различни видове награди: (закуски, стикер), дейности
като (компютър, музика, плуване), социални (приятели, офис персонал,
учител) и жетони (стикер, печати, монети, сертификати).

Един ефикасен метод за мотивиране на децата с аутизъм е използването
на плакат с цени. Това е визуален инструмент, който позволява на
детето да разбере какво може да се получи, ако то успее да спечели
редица символи.
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Система за символи

Символите са получени (спечелени) за правилно поведение и са цени,
които по-късно се променят в награди.
Обектът на наградата на урока се изобразява със знак (картинка).

Примери

1. Символната таблица се използва само по време на уроците. Има
обекти, които детето печели след всеки правилен отговор. Така то
получава голямата награда на урока.
2. Символите на дъската се използват на части, след всеки завършен
урок. Затова символът е по-важно да се получи след урока и той
обявява края на урока и всички изненади са по време на големите
междучасия.
3. Символите, които са получени в училище /детска градина, означават,
че детето може да отиде до „магазина“ и да купи нещо след финала на
уроците.
4. „Минути пред компютъра“, получени за неговото позитивно
поведение. То (той/тя) може да прекара колкото се може повече минути
пред компютъра, колкото повече карти е получило през този ден.
5. „Минути за телевизия“ и т.н.

Други примери за символи са звездите, които децата получават в
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детската градина за участието си по време на уроците.
Мотивацията им помага да научат нови неща, желателно поведение и
отказ от нежелателно такова.

Вземане на решение

Процесът на вземане на решения е много сложен. За всички нас е
изключително приятно да контролираме това, което правим. Учениците с
аутизъм не са различни.

Като предлагаме възможността на избор на деца с аутизъм, можем да
предотвратим провокативно поведение или конфликт. Възможностите за
избормогат да бъдат предлагани от преференциални елементи, като
награди.

Възможностите за избормогат да бъдат, също така използвани за
непреференциални дейности, с правото на ученикът да ги реши или да
избере материалите за ползване. Когато вариантите са много, ученикът
може да „спре“, което означава, че той може да бъде поставен в ситуация,
която няма отговор. В тази ситуация учителят трябва да ръководи процеса
на вземане на решения, с цел да се избегнат лоши поведения от ученик с
аутизъм.

Примери

 Опции за избор с помощта на изображения, символи или текст, в
зависимост от нивото на ученика с аутизъм.

Ако не получите верен отговор, можете да използвате снимки, рисунки,
реални обекти или нещо друго, за да уловите интереса и вниманието на
ученика.

→Предложете редица възможности за избор, за да помогнете на
ученика да започне, след това му дайте възможност да избере за начало
2-3 дейности, а след това му помагате да се съсредоточи върху една от
тях.
→Когато включвате ученика с аутизъм в задача, му дайте възможност
да избере реда, в който той може да реализира дейностите. Например:
„Какво искаш да направиш първо?“
→Дайте разрешение на ученика да избере сам продукт или дейност, за
да работи. Това може да бъде полезно в случай, че е трудно да се



38

определи какви са любимите неща за него.
→Включете избора на ученика в дневната програма, с помощта на

„свободен избор“ или „изненада от елементи“ – карти, които могат да
участват в планираните мероприятия, с цел да се даде на учениците
възможност да избират.
→Включете целия клас в подпомагането на аутистичен ученик в
процеса на вземане на решения, т.к. това може да бъде полезно в
процеса на интеграция на деца с аутизъм.

Например:Опции за избор:
Опции за избор между обекти за използване в дейност :

Опции за избор като текст
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Децата с аутизъм трябва да имат най-малко две възможности за
избор и максимум седем.

Ученикът трябва да посочи дейност/обект, който иска, и след това да го
използва.
Можете да добавите правила в таблицата, ако ученикът е функционален
и може да ги обработи ефективно.

Внимание

Вниманието е акт на психологически подбор за осъзнаване значението,
на важността на някои събития, предмети и явления, които влияят на
нашето съществуване (ние обръщаме внимание на нещата, които ни
интерсуват и поддържаме вниманието чрез целта, която преследваме).

Най - важната характеристика на вниманието по мнение на всички
специалисти е селективността.

Ако факт, идея, вербален стимул представлява интерес за човека, се
генерират чувства. Тези мотивиращи емоционални състояния са
ориентирани да поддържат лесно и за дълъг период от време,
вниманието.

Известно е, че да доведеш до добър край една дейност, трябва да
съсредоточиш вниманието си за известно време върху нея.
Вниманието, неговият фокус е различен за всяка възраст и е променлив
в зависимост от условията на околната среда и състоянието на лицето
(здраве /болест, глад, и т.н.)

Дефицит на внимание може да се появи и при деца с аутизъм.Този
дефицит е отговорен за провала.

Ученикът не обръща внимание на установените правила и решава
задачите според собствените си критерии. "Той знае, но не внимава",
казват родителите и терапевтите. Ученикът показва,че знае как да
отговори, само когато той е силно мотивиран. Когато той вижда
наградата, която обича, той решава задачата, за да получи наградата.



40

Повечето от малките деца имат проблем да се концентрират за
дълъг период от време.

Това не е изненада, т.к. децата могат да се отегчат или да са неспокойни
по време на дейността на групата. Деца, които лесно се разсейват, се
нуждаят от по-дълъг период от време, за да се концентрират върху една
тема. Децата, които са отегчени или неспокойни, понякога правят неща,
за да се забавляват или да стимулират самите себе си. Те могат да се
забавляват, като играят с човек, в непосредствена близост до тях.
Опитите на детето да се стимулира, отвличат вниманието на неговите
съученици и учители.

Други деца са в състояние да се концентрират върху група дейности,
дори и ако те са заети в отделна дейност.

Ключовите дейности за групова работа са:

– Да бъдат физическа част от групата.
Например: Седнете в кръг или на една маса.

– Да се обърне внимание на нещо, което се случва.
Например:. Чуйте една история, изпейте песен.

Не забравяйте, че малките деца могат да се концентрират върху
дейност, която харесват, за около половин час.
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Отговаряйки на следните въпроси, вие можете да решите дали
детето се нуждае от повече подкрепа, за да участва в групова
работа.

- Седи ли той/тя на масата по време на цялата дейност?
- Гледа ли той/тя телевизионно шоу от началото до края?
- Слуша ли той/тя спокойно четене на приказка на висок глас?
- Седи ли спокойно, когато слуша музика?
- Отговаря ли той/тя, когато някой го извика по име?
- Колко дълго играе с любимата играчка?
- Колко време остава в стаята, когато любимите му приятели или
членове на семейството са на посещение?

Околната среда може да повлияе способността му за концентриране.

Факторите на околната среда, които могат да повлияят на
способността на детето да се концентрира по време на групова или
индивидуална дейност:

В стаята е много горещо или много студено.
– В стаята е много тихо или много шумно.
– В стаята има много ярка светлина или е много тъмно.
– Има някои други дейности, които се провеждат по същото време.
– Столовете или подът не са удобни за детето, то не може да седне
върху тях.

ПРЕПОРЪКА Попитайте родителите преди започване на училище дали
детето е чувствително към факторите на околната среда.Това ще ви
помогне да адаптирате детските нужди към училищните дейности.

За да редуцирате факторите на околната среда, които могат да отвлекат
детското внимание е

ВАЖНО:

– Децата трябва да бъдат облечени с няколко ката дрехи, които могат да
бъдат добавени или премахнати в случай, че на детето му е топло или
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студено.
– В случай, че на детето му е неудобно да седи на стола или на пода,
трябва да му предложите възглавница за подкрепа.
– В случай, че детето си люлее краката под стола, препоръчва се да
поставите голяма книга под тях.
– Когато е топло и слънцето грее, препоръчително е да дръпнете
завесите. Опитайте се да използвате светлини, които създават
естествена светлина.
– Когато се насърчи детето да се концентрира върху една дейност,
опитайте да намалите шума от затварянето на врата и т.н.

Сега, след като сме Ви представили поредица от фактори на околната
среда, то следва списък на фактори, които могат да повлияят на
способността на децата да се съсредоточат по време на дейността на
групата:

– Детето се чувства гладно, уморено или болно.
– Детето не се интересува от дейността.
– Децата не обичат хората, които седят до тях.
– Децата лесно се разсейват.

Ние ще създадем правила, за да запазим децата, за да спрат да правят
неща, които им причиняват вреда и притесняват другите.

Малките деца трябва да знаят защо правилата са важни и какво ще се
случи, ако те нарушат едно правило.

Когато се прилагат правилата, децата трябва да се научат да бъдат
отговорни.

Когато децата нарушават правилата, последствията трябва да бъдат
използвани, за да се напътстват и да се учат, а не да се унижават.

Децата нарушават правилата, по няколко причини:

– Много са, за да ги запомнят.
– Те не разбират правилата.
– Те не са достатъчно мотивирани да спазват правилата.
– Те не могат да видят или чуят правилата.
– Те имат нужда от помощ, за да направят това, което се иска от тях.
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Създаване на правила, които децата могат да следват.

Малките деца реагират по-добре на прости правила. Опитайте се да не
им давате повече от три правила наведнъж.

 Добра идея е да окачите снимки, които илюстрират правилата, за да
ги знаят и видят всички. Някои правила в детската градина могат да
бъдат:

- Бъди мил!
- Слушайте!
- Тихи ръце!

 По-ефективно е да се каже и да се покаже на детето какво да прави,
отколкото да му се казва какво да не прави.

Ако видите, че детето прави нещо, което не е позволено, просто
поклатете главата си. Не забравяйте, че жестът може също да се
използва като награда.

Има моменти, когато децата ще нарушават правилата с цел. Това е
типично поведение. Децата нарушават правилата много пъти, защото
искат да тестват учителите, за да видят как те могат да се измъкнат от
тази ситуация.

Поведение

Мерки, които можете да вземете, когато децата имат лошо
поведение.

Какво в поведението на детето не е приемливо?

Той/тя трябва да знае, че неговото поведение трябва да спре и защо
той/тя не може да продължи с това.

В случай, че детето се самонарани или нарани друго лице, вие трябва
веднага физически да го отстраните от тази ситуация, докато се
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успокои.
В случай, че детето е много разстроено, то няма да бъде способно да
разбере това, което му казвате. Дайте му време да поплаче или да излее
гнева си на някое място, на което можете да го виждате.

Не забравяйте да го похвалите за положително поведение.
Кажете на детето, какво то може да прави в бъдеще и го насърчете да се
извини.

Хвалете детето, когато то следва правилата.

Провокативно поведение

Провокативното поведение представлява опасност за здравето и
безопасността на децата. Също така то може да пречи на социалното,
емоционалното и интелектуално развитие. Някои примери са
представени по-долу:

- Нападение, ритник
- Драскане
- Плюене, бой
- Тичане
- Хвърляне на неща
- Крещене и скимтене
- Говорене, пеене през цялото време
- Отказ от участие в различни дейности
- Отказ да се спазват правилата.

Вие трябва да сте наясно, че някои от тези поведения като викане или
отказът да се подчинява на правилата, стават провокативни само когато
се проявяват много често и засягат безопасността, здравето, растежа и
развитието на детето. Първо трябва да видите дали детето е болно,
жадно или уморено. То се държи в много ситуации провокативно, за да
задоволи собствените си физически нужди.
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Едно детет се държи провокативно, за да:

- търси внимание от едно лице или група (Напр.: Ана иска да играе с
майка си, но тя говори по телефона. Ана рита майка си, за да
обърне внимание.).

- избегне човек от групата (Напр. Андрей не харесва братовчедите си,
когато те го посещават, той вика и крещи.).

- избегне неприятна дейност ( Напр. Алина не иска да отиде при
зъболекаря. Когато времето за отиване идва, тя започва да се чеше
многократно).

- участва в приятна дейност (Напр. Матей иска да играе в пясъка, но
няма достатъчно място за него.Той започва да щипе някои деца до
него.).

- получи желания обект ( Напр. Ирина иска да яде шоколад, но
шоколадът е в шкафа. Тя започва да блъска собствената си глава в
шкафа).

- избегне омразен обект (Напр. Майката на Дарий е направила
пържола за вечеря. Дарий не иска да я яде, така че той започва да
рита масата.).

Има някои ситуации, в които едно дете може да демонстрира
провокативно поведение за целите на комфорта.

Децата със специални потребности могат да бъдат много чувствителни
към звуци, миризми, туристически предмети или тъкани. Понякога тези
деца се държат по провокативен начин, за да експериментират нови
усещания, които ги правят щастливи.

Например, едно дете, което обича меки тъкани може многократно да се
опита да докосне кожата на други деца или меки пуловери.

Понякога поведението им може да е опит за намаляване на нежелани
усещания.
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Когато срещнете дете с някои провокативни поведения, най-добрият
начин да се реагира е да започнете дневник, в който да опишете тези
поведения. Веднага, щом детето спре да показва провокативно
поведение е много важно да напишете в дневника какво точно се е
случило. Можете да помолите заинтересованите, терапевта или други
членове на семейството да продължат да пишат в дневника, когато
детето е в дома или на терапия, защото вие не сте с детето във всеки
момент. Опитайте се да направите това в продължение на една седмица.

Прилагаме ръководство в три стъпки, което може да ви помогне да
регистрирате и да изследвате поведението на детето.

Ръководство

Стъпка 1 е да опишете поведението и да отбележите:

– Време, място и кой е замесен.
– Колко често показва поведението.
– Поведението е към.......
– Колко опасно е това поведение.

Стъпка 2 е да опишете какво се е случило преди провокативното
поведение.

Разбирането на това какво причинява това поведение може да ви
помогне да предотвратите някои подобни ситуации в бъдеще. Опитайте
се да обмислите ситуацията, преди да се появи този проблем. Някои
деца реагират на много малки промени.

Стъпка 3 е да опишете какво се е случило след провокативното
поведение.

С оглед на това, което се е случило, веднага след това поведение и
начина, по който детето реагира, е много важно:

– Получи ли то това, което искаше?
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– Кой е бил в непосредствена близост до детето?
– Детето беше ли игнорирано?
– Какви стратегии бяха използвани, за да се спре провокативното
поведение?
– Използваните стратегии доведоха ли до коригиране на поведението?
– Използваните стратегии не доведоха ли до поведенчески корекции?

За много деца, последствията от техните действия влияят на начина, по
който действат отново.

В края на тази седмица, заедно с родителите, ще направите преглед на
събраните информации и ще се опитате в бъдеще да задоволите техните
физически, социални и емоционални нужди, за да се намалят тази
провокативни поведения.

Примери

Примерни стратегии:

Установете рутина за храна, сън и хигиена.
– Помогнете на детето да открие нови начини за удовлетворяване на
сетивните си нужди, без да пречи на останалите. Ако то се чеше често,
опитайте се да му предложите малка топка от глина, за да го изтръгнете
от това.
– Програмата "качествено време" за детето. Когато детето постоянно
търси вниманието на предпочитаните от него хора, можете да планирате
да прекарва време с тях през деня.
– Алтернативно предложение: Когато детето проявява провокативно
поведение, за да получи един обект, необходим за извършване на
дейност, то е добре да му предложите друг вариант.
– Подгответе детето за неприятни дейности. Много деца ще проявят
провокативно поведение, за да избегнат такива дейности, като
почистване на стаята. Понякога е полезно да планирате приятна
дейност след неприятна такава.
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С цел превенция на провокативно поведение е полезно да научим
детето,че:
– Тези поведения не са приемливи

– Някои поведения са желателни в някои случаи, но в други не са.
– Как да изразят чувствата си, без да наранят собствените си и на
другите .
– Как да изразят своята нужда с помощта на жестове, картички с
изображения или думи .

Когато поведението на детето е трудно да се разбере или контролира и
детето или тези около него са изложени на някакъв риск,
препоръчително е да се поиска помощ от специалист.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Социализацията не е временен процес, защото всеки индивид участва в
социалния живот и трябва постоянно да се адаптира към промените и
да отговаря през цялото време на социалните предизвикателства.

Ние трябва да разглеждаме децата с увреждания като част от
обществото. Ние не трябва да ги крием, те не се нуждаят от нашата
милост, а от нашата подкрепа.

За социализация човекът с увреждания трябва да:
– Има индивидуална интервенция.
– Участва в групови дейности.

Обучението трябва да бъде улеснено, колкото е възможно за всяко лице
с увреждане, в семейството, детската градина, училището, социалните
групи, местната общност.
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Теоритично, всяко дете трябва да има достъп до обучение. Практически
тези деца остават на ниво училище, и с течение на времето те ще бъдат
маргинализирани.

Социализацията е изключително важна за всеки човек. Освен това
всяко дете се учи да стане пълноценен човек, адаптиран към живота и
социалните норми.

Норми, традиции, ценности, начин на живот се постигат само със
социализация.

Социализацията влияе на личността, трансформира я, за да помогне
да се адаптира.

За много деца, детската градина може да бъде първата възможност да
станат част от една голяма група. Социализацията е ключов компонент
в училище и всички ученици желаят да се адаптират, да се забавляват и
да станат приятели.

Много често децата с аутизъм изглеждат много заинтересовани да
общуват със своите връстници, но те не разполагат с необходимите
способности. Някои ученици са много общителни, но имат затруднения
при поддържането на тези взаимоотношения. Усвоявайки добри
социални умения те могат да намалят безпокойството си и лошите
поведения.
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Детската градина е отлично място да започне изграждането на този
процес.

Социални умения:
- има взаимности;
- има скрити правила;
- изискване за самоконтрол;
- изискване на интерес към другите;
- самостоятелност.

Социалните умения са трудни да се научат, защото:
→ теория Mind

ASD децата не могат да разберат, че другите хора имат
различни мисли от техните.

→ приемане на нови ситуации

ASD децата имат проблем с поставянето им в други
обстоятелства.

→Съпричастност

ASD деца се затрудняват, когато трябва да отговорят на
чувствата и емоциите на другите

→Социална мотивация

ASD деца не са мотивирани от социалното взаимодействие.
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Научаването на социални умения става чрез:

-Видео
-Подражаване на модели
- Ролева игра
- Директна инструкция
- Социални декори
- Препоръчително е за ASD ученик да има добър социален
квалифициран връстник.
- Окуражаване на родителите и възпитателите да водят детето на
различни дейности извън училище.

Пътища за усвояване на социални умения

Социална среда

Социалните инструменти служат, за да научите едно дете с аутизъм
какво да каже в дадена ситуация. Те трябва да бъдат адаптирани на
нивото на детето. Социалните декори могат да бъдат полезни за
подобряване на взаимодействието, но те се нуждаят от близко
наблюдение, за да се определи тяхната ефикасност заASD деца. Те
могат да бъдат полезни у дома и в училище.

1. Социални декори без снимки.

Отиване от детската градина до салона:
- Подредете се!
- Бъдете внимателни, за да чуете какво трябва да правите
по-нататък!
- Излезте от класната стая и ходете в дясната страна на коридора!
- Внимавай къде отиваш!
- Ако видиш или чуеш някого, когото познаваш, продължавай!
- Когато влезеш в класната стая, слушай учителя,за да знаеш какво
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трябва да правиш по-нататък!
Пример:

1. Виж кой говори!

2. Седи изправен !

3. Слушай внимателно !

4. Изчакаи реда си да говориш !

5.Не прекъсвай съученика си !
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2. Създаване на социална история

Идеята за социална история е разкрита от Carol Gray (1991), като начин
на даване на конкретна информация, за да помогне за подобряване на
„социалните способности на учениците, както и да развиват добро
поведение“.

Социалната история използва някои видове изречения за преподаване
на социални умения. Тя е написана за определен ученик в конкретна
ситуация.

Тези истории обикновено са създадени за деца, за да ги подготвят за
промени в тяхната рутина. Социалната история описва социално
положение и показва как децата могат да се справят с тази ситуация.
Тези истории са специални инструменти за обучение, тъй като те са
персонализирани. Детето е герой в своята социална история!

Когато ние разработваме една социална история, нейният предмет се
определя чрез наблюдаване на детето и събиране на информации на
проблемна ситуация. Когато е възможно, социалната история е
написана с ученика. Тя се чете заедно с него, когато е възможно, така че
тя да може да бъде въведена в неговата програма за всеки ден.



54

ГЛАВА ТРЕТА

УЛЕСНЯВАЩИФАКТОРИ
ЗА УЧЕНЕ

1. Пространствено и времево структуриране

Първата роля на този фактор е да се увеличи независимостта на дете с
аутизъм и той се основава на два принципа: структуриране и
визуализация. Принципите се отнасят до пространствената и времева
структура: това, което детето вижда на определено място, го информира
за това, което то трябва да прави по-нататък и какви материали то може
да използва.

2. Пространствено структуриране

Структурирането на физическото пространство, където се извършва
обучението, означава определена подредба на класната стая, за да се
научат децата да функционират независимо и колкото е възможно
най-ефективно.

3. Структуриране на времето

Това означава наличие на две различни програми, използвани в едно и
също време:

- Обща програма на работа в класната стая, в която е определен видът
на дейностите през деня ( показва, кога работят децата и кога извършват
други дейности).

- Индивидуална програма за всяко дете.

Тези планове се визуализират (илюстрации, рисунки, обекти и т.н.) в
зависимост от нивото на разбиране и обобщение на всяко дете.
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4. Програма за училище
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4.1. Изисквания

Изискванията трябва да са в съответствие с нивото на разбиране.
Голяма грешка е да се даде на детето команда, ако в момента то не
обръща внимание. Много е важно да се дават прости команди, ако е
възможно, с жест и изображения. Много е важно използването на
визуална подкрепа за изпълнение на различни задачи в ежедневието.

4.2. Визуална подкрепа

Визуалната подкрепа е полезна за всички деца, въпреки техните
способности за комуникация. Дори децата с по-висок процент на
вербализация могат да имат полза от визуална подкрепа. Някои деца
могат да говорят, но те не могат да разберат инструкциите на другите.



57

Например:

Деца със Синдром на Аспергер могат да имат изразителен и адекватен
език, но често те не обработват дадената устно информация. Просто
защото един човек с аутизъм или със специални нужди може да каже
думите свързано, това не означава, че той ги разбира и знае какво да
прави.

Дори и децата с тежки когнитивни нарушения могат да научат много
повече, когато могат да видят това, което трябва да направят. За много
деца визуалната подкрепа е като светлина. Те най-накрая могат да видят
светлината и да разберат това, което току-що сте им казали.
Използването на тези инструменти подкрепя способностите на
учениците, за да получат информация и да намерят смисъл в нея.

Има някои видове визуална подкрепа, които могат да бъдат използвани
у дома и в общността. Те са сходни по начина, по който изглеждат, но
служат за различни цели. Най-често срещаните зрителни опори са:

 Чеклистове
 Визуални програми
 Обмен на информация
 Поведение за визуална подкрепа.

Всички тези материали помагат на децата да общуват, да се разбират и
да действат в съответствие с поведенческите норми.

По този начин последователностите от дейности, които следва да бъдат
направени, им помагат да видят каква ще е следващата стъпка във всеки
един момент и да намалят нивото на неудовлетвореност. Това е много
важно в очакване на бъдеща дейност.

4.2.1. Чеклистове

Чеклистовете са модел на визуална помощ за ученици аутисти да се
организират и да обобщават информация. Когато аутистите използват
чеклистове, вероятността да разберат и запомнят понятията е
по-висока.
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Много отASD учениците имат трудности при обобщаване на
способности, които са били научени с помощта на предмети или
конкретни технологии като компютър. Чеклистовете могат да помогнат
за намаляване на несъответствието между конкретни и абстрактни
понятия.

Чеклистовете могат да помогнат на учениците да организират
информацията и да се съсредоточат върху концепцията.

4.2.2. Сянка

Сянка – това е лицето, което придружава детето в училище, помагайки
му да се справи със задачите.

Сянка – понятието обикновено се използва, за да опише „едно към
едно“ подкрепа, в ежедневни ситуации. Това подобрява изявата,
психосоциалните способности и увеличава независимостта.

Ние говорим за облекчено поведение, което помага на детето да се
адаптира към ситуацията в класната стая.

Учителят води процеса на преподаване в класната стая, а и сянката
помага на детето да даде отговор на задачите. Сянката не пише
домашното и не се намесва в дейностите. Сянката се меси само в
дейностите, които детето не е в състояние да разбере или когато то
демонстрира лоши поведения, помагайки му да разбере правилата.

Учителят трябва да налага същите правила за дете с аутизъм, както и за
всички останали в класната стая. Ученикът ще научи какво се очаква от
него и сянката ще бъде там, за да му помогне. Учителят трябва да



59

предложи обратна връзка за лошите поведения наASD дете, както и
награди и поощрения за положителното поведение, с оглед изграждане
на връзка с ученика. Сянката също може да дава награди за правилен
отговор.

Препоръчително е за учителя да се отнася към дете с аутизъм като към
другите деца в клас. Той ще дава задачата директно на ученика, не на
сянката.

Определяне на задачите на учителя и сянката за индивидуална
работа с детето. Сравнение.

Сянка Учител
Предлага помощ и насърчава
независимостта.

Посвещава времето и вниманието си към
всички деца.

Подпомага детето по време на
дейностите в класната стая.

Целите на дейностите са установени в
съответствие с учебната програма и
адаптирани към нивото на децата.

Тя седи отзад или го наблюдава от
ъгъла на класната стая.

Той стои пред групата и си
взаимодейства с всички индивидуално,
когато това е необходимо.

Тя предлага ненатрапчиво помощта си Той предлага помощта се на всички деца.
Тя предлага награди по фин начин,
когато това е възможно.

Той предлага същите награди за всички
деца.

Тя се стреми да ограничи наградите
Той е склонен да използва социалната
награда като уникална такава.

Цел: случайно учене и трансфер на
умения.

Неговата цел е форматиране на
специфични способноси за възрастта.

Вниманието на детето се пренасочва от
сянката към групата и към учителя.

Той изисква пряко вниманието на децата,
това може да бъде модел за искано
поведение.

Тя отбелязва наблюденията, които
прави, и развитието на детето. Той прави периодични оценки на децата.

Детето получава изискванията от
учителя.

Той редува изискванията, адресирани до
цялата група от деца, с индивидуалните
изисквания.
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АНАЛИЗ НА НУЖДИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В НАЧАЛНОТО И ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ,
КОИТО РАБОТЯТ С ДЕЦА СASD

Социално-демографски контекст

Тип на училището, в което работят с деца сASD Професионален опит на
учителите

Държавни
възпитателни
програми за
приобщаване
на децата с
ASD

Център за
специално
образование на
деца сASD

Държавни,
без всякакъв
вид
програми

неспециализиран
център с
предлагне на
програми за деца
сASD

1 – 5 год. 5–10год. Над 10
год.

Испания 85% - - 7% 28% 28% 42%
Италия 100% - - - - 21% 14%
България 7% - - 7% - 100% -
Германия - - - - 42% - -
Турция 14% - - 57% 100% -
Румъния - - 100% - 100% -
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Образование за ученици с аутизъм Законода-
телство за
деца с
аутизъм

Програма Умение за
работа с
деца аутисти

ASD
изследва-
ния на
универси-
тетско
ниво

Необходи-
мост от
ранна
програма
за диагно-
стика

Специал-
ноASD
обучение

Първона-
чално
обучение

Продължа-
ване на
обучението
в училище

Продължаване
на обучението
чрез курсове

Взаимодейст-
вие с други
училища

Да Не Да Не Да Не Да Не Да Не

Испания * * * * * * * * * *
Италия * * * * * * * * *
България 21% * * * * * * * *
Германия 21% - 14% 14% 100% - 100

%
- 100% - - * *

Турция 35% 100% 100% 14% 100% - 100
%

28% 42% 42% 28% 50% 21% 100
%

-

Румъния * * * * * * * * * *
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Аспекти на организацията

Организиране на ученето Най-важни организации Училища, снабдени с
всичко необходимо за
работа сASD деца

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Yes No
Испания * * * * * * * * * * *
Италия * * * * * * *
България * * * * * * * * *
Германия * * * * * * *
Турция * * * * * * * * * * *
Румъния * * * * * * * * * *

1 Пълен работен ден в обикновена класна стая.
2 Почасова класна стая с подкрепата на логопедична терапия и / или специално образование.
3 Специфична класна стая при непълно работно време за ученици с ASD, със специализирани
учители.
4 Специфичен център и обикновен център (комбиниран).
5 Специфичен център.
6 Други начини.
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Въпроси,свързани с учебните планове. Методология.
Най-известни типове методология заASD.

поведенческа Базирана на
развитието

Базирана на лечението Комбинирана Семейна

AB
A

EI
BI

N
LP

DS
P

FLO
OR
TIM
E

RELATIO
N DEV.
INTEGRA
T.

A
A
C

P
E
C
S

Соц
иал
на
исто
рия

F
C

F
C
T

Сензор
на
интегр
ация

Слухова
интеграц
ия

D
D
M

SCE
RTS

TEAA
CH

LE
AP

HAN
EN

Ранн
о
раж
дане

Испания 57
%

42
%

28
%

7% 7% 14% 85
%

85
%

71% 2
8
%

2
1
%

28% 14% 1
4
%

21% 92% 7% 28% -

Италия - - - - - - - - - - - - - - - * - - -
България - - - - - - - - - - - * - - - - - - -
Германия * * * *
Турция 100

%
10
0
%

10
0%

7% 35% - 28
%

14
%

28% 2
1
%

2
8
%

57% 28% 7
%

35% 7% - 7% -

Румъния * * * * * * *
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Най-изпозвани методологии за деца с ASD

поведенческа Базирана на
развитието

Базирана на лечението Комбинирана Семейна

AB
A

EI
BI

N
LP

DS
P

FLO
OR
TIM
E

RELATIO
N DEV.
INTEGRA
T.

A
A
C

P
E
C
S

Со-
циа
лна
исто
-рия

F
C

F
C
T

Сен-
зорна
интегр
ация

Слухова
интегра-
ция

D
D
M

SCE
RTS

TEAA
CH

LE
AP

HAN
EN

Ранн
о
раж
дане

Испания 57
%

42
%

28
%

7% 7% 14% 85
%

85
%

71% 2
8
%

2
1
%

28% 14% 1
4
%

21% 92% 7% 28% -

Италия - - - - - - - - - - - - - - - * - - -
България - - - - - - - - - - - * - - - - - - -
Германия * * * *
Турция 100

%
10
0
%

10
0%

7% 35% - 28
%

14
%

28% 2
1
%

2
8
%

57% 28% 7
%

35% 7% - 7% -

Румъния * * * * * * *
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Поведенческа Базирана на развитие Базирана на лечение Комбинирана Семайна
AB
A

EI
BI

N
LP

DS
P

FLO
OR
TIM
E

RELATIO
N DEV.
INTEGRA
T.

A
A
C

P
E
C
S

Со-
циал-
на
исто
рия

F
C

F
C
T

Сен-
зорна
интегр
ация

Слухова
интегра-
ция

D
D
M

SCE
RTS

TEAA
CH

LE
AP

HAN
EN

Ран-
но
раж-
дане

Испания 14
%

64
%

21% 7
%

57%

Италия *
България - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
Германия * *
Турция * * *
Румъния - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Затрудняващи предмети

Моменти на активност с труден подход
Постъпва-
не и
напускане

Дейности в
класната
стая

Физк.
салон

Меж-
дуча-
сия

Движе-
ние в
училищ
е

Други

Испания Език – 57% 14% 50% 35% 50% 7% 1%
Италия Логика и математика – 100% - 32% 20% 28% - -
България Комуникация - 32% - - * -
Германия Комуникация - 30% - 14% - - - 28% - aspecte ce tin de

situatii speciale
Турция Обучителни концепции– 100% 35% 50% 7% 21% 14% -
Румъния Език и комуникация – 35% - 50% - 14% - -
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ASD програми Съвместима ли е с учебната програма Би била съвместима с учебната програма
да не учител Специален

педагог
психолог Обучаващ

екип
учител Специален

педагог
психолог екип

Испания 64% 28% 7% - - 85% - - - 92%
Италия 100% - - - - 100% - - - 100%
България - 100% - - - 100% - 50% - 50%
Германия - 100% 100% - - - - 100% - -
Турция 100% - 14% 42% 7% 7% - 50% - 50%
Румъния 14% 50% 50% 7% - 7% - - - 100%

Координация със семейството

Координация семейство-училище Координация семейство-учител
Да Не Да Не

Испания 50% 28% 78% -
Италия * - * -
България - * * -
Германия * - * -
Турция 42% 28% 42% 28%
Румъноя 7% 50% 57% -
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Трудности в работата сASD деца
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Ис
п.

21
%

21
%

28
%

21
%

35
%

7% - 14
%

21
%

35
%

14
%

14
%

21
%

21
%

50
%

21
%

35
%

21
%

- 42
%

28
%

28
%

Ит. - - * * - * - * - - - * * * * - - * * * - -
Бъ
л.

- - - * * - * * * * * * * - * - - - - - * *

Ге
р.

- - - 21
%

14
%

21
%

7% - 14
%

14
%

7% - 14
%

7% 14
%

- - - - 7% 21
%

-

Ту
р.

42
%

21
%

21
%

21
%

21
%

14
%

- 7% - 7% 21
%

14
%

7% 21
%

14
%

- 14
%

- - - - 28
%

Ро
м.

28
%

7% - 35
%

- 14
%

- 28
%

7% 28
%

14
%

28
%

7% 7% 14
%

- 7% 7% - 7% 35
%

28
%

1.Индивидуална интервенция.
2.Индивидуално планиране на опори (естествени, професионални, технологични, материални и т.н.).

3. Проектиране на програми, насочени към укрепване на личното развитие във всички сфери на ежедневния живот на децата с ASD.
4. Разбиране на психологическото функциониране на деца сASD.
5 Решение на задачи, организирани в малки секции с постепенна трудност (учене чрез стъпки).
6 Намаляване на групирането и разпределението на дейностите.
7 Използване на техниката за учене без грешка.
8 Въвеждане на малки и постепенни промени, за да се адаптира тенденцията за рутина на децата сASD.
9. Постепенно оттегляне на подкрепа, за да се направи възможно постепенното придобиване на контрол в рамките на дейностите и по-висока независимост.

10 Въведение в алтернативни или допълващи се системи за комуникация.
11 Спазване на функционалността и принципа за учене.
12. Насочване на дейности в различни посоки, както и разнообразие от материали за обобщаващи изводи.
13 Насърчаване на стратегии за подкрепа на включването в общността.
14 Корекции на възрастта по отношение на преките контакти, материали и дейности.
15 Проектиране и разработване на материали, адаптирани към развитието на деца сASD.
16 Участието на деца с ASD в разработването на адаптирани материали.
17 Създаване на предсказуема среда.
18 Използване на поведенчески техники, основаващи се на положителна поведенческа подкрепа.
19. Структуриране периодите на взаимодействие, планирани със съученици и професионалисти .
20. Уважение към достойнството на децата сASD.
21. Задълбочаване в процеса на непрекъснато подобрение в областта наASD.
22 Постигане на оценки на степен на удовлетвореност на семействата.
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Предложения за подобряване на интегративна програма
Испания Продължаващо обучение за учители

Увеличаване на ресурсите
Разяснителни програми заASD
Подобряване на първоначалното обучение

Италия Сътрудничество между училището и специалисти, които работят с деца в дома
Сътрудничеството между учители и родители
Интеграционни дейности в малки групи заASD деца

България Национални програми за учители и образователния екип
Германия Разяснителни програми заASD

Интервенционни програми за ранна интеграция
Турция Разяснителни ASD програми за учители

Образователни програми, адаптирани заASD
Сътрудничество между училището и семейството

Румъния Национални програми за учители
По-малък брой ученици в класната стая
Оптимизиране дейността на образователния екип
Разяснителни ASD програми за учители
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През април, 2014г. в рамките на проекта EOSIAC се направи анализ на
нуждите на учителите в училищата на предучилищното и началното
образование, които работят с деца с ASD във възстановителни центрове,
специални училища и държавни училища. Учителите в допитването са
част от шестте страни, участващи в проекта: Испания, Италия,
България, Германия, Турция и Румъния.

Това проучване имаше за основа въпросник, съставен от членовете на
проекта.

Резултатите показват, че:

На нивото на квалификация, свързана с учениците сASD преобладава
продължаващо обучение в училищата, продължаващото обучение чрез
курсове и сътрудничество с други училища. Вариантът на
първоначалното обучение е наличен в пет от шестте страни участнички
(Испания, България, Германия, Турция, Румъния); конкретното
обучение липсва от списъка на квалификацията на учители от Италия.

От гледна точка на законодателството, Румъния е единствената страна,
в която има специален закон за ASD. В другите страни са налице
законодателни норми, решения на правителството – като част от някои
специфични закони.

Относно националните програми за обучение ние откриваме три
ситуации: те съществуват в Испания, Италия, България; те не
съществуват в Германия и Румъния; има ги, но са известни само 42% в
Турция.

Изследвания на университетско ниво за аутизъм са направени в
Испания, България, Италия, Германия и Турция; в Турция те са
известни само за 50%, а в Румъния ние не знаем за тези проучвания.
Има някои изследвания заASD в Румъния, но те се извършват само на
равнището на НПО.

Разяснителни програми за аутизъм са налични в 4 от 6-те страни, те са
по-малко в Испания и Румъния, и не съществуват в Българи и Германия.
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Всички участници в изследването се съгласиха с необходимостта от
програма за ранна интервенция.

„Организационните въпроси“ на въпросника показват важни различия
между Германия и другите страни в проекта. Интеграцията на деца с
аутизъм в обществени училища не е национален образователен вариант
в Германия. В тази страна достъпът за образование заASD деца се
осъществяава в специални центрове и класове на непълно работно
време с подкрепата на специалисти.

От гледна точка на използвана методология в училищата се разкриват
някои различия: в Испания са най-използвани PECS и TEAACH, в
Италия - TEAACH, в Германия социална история и сензорна
интеграция, в Румъния и България специфични терапии не се използват
на ниво училище, само на допълнително училищно ниво.

В областите на учебната програма с най-трудни подходи за всички
страни са тези за езика и комуникацията. Различията се появяват за
дейностите с труден подход: дейностите в класната стая са трудни за
повечето учители, на второ място са междучасията, постъпване и
напускане на деца в Турция.

Учителите и образователният екип са отговорни за адаптиране на
учебната програма. Повечето от анкетираните смятат, че
образователният екип трябва да се справи с този аспект,
преподавателите в Германия смятат, че тази задача е за специални
педагози.
Трудностите при работа с деца, страдащи от аутизъм, са многобройни.
Въпросникът разкрива основните проблеми във всички анализирани
области. Ние говорим за училищна интеграция, като се използват
поведенчески техники, развите на учебната дейност.

Очакванията и предложенията за подобряване на процеса на
приобщаване е насочен към пълната подкрепа от държавата чрез:

 продължаващото обучение за учители
 увеличаване на ресурсите
 разяснителниASD програми и подобряване на процеса на

разпространение
 развитие/подобряване на първоначалното обучение
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 интеграционни дейности в малки групи заASD деца
 образователни програми, адаптирани за ученици с аутизъм
 подобряване на сътрудничеството между училището и

специалистите, които работят с децата в дома.
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ГЛАВА ПЕТА

КАЗУСИ

Обект: CA

История на случая

СА е 4-годишно момче с диагноза аутизъм, от възраст на около 2 години.
Поведението на детето през първата година е нормално. Първите думи
са произнесени между 8 и 12 месеца (на мама, баба, готов, па, татко,
Ада).

CA има добра памет за цифри, места, маршрути. Понякога държи
ръцете в странни позиции, понякога създава впечатлението, че няма
други хора около него или са прозрачни. Често той е „изолиран в
собствената си черупка“ или потънал в мисли. Има нежни моменти,
когато се прилепва към възрастните и моменти, когато удря лицето си с
длани. Той е интегриран в редовна детска градина за определен брой
часове (детска градина), където е придружен от майка си. CA прави
чести инфекции на пикочните пътища и му се прилага естествено
лечение.

Детето не отговаря на изискванията на възрастните и избухва, когато
всяко искане към него е настоятелно.

Вечерята и обядът се провеждат като на бойно поле, програмата за
тоалета не е подходяща, детето не отговаря на искане на родителите,
дори във физическата игра, контактът с очи е слаб, протестира към
всички лица, които се опитват да си взаимодействат с него.
Комуникацията с подходящ отговор, но без комуникация от всякакъв
вид за инициативи, са били решаващи при вземането на решение да се
започне терапевтична програма.

Терапевтичната програма започна на 2 години и 5 месеца след период
на предварителна терапия и оценка на детето, което е довело до резюме
на следното (като лист за психомоторно развитие Portage):
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→Игра:
• Не е привлечен от играчки, не ги изследва, не ги използва правилно.
• Харесва социална игра с песни и движения, интересува се от музика.
• Той не иска да участва в игри, в които се застава в кръг, включващи
повече деца и възрастни, не желае да присъства в игра с топка.
• Обича сензорни играчки.

→ Език:
• отсъствие на изразителен език, издава някои безсмислени звуци.
• липса на вербална имитация при поискване или спонтанно
• отговаря на прости искания, само ако са придружени от жестове
„ръкостискане“, „ела при мен“.
• не отговаря с да или не, не разбира забраната.
• не разпознава познати предмети, когато те се наричат по име.

→Познавателен:
• Изпълнява просто Lego (3, 4 части).
• Вгнездява плочици с дупки.
• Рисува с молив.
• Не асоциира подобни обекти, или обекти с тяхното изображение.
• Нарежда кубчета с трудност.
• Не разпознава части на тялото, не поглежда към себе си.

→Социализация:
• Търси помощ в определени ситуации ( ръка на възрастен, моли го да
отвори вратата, да бъде прегръщан, да му се даде нещо).
• Не установява контакт с очи.
• Не приема отделяне от родителите (плач, вкопчване, търсене), но
когато се върнат, ги прегръща и се смее .
• Когато той се разстрои, плаче и търси да привлече вниманието към
себе си. Пристъпи на плач, често с променлива продължителност (от
няколко секунди до повече от 10-15 минути.).
• много ниска поносимост към фрустрация.
• Приемане на деца наоколо, но не взаимодейства с тях.
• Не имитира спонтанно възрастни или деца.
• Реагира добре на социална награда.
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→Услуга за себе си:
• Пасивно участие обличане / събличане.
• Не посочва необходимостта да отиде до тоалетната, не е овладял
тоалетна програма .
• Не е ясно за какво му е предложена кърпа
• Не използва прибори на масата.

→Моторен план:
• Подвижността е относително добре развита
• Не желае да прави фини двигателни упражнения, даже при приемане
да решава задачи.

Правилната терапевтична програма започна през май 2007 г.,
вследствие на развитието на всички области с недостиг. След
предварителна терапия, екипът,състоящ се от четирима млади
терапевти, започна работа. И в момента работи по 4 часа на ден (два
сутрин и два следобед).

Оригинални програми, насочени към развитието на подражание по
няколко начина: моторно подражание, словесно, вербално. Всяка една
от тези програми е имала конкретни цели и конкретни стъпки, в
резултат на елементи, които детето трябва да се научи да подражава.

Заедно с подражанието, учебната програма съдържа голяма
последователност за развитие на изразителен език: разпознаване на
обекти и посочване на техните признаци, познаване и посочване на
части от тялото или отговор на поредица от устни инструкции, които не
са подкрепени с жест. Контактът с очите е приоритет от началото на
програмата, всички задачи, на които трябва да отговори, са придружени
от контакт с очите.

Започва научаването на умения, да играе с пъзел, игри и пръстени,
пуснати по реда на размера, строителство с LEGO.
Освен тях оригиналната програма съдържа упражнения за развитие,
съвпадане на подвижни обекти и изображения, идентични или подобни
и асоциации.
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Всяка една от тези програми е дала начало на първоначален план
терапия, последвана от собствен начин в зависимост от способността
на детето да се учи. В началото беше трудно и най- много неприятности
имаше, когато детето не искаше да отговаря на исканията на
терапевтите. Поради тази причина те препоръчват грижи за децата в
дейностите, редуващи се табели с новото и нежеланото и система за
награда.

Моторното подражание е програма, която му харесва и научава
сравнително бързо, за да подражава на прости дейности на възрастните
като пляскане с ръце, вдигане на ръце, подскачане с крака. До август
значително е подобрено двигателното подражание. Същото се случи и с
инструкциите без подкрепа с жест.
След започване на лечението, централно място зае играта, която
обслужва няколко програми – кубчета, пръстени, пъзели, независима
игра, игра с топка. Таткото играе специална роля в програмата, в която
детето е направило „мъжки игри“, сценарии от прости към сложни.
След усвояване на езика научава в играта специфични формули.
Изречения, които детето използва в играта (чанта, ти не го получи,
който е готов да го вземе и т.н.).

За възприемане на езика, развитието започна със схема на тялото,
инструкциите, които споменах по-горе, разпознаване и показване на
обекти.
След като разпознава обекти, както и с развитието на вербален език,
всички изисквания на вербалния отговор, детето вече започва да
отговаря на въпроса: „Какво е това?“. Езиковата фраза се отнася не
само за околните обекти, но за конкретни действия и изображения.
Упражняването, проведено след шест месеца, е преминало през всички
позиции на тялото и след октомври 2007 г., програмата се поддържа
само в обобщение.

→Програмата за съвпадане също премина през няколко фази:
съвпадение на еднакви обекти 3D, 2D, отговарящи на еднакви снимки,
изображение, съвпадение и обект, обект 2D към 3D и обратно,
(писалка + хартиена чиния + лъжица, четка за зъби + паста за зъби и
др.)
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Следващата стъпка бе да сортира множество обекти от същия вид,
разбирането на понятията „същото“ и „различното“ в множество
упражнения, включващи различни видове обекти.

След завършване на всички тези стъпки и след развитието на вербален
език и когнитивни умения, то разпознава категории обекти – категории
на членове и имена на категории обекти.
За насърчаване на езиковите и комуникационните умения са използвани
безброй песни и стихотворения, в които трябва детето да каже една
фраза, дума, определен тон – целта е да научат голям брой песни и
стихотворения.

→Вербалното подражаване започна трудно, детето се учеше да реагира
на командата „говори“, която бе придружена от различни звуци и думи,
които са добре известни на децата. Един месец след началото той се
научи да реагира на командата „говори“ и думата, която се повтаря
най-често, е „майка‘‘. Следващата стъпка е поставянето на „майка“ в
SD и първата стъпка отне 3 седмици, за да се научи. Последва учене на
ключови думи все по-бързо, достигайки малко след това до търсенето
на широка гама прости думи, които съдържат по-голямата част от
съществуващите звукосъчетания в румънския език.
Езикът бе развит спонтанно и изненадващо. Ако в началото на
терапията през първата седмица думите, казани от CA бяха: па, татко,
мама, бам, готово, повтаряни не много често, в следващия период
броят на думите, изречени спонтанно, се увеличи значително.
Всички езикови програми (насърчаване на езикови и комуникационни
умения, стихотворения, имитирайки устна и лицева гимнастика и
дихателни упражнения, словесна имитация) доведоха до фантастичен
скок в развитието на вербалния език.

Спонтанен език – думи, изречени спонтанно в първите 14седмици
на терапията.
Развитие на внезпна и забавенa ехолалия, поради което терапията
продължи с поредица от програми за изразителен език, различни от
подражанието.
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Да / Не – научени първо в моторно подражаване, вербално подражаване,
следващата стъпка е да се научат в реални ситуации. Той се научи да
отговаря с да и не след около 14 седмици от началото на специфичната
програма YES / NO.

Друга важна цел е да може да избира обектите, които той иска:

• между два или повече представени обекти.
• Да отговоря на името на обекта.
• Реагира на „искам“ + името на обекта.
• Да отговаря на въпроса: „Какво искаш?“.

Понеже C.A. не реагираше на името си и не ме наричаше по име, а
също и не назоваваше по имена членовете на семейството си и на
терапевта, бе проведена програма, в която първата фаза е да може да
отговори на име, да търси и казва да. В тази програма следващата
стъпка бе да комуникира с хората наоколо, когато те искат нещо от него.

Не бе достатъчно за него да каже името на човека, от когото се нуждае,
но да го каже толкова силно, че да бъде чут от близко разстояние в
стаята и след това да каже толкова силно, че да бъде чут от друга стая.
Увеличаващият се глас на детето му позволява да получи по-голяма
увереност в това, което казва.

След това терапевта въвежда програма, където то се научава да отговаря
на социалните въпроси и въпросите за обща култура, като например:
„Как ти е името? Искаш ли да дойда с теб? Какво обичаш да пиеш?
Как се казва татко ? Къде живееш ? Кого обичаш? Какво обичаш да
ядеш ? Какво искаш да гледаш по телевизията ?Да ти донеса ли нещо?
Какво ще кажеш, когато някой идва? Какъв цвят е слънцето? Къде да
купя ябълка ? Къде бяхте на почивка? Кога е рожденият ти ден? Как е
името на майка ти ? Къде живее рибата? Какво ядат зайците ? Къде

Седмица 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Брой думи 7 14 34 57 67 78 95 118 224 302 407 478 502 534
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са колите?“

За оцветяване и дизайн се използват: молив, използван съобразно
възрастта на детето (3 години), оцветяване по очертание, рисуване
имитация на знаци: вертикално, хоризонтално, знак плюс, кръг, знак за
равенство, буква V , диагонал на квадрат, дърво, лице и различни други
прости форми, самостоятелно, без подражаване.

→Функционални обекти:

– За какво е чашата? – Аз пия
– Какво правиш с молив? – Пиша
– Какво правиш с ножицата? – Режа
– Какво е стол? – Мястото, на което мога да остана.
– Какво правиш с очите си? – Виждам.
– Какво правиш с краката си? – Аз отивам.
– Какво правиш с ръцете си? – Аз играя
– Какво правиш с носа си? – Мириша.
– Какво правиш с ушите? – Чувам.
– Какво правиш с устата си? – Ям.
– Какво да правим с въдицата? Аз ловя риба.

Програми, които съставляват част от друга терапия, подпомогнаха
детето да научи рецептивни и експресивни фигури, цветове, форми:

→ Деклариращи въпроси бяха въведени, когато бе установено, че CA
не отговаря правилно на подобни въпроси, свързани с една и съща
декларация. Те бяха въведени, един по един : Кой? Къде? Какво е това?

→ Неясна информация е програма, която обича децата и ги учеше
лесно да задават въпроси, защото ситуацията е благоприятна. (Имам
нещо! Какво можете да получите? Някой идва! Кой идва?)

→ Обратно запитване – за да се започне диалог между него и другите,
въпросът бе да пуснат (Какво е вашето име? Кое ти е името? Ана?).

→ Съществително + прилагателно – тази програма е въведена,
защото CA не показваше свойствата на обекти, цветове, форми, размери.
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Той трябва да каже какъв е обектът и какви качества има.
→ Пространствени позиции – с тази програма се преподава позицията
на обекти в околната среда (в, върху, под, в непосредствена близост до
тях, и т.н.)
→ местоимения – той започна програмата след шест месеца от
началото на терапията и не му е трудно разбирането на личното
местоимение „аз“ и „ти“.
→
Обобщаване

Всяка програма се прави, докато детето не успее да усвои предвиденото.
След като е научило това, всяка програма на свой ред променя
условията, така че генерализацията да се превърне в естествен процес и
изисква отговорност от всяко лице.

Тоалетна – тази програма започна рано и все още продължава да
укрепва научените умения. Въпреки че той използва тоалетната, все
още CA не изразява адекватно необходимостта да отиде до тоалетната.
Въпреки че той се е научил да казва: „Аз пикая!“ Преди всяко
посещение в тоалетната все още необходимостта да пикае не е свързана
с тези думи.
Терапевтичната програма е направена преди година, в който аз бях в
състояние да променям стратегии, програми, материали, а понякога и
всъщност да се даде почивка.

Наградите, подходящи в случая на CA, които го мотивират да се учи и
на практика да можем да продължим терапията са: социални, похвала,
комплимент, както и много материални: играчки, книги, музика, влакове,
анимационни герои, различни автомобили (автобуси) музика , танци,
телевизор или компютър за определени периоди.

ВABA детето получава много, а може би и повече, отколкото децата,
които не са част от тези програми, така че всички, които участват, са в
постоянно търсене на подходящи награди. Условието за получаване на
всички тези неща е да се отговори правилно на изискванията,
поставени върху него.

Като последствие, игнорирането често води до очакваните резултати.
Работи се и по прекратяване на приятни ситуации (например телевизия)
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по време на протеста. Специфичен протест се случи в период, при
ходене в парка на люлките, през нощта крещеше, яростно се
противопоставяше да напусне люлките.

Той вече се е научил да брои до 10. Прилага се правило: той може да
напусне дома си, когато преброи до 10. Майката започва да брои бавно,
обяснявайки от време на време, че това се отнася до заминаването. Чрез
прилагането на този метод за подготовка на детето протестът е намалял
значително и той ще приеме „че може да се люлее в люлка до 10“.

→Стереотипите се появяваха от време на време, но бе решено, че
все още има много по-адаптивни поведения.

Оценка от май 2008 г., CA е 3 години и 5 месеца, 1 година след
започване на терапията, детето показва тези начин (според листа за
развитие Portage):

→ Социализация:
• Активно проучва околната среда.
• Приветства възрастните, когато иска и прави знак, казва па.
• Приема физически контакт, но той започва трудно.
• Социалните игри му носят радост, приема с удоволствие отговори на
социална награда.
• Участва в дейности, по-лесно приема децата в игра,
• Неспонтанно се отнася към възрастни.
• Способността да имитира е много добре развита (спонтанно имитира
деца и възрастни).
• Отговаря на социалните въпроси „Как ти е името?“ „На колко години
си?“ „Какво обичаш да пиеш?“
→ Игра:
• Възрастните играят с топка, играе на ...
• Обича песни с движения, имитира движенията, активно участва.
→ Познавателен:
• 4-9 нарежда парчета от пъзел
• Сортира обекти , съответства форми към изображения.
• Показва и назовава части от тялото, цветове, животни, различни
фигури, действия, обекти в околната среда, геометрични форми.
• Оцветява прост образ – не държи правилно молива.
• Посочва исканата снимка от книга.
• Брои до десет.
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→ Език:
• Отговаря на прости вербални инструкции.
• Изпълнява инструкции с предлози (в, върху, под).
• Рецитира стихове, пее.
• Разказва история (с интонация, жестове).
• Вика възрастните по име (мамо НУТИ).
• Отговаря на въпроса „Какво правиш?“ Действие, което прави.
• Моли за помощ, иска да бъде оставен на мира, отговаря на въпроси с
да /не.
• Разглежда книги и назовава имена на обекти и действия от картини.
• Назовава имена на функции на предмети и части от тялото.
• Показва забавена ехолалия.
→ Двигателна
• План за развитие на двигателни и фини двигателни умения е
разработен в рамките на възрастта.
→ Селф-услуга:
• Тоалетната програма продължава.
• Обличане /събличане, обувки.

Терапията ще продължава четири часа: 2 сутрин, 2 след обяд.
Програмите ще следват развитието на детето и трудностите, които
среща, повечето от тях са програми за игра, комуникация и език, както
и моторни умения, но са адресирани за възраст 3 години във всички
посоки. Първите стъпки в интеграцията са били извършени с
подкрепящ учител/придружител, майката присъства в часа.

Придружителят осъществява контактът между учители, връстници и
дете. Той е говорител на детето и уведомява учителя за подобряване на
възможностите за създаване на контакти с детето. Посредническите
отношения между нормално дете и дете с аутизъм са изградени, за да
донесат ползи за релационна учене и за двете деца. В свободните
моменти се обяснява какво е аутизъм и неговите слабости и как може да
се постигне ефективна комуникация с дете с аутизъм. Една от тези
ползи за другаря беше и е да се повиши толерантността към
многообразието.
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Детска градина – това е среда, в която се чувства все по-добре, оценен и
възнаграден. Стимулиран и интегриран в групата на децата, за да
участва все по-активно.

За известно време учителите са гледали на него като „проблемно дете“.
В това време „проблемното дете“ имаше много протестни поведения,
включващи широка гама от ръмжене и изкрещяване в и извън класната
стая. С промяната на поведението на преподавателите към него, вече се
приема, че той може да има различни поведения,като поведението на
детето става по-подходящо и активно. Той участва в общи дейности,
отговаря на въпроси, усвоява детски песни и стихотворения, посещава
събития за определени периоди от време (тържества), научи се да
слуша истории и да отговаря на въпроси за историята, разказва в кратко
изречение за добре познати истории, активно играе с децата.
След завършване на детска градина CA е записан в държавно училище,
където той е бил късметлия, защото попада на учител, който е готов да
отговори на нуждите му.

CA е дете с аутизъм и показва дефицит в социалните взаимодействия,
дефицити в общуването и езика, и особено странно поведение. За да
бъде успешна интеграцията, CA бе разбран, обичан и се разглеждаше
като равен в общността. Учителят създаде подходяща среда, за да го
развие в социално, поведенческо и емоционално отношение. Учителят
отговори на нуждите на CA чрез няколко начина:

• Създава условия за ясно, конкретно, постоянно общуване.
• Използва думи, които детето разбира; използва една и съща дума, за
да опише една и съща ситуация.
• Използва кратки и прости изречения.
• Използва подходящи изражения на лицето, жестове и интонация.
• Използва визуална комуникация (снимки, икони), които привличат и
поддържат вниманието, намаляване на тревожността от използваните
понятия.
• Изготвя индивидуален план за обучение с екипа (учител, подкрепящ
учител, психолог, сянка), съобщава нуждите на детето.
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Индивидуален план за въздействие
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Индивидуален план

ИМЕ И ФАМИЛИЯ: В. А.
ВЪЗРАСТ: девет години, втори клас
ЗА КОНТАКТИ:
ЕКИП: Учител, подкрепящи учители, психолози
ДРУГИ ЛИЦА: семейство
ДАТАНА СЪСТАВЯНЕ: 01.10.2013
ДАТАНА АКТУАЛИЗИРАНЕ 23 октомври 2013

ЦЕЛИ МЕТОДИИ СРЕДСТВА ЗА
ПОСТИГАНЕ

ПЕРИОД Минимум
критерии за
оценка на
прогреса

МЕТОДИ /
СРЕДСТВА ЗА
ОЦЕНЯВАНЕ

01- пише
името си
0-100

02- да
разпознава
позиционна
система на
писане на
цифри от
десетки и
единици

03- да
номерира
във
възходящ
ред

04-да
разпознава
мястото на
число в низ
(съседни)

05-запис на
продиктува-
ни числа

Обяснение

- Разговор
-Обяснение
-Демонстрация
-Упражнение
-Игри аритметични
-Работен лист
-Пряка дейност
-Материал интуитивен -
наблюдение

1.10.2013

1.10.2013/
23.10.2013

пише с помощ
0-100 числа
-чете числа

- Увеличаване на
помощта.

- Сравнява и
назовава с
подкрепата на
съседите.
-Пише диктувани
числа с помощ.

-Положителна оценка

-наблюдение и насоки

-оценяваве и
валоризация
-работни листове
-ръководство

- Писмена оценка
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ЦЕЛИ МЕТОДИИ СРЕДСТВА
ЗА ПОСТИГАНЕ

ПЕРИОД Минимум
критерии за
оценка на
прогреса

МЕТОДИ /
СРЕДСТВА ЗА
ОЦЕНЯВАНЕ

01- да събира
и изважда
числа 0-30,
без
преминаване

2 *, знае да
събира
естествени
числа 0-30 с
преминаване

* целта
максимално
ще се обобщи
по време на
терапевтич-
ния подход

Разговор
-Обяснение
-Демонстрация
-Упражнение
-Материал интуитивен
-Забележка

Разговор
-Обяснение,
-Демонстрация
-Упрацнение
-материал интуитивен
-Забележка

23/10/2013
20/11/2013

23/10/2013
20/11/2013

Задачи
засъбиране и
изваждане
упражнения
0/30 без
преминаване, за
-съпоставяне на
знаците "+, -"
с подходящи
математически
операции

наблюдение и оценка;
-писмена оценка

-
подкрепа
- положителна оценка
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ЦЕЛИ МЕТОДИИ СРЕДСТВА
ЗА ПОСТИГАНЕ

ПЕРИОД Минимум
критерии за
оценка на
прогреса

МЕТОДИ /
СРЕДСТВА ЗА
ОЦЕНЯВАНЕ

01- да
проявяват
интерес в
общуването с
другите

02- да
конструират
прости
изречения
след
показване на
изображения

03- да се
идентифицира
т, да напишат
и правилно
дапроизнасят
букви, групи
от букви,
срички, думи,
изречения

04- да опита
да прочете
малък отрязък
от нов текст

Разговор;
-Анкета;

-Директен бизнес

- Разговор;
-откритие
-разяснение
-картини

- разговор
-откритие
демонстрация
-обяснение
-азбука

- разговор
-обяснение
-упрежнения
-действена директория

1/10/2013
23/10/2013

1/10/2013
23/10/2013

1/10/2013
23/10/2013

-свикване да
употребява
поздрави,
представяне;
-разговори за
подкрепа, в
рамките на своите
възможности по
познати теми

- Формулира
прости отговори
на въпроси за
картини

- Идентифициране
пише произнасят
букви, срички,
думи;
-свързва звуци и
групи букви;
-чете с помощни
думи срещащи се
в групи

-пише прости
изречения с
помощ;
-Чете от
помощния текст
малката част от
пръв поглед

-оценяване
-упътване

- устно оценяване
-упътване

- позитивно
възстановяване,
постоянни работни
листове
-писане на
упражнения,
преписване,
транскрипция

-стимул-оценка;
-устна оценка;
- самооценяване
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* С цел максимално да бъде постигнато по време на терапията

ЦЕЛИ МЕТОДИИ СРЕДСТВА
ЗА ПОСТИГАНЕ

ПЕРИОД Минимум
критерии за
оценка на
прогреса

МЕТОДИ /
СРЕДСТВА ЗА
ОЦЕНЯВАНЕ

01- темпо на
четене на
малък откъс
от текстове

02- да постави
правилно
заглавие на
страницата
заглавие,
собствен текст

03 - да
формира
прости
изречения
след картини

- разговор
-обяснение
- демонстрация
-дейност директория

-Разговор
-обяснение
-демонстрация
-упражнения
-учебник

- разговор
-обяснение
- демонстрация
- упражнения
-разнообразие от снимки
-план

23/10/2013
20/11/2013

23/10/2013
20/11/2013

Правилно
четене, подходяща
интонация, помощ

Идентифицира
помощното
заглавие, автор, *
герой в текста
(име):
-работи на
страницата, с
помощ, текст
разказ и поезия

Препис,
-транскрипция,
изречения след
графични
базирани форми
на въпроси:
Как е?
Кой / Какво е
това?
Кой / Какво?
Какъв цвят е?

Наблюдение на
читателя

- Оценка, насоки
-оценяване -
положителна
константа

- устна оценка;
- стимул за обратна
връзка
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Заключения
• C.A. е част от училищната среда. Ефективното обучение на детето
включва то да се запознае с околната среда и специфичните правила и
учители. Учителите също се нуждаят от информация и обучение в
областта на методите за работа с деца с аутизъм.
• Връзката майка-учител от началото е връзка на сътрудничество.
• Имаше един придружител на CA (така наречената "сянка").
Насърчаване на доброто сътрудничество между него и учителя беше от
съществено значение за интегрирането на детето.
• Учителят даде тласък на детето за развиване на неговия потенциал.
• Учителят на детето стана негов ментор и е от ключово значение за
социалната интеграция.
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Индивидуален образователен план

( тази бланка е предложена от авторите на материала )

Период на реализация __________________________

1. Общи сведения за ученика

Име и фамилия:
______________________________________________________
Дата на раждане
______________________________________________________
клас___година___
Препоръка на Министерството за психопедагогическата помощ на
ученика в образователните дейности в клас и на училищно ниво

o Пълна

o частична
o случайна (домашно училище)

2. Информация за оценяване на ученика

(Тя ще регистрира обща информация на медицинска, психологическа,
комуникационна, поведенческа и др оценка)
Източник на
информация

Област дата Извод
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3. Силни страни и нужди на ученика

Силни страни Нужди

4. Той нуждае ли се от услуги за подкрепа?

Да (моля,обяснете)
Не

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

5. Подкрепа от учители и специалисти извън училище

Име на
организацията

Тип специалист и място Дата на започване
на програмата

Честота

6. Характеристики на ученика, помощ/интервенция

Област на
развитие

Описание на
характеристиките

Планирани дейности Резултати

Емоционални

Двигателни

Когнитивни

Вербални

Социални
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7. Учебни предмети
(Те ще бъдат показателни за края на образователната работа по общ учебен план
(CG), адаптирани учебни програми (CA) и модифицирана учебна програма (CM)

№ Учебен
предмет,област
на подпомагане

CG CA CM № Учебен
предмет,област на
подпомагане

CG CA CM

1. 11.
2. 12.
3. 13.
4. 14.
5. 15.
6. 16.
7. 17.
8. 18.
9. 19.
10. 20.

Ученикът не изучава всички предмети на класа или някои дисциплини се заменят с
други

Не Да

8. Адаптиране

Адаптациите са едни и същи за всички предмети (уточнете, ако не са)

Адаптиране на
околната среда

Психо-педагогически
адаптации

Адаптиране, отнасящо
се до оценяването

Необходимост от специално оборудване

Да (моля,уточнете)
Не
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8 Индивидуална учебна програма на предмета
(Това ще бъде индивидуализирана учебна програма за всеки предмет, който е
необходим за CA или CM)

Учебен предмет_________________

9. Оценяване

Тип на оценката период Детайли на оценяването

Учебни постижения Стратегии относно
учебната програма

Стратегии за
оценяване
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10. Дейности на подготовката на учениците за прехода (в друга степен на
образование) или за да се улесни социалната интеграция
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Планирана дейност Отговорник Дата

11. Източници на информация за развитие на PEI

SAP Предварител PEI Родители ученик Други
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Екип, който развива PEI:

12. Консултиране на PEI с родители и ученик

PEI е консултиран с родителите:

Име и фамилия на родителя________________________________________

Подпис____________________дата ____________

PEI е консултиран с ученика(той е над 16):

Подпис______________________дата______________

Име,фамилия Професия Подпис
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12. Мониторинг на напредъка в развитието на детето

Учебен
предмет

Напредък

В началото на
първия срок

В края на
първия срок

По време на
втория срок

В края на
годината
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ГЛАВА ПЪРВА

Потребности в процеса на обучение

Таблица 1 показва потребностите, свързани с процеса на обучение при
хора сASD, и предложения за интервенция.

Таблица 1.
Процеси Потребности Предложения за интервенция

ВЪЗПРИЕМАНЕ

Липса на
последователност в
реакциите при
наличие на
стимулация:
свръхчувствителност
и хипосензитивност

- Запознаване с възможните
причини, контролиране на
околната среда, насърчаване на
нивото на толерантност
(десенсибилизация) и / или
контролиране нивото на
стимулация.
-Комуникация относно
дискомфорта

ВНИМАНИЕ селективност на
подбудите

Работа върху вниманието чрез
постепенно разширяване на
параметрите при всеки човек

ПАМЕТ
Трудност да казва
или запаметява
история.

- Осигуряване на визуални
материали.
- Събиране на значими
елементи.
- Работа с последователности
от сцени и символи

РЕШАВАНЕ НА
ПРОБЛЕМИ

Трудност при
обобщаване на на-
ученото в нов
контекст и ситуации.

Неуспех поради
невъзможността да
премине към
алтернативни
стратегии

Осигуряване на алтернативни
отговори и обучения, за да се
справят с различни ситуации,
които могат да изискват
няколко подхода.

Връзка с предишни отговори,
за да покажат алтернативни
подходи, свързващи стария и
новия метод.
Помислете за процеса, който
ще доведе ученика до
намиране на решение.
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СОЦИАЛНА
МЕДИАЦИЯ

Нетърпимост към
работа в групи и към
насоките на
възрастните

Предлагане на задачи, които
ученикът е в състояние да
разреши сам /сама.
Използване на подпомагащо
учене с компютри или ИКТ

ЕЗИК

Трудности, свързани
с комуникацията и
умения за изразяване
на нужди, физически
или емоционални
състояния и желания.

Използване на нагледни
материали.
Използване на знакова
комуникация, докато се
изпълнява поставената
задачата, за да помогне за
напредъка при постепенното
планиране действията.

ИМИТАЦИЯ

Неимитиране или
имитация, без да се
вземе под внимание
смисъла.
Липса на обобщаване

Седнете до ученика пред
огледалото, за да се види
възпроизвеждането на
действията.
Използвайте вербална
имитация на функционални
контексти само ако ученикът
разбира думите

СИМВОЛИЧНА
ИГРА

Взаимодействие само
с физическите
качества на играчки

Научаване на социалните
правила и разработване на
игри, които не се повтарят.

МОТИВАЦИЯ

Липса на чувство за
конкурентоспособ-
ност, гордост от
успех и срам от
провал.
Отхвърляне на нови
задачи.

Активно насърчаване за
търсене на нови ситуации чрез
материални награди.
Въвеждане на самостоятелни
системи за награждаване и
организиране на
предпочитаните дейности

ПОСЛЕДОВАТЕЛ
НОСТ

Планиране на
трудностите и
определяне на целите
и стъпките за тяхното
постигане

Обмислете нови
последователности в
съществения контекст.

ПОЗНАВАТЕЛНА
СПОСОБНОСТ

Липса на емпатия.
Липса на
въображение.

Използвайте ясен език.
Практически ги ръководете
към скрити предмети
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Източник: Адаптирано от Jordan & Powel (1992).

Стратегии и добри практики в учебните заведения

По - долу предлагаме редица стратегии и добри практики, разработени
в интегрирана среда, които са ефективни при гарантирането, че
учениците сASD имат същите права като връстниците си в общото
образование.

 примерно написване на коментар на текст

Това са стъпки, които могат да бъдат предоставяни на ученици с ASD,
за да напишат коментар на текст:

• коментарът на текста трябва да се напише със свои думи, по
отношение на прочетената информацията.

• коментарът на текст има приблизителна разгъната дължина в три
точки. Всяка точка се състои от четири или пет подточки.

• Първият параграф излага основната идея на текста. Трябва да се
извлече основната идея на текста в началото на коментара. Следните
фрази могат да бъдат полезни при писане на коментари:
“ По мое мнение, текстът е за ...”, “Основната идея на текста е ...”

• Вторият параграф посочва бележките или идеите, от които е извлечена
основната идея, синтезирана в първия параграф. Някои фрази за
започване на втория параграф са: “Има няколко (причини, ситуации,
минали връзки), които обясняват ...”, “Други основни причини са...”

• Третият параграф трябва да съдържа заключение под формата на
резюме, за изразяване на собствените идеи. Някои работни фрази са:
“ По мое мнение ...”, “ Какво смятам за най-важно ...”

По същия начин, някои визуални помощни средства могат да бъдат
използвани, за да се изясни информацията (например, използване на
различни цветове за маркиране на основни и поддържащи идеи,
подчертаване на ключови думи и т.н.), които помагат на учениците с
ASD да напишат коментар.



101

Примерен модел за изпит

Тези стъпки могат да бъдат предоставяни на ученици сASD, когато те
държат изпит.

• Изпитите ще се състоят от пет въпроса.

• Два от въпросите са за есе (минимум 4 реда – до 10 реда).
о Приблизителното време за отговор на всеки въпрос е 15 минути.
о Най-високият резултат за всеки въпрос е 3 точки от 10.
• Два други въпроси са дефиниции.
о На дефинициите трябва да се отговори с два или три реда. Може да се
очаква да бъде включен най-малко един пример, в който се показва
правилната му употреба.
о Всяка дефиниция се оценява с 1 точка от 10.
о приблизителното време за завършване на всяка дефиниция е 4
минути.
• Последният въпрос се състои от синтактичен анализ на изречението.
о Правилния ред за правене на анализ включва:
а) Определяне на вида на изречението.
б) Първо анализ на съществителното име, след това глагола,
прилагателното име, местоимението.
в) Анализ на допълненията, които се появяват в изречението.
г) Отчитане функцията на всяка дума, от която се състои изречението.
о Времето, дадено за анализа, е приблизително 10 минути.
о Най-високата оценка за този въпрос е 2 точки.

Ако имате повече време, прегледайте дали упражненията са написани
правилно и вярно.
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Примери за разработване на визуални знаци

” Аз мисля в картини. Думите са като втори език за мен. Аз си
представям говорите и писмени думи като думи в пълноцветни
филми със звук, които се движат като VCR лента в главата ми.“
(Грандин, 2006).

За индивидите сASD визуалните знаци са от съществено значение за
подобряване на качеството им на живот.

Визуални знаци

 Осигуряване на по-голяма автономия в определена обстановка и
по-голяма независимост в дейността.

 Повишаване на контекстуализирането и обучението.
 Запознаване с Принципа на осигуряване на достъп до информация

за всички ученици.
 Предвиждане и идентифициране на пространството и времето.
 Насърчаване на безопасността чрез намаляване на нивото на

тревожност и стрес и намаляване на възможните разрушителни
поведения.

 Увеличаване на разбирането за света и за околната среда.
 Помощ при планиране и контролиране на дейностите, ръководене

на задачите и целите, които трябва да бъдат изпълнени.
 Помощ при вземането на решения.
 Служат като посредници в комуникацията и социалните отношения.

Въпреки това, за разлика при другите хора, визуалните знаци за
подпомагане на лица сASD трябва да бъдат:

ПРОСТИ: една концепция в даден момент, с последователна стабилна
комуникация.
ПОСТОЯННИ: те не изчезват; необходимо е да останат толкова дълго,
колкото е необходимо, за да се разбере информацията.
УМЕСТНИ: ясни, без шансове за недоразумения.

Има много видове визуални знаци за подпомагане (Таблица 2), които
благоприятстват придобиването на специфични умения и /или
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осигуряват на учениците сASD достъп до определени зони или
информация. Те включват следното:

• Панели за поискване

Насърчават развитието на вкусове, интереси и умения, за правене на
избор. Може да помогнат на ученицте да избират реда на игрите или да
разширят вкусовете или опциите за тях. Ако ученикът има тенденция да
избира една и съща музика, играчка и др., панелът на рутинните
дейности стои и се променя съдържанието на избора, (предвидими
дейности не са налични), включително други предмети / играчки, които
ученикът знае и обича.Задейства се информираността на нови
дейности.

• Панели за планиране на действия.

Посочват стъпките за завършване на конкретна дейност. Например
последователност на работата, стъпки за почистване на зъбите /
измиване на ръцете.

• Панели за взимане на реда.

Тези панели са често използвани при съвместните игри или за обучение
на структуриран престой между дейности или по време на дейности.

• Панели за училищно меню.

Храната има тенденция да бъде интересна информация. Панелът със
зелен фон (хранене) показва трите начина за ядене на учениците. Това
могат да бъдат снимки на хранене, които ученикът може да намери в
интернет. Това може да се използва, за да се помогне на учениците да
изберат ястие и изборът може да бъде отразен в бележника за семейна
комуникация.

• Лаптопи за съобщения на семейството.

Използването на визуални знаци е от съществено значение при всички
настройки за повсеместното познание и разбиране. Лаптопите имат
същия дизайн на панелите, използвани в училище (снимки, пиктограми,
предмети). С тяхна помощ ученици сASD могат да кажат на членовете
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на семейството си какво са направили през целия ден, също така
насърчават учениците да говорят със своите съученици какво са
направили в края на седмицата или по празници.

Таблица 2. Видове помощи и визуални знаци

ВИД ФУНКЦИЯ

ИНФОРМИРАЩИ ПАНЕЛИ
ЗА ДАТИ И РАЗПИСАНИЯ

Прогнозиране на дейностите,
които ще бъдат извършени.
Обобщаване на наученото в
различни контексти.
Знания за миналото, настоящето
и бъдещето.

ПАНЕЛИ ЗА ПОИСКВАНЕ Повишаване на интересите.
ПАНЕЛИ ЗА ПЛАНИРАНЕ
НА ДЕЙНОСТИ

Научаване последователността
на действието.

ПАНЕЛИ ЗА ВЗИМАНЕ НА
РЕДА

Обучение на структурирано
изчакване.
Толерантност относно времето.

ПАНЕЛИ ЗА УЧИЛИЩНО
МЕНЮ

Самостоятелност
Избор

НОУТБУК ЗА СЕМЕЙНА
КОМУНИКАЦИЯ

Обобщаване на на ученото.
Насърчаване на комуникацията.

За изготвяне на знаци могат да се използват наличните средства или
снимки. Важно е да се има предвид, че визуалните знаци трябва:

– Да бъдат прости, конкретни и схематични (без много допълнителна
информация).
– Да са лесни за управление.
– Да са придружени с ясен, прост език.
– Да отговарят на критериите за постоянство и да не изкривяват
оригиналното изображение, като се избягва предаването на различни
понятия, които имат еднакви картини.
Изборът на подходящ знак ще зависи от възрастта на детето и нивото
на абстрактно мислене. Като цяло, миниатюрни реални обекти се
използват с малки деца, които имат ограничена символна способност.
Тъй като учениците растат и тяхното мислене придобива по-голямо
ниво на абстрактност, тези знаци могат да бъдат заменени със снимки
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в съответните случаи, чертежи или писмен език.

Примери за направа на индивидуални графици

1. Поставете знаци в един ред, отляво надясно (ако се работи върху
четене и писане), или в хоризонтално положение (ако този етап вече е
преминат).

2. Уверете се, че те са достъпни за ученика (осигурени са място в
класната стая или тетрадка), за да се улесни визуализацията,
вниманието и възможността да работят индивидуално или в група. Ако
нуждите на детето са по-интензивни, използвайте цветни знаци,
свързани с чертежите/схемите.

3. Винаги описвайте какво представлява чертежът/схемата, за
предпочитане в долната част, тъй като може да се използва за друг вид
учене като глобално четене. Ако изберат критерии за интеграция,
използвайте курсивно писане, защото то се среща често в работни
листове, книги или бележки.

4. Направете панела в присъствието и в сътрудничество с ученика,
именувайте всяка дейност по същото време, когато тя е въведена.
Когато способността на ученика се увеличи, може да се добави кратко
писмено обяснение за всяка дейност.

5. Уверете се, че ученикът разбира какво представлява дейността и не
се ограничава до просто „четене“.

6. След приключване на всяка дейност, идете до информационния
панел, коментирайте какво е направено и изтъкнете какво ще се прави
по-нататък. Учениците могат да проверят личните си дневници при
смяна на дейностите, за да видят следващата дейност.

7. Обяснете промените или прекъсванията към момента на промяната
чрез незабавно обяснение на новата алтернатива. В края на този час
и/или ден, че е полезно да прегледате какво се е случило и какво е
„различно“ от сутринта, следобед или през целия ден и да позволите на
детето да провери чертежа/схемата.
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Ние трябва да помним, че ще е необходимо периодично да подновяваме
материалите, тъй като по-голямата част от тях няма да ни послужат за
дълго време. По този начин, в съответствие с промените в интересите,
нуждите и способностите на ученика, целите трябва бъдат променяни.

Задаване на домашна работа

Понякога, за ученици сASD изпълнението на домашната работа може
да се превърне в сложна задача.

Ето защо, се предлагат следните насоки:

 Учителят може да напише инструкциите за домашното или да го
напише (от едната страна на панела е маркирано ДОМАШНО) по
същото време, всеки ден (например в края на часа).

 Ако са необходими материали, за изпълнение на домашната работа,
учителят може да включи в списък необходимите елементи за
завършване на домашното (списък на книги, теми, необходими
бележки) (Таблица 3)

Изпълнението на домашното се осъществява в училище или вкъщи и се
отбелязва в личен дневник с място за датите.

 Учителят организира процедурата по подаване и връщане на
задачите и информира учениците за домашната работа.
Алтернативно специфично място в класната стая може да се създаде
(например поставяне на кутия на странична маса).

 Ако се използва втория вариант (за определяне на място, където да
се предаде и да се върне домашното), е важно да се контролират
тези моменти, така че да не се затормозяват учениците.
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Таблица 3. Примерен образец за домашна работа

Учебен
предмет Задача Необходим

материал дата
Спазване на
датата за
връщане

Математика
Глава 2
Проблеми от 1
до 5

Учебна тетрадка
по математика 15/11/14

Литература

Четене
работната
тетрадка,страни
ци 30-50

Учебник 18/11/14

Стратегии, помагащи на учениците да разберат правилата

Следният шаблон (Таблица 4) има за цел да създаде инструмент, така
че учениците с ASD да могат да разберат имплицитни социални норми.

Таблица 4. Примерен модел за разбиране на правилата

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОИТЕ УЧИТЕЛИ

Кои са имената на моите учители?
Какъв предмет преподават?

Учител Предмет

2. Какво трябва да направя, когато учителят влезе в класната
стая? Защо е важно?

3. Трябва ли да предавам моята домашната работа всеки ден?
Кога трябва да предам моята домашната работа?
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4. Ако мястото или времето за предаване на домашната
работа се промени, как учителят ме информира?

5. Ако аз трябва да предам домашното си по-късно от
очакваната дата и този ден аз не ходя на училище, какво
трябва да направя ?

6. Какво трябва да направя, преди учителят да напусне
класната стая? Защо е важно?

7. Какво трябва да направя, когато имам въпрос или
коментар? Защо е важно?

8. Какво поведение прави моят учител щастлив? Защо е
важно? Защо трябва да се държа по този начин?

9. Какво поведение кара моя учител да се чувства
разочарован? Защо?

10. Какво трябва да направя, когато работя в група с други
съученици?
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Стъпки за създаване на социална история на Грей (1998)

Таблица 5 отразява процеса за създаване на социални истории.
Включени са някои примери (Таблици 6А и 6В).

Таблица 5.

СЪЗДАВАНЕ НА СОЦИАЛНА ИСТОРИЯ

СТЪПКИ

Определяне на основната тема на историята.

Събиране на индивидуализирана информация,
като се вземат предвид ученика и неговото /
нейното положение.

Вземете под внимание приложените насоки за
структурата за лица с аутизъм, без
интелектуални затруднения.

Спазване на необходимото съотношение на
различните видове изречения за социални
разкази.

Включване на определени интереси на
учениците в рамките на историите.

Прилагане на практика, преглед и контролиране
на историята.

СТРУКТУРА

Написана в първо лице и в сегашно или бъдеще
време в адекватен формат според
възможностите и предпочитанията на ученика,
придружена с визуални знаци.

Състои се от четири типа изречения:

1) описателни; 2) перспектива; 3) ръководни
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(съставяне на основна социална история); и
4) контрол (не винаги е включен).

ИЗРЕЧЕНИЯ

 Описателни: Те определят къде възниква
ситуацията, кой е включен, какво се случва и
защо.
„На детската площадка много деца да играят с
топката“.
„На обяд всяко дете чака неговия /нейния ред да
вземе храна“.
 Перспектива: Те описват реакциите, мислите,

чувствата и убежденията на хората,
участващи в историята.

Например: Физическо състояние, желания:
„Децата са уморени“. „Те искат да слушат
музика“.
Например: Възприятия или чувства: „Децата
виждат пътен знак“; „Повечето деца обичат
да играят на топка“; „Ако взема топката без
да питам, децата ще се дразнят“.
 Ръководни: Те описват какво се очаква от

човек в конкретна ситуация; те напътстват
индивида сASD да реши какво да прави.

Те не трябва да бъдат написани като
задължение (трябва, би трябвало), а като
алтернатива на нови отговори (аз ще се
опитам; нещо, което може да опитате, е ...; Аз
отивам да работя по ...).
Например: Когато искам да играя с топката,
мога да попитам другите деца, преди да взема
топката.
Например: Аз се опитвам да бъда спокоен по
време на монтажа.
 Контрол: След като прочете историята,

ученикът пише изречения, които му помагат
да си припомни информация, контролираща
неговия собствен отговор.

Например: Понякога децата се дразнят, ако
взема топката.
Например: Мога да играя с топката с другите
деца.
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ПРЕЗЕНТА
ЦИЯ

Препоръчително е да се представи историята в
спокойна обстановка, без отвличане на
вниманието.
 Да не се използва този метод, когато

ученикът е тъжен или показва лошо
поведение. Необходимо е да се поддържа
положително отношение.

 Накратко обяснете значението на историята.
 Прочетете историята.
 Използвайте историята преди трудната

ситуация.
 Уверете се, че историята се споделя с другите

деца или възрастни.
 Осигуряване на постоянно преразглеждане и

проследяване на историята.
 Оценка на въздействието на историята.
 Сравнете историите с реалния живот и

покажете, че е важно да бъдат креативни.
Помолете учениците да идентифицират
реални ситуации.
Изберете обекти, които отговарят на
историята.
Изпълнете историята с обекти, докато я
четете.
Създаване на дейности или рутини, особено
тези, които помагат да се структурира ролята
на детето в конкретна ситуация.

Таблица 6a. Пример за социална история

на площадката:

Децата се подреждат в редица да отидат на детската площадка
[описателна]. Много от децата са гладни [перспектива]. Всяко
дете ще има сандвич [описателна]. Редицата за връщане в класа
след детската площадка е бавна като костенурка. Понякога се
движи напред, а понякога спира [контрол]. Аз ще се опитам ... ..
в момента на площадката [частична директива].
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Таблица 6b. Примери на социални истории

При заместващ учител
Моето име е ....... Аз посещавам държавното училище .............
Аз съм в четвърти клас на началното училище. Моят учител е
Ирене.

Понякога Ирене не може да дойде на училище и имаме друг
учител. Това е добре. Ирене оставя дейностите подготвени за
другия учител. Другият учител чете дейностите, подготвени
от Ирене и по-късно тя знае какво да прави.
Другият учител помага на Ирене и децата. Ако имам въпроси
относно това, което ние ще правим в клас, аз мога да я питам.
Също така мога да задавам и други въпроси. Тя е тук, за да ми
помогне, а също и на моите съученици. Много неща са същите,
както и при нашия учител. Имаме математика и четене,
работим на черната дъска. Ние също ходим на детската
площадка, правим диктовки. По-късно имаме обяд. Ние правим
и други неща. Това е добре.
Другият учител ни казва кога е време да се прибираме вкъщи и
всички деца напускат училище, както винаги. Той също си
отива у дома.
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Предложения за създаване на приятна атмосфера в клас и в
междучасието

По-долу е даден списък на възможните алтернативи или решения,
възможните трудности и насърчаване на положителна атмосфера в
групата (Таблица 7).

Таблица7. Стратегии, улесняващи позитивната среда в класната стая и в
други дейности за приобщаване.

Планиране на
ситуации за
групова работа

Поемането на инициатива за образуване на
група, или да бъде част от група е наистина
сложна задача за лица сASD. Въпреки това е
възможно, знаейки предпочитанията и
сходствата им с техните съученици, те да
бъдат включени в групова работа.

Структурирането
на контексти и
по-малко
структурирани
ситуации

На детската площадка
Участието на всички членове на групата
може да бъде насърчавано за създаване на
алтернативи на общите или споделени
игри (напр. шах, мачове) или улесняване на
престоя в библиотека или компютърен
кабинет.
Между класове: Ученикът сASD може да
бъде помолен да изпълнява специфична
функция, която установява неговото /
нейното поведение по време на тези
моменти.

Насърчаване на
разбирането и
осъзнаването на
различията

Провеждане на дейности, осигуряващи
познания, разбиране и уважение по
отношение на характеристиките на деца с
ASD чрез използване на различни
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инструменти, адаптирани към
образователното равнище на децата.

Създаване на
система от
правила

Създаване на съгласувана система от
правила в класната стая сред цялата група.
В случай на неспазване на правилата, може
да се наложи да изслушате всяко дете
поотделно и да се обясни на всеки един
мотивацията и чувствата на другите.

Необходимо е индивидуално да се обясни на
детето сASD тълкуването на съучениците
му за неговото/нейното поведение и да му се
предложи адекватен поведенчески модел за
решаване на конфликти (например: да се
извини, да се определи ясно как той /тя
трябва да се държат без да се
притесняват ; или как той /тя трябва да
реагира в определени ситуации).

Превенция и
идентификация
на конфликти

Препоръчително е да се наблюдават
взаимоотношенията между децата, както и
конфликтните ситуации, които възникват,
особено в по-малко структурирани контексти
като детски площадки, групова работа или
по физическо възпитание.
Допълващ метод е периодично да се създават
социограми.

Създаване на
зони за
изразяване в
класната стая

Наличието на кутия за предложения
позволява на всички ученици да изразят
мнението си анонимно и без осъждане.
Предложение за разработване на дневници за
събиране на оплакванията на ученици сASD
за поведения на съученици, които ги
притесняват.
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Стратегии за създаване на приятелски кръг

Следното описва метод за разработване на методика, наречена
„Приятелски кръг“, която улеснява взаимодействието между
индивидите сASD и техните връстници (Таблица 8).

Таблица 8. Фази на „Приятелския кръг“. Методология.

Как да започнем да създаваме приятелски кръг?

ПЪРВИ
СТЪПКИ

 Спечелете доверието и съгласието на
ученика.

 Информирайте родители и доброволци:
съгласие и участие.

 Запознайте целия клас, когато ученикът не е
там и ги насърчете да стават като
доброволци (30-40 минути).

 Необходимо е да има групи ( между 6-8
доброволци), ученик и възрастен
координатор. Включете ученици с добри или
лоши социални и комуникативни умения.

 Съставяне на календар, показващ
седмичните срещи на кръга (с
продължителност 20-30 минути).

ПЪРВА
СРЕЩА

Въведение.

Създаване на основни правила.

 Изслушване на всеки ученик.
Отнасяйте се към другия човек така, както
вие бихте искали да се отнасят с вас.
Не забравяйте, че целта на кръга е работата с
детето с ASD и трябва да му помогне да
станете приятели. Помогнете му да
идентифицира затрудненията.
 Научете другите деца как да помогнат на

свой съученик с ASD.
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Помолете всеки член да изтъкне своите
причини за това, че е част от групата.
Помолете групата да изработи списък от
положителни неща за съученик с ASD.
Помолете групата да направи списък на
нещата, върху които детето с ASD трябва да
работи.Помолете ги да опишат различни
поведения. Превърнете всяко проблемно
поведение в позитивна цел. Говорете за
последствията, ако детето с ASD постигне
поставените цели, както за него / нея, така и
към другите.
 Представете решения на проблеми:
• Обяснете, че е необходимо да се работи по
една или две цели в едни и също време.
• Помолете групата и детето да вземат
решение относно приоритетните цели.
• Брейнсторм различни начини за постигане на
целите.
• Изберете заедно и помогнете на групата да
се очертаят следващите стъпки.
• Договаряне на отговорностите и техните
граници.
• Реално определете скоростта на промяната
и / или възможни неуспехи.
 Договаряне на име за групата.
 График на следващото заседание.

БЪДЕЩИ
СРЕЩИ

- упражнения за затопляне на отношенията и
игри за взаимодействие.
 Добри новини.
• Попитайте за ситуации, в които детето е имало
добро поведение:
• Получете информация за положителните
неща, които той / тя са направили.
• Проучете чувствата на децата.
• Попитайте как работата води към целта.

 Лоши новини:
• Обсъждане на всеки елемент по пътя за
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постигане на целта.
• Насърчаване на брейнсторминг на възможните
решения.
• Определете другите проблеми.
 Установяване на целта:
• Това може да бъде същата цел, но с различни
стъпки или нова цел.
• Улесняване на мозъчна атака с решения, ако
това не е направено досега.
• Планирайте подробности и договаряне на
отговорности и действия.
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ГЛАВА ВТОРА

ПРОГРАМИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НАЖИВОТ

Поради различната степен и ниво наASD и необходимостта да бъдат
спазени индивидуалните потребности и възможности е необходимо да
се предоставят разнообразни, индивидуализирани програми за всеки
аспект и етап от живота.

Автори като Frith (1989), Йордания и Powell (1992), Мартин (2004 г.),
Díez-Cuervo и др. (2005 г.), Ернандес, Мартин и Ruíz (2007), Грийнспан
и Wieder (2008 г.), и Петерс (2008 г.), подчертават значението на
програми като:

1. Лична независимост и ежедневни умения

Създадена за развитието и поддържането на самостоятелни умения
(облекло, хигиена, храна, здраве, безопасност и т.н.), които използват за
предпочитане във всички ежедневни ситуации.

Цели:
– Разработване и обобщаване на умения, свързани с личната автономия
в аспектите на облеклото, личната хигиена и храната.
– Насърчаване на ежедневни умения, които дават възможност за
придобиване на по-голяма автономия в ежедневието.
– Насърчаване на умения за планиране и самостоятелност в ежедневния
живот.
– Насърчаване на индивидуална подкрепа за постигане целите на
обучението.

2. Поведенческа намеса

Въз основа на Подкрепата на положителното поведение тази програма
има за цел да се намеси в поведения, които поради тяхната
интензивност, продължителност или честота се отразяват негативно
върху развитието на личността и възможностите на индивида да
участва в обществото.

Превенция на ситуациите включва проектирането и създаването на
помощни материали, структура и предвиждане, непозволяващо на



119

хората да прибягват до проблемни поведения, а да изразят желанията си
или нуждите, възможностите за избор, обучение по стратегии за
самоконтрол, положителна и приятелска намеса и т.н. (Canal и Мартин,
2002).

Цели:

– Оценка на поведението по функционален начин.
– Проектиране и насоченост на интервенциите, координирани между
професионалисти и семейството.
– Проектиране, създаване и осъществяване на превенция за избягване
на възникването на проблемни поведения.
– Своевременни намеси в кризисни ситуации.

3. Комуникация

Сериозни затруднения, както се твърди от Baron-Cohen и Болтън (1998),
създават необходимостта от насърчаване на комуникационни
способности и умения чрез обучение по алтернативни и допълващи
програми за комуникация. Проектирането и изпълнението на лична
подкрепа улеснява всички аспекти на комуникацията (прагматична,
семантична ...).

Цели:

– Провеждане на функционален анализ на комуникационни умения.
– Създаване на програми за подпомагане (алтернативни и допълващи
комуникационни системи, разработване на вербален език ...).
– Провеждане на речева рехабилитация.
– Осигуряване на комуникационни канали и насърчаване на ситуации за
улесняване на комуникацията.
– Насърчаване чрез комуникация изразяването и контрол на емоциите.

4. Социални умения

Тази програма се състои от последващо обучение в умения за социално
взаимодействие, като се започне с планирана интервенция в
структурирани ситуации, обхващащи структурата на общността.
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Цели:

– Провеждане на функционална оценка на социалните способности и
уменията на лицата и нуждите, свързани с условията, в които те се
развиват.
– Проектиране на формиращи процеси в отговор на социалните
ситуации.
– Насърчаване на стратегии и подкрепа, за да се улесни обучението във
всички контексти и ситуации по време на всички етапи от живота.

5. Функционални академични умения

Това включва разработването и /или поддръжката на познавателните
способности и уменията, свързани с академичното обучение, които
също имат пряко приложение в живота. Примери за такива способности
и умения са: четене с помощта на основни понятия на практическото
изчисляване; основни аспекти на знанията за физическата среда; здраве
и сексуалност; география и познаване на социалната среда. Целта на
тази програма е не да се постигне специфично академично ниво, а за
придобиване и /или поддържане на функционалните умения, така че
хората да могат да водят независим начин на живот, колкото това е
възможно.

Цели:

– Оценка на способности и потребности.
– Създаване на стратегии за обучение, адаптирани към познавателните
модели на всеки индивид.
– Развиване на полезни умения (за абстрактно мислене, математика,
грамотност ...).

6. Включване в общността

Включва група дейности, проектирани така, че индивидите сASD да
могат да се интегрират и да се възползват от ресурсите и
възможностите, които общността предлага. Подкрепата за всяка
дейност е от съществено значение, за да се компенсират сериозните
трудности, които лицата могат да имат по адекватно планиране на
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времето, дейностите и ресурсите.

Цели:

– Улесняване на достъпа и използването на ресурсите на общността
(развлечения, здраве, култура...).
– Адаптиране и насърчаване на подкрепата, която ще улесни участието
на лица сASD в обикновени ситуации, постепенно повишаване на
социалната и лична независимост.
– Подпомагане на обобщаващото учене чрез структурирани ситуации.
– Насърчаване на отношенията с хора без увреждания.
– Улесняване на придобиването и поддържането на физическа
подкрепа.

7. Полово образование

Половото образование трябва да се стреми да насърчава навици, умения
и нагласи, свързани със сексуалността на индивиди сASD. То започва с
разбирането на сексуалността чрез социално взаимодействие и
комуникация, физически контакт, представяне и усвояване на
социалните правила и норми. Основната предпоставка е признаването
на правото на хората сASD да изпитат сексуалността си в съответствие
с техните желания и нужди и да получат ориентация и подкрепа.

Цели:

– Възпитаване на уважение, положително и толерантно отношение към
собствените си сексуални прояви и към проявите на другите.
– Развитие на междуличностните отношения и способност да се
уважават другите в сексуалната сфера.
– Развитие на умения, свързани с специфични практики (лична хигиена,
социално поведение, мастурбация, контрацепция ...).
– Предлагане на инструменти за предвиждане и решаване на
потенциални злоупотреби.
– Насърчаване на хигиенни сексуални практики, които са безопасни.

8. Здравно образование
Развитие на дейности, които, наред с други аспекти, включват
насърчаване на уменията, свързани с профилактиката и поддържането
на здравето; десенсибилизация на медицинската среда и тестове;
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програми за ваксинация и превенция; периодично извършване на
прегледи.

Цели:

– Подобряване на здравния статус на лица с аутизъм, като неразделна
част от подобряването на качеството на живота им.
– Насърчаване десенсибилизацията и адаптирането към здравните
специалисти, ситуации и медицински тестове.
– Насърчаване на придобиването на умения, свързани с изразяване на
физически и емоционални състояния.
– Насърчаване на редовни прегледи.
– Извършване на последващи процедури (периодичен анализ, контрол
на медикаменти, стоматологични прегледи ...).
– Прилагане на конкретни действия: /грижи за устата или психиатрично
наблюдение/.
– Разработване на програма за превенция и физическо развитие
(физиотерапия, трудова терапия, хидротерапия ...).

9. Преход към зрялата възраст

Това обхваща поредица от образователни процедури, които улесняват
прехода от училищния живот към зрелостта. Целите, отнасящи се до
започването на работа и адаптивните умения са засилени, така че
индивидите сASD да могат да развият професионални дейности и да се
интегрират социално на работното място в бъдеще.

Цели:

– Улесняване на прехода към зряла възраст.
– Развитие на адаптивни умения в зряла възраст.
– Консолидиране на придобитите знания и потенциални стратегии и
методи, които улесняват обучението през новия етап от живота.

10. Развитие на професионалните умения за работа.

Включва обучение и професионални дейности, които дават възможност
на човек да придобие умения за работа и да вземе участие в
производствени цикли. Програмата включва дейности в структурата на
общността, които дават възможност за преход към опцията на
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стандартно включване на работа като например програми за обучение в
компаниите. Тя започва с оценка на работните умения и интереси на
лицата, за да бъдат ориентирани към подходяща професионална изява.
За да се постигне това, са необходими редица разнообразни и гъвкави
учебни и работни варианти.

Цели:

– Насърчаване на разностранни умения за работа, които са валидни за
различни видове работа.
– Усвояване на пълни работни цикли.
– Увеличаване на специализацията по дейности.
– Развитие на социални и комуникативни умения, необходими за
интеграция в контекста на работата.
– Гарантиране правилното и безопасно използване на работните
инструменти.

11. Трудова заетост

Отчита търсенето, стопанисването и поддръжката на работното място, в
допълнение към изискванията за продължаващо обучение. Сред
различните центрове за настаняване на работа са на разположение
специални центрове за работа, работни анклави и редовна заетост.
Моделът на подкрепената заетост е най-подходящ за лица сASD.
Въпреки това, предвид характеристиките на потребителите на
организациите и трудностите на адаптацията, този модел трябва да се
прилага гъвкаво.

Цели:

– Подготовка на индивидуалните потребности (оценка, професионален
профил, ориентация, обучение и оценка).
– Консолидиране на специфични умения за работа за всяко едно
работно място.
– Популяризиране на различни форми на интеграция на работното
място.
– Насърчаване на работи за включване в обща среда.

12. Възрастови процеси
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Мерките, които се вземат, са групирани заедно и са насочени към
постепенното адаптиране на съдържанието и интервенционните
процеси към променящите се нужди по възраст, които са специфични и
са резултат от влиянието на физическото, когнитивно и емоционално
влошаване.

Цели:

– Насърчаване на мерки за опазване на придобитите умения и
предотвратяване влошаването на състоянието.
– Разработване на нови интервенции за подпомагане и стратегии, които
да помогнат на отделния индивид да посрещне предизвикателствата на
застаряването.
– Създаване на специфични програми за възрастни хора (диета,
медицински грижи, физиотерапия ...)
– Адаптиране на ситуации и дейности, зачитащи темпото, нуждите и
влошените умения.

13. Спорт

Продължаване насърчаването на редовна спортна дейност, възприемане
на спорта като източник на здраве, забавления, личностно развитие и
социално включване.

Цели:

– Насърчаване на спортна дейност, която включва адаптации и подкрепа,
необходими на хората сASD.
– Насърчаване на навици, свързани със спорта и здравословния начин
на живот.
– Разучаване на различни спортове според способностите, интересите и
нуждите на хората с ASD. Увеличаване на фитнес тренировките.
– Насърчаване на социалното включване.

14. Физиотерапия и професионална терапия

Изисква се периодична оценка, за да се предотвратят сериозни рискове
от физическо нарушение, което индивидите сASD могат да получат и
патологии, които често се появяват и са свързани с разстройството
(наранявания, възникнали при неадекватни пози, кифоза или
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сколиоза ...). Също така е важно да се планират специфични
коригиращи действия или да се предоставят насоки за ежедневни
дейности. В същото време трудовата терапия насърчава автономност
чрез самата дейност и адаптиране на дейностите и ситуациите на базата
на анализ на функционалните потребности на всеки отделен индивид в
допълнение към програмата за подпомагане на автономията и уменията
за ежедневен живот.

Цели:

– Използване на дейността за насърчаване на автономия.
– Адаптиране на ситуациите и дейностите за насърчаване на
независимостта.
– Противодействие на ефектите на неадекватна стойка.
– Третиране на честите проблеми в гърба (главно hyperkyphosis и
сколиоза).
– Стимулиране развитието на моторни умения /баланс, координация,
осъзнаване на тялото/.
– Разглеждане на необходимостта от техническа помощ или протеза.
– Улесняване на моментите на релаксиране..
– Стимулиране на правилен мускулен и артикулационен баланс.

15. Подкрепа за семействата

Всички етапи от живота на дадено лице с ASD трябва да бъдат взети
под внимание. Ежедневният живот с тези хора може да представлява
физическа и психическа умора през годините. Програмата дава
възможност на семействата да имат достъп до информация, обучение и
емоционална подкрепа. Тази подкрепа не само подобрява живота на
семейството, но в крайна сметка се подобрява и обогатява живеенето
заедно с човек с аутизъм.

От икономическа гледна точка този аспект има пряко положително
въздействие за правителството, тъй като това създава по-малко разходи,
отколкото ранна постоянна институционална грижа. Семейната
подкрепа следва да включва и участие в сдружения. Родителите трябва
да се чувстват част от движението и действащи лица на интервенцията,
насочена към децата им. Освен това някои родители се нуждаят от
допълнително обучение, което ще доведе техните организации до
разширено разбиране на връзките между институциите,
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административните инструменти, правните понятия и икономическото
управление.

Цели:

– Осигуряване на помощ за семейството, за да приеме и разбере
разстройството на детето си.
– Да предостави насоки относно интервенционните програми и
образователни ресурси, които са подходящи за всеки отделен случай.
– Предоставяне на информация и съвети на родителите как
функциониурат съществуващите здравни, образователни и социални
ресурси и улесняване на достъпа до тези ресурси.
– Насърчаване на семействата да се включат в насоките за действие,
проектите и целите на сдруженията.
– Информиране на семействата за новини относноASD, както и за
образователни дейности.
– Предоставяне на набор от техники и дейности, насочени към
подобряване на знанията, нагласите и полезните умения, за да се
изправят пред различни ситуации, които възникват в семейството.
– Улесняване на подкрепата за семействата, предлагане на възможност
да водят задоволителен семеен и социален живот.
– Проектиране, подкрепа и координиране на интервенционните
графици.
– Разработване на развлекателни дейности за лица сASD, за да се
насладят на свободното си време и да се позволи на семействата да
имат почивка и свободен избор на дейности.
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Проектът „Еднакви възможности за социално приобщаване на деца аутисти“
2013-1-RO1-GRU06-29490 4 „ Партньорство за познание “

секторна програма „Грюндвиг“

EQUAL OPPORTUNITIES TO SOCIAL INCLUSION FOR AUTISTIC
CHILDREN

Целта на проекта „Еднакви възможности за социално приобщаване на
деца аутисти“ е да се постигне по-добра интеграция на деца с аутиз
ъм в общественото образование. В тази връзка бяха създадени два на
ръчника с обща информация за аутизма и практически насочени съве
ти и добри практики, които да подпомогнат родителите и учителите.

Повече информация може да намерите на сайта на проекта
http://eosiac.odl.org/
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EQUAL OPPORTUNITIES TO SOCIAL INCLUSION FOR AUTISTIC
CHILDREN

Autism is the second most prevalent neurodevelopmental disorder among children. This
Grundtvig partnership aims to achieve integration in public education to children with
autism aged from 5 to 10 years by training parents and teachers at public schools.

Such objective will be reached by developing best practice guides and by the exchange of
experiences between teachers and parents of the participating partner countries.
EOSIAC also aims at sensitizing the local community and policy makers on the issue of
children with autism as well as promoting inclusion models and good practice for the
integration of other autistic children in public schools.

Access to the project site by parents, teachers and specialists allows information,
communication and experimentation of new methods in the field of autism at European
level.

Participating institutions:

 ASIS - Consorzio Cooperative Sociali, Naples, Italy
 Polibienestar Research Institute - Universitat de València, Spain
 Salvati Copiii - Filiala Dolj, Craiova, Romania
 Silifke Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Silifke/Mersin, Turkey
 Bulgarian dyslexia association-Rousse

Наръчникът „Аутизъм. Наръчник за учители“ е преведен на български език от Галина Янкова и
консултиран от магистър психолог Красимира Кулева, съставител на наръчника е магистър
специален педагог и дипл. обучител при дислексияЖасмина Йонкова от името на
Българска асоциация по дислексия-Русе, партньор в този проект.
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