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Strzeszczenie
Niniejsze wytyczne są praktycznym przewodnikiem dla organizatorów szkoleń w zakresie
korzystania z materiałów szkoleniowych dostarczonych w ramach projektu. Zawierają one
wskazówki, jak korzystać z materiałów ChildIN (Zestaw szkoleniowy).
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Streszczenie
Niniejsze Wytyczne są praktycznym przewodnikiem dla organizatorów szkoleń w zakresie
korzystania z materiałów szkoleniowych dostarczonych w ramach projektu. Zawierają one
wskazówki, jak korzystać z materiałów ChildIN, czyli Zestawu Szkoleniowego zawierającego:
Podręcznik Szkoleniowy, Repozytorium Prezentacji, Repozytorium Działań Szkoleniowych oraz
Repozytorium Narzędzi Ewaluacyjnych.
Dokument składa się z 5 części, obejmujących następujące zagadnienia:
1. Ogólna prezentacja Zestawu Szkoleniowego: co to jest, dla kogo jest przeznaczony oraz
mapa nawigacyjna.
2. Wytyczne dotyczące prowadzenia szkoleń: formaty szkoleń, profile instruktorów
i uczestników oraz dostosowanie do innych krajów.
3. Wytyczne dotyczące oceny i dowodu uznania: narzędzia oceny, rodzaje oceny i dowód
uznania.
4. Wytyczne dotyczące odpowiednich norm UE, głównie w odniesieniu do EQF i EQAVET.

Projekt ChildIN

Data wydania: 13/04/2021

Produkt intelektualny 4 – Wytyczne ChildIN

Strona 7 of 20

1. Prezentacja Zestawu Szkoleniowego
1.1. Czym jest Zestaw Szkoleniowy?
Zestaw szkoleniowy zawiera
Multimedialnych, Repozytorium
Ewaluacyjnych.

Podręcznik Szkoleniowy, Repozytorium Prezentacji
Działań Szkoleniowych oraz Repozytorium Narzędzi

Podręcznik Szkoleniowy:
Podręcznik Szkoleniowy jest dokumentem, w którym prezentowane są treści szkolenia. Jest to
dokument zbudowany w sposób logiczny i sekwencyjny, ułatwiający naukę.
Projekt Zestawu Szkoleniowego został oparty na Ramie Kompetencji (Produkt Intelektualny O1),
z poziomem EQF 3, oraz na analizie bibliograficznej wszystkich zdefiniowanych tematów.
Tematy przedstawione w Podręczniku Szkoleniowym są podzielone na 2 bloki, które zawierają
różne tematy; 2 tematy w bloku 1 i 3 tematy w bloku 2:
Podręcznik Szkoleniowy:
Podręcznik szkoleniowy jest dokumentem, w którym prezentowane są treści szkolenia. Jest to
dokument zbudowany w sposób logiczny i sekwencyjny, aby ułatwić naukę. Tematy
przedstawione w Podręczniku Szkoleniowym są podzielone na 2 bloki, które zawierają różne
tematy; 2 tematy w bloku 1 i 3 tematy w bloku 2:
Blok 1 - Komunikowanie się z rodzicami i specjalistami zajmującymi się dzieckiem z autyzmem
Temat 1.1. Zorganizowanie wywiadu badawczego z rodzicami dziecka z autyzmem
Temat 1.2. Omówienie zasad opieki i rozwoju dziecka z autyzmem
Blok 2 - Komunikowanie się w celu współdziałania z dzieckiem z autyzmem
Temat 2.1. Tworzenie bezpiecznego środowiska dla dzieci z autyzmem
Temat 2.2. Uwzględnianie specyfiki dziecka z autyzmem podczas nauki podstawowych czynności dnia
codziennego (karmienie, spanie, zabawy)
Temat 2.3. Uczestniczenie w rozwoju interakcji społecznych dziecka z autyzmem

Ta sekwencja bloków / tematów odpowiada 5 MODUŁOM kursu szkoleniowego i odpowiada 5
rozdziałom Podręcznika Szkoleniowego.
Pozostałe materiały szkoleniowe również mają taką strukturę, składającą się z 5 części
(odpowiadających 2 blokom i 5 tematom), która jest również strukturą kursu szkoleniowego i
Ram Kompetencji (Produkt Intelektualny 1).
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Repozytorium Prezentacji Multimedialnych:
Repozytorium Prezentacji Multimedialnych zawiera sekwencję slajdów (.ppt) do wykorzystania
podczas szkolenia z zakresu szczególnej opieki i interakcji z dziećmi z autyzmem.
To Repozytorium składa się z pięciu zestawów slajdów, z których każdy odnosi się do jednego z
tematów/rozdziałów przewidzianych w Podręczniku Szkoleniowym. Do każdego zestawu slajdów
są opracowane scenariusze lekcji objaśniających, aby było zrozumiałe, jakie treści należy
przekazać przy każdym ze slajdów. Repozytorium Prezentacji Multimedialnych zostało
opracowane na podstawie Podręcznika Szkoleniowego i stanowi sposób prezentacji ich
zawartości w formie slajdów, w sposób ustrukturyzowany, jako wsparcie prezentacji
bezpośredniej prowadzonej przez trenera.
Repozytorium Działań Szkoleniowych:
Repozytorium działań szkoleniowych składa się z 5 zestawów działań, z których każdy odnosi
się do jednego z tematów/rozdziałów zawartych w Podręczniku Szkoleniowym. Każde działanie
jest indywidualnie przedstawione i opisane pod względem "Celów", sposobu "Rozwoju",
sposobu "Eksploracji" i sposobu "Ewaluacji". W tym repozytorium ćwiczenia są przedstawione w
taki sposób, aby można je było łatwiej wykorzystać w kursach szkoleniowych. Sposób, w jaki
zostały zaprezentowane ma na celu ułatwienie ich adaptacji do formatu e-learningowego.
Repozytorium Narzędzi Oceny:
Repozytorium Narzędzi Ewaluacyjnych zawiera różne narzędzia dotyczące różnych typów
ewaluacji:
1 - Test wstępny i test końcowy oceny wiedzy i umiejętności: aby zrozumieć oczekiwania i wyniki
szkolenia.
2 - Ocena diagnostyczna: poznanie cech indywidualnych i grupy jako całości.
3 - Ocena uczenia się (ocena sumatywna): aby dowiedzieć się, czy uczestnik osiągnął
minimalny poziom wiedzy/umiejętności.
4 - Ocena satysfakcji ze szkolenia: poznanie poziomu satysfakcji.
W Repozytorium Narzędzi Oceny narzędzia są prezentowane w taki sposób, w jaki zostały
zaprojektowane, ale mogą być dostosowane do konkretnych kontekstów i sytuacji.

1.2. Dla kogo dedykowany jest Zestaw Szkoleniowy?
Niniejsze wytyczne są praktycznym przewodnikiem dla organizatorów szkoleń w zakresie
korzystania z materiałów szkoleniowych dostarczonych w ramach projektu. Zawierają one
wskazówki, jak korzystać z materiałów ChildIN, czyli Zestawu Szkoleniowego zawierającego
Podręcznik Szkoleniowy, Repozytorium Prezentacji, Repozytorium Działań Szkoleniowych oraz
Repozytorium Narzędzi Ewaluacyjnych.
Mogą z nich korzystać inne zainteresowane strony, takie jak służby administracji publicznej
odpowiedzialne za dzieci i autyzm, a nawet opiekunowie dzieci, pracownicy służby zdrowia lub
rodzice.
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1.3. Nawigacja Zestawu Szkoleniowego
Poniższa Mapa Nawigacji pokazuje, jak zbudowany jest Zestaw Szkoleniowy i co zawiera każda
z jego części.
MAPA NAWIGACJI
Kolejność
wykorzystania

Podręcznik szkoleniowy

Repozytorium
Prezentacji

Repozytorium Działań

I - Wstępny sprawdzian
wiedzy i umiejętności

Kwestionariusz wstępny
dotyczący wiedzy i
umiejętności

II - Diagnostyczna ocena
umiejętności uczestników
szkolenia

III - Sesje szkoleniowe
IV - Poziom satysfakcji z
oceny szkolenia
V - Ocena postępów w
nauce

Repozytorium
Oceny

Narzędzie oceny
diagnostycznej

Blok 1 - Komunikowanie się z
rodzicami i specjalistami zajmującymi
się dzieckiem z autyzmem
Temat 1.1. (Moduł 1)
Zorganizowanie wywiadu
badawczego z rodzicami dziecka z
autyzmem

Slajdy do Modułu 1
oraz Skrypty slajdów
do wykorzystania

Zestaw działań Moduł 1:
ĆWICZENIE 1: Prezentacja filmu przedstawiającego
historię rodziców dziecka z autyzmem
ĆWICZENIE 2: Prezentacja metod edukacyjnych
stosowanych w pracy z dziećmi z autyzmem
ĆWICZENIE 3: Odgrywanie ról: wyobrażenie sobie
dziecka z autyzmem lub jego rodziców
ĆWICZENIE 4: Opracowanie kwestionariusza do
przeprowadzania wywiadu z rodzicami dziecka z
autyzmem
Tabela 1 – Napisz listę pytań, aby uzyskać informacje o
środowisku dziecka
ĆWICZENIE 5: Napisanie CV zawierającego
informacje o szkoleniu związanym z autyzmem
Table 2 – Napisz CV i dostosuj je do swoich
umiejętności w zakresie opieki nad dziećmi z
autyzmem

Theme 1.2. (Module 2) Omówienie
zasad opieki i rozwoju dziecka z
autyzmem

Slajdy do Modułu 2
oraz Skrypty slajdów
do wykorzystania

Ocena dydaktyczna dla
Modułu 1
Ocena poziomu
satysfakcji z Modułu 1

Zestaw działań Moduł 2:
ĆWICZENIE 1: Prezentacja kryterów “A” i “B” z DSM 5
Tabela 3 - Przykłady i symptomy autyzmu dla
kryteriów “A” i “B”
ĆWICZENIE 2: Porównanie rozwoju dziecka z
autyzmem,
a dziecka o typowym rozwoju
ĆWICZENIE 3: Różne poziomy nasilenia autyzmu
Table 4: Poziomy nasilenia autyzmu
ĆWICZENIE 4: Organizacja wsparcia lokalnego dla
dzieci
z autyzmem
ĆWICZENIE 5: Dyskusja na temat pytań z testu
przesiewowego takiego jak M-CHAT
ĆWICZENIE 6: Oficjalne plany wsparcia dla dzieci z
autyzmem
ĆWICZENIE 7: Korzystanie z dziennika komunikacji
Table 5: Dziennik komunikacji
ĆWICZENIE 8: Arkusz rejestracji kryzysów dziecka

Ocena dydaktyczna dla
Modułu 2

Tabela 5 (alternatywa do rejestracji kryzysów): Arkusz

Ocena poziomu
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Blok 2 – Komunikowanie się w celu
współdziałania
z
dzieckiem
z
autyzmem
Temat 2.1. (Moduł 3) Tworzenie
bezpiecznego środowiskadla dzieci
z autyzmem

rejestracji kryzysów dziecka.

Slajdy do Modułu 3
oraz Skrypty slajdów
do wykorzystania

satysfakcji z Modułu 2

ĆWICZENIE 9: Jak zauważać trudności i je
przezwyciężać

Zestaw działań Moduł 3:
ĆWICZENIE 1: Jak zorganizować pokój w celu
przyjęcia dziecka z autyzmem

Slajd numer 37

ĆWICZENIE 2: Jak zgłosić sugestie dotyczące zmiany
w pokoju dziecka w domu rodziców
ĆWICZENIE 3: Jak komunikować się bez
wypowiedzenia jednego słowa
ĆWICZENIE 4: Jak rozróżniać różne wyrazy twarzy i
jak się nimi komunikować
Slajd nymer 37 – Moduł 3 – ANEKS do ĆWICZENIA 4
ĆWICZENIE 5: Jak opiekunowie postrzegają
przestrzeń

Temat 2.2. (Moduł 4)
Uwzględnianie specyfiki dziecka z
autyzmem podczas nauki
podstawowych czynności dnia
codziennego (karmienie, spanie,
zabawy)

Slajdy do Modułu 4
oraz Skrypty slajdów
do wykorzystania

ĆWICZENIE 6: Jak korzystać z przestrzeni podczas
komunikacji językiem werbalnym i niewerbalnym
ĆWICZENIE 7: Jak dzieci z autyzmem używają swoich
pięciu zmysłów do komunikacji

Ocena dydaktyczna dla
Modułu 3
Ocena poziomu
satysfakcji z Modułu 3

Zestaw działań Moduł 4:
ĆWICZENIE 1: Uzgodnienie z rodzicami tego, czego
dziecko powinno się nauczyć i jakie zadania należy
wykonać
ĆWICZENIE 2: Wyjaśnienie znaczenia języka
figuratywnego i unikanie jego stosowania u dzieci z
autyzmem
Arkusz (ĆWICZENIE 2): Nowe sformułowania zdań z
figurami stylistycznymi
ĆWICZENIE 3: Ćwiczenia werbalizowania tego, co
ktoś robi (werbalizacja działań)
ĆWICZENIE 4: Ćwiczenie używania MAKATON z
niektórymi „Czynnościami dnia codziennego”
ĆWICZENIE 5: Szkolenie w zakresie stosowania
PECS z podstawowymi, codziennymi zadaniami
ĆWICZENIE 6: Jak komunikować się z dziećmi, aby
poprawić ich naukę podstawowych codziennych
zadań, jak na przykład mycie rąk

Temat 2.3. (Moduł 5)
Uczestniczenie w rozwoju interakcji
społecznych dziecka z autyzmem

Slajdy do Modułu 5
oraz Skrypty slajdów
do wykorzystania

ĆWICZENIE 7: Jak komunikować dzieciom zmiany,
które zostaną wprowadzone w ich otoczeniu
ĆWICZENIE 8: Podzielenie zadań na etapy i ustalenie
linii czasu, aby się ich nauczyć

Zestaw działań Moduł 5:
ĆWICZENIE 1: Przekształcanie zdań negatywnych w
pozytywne
Arkusz (ĆWICZENIE 1): Nowe sformułowania zdań
negatywnych
ĆWICZENIE 2: Nauka idiomów i wyrażeń
idiomatycznych
Arkusz (ĆWICZENIE 1): Nowe sformułowania
angielskich wyrażeń idiomatycznych
ĆWICZENIE 3: Reprezentacje społeczne w autyzmie
oraz język używany do oznaczania osób i dzieci z
rozpoznanym autyzmem
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Ocena dydaktyczna dla
Modułu 4
Ocena poziomu
satysfakcji z Modułu 4

ĆWICZENIE 4: Pisanie “historyjek społecznych” w celu
rozwijania umiejętności społecznych osób z autyzmem
ĆWICZENIE 5: Obserwacja zaangażowania dziecka
ĆWICZENIE 6: The development of joint attention and
of the ways to interact
ĆWICZENIE 7: Rozwój wzajemnej uwagi i sposobów
interakcji
ĆWICZENIE 8: Rozumienie emocji i uczuć w celu ich
rejestracji

Ocena dydaktyczna dla
Modułu 5
Ocena poziomu
satysfakcji z Modułu 5

Tabela 6: Arkusz do zapisywania emocji.
ĆWICZENIE 9: Teatr jako sposób na zrozumienie i
rozwój interakcji społecznych
ĆWICZENIE 10: Wyobrażenie przestrzeni do zabawy
stworzonej do interakcji i komunikacji z dziećmi z
autyzmem

VI – Test po zakończeniu
szkolenia sprawdzający
wiedzę i umiejętności

Kwestionariusz wiedzy i
umiejętności po
zakończeniu szkolenia.

2. Realizacja Szkoleń ChildIN.
Szkolenie ChildIN zostało zaprojektowane na łączną długość 35 godzin i miało być prowadzone
w formie mieszanej (bezpośredni kontakt i e-learning), co odpowiada 5 modułom po 7 godzin
każdy. Jak wyjaśniono w Rezultacie Pracy Intelektualnej 3 - Raport Childin ze szkolenia,
realizacja szkolenia została dostosowana ze względu na kryzys Covid-19. Jednakże, niniejsza
sekcja przedstawia pewne ogólne uwagi, które należy dostosować do konkretnego kontekstu
oraz profilu zaangażowanych uczestników i trenerów.

2.1. Wytyczne dotyczące format nauki bezpośredniej.
Zajęcia bezpośrednie są efektywnym trybem pracy, ponieważ umożliwiają wymianę i uczenie się
od siebie nawzajem, a także interakcje z trenerami, głównie w nieformalnych kontekstach
(przerwy, dyskusje przed lub po sesji, itp.). Jednakże, szkolenie bezpośrednie wymaga
znacznych zasobów materialnych (sala, meble, sprzęt, itp.), a przede wszystkim dostępności
czasowej uczestników szkolenia dla wcześniej ustalonego planowania zajęć. Dlatego też
sugeruje się, aby:
• Organizowanie sesji bezpośrednich w celu ułatwienia debaty oraz wymiany pomysłów i
doświadczeń pomiędzy trenerami i uczestnikami szkoleń.
• Skupienie się na treściach teoretycznych, aby lepiej je naświetlić dzięki pytaniom i dyskusji z
uczestnikami szkolenia.

2.2. Wytyczne dotyczące nauki poprzez eLearning.
W przeciwieństwie do zajęć bezpośrednich, e-learning wymaga mniejszej ilości zasobów
materialnych i umożliwia większą elastyczność, zwłaszcza w przypadku uczestników o
ograniczonej dostępności czasowej. Można jednak sformułować kilka istotnych sugestii:
• Krótkie wideo lekcje: "mikro-bloki" trwające maksymalnie 5 minut, aby uniknąć zmęczenia
oraz niskiego zainteresowania i koncentracji, ułatwiając uczestnikom przyswojenie treści
nauczania.
• Konkretne działania związane z lekcjami wideo: proponowane po lekcjach wideo i połączone
z narzędziami do dyskusji online, takimi jak Fora.
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Narzędzia oceny: można je łatwo dostosować i są one niezbędne do umożliwienia oceny
podsumowującej oraz przekazywania uczestnikom szkolenia informacji zwrotnej na temat ich
postępów w nauce.
• Narzędzia i umiejętności ITC: wymagany jest podstawowy sprzęt i połączenie internetowe, a
także podstawowe umiejętności ITC.
Ostatecznie, w odniesieniu do planu szkolenia, można zaproponować następującą strukturę:
•

Strukturyzacja treści na platformie e-learningowej
CZĘŚĆ 1: Dane ogólne

Uzasadnienie i spostrzeżenia
FORUM OGÓLNE jest narzędziem udostępnianym przez Moodle i
może być tworzone na platformie.

- FORUM OGÓLNE. Moodle
- Program.PDF
- Oś czasu.PDF

PROGRAM i HARMONOGRAM mogą być umieszczone na platformie
jako "dokument w formacie PDF" do otwarcia i / lub pobrania przez
użytkownika. Objaśnienie systemu oceny może być również
udostępnione w formie pliku PDF do pobrania.

- System oceniania.PDF
- Link do wideokonferencji. Zoom
- Kwestionariusz wstępny. Moodle

Kwestionariusz wstępny i ocena diagnostyczna są dostępne na
platformie.

- Ocena diagnostyczna

Kwestionariusz końcowy może być udostępniony na platformie.
Platforma Moodle umożliwia stworzenie warunku dostępu i
przeglądania Kwestionariusza po zakończeniu szkolenia.

- Inne materiały dydaktyczne (na przykład: link do bazy danych Produkt Intelektualny O2, link do strony ChildIN, inne)

Moodle posiada narzędzia do wstawiania testów i kwestionariuszy,
które mogą być użyte w celu ułatwienia obserwacji (przez uczestników
szkolenia) i przetwarzania danych.

- Kwestionariusz końcowy. Moodle
Chociaż wideokonferencja może odbywać się na zewnętrznym
NARZĘDZIU (Zoom, Teams, inne), musi istnieć link umożliwiający
dostęp do wideokonferencji na platformie. W ten sposób platforma
rejestruje interakcję użytkownika ze szkoleniem.

CZĘŚĆ 2: Materiały dydaktyczne według Tematów/Modułów
Moduł 1 - Zorganizowanie wywiadu badawczego z rodzicami dziecka z
autyzmem
Wideo-lekcja 1 - tytuł a)
Prezentacja multimedialna 1 - tytuł a). PDF
Ćwiczenie związane z lekcją wideo 1. PDF
Lekcja wideo 2 - tytuł b)

Każdy podtemat zawiera (1) Lekcję wideo, (2) Prezentację
multimedialną, wykorzystaną w lekcji wideo, w pliku PDF do otwarcia
i/lub pobrania oraz (3) Ćwiczenie, w pliku PDF do otwarcia i/lub
pobrania.
Każdy podtemat musi mieć tytuł (tytuł a), b), c), itd.), który jest częścią
opisu danej lekcji wideo / prezentacji multimedialnej, aby ułatwić
uczestnikom szkolenia zapoznanie się z jej treścią w późniejszym
czasie.
Platforma Moodle posiada narzędzia, które ułatwiają zamieszczanie
działań i mogą być sformatowane tak, aby były otwierane w tym samym
oknie, w innym oknie oraz aby umożliwić lub nie pobieranie plików.

Prezentacja multimedialna 2 - tytuł b). PDF
Ćwiczenie związane z lekcją 2. PDF
Test podsumowujący - Moduł 1. Moodle

Chociaż wideokonferencja może odbywać się na zewnętrznym
NARZĘDZIU (Zoom, Teams, inne), musi istnieć link umożliwiający
dostęp do wideokonferencji na platformie. W ten sposób platforma
rejestruje interakcję użytkownika ze szkoleniem.

Kwestionariusz Oceny Satysfakcji z Modułu 1. Moodle

Moduł 2 - Omówienie zasad opieki i rozwoju dziecka z autyzmem

(to samo dotyczy innych modułów)

Test Podsumowujący i Kwestionariusz Satysfakcji są przedstawione na
platformie, a także narzędzia do wstawiania testów i kwestionariuszy,
które zapewnia Moodle, mogą być również użyte tutaj, aby ułatwić
widzenie (przez uczestników) i obróbkę danych.
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2.3. Wytyczne dotyczące LMS (system zarządzania nauczaniem /
platforma).
Zgodnie z formularzem zgłoszeniowym ChildIN, Moodle został wybrany między innymi dlatego,
że jest stabilnym systemem VLE obsługującym różne formaty plików. Liczy też na potężny kanał
eksploatacyjny, liczący miliony indywidualnych użytkowników i kursów już tam dostarczonych.
Ponadto, Moodle umożliwia śledzenie indywidualnych wyników, generowanie raportów oraz
ułatwianie interakcji i informacji zwrotnych. Rzeczywiście, jeśli chodzi o testowanie ChildIN,
możliwe było uzyskanie szczegółowych wyników dotyczących następujących kwestii:
kwestionariusze przed i po, quiz, kwestionariusze satysfakcji, interakcje z podziałem na moduły i
zasoby przypadające na uczestnika (patrz załączniki Produktu Intelektualnego 3 - Raport ze
szkolenia ChildIN).

2.4. Wytyczne dotyczące harmonogramu szkoleń.
Jak wyjaśniono na początku tej sekcji, szkolenie ChildIN zostało zaprojektowane na łączną
długość 35 godzin i miało być prowadzone w formacie mieszanym (bezpośrednie spotkanie i elearning), co odpowiada 5 modułom po 7 godzin każdy.
Mówiąc konkretniej, zaplanowano łączny czas trwania 5 tygodni, co odpowiada jednemu
modułowi tygodniowo. Pomimo korekt, które wprowadzono ze względu na kryzys Covid-19, w
trzech krajach pilotażowych wyciągnięto ten sam wniosek: większość uczestników uznała
długość szkolenia za odpowiednią, z wyjątkiem modułu 5, gdzie około 70% do 90% uczestników
uznało go za niewystarczający ze względu na ilość zawartego w nim materiału dydaktycznego
(zob. załączniki do Produktu Intelektualnego 3 - Raport Childin ze szkolenia). W tym sensie,
możliwą alternatywą dla planu pięciotygodniowego mógłby być plan dziesięciotygodniowy.
Jeśli chodzi o organizację modułów, zdecydowanie zachęca się do rozpoczęcia pierwszej sesji
(bezpośrednio lub na odległość) w celu ogólnego wyjaśnienia szkolenia, programu, narzędzi,
działań, itp. Rzeczywiście, wydaje się, że większość uczestników, którzy ukończyli pierwszy
tydzień szkolenia, ukończyła również całe szkolenie (około 65%, patrz załączniki do Produktu
Intelektualnego 3 - Sprawozdanie z realizacji szkolenia Childin).

2.5. Profil trenera i szkolenie trenerów.
Jak wyjaśniono w Produkcie Intelektualnym 3 - Sprawozdanie ze szkolenia Childin, trenerzy
wybrani w każdym kraju pilotażowym wywodzili się z różnych środowisk: akademickich,
psychologów, opiekunów dziecięcych i specjalistów w dziedzinie autyzmu.
Zgodnie z uzyskanymi wynikami wydaje się, że nie można zidentyfikować istotnych różnic w
zakresie uczenia się, co może być związane z:
• wstępnie ustrukturyzowany program, który pozwolił na spójność szkolenia w różnych
kontekstach,
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•

wcześniejsze szkolenie trenerów, na którym szczegółowo przedstawiono i omówiono
podręcznik szkoleniowy oraz strukturę treści, co umożliwiło osiągnięcie zbieżności w
zakresie wyborów szkoleniowych.

Jednakże trenerzy ci mieli dwie cechy wspólne, które mogą być głównymi kryteriami doboru
trenerów: odpowiednie doświadczenie w zakresie autyzmu i dzieci autystycznych oraz
odpowiednie doświadczenie lub konkretną wiedzę na temat kontekstu zawodowego opiekunów
dziecięcych i powiązanych profili zawodowych.

2.6. Profil uczestnika szkolenia i rekrutacja.
Uwzględniając wyniki testów ChildIN, uczestnicy szkolenia zostali zrekrutowani zgodnie z
różnymi kryteriami i kontekstami lokalnymi. We Francji, dzięki udziałowi administracji publicznej
(Conseil départementale de la Nièvre), możliwe było zrekrutowanie grupy opiekunów
dziecięcych dość jednorodnych pod względem doświadczenia i kwalifikacji. Przeciwnie, w
Portugalii i Polsce wykorzystano kilka środków i dlatego grupy były heterogeniczne, w tym
asystenci szkolni, psychologowie, nauczyciele, pracownicy socjalni, itp.
Nawet jeśli wyniki szkolenia były pozytywne we wszystkich krajach, przy ogólnym
zaangażowaniu na poziomie 65% (patrz załączniki do Produktu Intelektualnego 3 - Raport
Childin ze szkolenia), zaleca się utworzenie jednorodnych grup w celu ułatwienia realizacji
szkolenia i procesu uczenia się, ponieważ różnice między uczestnikami będą wymagały
większej adaptacji i dostosowań.

2.7. Dostosowanie do innych krajów.
Kurs szkoleniowy zawarty w Zestawie Szkoleniowym opiera się głównie na aspektach
technicznych związanych ze specyficzną opieką nad dziećmi z autyzmem. Poruszane są takie
tematy jak komunikacja z rodzicami, zespołami medycznymi i społecznymi, a także codzienne
postępowanie z dzieckiem.
Zasadniczo nie zaobserwowano dużych różnic w podejściu do szkolenia w poszczególnych
krajach. Jednakże konieczne będą pewne dostosowania w zakresie treści, głównie w
odniesieniu do krajowego, regionalnego lub lokalnego systemu wsparcia i opieki, w tym instytucji
publicznych lub prywatnych, istniejących stowarzyszeń na rzecz osób z autyzmem lub rodzin z
dziećmi autystycznymi, itp. W rzeczywistości, przepisy i profile zawodowe będą się różnić,
podobnie jak obowiązujące zasady diagnozy i monitorowania. Treść szkolenia powinna być
odpowiednio dostosowana.

3. Ocena i dowód uznania.
3.1. Ocena przed i po szkoleniu
Zestaw szkoleniowy ChildIN zawiera samoocenę wiedzy i umiejętności, przeprowadzaną przez
uczestników przed i po szkoleniu.
Kwestionariusz jest wypełniany przed i po szkoleniu, z nadzieją, że nastąpi znacząca zmiana w
postrzeganiu siebie przez uczestników.
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Kwestionariusz wstępny może być również wykorzystany jako źródło danych o profilu uczestnika
na początku szkolenia (ocena diagnozująca).

3.2. Ocena diagnozująca
Ocena diagnostyczna proponowana w Zestawie Szkoleniowym opiera się na zebraniu od
uczestników szkolenia obiektywnych danych dotyczących dotychczasowych doświadczeń w
opiece nad dziećmi lub młodzieżą, opiece nad osobami z autyzmem oraz dotychczasowych
szkoleń w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą z autyzmem
Informacje te mogą być wykorzystane przez trenerów do analizy, z jednej strony, jednorodności
grupy uczestników szkolenia, a z drugiej strony, do indywidualnej analizy wcześniejszego
kształcenia i doświadczenia każdego uczestnika szkolenia.
Ocena diagnostyczna jest wypełniana przez uczestników przed rozpoczęciem szkolenia i może
być również omówiona z grupą lub indywidualnie, w celu lepszego zrozumienia punktu wyjścia
grupy lub każdego uczestnika szkolenia.

3.3. Ocena podsumowująca
Zestaw Szkoleniowy ChildIN zawiera 5 quizów podsumowujących z pytaniami wielokrotnego
wyboru. Mają one na celu:
• Przeprowadzenie ewaluacji w celu oceny wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia,
• umożliwienie, w prosty sposób, obiektywnej oceny uczestników szkolenia pod względem
wyników nauczania.
Pod tym względem ocena sumaryczna podczas pilotażu ChildIN pozwoliła potwierdzić, że
uczestnicy, którzy osiągnęli najlepsze wyniki, byli również tymi, którzy wykazywali się większą
aktywnością (liczba i czas interakcji na platformach e-learningowych).

3.4. Ocena satysfakcji
Jako uzupełnienie poprzednich narzędzi oceny, w ramach Zestawu Szkoleniowego ChildIN
opracowano również kwestionariusze satysfakcji.
Mówiąc konkretniej, na zakończenie każdego modułu zaproponowano kwestionariusz satysfakcji
w celu oceny satysfakcji uczestników i ich spostrzeżeń na temat realizacji szkolenia pod
względem długości, treści, proponowanych działań itp. Zaproponowano końcowe pytanie
otwarte w celu ułatwienia uzyskania jakościowych informacji zwrotnych dotyczących innych
kwestii nieobjętych pytaniami.
Zachęca się do przeprowadzania takiej oceny, ponieważ pozwala ona ocenić adekwatność
treści i metod szkoleniowych w odniesieniu do wcześniej określonych efektów uczenia się.

3.5. Dowód uznania
Uczestnicy, którzy ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym, otrzymali certyfikat ukończenia
szkolenia. Opracowano szablon, zawierający odniesienie do programu ChildIN i Erasmus+. W
przypadku Portugalii został on jednak dostosowany do obowiązujących w tym kraju przepisów.
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W związku z tym sugeruje się przyszłym użytkownikom, aby w miarę możliwości przestrzegali
istniejącego szablonu lub przynajmniej umieścili następującą informację: "zawartość została
oparta na projekcie ChildIN - Europejskie szkolenie opiekunów dziecięcych w celu wspierania
integracji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.

4. Wdrożenie odpowiednich norm UE.
Jak wyjaśniono w Produkcie Intelektualnym 3 - Sprawozdanie Childin ze Szkolenia,
zastosowano odpowiednie standardy UE w celu zapewnienia wymiaru unijnego i trwałości.
Mówiąc konkretniej, Ramy Kompetencji (Produkt Intelektualny O1) określiły poziom EQF w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu informacji w zakresie wiedzy, umiejętności,
odpowiedzialności i autonomii.
Zgodnie z zasadami EQAVET, pomimo dostosowań wymaganych ze względu na kryzys Covid19, zastosowano kilka rozwiązań w zakresie zapewnienia jakości, które są zalecane również w
przyszłych edycjach szkolenia:
•

Planowanie: należy określić jasne, odpowiednie i mierzalne cele dotyczące realizacji
szkolenia.

•

Realizacja: aby zapewnić osiągnięcie celów określonych w fazie planowania, zaleca się
rekrutację nieco większej liczby uczestników, aby zrekompensować rezygnacje oraz
ustalenie z wyprzedzeniem kadry nauczycielskiej i zaplecza, aby zrekompensować
nieprzewidziane zmiany.

•

Ocena i kontrola: dla celów monitorowania i oceny zaleca się opracowanie kwestionariuszy
przed i po szkoleniu, jak również quizu, w celu uzyskania informacji zwrotnej na temat
przydatności zarówno treści, jak i formy szkolenia.

•

Uznanie dla uczestników szkolenia: każdy uczestnik, który ukończył szkolenie, otrzymuje co
najmniej świadectwo ukończenia szkolenia. Nawet jeśli nie jest to oficjalny, prawny
dokument, stanowi on namacalny dowód wysiłków i ścieżki kształcenia ukończonej przez
uczestników szkolenia, który będzie wykorzystywany głównie w celu poszukiwania pracy.
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Streszczenie
Repozytorium działań szkoleniowych jest częścią zestawu szkoleniowego dotyczącego szkolenia w
ramach projektu ChildIN, a mianowicie "SPECJALNA OPIEKA I INTERAKCJA Z DZIEĆMI I MŁODYMI
LUDŹMI Z AUTYZMEM".
To repozytorium składa się z pięciu zestawów ćwiczeń, z których każdy odnosi się do jednego z
tematów/rozdziałów zawartych w Podręczniku Szkoleniowym.
Każde ćwiczenie jest przedstawione w kategoriach "Celów", sposobu "Rozwoju", sposobu "Eksploracji" i
sposobu "Ewaluacji".
W tym repozytorium działania są przedstawione w taki sposób, aby można je było łatwiej wykorzystać w
kursach szkoleniowych.
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ĆWICZENIA – Moduł 1 – Organizacja wywiadu badawczego z rodzicami
dziecka z autyzmem
ĆWICZENIE 1: Prezentacja filmu przedstawiającego historię rodziców dziecka z autyzmem
ĆWICZENIE 2: Prezentacja metod edukacyjnych stosowanych w pracy z dziećmi z autyzmem
ĆWICZENIE 3: Odgrywanie ról w celu wyobrażenia sobie dziecka z autymem lub jego rodziców
ĆWICZENIE 4: Opracowanie kwestionariusza do przeprowadzenia wywiadu z rodzicami dziecka z
autyzmem
ĆWICZENIE 5: Napisanie CV zawierającego informacje o szkoleniu związanym z autyzmem
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ĆWICZENIE 1: Prezentacja filmu przedstawiającego historię rodziców dziecka z autyzmem
MODUŁ 1: Organizacja wywiadu badawczego z rodzicami dziecka z autyzmem
CEL: Poszerzenie wiedzy na temat sposobu myślenia rodziców dzieci z autyzmem.
CZAS
WDROŻENIE:
słuchacze mogą obejrzeć filmy przedstawiające rodziców opisujących w jaki sposób zostali
poinformowani o autyzmie oraz jak na to zareagowali.

15’

ROZWAŻANIE:
Następnie słuchacze mogą zostać poproszeni o zapisanie kilku pytań, które mogłyby pomóc
uzyskać więcej informacji od rodziców.

10’

EWALUACJA:
Uczestnicy mogą zostać poproszeni o poszerzenie wiedzy na temat sposobu myślenia
rodziców dzieci z autyzmem.

5’

OBSERWACJE:
To samo ćwiczenie można przeprowadzić z profesjonalistami zajmującymi się dzieckiem (psychologami,
pracownikami społecznymi, pedagogami itp.).
Przykład filmu, w którym rodzice opowiadają, jak to jest mieć dziecko z autyzmem:
https://youtu.be/0tcXN6C3y6I.
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ĆWICZENIE 2: Prezentacja metod edukacyjnych stosowanych w pracy z dziećmi z autyzmem
MODUŁ 1: Organizacja wywiadu badawczego z rodzicami dziecka z autyzmem
CEL: Poszerzenie wiedzy na temat metod edukacyjnych stosowanych w pracy z dzieckiem z autyzmem.
CZAS
WDROŻENIE:
Uczestnicy (w grupach) mogą zostać poproszeni o wyszukanie w Internecie informacji na temat
następujących metod:

15’

1) “Stosowana Analiza Behawioralna” (ABA)
2) “Terapia i edukacja dzieci z autyzmem oraz dzieci z zaburzeniami w komunikacji” (TEACCH)
3) „Metoda Wczesnego Startu” (ESDM)
4) "Low arousal Approach Method"
30’
Po 30 minutach poszukiwań prezentują wyniki klasie.
ROZWAŻANIE:

10’

Dyskusja na temat wiarygodności informacji znalezionych w Internecie.

20’

To ćwiczenie musi być wykonane na podstawie informacji przekazanych przez trenerów.
EWALUACJA:
Uczestnicy mogą zostać poproszeni o pogłębienie wiedzy na temat metod edukacyjnych
stosowanych w pracy z dzieckiem z autyzmem.

OBSERWACJE:
Przykład filmu związanego z "Low arousal Approach Method":
Tytuł: "Diverted", 2019, 1:02 minut (https://youtu.be/GflKHWfnH-Y).
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5’

ĆWICZENIE 3: Odgrywanie ról w celu wyobrażenia sobie dziecka z autymem lub jego rodziców
MODUŁ 1: Organizacja wywiadu badawczego z rodzicami dziecka z autyzmem
CEL: Zwiększenie zdolności do postawienia się w sytuacji dziecka z autyzmem lub jego rodziców.
CZAS
WDROŻENIE:
odgrywanie ról, w którym słuchacze mają za zadanie poczuć się jak dziecko z autyzmem lub
jego / jej rodzice.

30’

W tym samym czasie mogą odwracać swoje role, to znaczy mogą stawiać się w roli opiekuna a
potem dziecka z autyzmem lub rodzica.
ROZWAŻANIA:
Dyskusja na temat uczuć dziecka z autyzmem lub jego rodziców.

10’

EWALUACJA:
Uczestnicy kursu mogą być pytani o uczucia dziecka z autyzmem lub jego rodziców.

5’

OBSERWACJE:
Można również przedstawić przypadek ("Studium przypadku") z opisem zachowania dziecka, w którym
uczniowie są zachęcani do rozmowy o tym, co czuje dziecko lub rodzice.
PRZYKŁAD:
Jan był zawsze bardzo dziwnym dzieckiem. Głupiec, jak mówili prości ludzie z wioski. Według jego rodziców nie patrzył ludziom w
oczy. Fascynował go ruch okrężny pralki podczas wirowania. Nie bawił się z braćmi i kuzynami, dobrowolnie izolował się od
wszystkich dzieci w tym samym wieku. W wieku trzech lat umiał już czytać, w prosty sposób, nikt go tego nie nauczył. I miał bardzo
szczególną obsesję na punkcie maszyn. Zwłaszcza koparki. Często rodzice znajdowali go w sypialni, bez końca kręcącego kołami
samochodów. Odczuwał ogromny niepokój, gdy wprowadzano zmiany w jego rutynie. Kiedy był podekscytowany, wykonywał
bardzo dziwaczny gest: wykonywał powtarzający się ruch ramionami, jakby latał. Jego język był bardzo wyrafinowany, posługiwał
się terminami, których inni chłopcy nie znali. Rodzice zabrali go w Madrycie do pediatry specjalizującego się w rozwoju, który z
łatwością zdiagnozował spektrum zaburzeń autystycznych. Dziś John jest na czwartym roku kierunku Inżynierii Maszyn, a jego
objawy z dzieciństwa zostały znacznie złagodzone. Jest najlepszym studentem na uczelni i, chociaż nie chodzi na randki, wydaje
się być bardzo blisko ze swoją koleżanką Ester. Mówi się też, że wielu jego nauczycieli nie radzi sobie z jego geniuszem i faktem,
że został zaproszony do kilku renomowanych zagranicznych instytucji związanych z inżynierią.

Żródło: przetłumaczono z "Diferenças - Centro de Desenvolvimento Infantil" (https://diferencas.net/wpdif/docs/perturbacao_espectro_autismo.pdf ; consultation on October 16, 2019)
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ĆWICZENIE 4: Opracowanie kwestionariusza do przeprowadzenia wywiadu z rodzicami dziecka z
autyzmem
MODUŁ 1: Organizacja wywiadu badawczego z rodzicami dziecka z autyzmem
CEL: Opracuj kwestionariusz w celu zdobycia wiedzy na temat dziecka, jego rodziców i otoczenia.
CZAS
WDROŻENIE:
W arkuszu roboczym:
1. Przygotować pytania do rodziców i zebrać informacje o dziecku.

30’

2. Przygotować pytania do rodziców i zebrać informacje o otoczeniu dziecka.

ROZWAŻANIA:
Omówienie pytań, które należy zadać rodzicom na temat dziecka i jego otoczenia.

10’

EWALUACJA:
Uczestnicy szkolenia mogą zostać zapytani o umiejętność zadawania rodzicom dziecka z
autyzmem pytań dotyczących ważnych kwestii dla dziecka i opieki nad nim, w celu
dostosowania się do oczekiwań rodziców.

OBSERWACJE:
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5’

ĆWICZENIE 5: Napisanie CV zawierającego informacje o szkoleniu związanym z autyzmem
MODUŁ 1: Organizacja wywiadu badawczego z rodzicami dziecka z autyzmem
CEL: Przekazać rodzicom swoje motywacje do opieki nad dziećmi.
CZAS
WDROŻENIE:
Zredagowanie Curriculum Vitae ujmującego przebyte szkolenia dotyczące dzieci z autyzmem.

10’

Następnie przygotowanie listu motywacyjnego ujmującego jego / jej motywacje do opieki nad
tym szczególnym rodzajem dzieci.

10’

ROZWAŻANIA:
Opiekun powinien postarać się założyć co jest najważniejsze z punktu widzenia rodzica...

10’

Omówienie opracowania Curriculum Vitae i listu motywacyjnego.
EWALUACJA:
Uczestnicy mogą zostać poproszeni o wypowiedzenie się na temat oczekiwań rodziców
dziecka z autyzmem oraz o to czy wiedzą, jak można pomóc tym rodzicom.

OBSERWACJE:
-
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5’

ĆWICZENIA – Moduł 2 – Dyskusja dotycząca opieki i rozwoju dziecka z
autyzmem przy współpracy z rodzicami i zespołem medyczno – społecznym
ĆWICZENIE 1: Prezentacja kryterów “A” i “B” z DSM 5
ĆWICZENIE 2: Porównanie rozwoju dziecka z autyzmem a dziecka o typowym rozwoju
ĆWICZENIE 3: Różne poziomy nasilenia autyzmu
ĆWICZENIE 4: Organizacja wsparcia lokalnego dla dzieci z autyzmem
ĆWICZENIE 5: Dyskusja na temat pytań z testu przesiewowego takiego jak M-CHAT
ĆWICZENIE 6: Oficjalne plany wsparcia dla dzieci z autyzmem
ĆWICZENIE 7: Korzystanie z dziennika korespondencji
ĆWICZENIE 8: Arkusz rejestracji kryzysów dziecka
ĆWICZENIE 9: Jak zauważać trudności i je przezwyciężać
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ĆWICZENIE 1: Prezentacja kryterów “A” i “B” z DSM 5
MODUŁ 2: Dyskusja dotycząca opieki i rozwoju dziecka z autyzmem
CEL: Omówienie kryteriów “A” i “B” z DSM 5.
CZAS
WDROŻENIE:
Na podstawie treści zamieszczonych w tabeli ZAŁĄCZNIK do ĆWICZENIA 1 w Module 2
podziel się z grupą refleksją na temat różnic w rozwoju dziecka z autyzmem i dziecka o
typowym rozwoju.

ROZWAŻANIA:
Trener może zachęcić do dyskusji, aby omówić wszystkie kryteria "A" i "B" z DSM 5.

20’

10’

EWALUACJA:
Uczestnicy szkolenia mogą zostać zapytani o umiejętność rozróżniania kryteriów DSM 5 "A" i
"B" u dzieci.
OBSERWACJE:
-
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5’

ZAŁĄCZNIK do ĆWICZENIA 1 (Moduł 2)
Tabela: Przykłady i symptomy autyzmu dla kryteriów “A” i “B"1
KRYTERIUM A. "Wyraźne deficyty w komunikacji werbalnej i niewerbalnej wykorzystywanej w interakcjach
społecznych, manifestowanych obecnie lub w przeszłości (przykłady mają charakter poglądowy a nie
dogłębny; patrz tekst)"
PRZYKŁADY
"1. Deficyty w społeczno – emocjonajnej wzajemności, na przykład, od zaburzonego społecznie zbliżenia i porażki do
normalnej konwersacji; do ograniczonego dzielenia się zainteresowaniami, emocjami lub wywierania wpływu; do braku
inicjacji lub reakcji na interakcje społeczne.
2. Deficyty niewerbalnych zachowań komunikacyjnych wykorzystywanych do interakcji społecznych, na przykład, od
słabo zintegrowanej komunikacji werbalnej i niewerbalnej; do zaburzeń w kontakcie wzrokowym i mowy ciała lub
deficytów w rozumieniu i używaniu gestów; do całkowitego braku mimiki twarzy i omunikacji niewerbalnej.
3. Deficyty w rozwijaniu, utrzymywaniu i rozumieniu relacji, na przykład, od trudności z dostosowaniem zachowania do
różnych kontekstów społecznych; do trudności w braniu udziału w „zabawie w udawanie” lub zawieraniu przyjaźni; do
braku zainteresowania równieśnikami.

Sprecyzuj aktualną intensywność: Intensywność oparta jest na zaburzeniach komunikacji interpersonalnej i ograniczona
jest potarzającymi się wzorcami zachowań. "

KRYTERIUM B. "Ograniczenia, powtarzające się wzorce zachowań, zainteresowań lub działań, (przykłady
mają charakter podglądowy, ale niewyczerpujący)"
PRZYKŁADY
"1. Stereotypowe lub powtarzające się mechanizmy motoryczne, używanie przedmiotów lub mowa (na przykład: proste
stereotypy ruchowe, ustawianie zabawek w rzedzie lub podrzucanie rzeczy, echolalia, zwroty idiosynkratyczne).
2. Nacisk na identyczność, nieelastyczne przestrzeganie procedur lub zrytualizowane wzorce, lub werbalne, niewrbalne
zachowanie (na przykład, skrajne zaniepokojenie na najmniejsze zmiany, trudności z przemieszczaniem się, sztywne
wzorce myślenia, rytuały powitalne, potrzeba jazdy tą samą drogą lub jedzenia codziennie konkretnego posiłku).
3. Mocno ograniczone, ustalone zainteresowania o nienormalnej intensywności lub skupieniu (na przykład: silne
przywiązanie do lub zaoobsorbowanie niezwykłymi rzeczami, nadmiernie ograniczone lub perseweracyjne
zainteresowania).
4. Podwyższona lub skrajnie obniżona reaktyność na bodźce sensoryczne lub niezwykłe zainteresowanie sensorycznymi
aspektami otoczenia (na przykład: widoczna obojętność na ból / temperatura, odwrotna reakcja na określone dźwięki lub
konsystencje, nadmierne wąchanie lub dotykanie przedmiotów, fascynacja światłem lub ruchem).

Sprecyzuj aktualną intensywność: Intensywność oparta jest na zaburzeniach komunikacji interpersonalnej i ograniczona
jest potarzającymi się wzorcami zachowań. "

1Zobacz

https://www.autismspeaks.org/autism-diagnosis-criteria-dsm5.
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ĆWICZENIE 2: Porównanie rozwoju dziecka z autyzmem a dziecka o typowym rozwoju
MODUŁ 2: Dyskusja dotycząca opieki i rozwoju dziecka z autyzmem
CEL: Wskazywanie różnic w opiece nad dzieckiem z autyzmem i dzieckiem o typowym rozwoju
CZAS
WDROŻENIE:
Na podstawie zawartości tabeli załączonej do ĆWICZENIA 1 w MODULE 2, podziel się z grupą
refleksją na temat opieki nad dzieckiem z autyzmem w porównaniu z opieką nad dzieckiem o
typowym rozwoju.

20’

ROZWAŻANIA:
Trener może zachęcić uczestników do dyskusji i próby dedukcji na temat opieki, jaką należy
sprawować nad dziećmi w obliczu kryteriów "A" i "B" DSM 5.

20’

EWALUACJA:
Uczestnicy szkolenia mogą być pytani o różnice między opieką nad dzieckiem z autyzmem a
opieką i rozwojem dziecka o typowym rozwoju.
OBSERWACJE:
ĆWICZENIE 1 i ĆWICZENIE 2 mogą być wykonywane jednocześnie.
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ĆWICZENIE 3: Różne poziomy nasilenia autyzmu
MODUŁ 2: Dyskusja dotycząca opieki i rozwoju dziecka z autyzmem
CEL: Rozróżnianie różnych poziomów nasilenia objawów u osób z autyzmem
CZAS
WDROŻENIE:
Na podstawie treści zamieszczonych w tabeli podziel się z grupą refleksjami na temat opieki
nad dziećmi z autyzmem o różnym stopniu nasilenia (poziom 1, poziom 2 lub poziom 3).

20’

ROZWAŻANIA:
Trener może zachęcić do dyskusji na temat różnych poziomów nasilenia autyzmu.

10’

EWALUACJA:
Uczestnicy szkolenia mogą zostać zapytani o różnice w opiece nad dzieckiem z różnym
stopniem nasilenia autyzmu.
OBSERWACJE:
Trener może również poprosić uczestników o pisemną refleksję przed dyskusją.
Trener może również stworzyć grupy do omówienia tego tematu.
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ZAŁĄCZNIK do ĆWICZENIA 3 (Moduł 2)
Tabela: Stopnie nasilenia autyzmu2
Poziom nasilenia
(intensywności)

Komunikacja społeczna

Ograniczone, powtarzające się
zachowania

"Wymagające bardzo
znacznego wsparcia”
(Poziom 3)

"Poważne deficyty znajomości werbalnej i
niewerbalnej komunikacji społecznej powodują
poważne upośledzenie w funkcjonowaniu, bardzo
ograniczone inicjowanie interakcji społecznych, i
minimalną odpowiedź na społeczne uwarunkowania
innych osób. Na przykład, osoba znająca kilka słów
zrozumiałej mowy, która rzadko inicjuje interakcję,
kiedy ona lub on robi to w nietypowy sposób tylko w
celu zaspokojenia potrzeb i reaguje jedynie na
bezpośrednie zachęty”

"Sztywność zachowań, poważne
trudności z radzeniem sobie ze
zmianami lub inne ograniczone /
powtarzające się zachowania
wyraźnie utrudniające
funkcjonowanie na każdej
płaszczyźnie. Wielki niepokój /
trudności w skupieniu lub
działaniu.”

" Wymagające znacznego
wsparcia”
(Poziom 2)

"Wyraźne deficyty znajomości werbalnej i
niewerbalnej komunikacji społecznej; upośledzenie
społeczne widoczne nawet przy stosownym
wsparciu; ograniczone inicjowanie interakcji
społecznych; oraz zmniejszone lub nieprawidłowe
reakcje na sygnały społeczne od innych ludzi. Na
przykład, osoba posługująca się prostymi zdaniami,
której interakcje są ograniczone do zainteresowań o
wąskiej specjalizacji, z wyraźnie sprzeczną
komunikacją niewerbalną.”

"Sztywność zachowań, trudności
z radzeniem sobie ze zmianami
lub inne ograniczone /
powtarzające się zachowania
pojawiające się na tyle często,
by być oczywiste dla zwykłego
obserwatora i zaburzać
funkcjonowanie w różnorodności
kontekstów. Niepokój i / lub
trudności zmieniające skupienie
lub działanie.”

" Wymagające wsparcia"
(Poziom 1)

"Bez stosownego wsparcia, deficyty w komunikacji
społecznej powodują zauważalne upośledzenia.
Trudności w inicjowaniu interakcji społecznych oraz
wyraźne przykłady nietypowych lub nieudanych
odpowiedzi na sygnały społeczne innych ludzi. Może
wykazywać spadek zainteresowania kontaktami
społecznymi. Na przykład osoba, która bez problem
porozumiewa się pełnymi zdaniami i angażuje się w
komunikację, jednakże bezpośrednia komunikacja
jest zaburzona (np. jednostronna), której próby
zaprzyjaźnienia się są dziwne i zazwyczaj kończą
się niepowodzeniem.”

" Sztywność zachowań
powoduje znaczące problemy w
funkcjonowaniu przy interferencji
jednego lub wielu kontekstów.
Trudności przy zmianie
aktywności. Problemy z
organizacją i planowaniem
czynności codziennych.”

2Porównaj

"Kryteria diagnostyczne autyzmu: DSM-5": https://www.autismspeaks.org/autism-diagnosiscriteria-dsm5.
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ĆWICZENIE 4: Organizacja wsparcia lokalnego dla dzieci z autyzmem
MODUŁ 2: Dyskusja dotycząca opieki i rozwoju dziecka z autyzmem
CEL: Określenie znaczenia lokalnych organizacji dla monitorowania i wspierania osób z autyzmem i ich
rodzin.
CZAS
WDROŻENIE:
Odwiedź stronę internetową lokalnego stowarzyszenia i wskaż trzy różne formy wsparcia, które
są oferowane osobom z autyzmem i / lub ich rodzinom.

20’

ROZWAŻANIE:
Prowadzący może zachęcić do dyskusji na temat różnych form wsparcia oferowanych przez
lokalne stowarzyszenia dla osób z autyzmem i/lub ich rodzin.

10’

EWALUACJA:
Uczestnicy szkolenia mogą zostać zapytani o znaczenie lokalnych organizacji dla wspierania
osób z autyzmem i ich rodzin.
OBSERWACJE:
Portugalska Federacja Autyzmu (https://www.fpda.pt/associacoes-federadas )
Niektóre lokalne stowarzyszenia portugalskie:
•

APPDA - Coimbra - Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo de
Coimbra (http://www.appdacoimbra.com/)

•

APPDA - Norte - Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo
(https://www.appda-norte.org.pt/)

•

APPDA - Viseu - Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo
(https://www.appdaviseu.com/)
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ĆWICZENIE 5: Dyskusja na temat pytań z testu przesiewowego takiego jak M-CHAT
MODUŁ 2: Dyskusja dotycząca opieki i rozwoju dziecka z autyzmem
CEL: Umiejętność wczesnego rozpoznawania oznak autyzmu.
CZAS
WDROŻENIE:
Wejdź w poniższy link o M-CHAT:
• https://mchatscreen.com/m-chat/

20’

Po przeanalizowaniu treści podanych w linku na temat M-CHAT, podziel się refleksją na temat
jednego aspektu zachowania, który może pomóc we wczesnym rozpoznaniu dziecka z
autyzmem.
ROZWAŻANIA:
Trener może zachęcać do skupienia się tylko na jednym aspekcie zachowania w danym
momencie, aby został on omówiony bardziej szczegółowo.

10’

EWALUACJA:
Uczestnicy szkolenia mogą zostać zapytani o aspekty behawioralne, które mogą pomóc we
wczesnym rozpoznaniu dziecka z autyzmem.
OBSERWACJE:
The Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT™; Robins, Fein, & Barton, 1999) jest dostępna do
bezpłatnego pobrania dla celów klinicznych, badawczych i edukacyjnych.
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ĆWICZENIE 6: Oficjalne plany wsparcia dla dzieci z autyzmem
MODUŁ 2: Dyskusja dotycząca opieki i rozwoju dziecka z autyzmem
CEL: Określenie zawartości typowego Planu Wsparcia dla dzieci z autyzmem.
CZAS
WDROŻENIE:
Odwiedź stronę internetową służb zajmujących się wczesną interwencją w danym kraju i
zidentyfikuj dokumenty referencyjne dotyczące planów monitorowania dzieci z autyzmem (lub
tylko odnoszące się do wczesnej interwencji).

10’

ROZWAŻANIA:
Zbadaj zawartość planów.

30’

EWALUACJA:
Prowadzący może zadać grupie pytanie, aby każda osoba wskazała aspekt, który pojawia się w
"oficjalnych planach wsparcia dla dzieci z autyzmem"

5’

OBSERWACJE:
Dokumenty referencyjne Krajowego Systemu Wczesnej Interwencji na rzecz Dzieci w Portugalii:
https://www.dgs.pt/sistema-nacional-de-intervencao-precoce-na-infancia/documentos-de-referencia.aspx
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ĆWICZENIE 7: Korzystanie z dziennika korespondencji
MODUŁ 2: Dyskusja dotycząca opieki i rozwoju dziecka z autyzmem
CEL: Umiejętność korzystania z dziennika komunikacji.
CZAS
WDROŻENIE:
Obejrzyjcie film o rutynowym zadaniu dziecka z autyzmem (link z przykładem korzystania z
toalety: https://youtu.be/brBYzbZiImc ) i zapiszcie w dzienniku komunikacji, jak to się stało
(Tabela w ZAŁĄCZNIKU), aby rodzice mogli poznać reakcję dziecka na tę czynność.

30’

ROZWAŻANIA:
Przeanalizuj, jak dziecko zareagowało, jakie miało wahania i w jakim stopniu udało mu się
wykonać ćwiczenie.

30’

EWALUACJA:
Prowadzący może zapytać grupę o znaczenie jasnej komunikacji między opiekunem a
rodzicami dziecka.
OBSERWACJE:
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5’

ZAŁĄCZNIK do ĆWICZENIA 7 (Moduł 2)
Tabela: Arkusz komunikacji
IMIĘ DZIECKA:
DATA:
OPIEKUN:
ZDARZENIE:

SPOSTRZEŻENIA NA TEMAT TEGO, CO ZOSTAŁO ZROBIONE W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM:
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ĆWICZENIE 8: Arkusz rejestracji kryzysów dziecka
MODUŁ 2: Dyskusja dotycząca opieki i rozwoju dziecka z autyzmem
CEL: Wiedza o tym jak rejestrować kryzys.
CZAS
WDROŻENIE:
Obejrzyj film o dziecku z kryzysem autystycznym (https://youtu.be/C0rdZOhet24) i zapisz w
dzienniku komunikacji to, co się wydarzyło (Tabela ZAŁĄCZNIK: Arkusz do rejestracji kryzysu
dziecka), aby rodzice mogli dowiedzieć się o kryzysie.

30’

ROZWAŻANIA:
Poznaj sposób informowania o kryzysie dziecka, "Kontekst kryzysu", "Wyzwalacze kryzysu i /
lub znaki manifestowane przed kryzysem" oraz "Techniki i narzędzia wykorzystywane do
pomocy dziecku w radzeniu sobie i przezwyciężaniu kryzysu".

30’

EWALUACJA:
Trener może zapytać grupę o znaczenie jasnej komunikacji między opiekunem a rodzicami
dziecka, na temat kryzysu dziecka.
OBSERWACJE:
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ZAŁĄCZNIK do ĆWICZENIA 8 (Moduł 2)
Tabela: Arkusz rejestracji kryzysów dziecka
IMIĘ DZIECKA:
DATA:
GODZINA:
OPIEKUN:
1) Kontekst kryzysu:

2) Czynniki wywołujące kryzys i/lub oznaki przejawiane przed kryzysem:

3) Techniki i narzędzia wykorzystywane do pomocy dziecku w radzeniu sobie i przezwyciężaniu kryzysu:
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ĆWICZENIE 9: Jak zauważać trudności i je przezwyciężać
MODUŁ 2: Dyskusja dotycząca opieki i rozwoju dziecka z autyzmem
CEL: Wiedza, jak korzystać z dziennika komunikacji, aby informować o postępach dziecka.
CZAS
WDROŻENIE:
Obejrzyjcie film o dziecku z autyzmem (https://youtu.be/SxBj73fxl-8) i zapiszcie w dzienniku
komunikacji (tabela ZAŁĄCZNIK do ĆWICZENIA 7) o sytuacji, w której dziecko robi postępy.

30’

ROZWAŻANIE:
Badanie sposobów komunikowania się z rodzicami o postępach dziecka.

10’

EWALUACJA:
Trener może zapytać grupę o znaczenie jasnej komunikacji między opiekunem a rodzicami
dziecka, o postępy dziecka.
OBSERWACJE:
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ĆWICZENIA – Moduł 3 – Tworzenie bezpiecznego otoczenia dla dzieci z
autyzmem
ĆWICZENIE 1: Jak zorganizować pokój w celu przyjęcia dziecka z autyzmem
ĆWICZENIE 2: Jak zgłosić sugestie dotyczące zmiany w pokoju dziecka w domu rodziców
ĆWICZENIE 3: Jak komunikować się bez wypowiedzenia jednego słowa
ĆWICZENIE 4: Jak rozróżniać różne wyrazy twarzy i jak się nimi komunikować
ĆWICZENIE 5: Jak opiekunowie postrzegają swoją przestrzeń
ĆWICZENIE 6: Jak korzystać z przestrzeni podczas komunikacji językiem werbalnym i niewerbalnym
ĆWICZENIE 7: Jak dzieci z autyzmem używają swoich pięciu zmysłów w komunikacji
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ĆWICZENIE 1: Jak zorganizować pokój w celu przyjęcia dziecka z autyzmem
MODUŁ 3: Tworzenie bezpiecznego otoczenia dla dzieci z autyzmem
CEL: Określenie ważnych aspektów w organizacji przestrzeni do przyjęcia dziecka z autyzmem.
CZAS
WDROŻENIE:
Obejrzyj film pod linkiem (https://youtu.be/7HBsPwXaIFw) i zwróć uwagę na "pokoje /
przestrzenie" i specyficzny sposób, w jaki są one zorganizowane dla dzieci z autyzmem.

30’

Prowadzący prosi uczniów o wskazanie trzech aspektów, które należy wziąć pod uwagę przy
aranżacji przestrzeni, w której przyjmowane jest dziecko z autyzmem.
ROZWAŻANIA:
Trener może poprosić uczniów o przedstawienie przykładów aspektów do rozważenia w tym
samym czasie i zapisać je na tablicy.

10’

EWALUACJA:
Trener może zadać grupie pytanie o znaczenie właściwego zaprojektowania przestrzeni, w
której przyjmowane jest dziecko z autyzmem.
OBSEWACJE:
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ĆWICZENIE 2: Jak zgłosić sugestie dotyczące zmiany w pokoju dziecka w domu rodziców
MODUŁ 3: Tworzenie bezpiecznego otoczenia dla dzieci z autyzmem
CEL: Sugerowanie rodzicom dziecka ulepszeń dotyczących miejsca dla dziecka (w domu rodziców).
CZAS
WDROŻENIE:
Dzieci z autyzmem są bardzo różnorodne. Dlatego też opiekun powinien zachować pewną
elastyczność, jeśli chodzi o organizację środowiska, w którym przyjmowane jest dziecko z
autyzmem (w jego domu lub w przestrzeni, którą może zorganizować).
Podobnie wychowawca (np. jako opiekun do dziecka / niania) powinien mieć taką samą
elastyczność podczas pracy w domu z dzieckiem ze zdiagnozowanym autyzmem, w
środowisku, które zostało wcześniej zorganizowane przez rodziców specjalnie dla tego dziecka.

10’

Jednakże, mimo że wybory rodziców muszą być respektowane, opiekun może, znając
przyczynę, poczynić pewne sugestie dotyczące organizacji "pokoju" lub przestrzeni, w której
opiekuje się dzieckiem.
Uczestnicy są zachęcani do refleksji i dzielenia się przemyśleniami na temat tego, w jaki
sposób sugestie dotyczące poprawy przestrzeni mogłyby zostać wprowadzone w dialogu lub
rozmowie z rodzicami.
ROZWAŻANIA:
Prowadzący może podać przykłady pomieszczeń o nieodpowiednich aspektach, aby
sprowokować do refleksji.

20’

EWALUACJA:
Trener może zapytać, w jaki sposób może/powinien zaproponować sugestie rodzicom dziecka
z autyzmem.
OBSERWACJE:
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5’

ĆWICZENIE 3: Jak komunikować się bez wypowiedzenia jednego słowa
MODUŁ 3: Tworzenie bezpiecznego otoczenia dla dzieci z autyzmem
CEL: Poznanie sposobów komunikowania się z dzieckiem z autyzmem bez użycia słów.
CZAS
WDROŻENIE:
Uczestnicy mają za zadanie spędzić 10 minut, komunikując się w parach bez mówienia.

30’

Pod koniec tych dziesięciu minut mają podzielić się sugestiami, w jaki sposób mogliby się
komunikować, używając jedynie obrazów (symboli, rysunków, zdjęć itp.)
ROZWAŻANIA:
Trener analizuje trudności w komunikacji opierającej się na słowach.

5’

EWALUACJA:
Prowadzący może zapytać uczestników o znaczenie komunikacji niewerbalnej dla dzieci z
autyzmem.

5’

OBSERWACJE:
UWAGA 1: w tym ćwiczeniu nie będziemy uczyć się języka migowego, jak można by sądzić, ale raczej
będziemy wyobrażać sobie, jak niewerbalny / symboliczny język może być używany w kontekście
komunikacji za pomocą sygnałów.
UWAGA 2: w związku z tym należy zapoznać się z niektórymi metodami edukacyjnymi stosowanymi w
pierwszym module; należy również zapoznać się z tematem czwartego modułu, w którym poruszony
zostanie temat "komunikacji wspomagającej i alternatywnej", w kontekście wykonywania podstawowych
zadań życia codziennego.
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ĆWICZENIE 4: Jak rozróżniać różne wyrazy twarzy i jak się nimi komunikować
MODUŁ 3: Tworzenie bezpiecznego otoczenia dla dzieci z autyzmem
CEL: Rozróżnianie i komunikacja za pomocą różnych wyrazów twarzy.
CZAS
WDROZENIE:
Uczniowie mają za zadanie obserwować slajd z obrazkami przedstawiającymi różne wyrazy
twarzy (patrz ZAŁĄCZNIK).
Następnie uczniowie są proszeni o wyobrażenie sobie emocji przedstawionych na tych
obrazach.

30’

Następnie są proszeni o wyrażenie tych samych emocji.
ROZWAŻANIA:
Trener może przeanalizować rozumienie wyrażania emocji.

20’

EWALUACJA:
Prowadzący może zapytać uczestników o znaczenie komunikacji niewerbalnej dla dzieci z
autyzmem.

5’

OBSERWACJE:
Można zasugerować wykonanie tego ćwiczenia w domu, z członkiem rodziny i sprawdzenie czy członek
rodziny zrozumiał emocje, które zamierzał przekazać.
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ZAŁĄCZNIK do ĆWICZENIA 4 (Moduł 3)
Slajd numer 37 - Moduł 3
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ĆWICZENIE 5: Jak opiekunowie postrzegają swoją przestrzeń
MODUŁ 3: Tworzenie bezpiecznego otoczenia dla dzieci z autyzmem
CEL: Określenie sposobu, w jaki " opiekunowie" postrzegają przestrzeń, w której towarzyszą dziecku z
autyzmem.
CZAS
WDROŻENIE:
Uczestnicy proszeni są o zastanowienie się nad tym, w jaki sposób na co dzień orientują się w
przestrzeni (w domu, miejscu pracy, itp.).

10’

Są również proszeni o zastanowienie się nad tym, w jaki sposób dzieci z autyzmem orientują
się w przestrzeni, którą zamieszkują.
ROZWAŻANIA:
Na koniec, uczestnicy są proszeni o wyszukanie w Internecie znaczenia terminu "proksemika".
Uczestnicy proszeni są o zastanowienie się nad tym pojęciem i nad tym, w jaki sposób może
być ono wykorzystane do zrozumienia zachowania dzieci w ogóle, a w szczególności dzieci z
autyzmem

30’

EWALUACJA:
Prowadzący może zapytać grupę o różnice między sposobem postrzegania przestrzeni przez "
opiekunów" i dziecko z autyzmem.
OBSERWACJE:
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5’

ĆWICZENIE 6: Jak korzystać z przestrzeni podczas komunikacji językiem werbalnym i niewerbalnym
MODUŁ 3: Tworzenie bezpiecznego otoczenia dla dzieci z autyzmem
CEL: Znajomość sposobów wykorzystania języków niewerbalnych do komunikowania się na temat
przestrzeni / pomieszczenia, w którym przebywa dziecko z autyzmem.
CZAS
WDROŻENIE:
Uczestnicy proszeni są o ponowne zastanowienie się nad tym, w jaki sposób zazwyczaj
orientują się w przestrzeni (w domu, w miejscu pracy, itp.).
Następnie proszeni są o wyobrażenie sobie, jak mogą komunikować się z dzieckiem z
autyzmem, używając tylko języka niewerbalnego, dając mu znaki, gesty i/lub używając symboli
z pewnymi wskazówkami dla niego (dziecka z autyzmem), aby mogło orientować się w
przestrzeni.

10’

ROZWAŻANIA:
Należy zbadać możliwość wykorzystania języka niewerbalnego w pracy z dziećmi z autyzmem.

10’

EWALUACJA:
Trener może zapytać grupę o znaczenie języka niewerbalnego dla dziecka z autyzmem.

OBSERWACJE:
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5’

ĆWICZENIE 7: Jak dzieci z autyzmem używają swoich pięciu zmysłów w komunikacji
MODUŁ 3: Tworzenie bezpiecznego otoczenia dla dzieci z autyzmem
CEL: Określenie, w jaki sposób dzieci z autyzmem wykorzystują pięć zmysłów do komunikacji.
CZAS
WDROŻENIE:
Uczniowie mają za zadanie wybrać jeden z 5 zmysłów (węch, smak, dotyk, słuch lub wzrok).
Mają zastanowić się i zbadać, w jaki sposób każdy z tych pięciu zmysłów może być
wykorzystany do komunikacji w ogóle, przez wszystkich ludzi, jak również przez dzieci z
autyzmem, biorąc pod uwagę ich różnorodność, do komunikacji z innymi ludźmi.

10’

ROZWAŻANIA:
Należy zbadać możliwość wykorzystania języka niewerbalnego w pracy z dziećmi z autyzmem.

10’

EWALUACJA:
Trener może zapytać grupę o znaczenie języka niewerbalnego dla dziecka z autyzmem.

OBSERWACJE:
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5’

ĆWICZENIA – Moduł 4 – Uwzględnianie specyfiki dzieci z autyzmem
podczas nauki podstawowych codziennych zadań
ĆWICZENIE 1: Uzgodnienie z rodzicami tego, czego dziecko powinno się nauczyć i jakie zadania należy
wykonać
ĆWICZENIE 2: Wyjaśnienie znaczenia języka figuratywnego i unikanie jego stosowania u dzieci z
autyzmem
ĆWICZENIE 3: Ćwiczenia werbalizowania tego, co ktoś robi (werbalizacja działań)
ĆWICZENIE 4: Ćwiczenie używania MAKATON z niektórymi czynnościami dnia codziennego
ĆWICZENIE 5: Szkolenie w zakresie stosowania PECS z podstawowymi, codziennymi zadaniami
ĆWICZENIE 6: Jak komunikować się z dziećmi, aby poprawić ich naukę podstawowych codziennych
zadań, jak na przykład mycie rąk
ĆWICZENIE 7: Jak komunikować dzieciom zmiany, które zostaną wprowadzone w ich otoczeniu
ĆWICZENIE 8: Podzielenie zadań na etapy i ustalenie linii czasu, aby się ich nauczyć
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ĆWICZENIE 1: Uzgodnienie z rodzicami tego, czego dziecko powinno się nauczyć i jakie zadania należy
wykonać
MODUŁ 4: Uwzględnianie specyfiki dzieci z autyzmem podczas nauki podstawowych codziennych zadań
CEL: Ustalenie z rodzicami, czego dziecko powinno się nauczyć i jakie zadania powinno umieć wykonać.
CZAS
WDROŻENIE:
Uczestnicy mają za zadanie wymyślić podstawowe codzienne zadanie/czynność, której można
nauczyć dzieci z autyzmem.

10’

W związku z tym podstawowym codziennym zadaniem/czynnością można zapytać uczestników
o to, jak dziecko będzie się go uczyć.
ROZWAŻANIA:
Zastanów się, w jaki sposób dzieci z autyzmem uczą się codziennych zadań.

10’

EWALUACJA:
Trener może zapytać grupę o znaczenie języka niewerbalnego dla dziecka z autyzmem.

OBSERWACJE:
Refleksja nad znaczeniem dialogu z rodzicami na temat nauki codziennych zadań.
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5’

ĆWICZENIE 2: Wyjaśnienie znaczenia języka figuratywnego i unikanie jego stosowania u dzieci z
autyzmem
MODUŁ 4: Uwzględnianie specyfiki dzieci z autyzmem podczas nauki podstawowych codziennych zadań
CEL: Wyjaśnienie znaczenia figur stylistycznych dla dzieci z autyzmem, unikanie ich stosowania.
CZAS
WDROŻENIE:
Na podstawie zdań z arkusza w ZAŁĄCZNIKU, uczniowie mają za zadanie przeredagować je,
nie używając figur stylistycznych.

30’

ROZWAŻANIA:
Przeanalizuj, jak dzieci z autyzmem rozumieją figury stylistyczne.

10’

EWALUACJA:
Trener może zapytać grupę o wykorzystanie figur stylistycznych w komunikacji z dziećmi z
autyzmem.
OBSERWACJE:
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5’

ANEKS do ĆWICZENIA 2 (ModuŁ 3)
Arkusz: Nowe sformułowania zwrotów z figurami stylistycznymi
Wyrażenia z figurami stylistycznymi:

Nowe sformułowanie:

1) Stracić rozum.

2) Burza w szklance wody.
3) Szczekający pies nigdy nie ugryzie.
4) Psia pogoda.

5) Moja torba waży tonę.
6) Być piątym kołem u wozu.
7) Mieć płomień w sercu.
8) Mieć zimne oczy.
9) To początek końca.
10)

Odłożyć na czarną godzinę.
11)

12)

Ona ma złote włosy.

Mieć million rzeczy do zrobienia.
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ĆWICZENIE 3: Ćwiczenia werbalizowania tego, co ktoś robi (werbalizacja działań)
MODUŁ 4: Uwzględnianie specyfiki dzieci z autyzmem podczas nauki podstawowych codziennych zadań
CEL: Znajomość sposobów werbalizowania wykonywanych czynności jako sposobu na poprawę
komunikacji z dziećmi z autyzmem.
CZAS
WDROŻENIE:
Uczestnicy proszeni są o wyobrażenie sobie, w jaki sposób mogą wyjaśnić dziecku z
autyzmem, jak należy postępować przy myciu zębów.

10’

Uczniowie mają zwerbalizować, w jaki sposób przedstawiliby to polecenie.
ROZWAŻANIA:
Zastanów się, jak dzieci z autyzmem rozumieją sposób przekazywania zadań.

10’

EWALUACJA:
Trener może zapytać grupę o sposób przekazywania zadań dzieciom z autyzmem.

OBSERWACJE:
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5’

ĆWICZENIE 4: Ćwiczenie używania MAKATON z niektórymi czynnościami dnia codziennego
MODUŁ 4: Uwzględnianie specyfiki dzieci z autyzmem podczas nauki podstawowych codziennych zadań
CEL: Wiedza, jak wykorzystać metodę MAKATON do uczenia dzieci z autyzmem wykonywania
"czynności życia codziennego".
CZAS
WDROŻENIE:
Uczestnicy mają za zadanie wyszukać w Internecie informacje o MAKATON. Proponujemy
stronę internetową MAKATON (https://www.makaton.org/).

20’

Następnie, w nawiązaniu do ćwiczenia nr 3, w którym uczniowie mieli zwerbalizować etapy
mycia zębów, proponujemy ćwiczenie nr 2. 3, w którym uczestnicy zrobiliby to ponownie
wykorzystując metodę MAKATON w interakcji/komunikacji z dziećmi z autyzmem

10’

ROZWAŻANIA:
Zastanów się, jak dzieci z autyzmem rozumieją sposób przekazywania zadań.

10’

EWALUACJA:
Trener może zapytać grupę o sposób przedstawiania zadań dzieciom z autyzmem.

OBSERWACJE:
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5’

ĆWICZENIE 5: Szkolenie w zakresie stosowania PECS z podstawowymi, codziennymi zadaniami
MODUŁ 4: Uwzględnianie specyfiki dzieci z autyzmem podczas nauki podstawowych codziennych zadań
CEL: Poznanie możliwości wykorzystania metody PECS do uczenia dzieci z autyzmem wykonywania
"czynności życia codziennego".
CZAS
WDROŻENIE:
Uczniowie mają za zadanie wyszukać w Internecie informacje na temat metody PECS.
Proponujemy stronę internetową poświęconą metodzie PECS (https://pecs.com/pictureexchange-communication-system-pecs/).

20’

Następnie, w nawiązaniu do ćwiczenia nr 3, w którym uczniowie mieli zwerbalizować etapy
mycia zębów, proponujemy, aby zrobili to ponownie z wykorzystaniem metody PECS w
interakcji/komunikacji z dziećmi z autyzmem

10’

ROZWAŻANIA:
Zastanów się, jak dzieci z autyzmem rozumieją sposób przekazywania zadań.

10’

EWALUACJA:
Trener może zapytać grupę o sposób komunikowania zadań dzieciom z autyzmem.

OBSERWACJE:
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5’

ĆWICZENIE 6: Jak komunikować się z dziećmi, aby poprawić ich naukę podstawowych codziennych
zadań, jak na przykład mycie rąk
MODUŁ 4: Uwzględnianie specyfiki dzieci z autyzmem podczas nauki podstawowych codziennych zadań
CEL: Wiedza na temat tego, jak komunikować się z dziećmi z autyzmem, aby usprawnić naukę
"podstawowych codziennych zadań".
CZAS
WDTOŻENIE:
Uczestnicy mają za zadanie zastanowić się, w jaki sposób, najogólniej rzecz ujmując,
powinniśmy/możemy komunikować się z dzieckiem z autyzmem na podstawie ćwiczeń nr 3, 4 i
5, które zostały wcześniej przeprowadzone.

30’

ROZWAŻANIE:
Zastanów się, jak dzieci z autyzmem rozumieją sposób przekazywania zadań.

10’

EWALUACJA:
Trener może zapytać grupę o sposób przekazywania zadań dzieciom z autyzmem.

OBSERWACJE:

Projekt ChildIN

Data wydania: 15/03/2020

Produkt Intelektualny O4 – Wytyczne i Zestaw Szkoleniowy (Repozytorium Działań
Szkoleniowych)

Strona 44 of 62

5’

ĆWICZENIE 7: Jak komunikować dzieciom zmiany, które zostaną wprowadzone w ich otoczeniu
MODUŁ 4: Uwzględnianie specyfiki dzieci z autyzmem podczas nauki podstawowych codziennych zadań
CEL: Wiedza, jak informować dzieci z autyzmem o zmianach, jakie należy wprowadzić w ich otoczeniu.
CZAS
WDROŻENIE:
Uczestnicy mają wyobrazić sobie sytuację, w której dla ułatwienia nauki postanawiają zmienić
układ mebli w pomieszczeniu, w którym na co dzień przebywa dziecko z autyzmem.

30’

Następnie uczestnicy mają zastanowić się, w jaki sposób należy zaplanować tę zmianę i jak
należy wyjaśnić tę sytuację dziecku z autyzmem.
ROZWAŻANIA:
Zastanów się jaki wpływ na dzieci z autyzmem wywierają zmiany w ich otoczeniu.

10’

EWALUACJA:
Trener może zapytać grupę o sposoby komunikowania się z dziećmi z autyzmem.

OBSERWACJE:
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5’

ĆWICZENIE 8: Podzielenie zadań na etapy i ustalenie linii czasu, aby się ich nauczyć
MODUŁ 4: Uwzględnianie specyfiki dzieci z autyzmem podczas nauki podstawowych codziennych zadań
CEL: Wiedza na temat sposobów dzielienia zadania na etapy/etapy i ustalenia ich kolejności, w celu
nauczenia ich
CZAS
WDROŻENIE:
Uczestnicy mają za zadanie zastanowić się, w jaki sposób można podzielić podstawowe
codzienne zadanie (wybrane przez nich) na poszczególne etapy jego wykonania, aby nauczyć
tego dziecko z autyzmem.

10’

ROZWAŻNANIA:
Zastanów się nad znaczeniem wyjaśniania zadań krok po kroku dzieciom z autyzmem.

10’

EWALUACJA:
Trener może zapytać grupę o sposoby komunikowania się z dziećmi z autyzmem.

OBSERWACJE:
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5’

ĆWICZENIA – Moduł 5 – Udział w rozwoju interakcji społecznych u dziecka z
autyzmem
ĆWICZENIE 1: Przekształcanie zdań negatywnych w pozytywne
ĆWICZENIE 2: Nauka idiomów i wyrażeń idiomatycznych
ĆWICZENIE 3: Reprezentacje społeczne w autyzmie oraz język używany do oznaczania osób i dzieci z
rozpoznanym autyzmem
ĆWICZENIE 4: Pisanie “historyjek społecznych” w celu rozwijania umiejętności społecznych osób z
autyzmem
ĆWICZENIE 5: Obserwacja zaangażowania dziecka
ĆWICZENIE 6: Rozwój wzajemnej uwagi i sposobów interkacji
ĆWICZENIE 7: Rozumienie emocji i uczuć
ĆWICZENIE 8: Identyfikacja i zrozumienie emocji w celu ich rejestracji
ĆWICZENIE 9: Teatr jako sposób na zrozumienie i rozwój interakcji społecznych
ĆWICZENIE 10: Wyobrażenie przestrzeni do zabawy stworzonej do interakcji i komunikacji z dziećmi z
autyzmem
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ĆWICZENIE 1: Przekształcanie zdań negatywnych w pozytywne
MODUŁ 5: Udział w rozwoju interakcji społecznych u dziecka z autyzmem
CEL: Wiedza na temat przekształcania zdań negatywnych w pozytywne.
CZAS
WDROŻENIE:
Na podstawie zdań z arkusza w ZAŁĄCZNIKU, uczestnicy mają za zadanie przepisać je w
pozytywny sposób.

30’

ROZWAŻANIA:
Zastanów się, jak dzieci z autyzmem potrzebują pozytywnych zdań na temat swojego
zachowania.

10’

EWALUACJA:
Trener może zapytać grupę o użycie zdań negatywnych i pozytywnych w komunikacji z dziećmi
z autyzmem
OBSERWACJE:
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5’

ANEKS do ĆWICZENIA 1 (Moduł 5)
Arkusz: Nowe sformułowanie zdań negatywnych
Zdanie negatywne:

Nowe sformułowanie:

1) Nie rób tego w ten sposób!

2) Nie możesz być cicho!

3) Nie wiem, kiedy się nauczysz!

4) Nie możesz tego zrobić!

5) Jeśli tego nie zrobisz, nikomu się to nie spodoba!

6) Ucz się, to nie będę musiał ci powtarzać tego
samego!

7) Nie zachowuj się jak dziecko!

8) Nie radzisz sobie dobrze!

9) Chłopak się nie boi, zrób to!

10) Dziewczyna nie zachowuje się w ten sposób!

11) Rzeczy nie spadają z nieba!

12) Rzeczy nie dzieją się przypadkiem!
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ĆWICZENIE 2: Nauka idiomów i wyrażeń idiomatycznych
MODUŁ 5: Udział w rozwoju interakcji społecznych u dziecka z autyzmem
CEL: Rozpoznawanie, w jaki sposób dzieci z autyzmem interpretują wyrażenia idiomatyczne.
CZAS
WDROŻENIE:
Na podstawie zdań z arkusza w ZAŁĄCZNIKU, uczniowie mają za zadanie przepisać je, bez
użycia figur stylistycznych.

30’

ROZWAŻANIA:
Zastanów się, jak dzieci z autyzmem rozumieją idiomy i wyrażenia idiomatyczne.

10’

EWALUACJA:
Trener może zapytać grupę o użycie wyrażeń idiomatycznych w komunikacji z dziećmi z
autyzmem.
OBSERWACJE:
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5’

ANEKS do ĆWICZENIA 2 (Moduł 5)
Arkusz: Nowe sformułowania polskich wyrażeń idiomatycznych
Polskie wyrażenia idiomatyczne:

Nowe sformułowania:

1) Trudne do przełknięcia
2) Kopać pod kimś dołki
3) Ciągnie wilka do lasu
4) Dwa grzyby w barszcz to za wiele
5) Każda sroka swój ogon chwali
6) Połam nogi!
7) Niedaleko pada jabłko od jabłoni
8) Nie ma dymu bez ognia
9) Wejść w czyjeś buty
10)

Krok po kroku

11) Wpaść z deszczu pod rynnę
12) Z dużej chmury mały deszcz
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ĆWICZENIE 3: Reprezentacje społeczne w autyzmie oraz język używany do oznaczania osób i dzieci z
rozpoznanym autyzmem
MODUŁ 5: Udział w rozwoju interakcji społecznych u dziecka z autyzmem
CEL: Identyfikowanie społecznych reprezentacji autyzmu oraz języka używanego do określania osób i
dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem.
CZAS
WDROŻENIE:
Wykonaj następujące ćwiczenie z użyciem kartki i długopisu.
(KROK 1) Opisz (od 2 do 10 linijek) swoje wyobrażenie o autyzmie przed rozpoczęciem kursu
szkoleniowego.
(KROK 2) Następnie (od 2 do 10 linijek) opisz, co wydaje Ci się najczęstszą formą społecznej
reprezentacji autyzmu, a także terminologię używaną do opisywania wszystkiego, co ma
związek z autyzmem, w tym terminy używane do określania osób i dzieci ze zdiagnozowanym
autyzmem.

45’

(KROK 3) Na koniec (od 2 do 10 linijek) dokonaj krytycznej analizy tego, na co odpowiedziałeś
wcześniej.
ROZWAŻANIA:
Analiza wyobrażeń uczestników na temat autyzmu, przed rozpoczęciem szkolenia.

20’

Analiza krytycznej analizy dokonanej przez uczestników KROK 3.
EWALUACJA:
Prowadzący może zapytać grupę o wpływ wyobrażeń na temat autyzmu na dzieci z autyzmem i
ich rodziny.
OBSERWACJE:
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ĆWICZENIE 4: Pisanie “historyjek społecznych” w celu rozwijania umiejętności społecznych osób z
autyzmem
MODUŁ 5: Udział w rozwoju interakcji społecznych u dziecka z autyzmem
CEL: Tworzenie "historii społecznych" w celu poprawy rozwoju umiejętności dzieci z autyzmem.
CZAS
WDROŻENIE:
(Część 1) Przeczytaj poniższą "historię społeczną", jak wyjaśnić dzieciom z autyzmem, czym
jest tragedia. Pobierz "historię społeczną" ze strony: https://carolgraysocialstories.com/wpcontent/uploads/2015/10/3.-What-Is-a-Tragedy.pdf (Dokument: "What Is a Tragedy", autorstwa
Carole Gray, 2021, w: https://carolgraysocialstories.com).

30’

Część 2): Stwórz “historię społeczną” wykorzystując liczne sytuacje (np. CORONA VIRUS).
ROZWAŻANIA:
Przeanalizuj, jak komunikują się dzieci z autyzmem.

10’

EWALUACJA:
Trener może zapytać grupę o to, jak ważne jest dostosowanie komunikacji do dzieci z
autyzmem.

5’

OBSERWACJE:
Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, można zajrzeć na stronę poświęconą pracy Carol Gray: "The
New Social Story Book, Revised and Expanded 15th Anniversary Edition: Over 150 Social Stories that
Teach Everyday Social Skills to Children and Adults with Autism and their Peers "(zobacz:" Przegląd "w:
https://carolgraysocialstories.com/social-stories/ .
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ĆWICZENIE 5: Obserwacja zaangażowania dziecka
MODUŁ 5: Udział w rozwoju interakcji społecznych u dziecka z autyzmem
CEL: Wiedza, jak oceniać zaangażowanie dziecka w zajęcia [skala Leuven].
CZAS
WDROŻENIE:
„Skala Zaangażowania Małych Dzieci Leuven" jest pięciostopniową skalą, która obejmuje
zakres od braku zaangażowania dziecka w ogóle, na poziomie 1 ("Bardzo niskie") do
całkowitego zaangażowania dziecka, do tego stopnia, że nie jest ono świadome niczego innego
wokół siebie, na poziomie 5 ("Bardzo wysokie"). Więcej informacji na temat "Skali
Zaangażowania Dziecka" można znaleźć pod tym LINKIEM (https://cheqdin.com/leuven-scalefor-early-years/).

30’

Użyj kartki i długopisu, aby napisać teraz, co może być jednym przejawem zachowania
"skrajnie niskiego" zaangażowania i jednym "skrajnie wysokiego" zaangażowania. Tylko po
jednym z każdego poziomu.
ROZWAŻANIA:
Zbadanie, w jaki sposób dzieci z autyzmem wyrażają swoje zaangażowanie w zajęcia.

10’

EWALUACJA:
Trener może zapytać grupę o sposób, w jaki dzieci z autyzmem wyrażają swoje
zaangażowanie w zajęcia.

5’

OBSERWACJE:
Możesz poszerzyć swoją wiedzę na ten temat, czytając poniższy artykuł:
MacRae C, Jones L (2020). A philosophical reflection on the “Leuven Scale” and young children’s
expressions of involvement. Published online International Journal of Qualitative Studies in Education.
https://doi.org/10.1080/09518398.2020.1828650 .

Projekt ChildIN

Data wydania: 15/03/2020

Produkt Intelektualny O4 – Wytyczne i Zestaw Szkoleniowy (Repozytorium Działań
Szkoleniowych)

Strona 54 of 62

ĆWICZENIE 6: Rozwój wzajemnej uwagi i sposobów interkacji
MODUŁ 5: Udział w rozwoju interakcji społecznych u dziecka z autyzmem
CEL: Rozwijanie "wspólnej uwagi" jako warunku poprawy interakcji "opiekun-dziecko".
CZAS
WDROŻENIE:
Wprowadzenie: Rozwój "wspólnej uwagi" można poprawić poprzez wykonanie kilku ćwiczeń.
Będą to również ćwiczenia komunikacyjne. Aby poprawić umiejętności społeczne dziecka, po
pierwsze, "opiekunowie" będą musieli zrozumieć, w jaki sposób mogą rozwijać "wspólną
uwagę" z dzieckiem. Następnie, po drugie, będą musieli spróbować zrozumieć, jaką rolę może
odegrać rozwijanie "wspólnej uwagi" w interakcjach dziecka z innymi dziećmi i dorosłymi.

20’

CZĘŚĆ I: Zastanów się, co możesz zrobić, aby poprawić lub ułatwić "wspólną uwagę" podczas
interakcji z dziećmi z autyzmem (biorąc pod uwagę kryteria diagnostyczne zawarte w Module
2).
CZĘŚĆ II: Podziel się refleksją z grupą.
ROZWAŻANIA:
Sprawdź, jak rozwijać "wspólną uwagę".

10’

EWALUACJA:
Trener może zapytać grupę o korzyści płynące z "wspólnej uwagi" dla dzieci z autyzmem.

OBSERWACJE:
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5’

ĆWICZENIE 7: Rozumienie emocji i uczuć
MODUŁ 5: Udział w rozwoju interakcji społecznych u dziecka z autyzmem
CEL: Rozumienie emocji i uczuć.
CZAS
WDROŻENIE:
Część 1: Wybierz uczucie lub emocję i spróbuj je zdefiniować.

20’

Część 2: Teraz spróbuj wyjaśnić, jak można nauczyć dzieci z autyzmem poznawać i rozumieć
tę emocję lub uczucie oraz odróżniać je od innych emocji lub uczuć.
ROZWAŻANIA:
Przeanalizujcie, jak dzieci z autyzmem rozumieją emocje i uczucia.

10’

EWALUACJA:
Trener może zapytać grupę o sposób, w jaki dzieci z autyzmem rozumieją emocje lub uczucia.

5’

OBSERWACJE:
W tym temacie można powrócić do Modułu 2, gdzie omówione zostały kryzysy dzieci z autyzmem jako
przejawy emocjonalne.
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ĆWICZENIE 8: Identyfikacja i zrozumienie emocji w celu ich rejestracji
MODUŁ 5: Udział w rozwoju interakcji społecznych u dziecka z autyzmem
CEL: Rejestrowanie zachowań emocjonalnych dziecka i działań podejmowanych w celu rozwoju emocji
lub ich poznania/ zrozumienia.
CZAS
WDROŻENIE:
Wprowadzenie: Arkusz do zapisywania emocji" (patrz załącznik do tego ćwiczenia) może być
wypełniony wspólnie przez opiekuna i rodziców. Właściwie arkusz ten może być również
wykorzystany do pomocy dziecku w rozpoznaniu i zrozumieniu jego emocji. Dlatego taka
rejestracja może być częścią programu nauczania uzgodnionego z rodzicami. Biorąc pod
uwagę, że mamy do czynienia z dziećmi w wieku przed podjęciem przez nie obowiązku
szkolnego (ale w rzeczywistości mogą być też starsze), zajmiemy się tylko niektórymi
emocjami. To znaczy, z tych najbardziej powszechnych emocji, jeśli można coś takiego
powiedzieć o emocjach.

20’

Rozwinięcie: Proponowana tu czynność polega więc na wypełnieniu "arkusza do zapisywania
emocji", biorąc pod uwagę emocję lub uczucie, które zdefiniowaliście w poprzedniej czynności
(czynność 7). Wypełnij "arkusz do zapisywania emocji" opisując, jakie mogą być reakcje i
zachowania dziecka w trakcie uczenia się i rozumienia tej emocji lub uczucia.
ROZWAŻANIA:
Ustalenie, w jaki sposób dzieci z autyzmem rozumieją emocje i uczucia.

10’

EWALUACJA:
Trener może zapytać grupę o znaczenie komunikacji z rodzicami na temat tego, jak dzieci z
autyzmem rozumieją emocje i uczucia.
OSERWACJE:
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5’

ANEKS do ĆWICZENIA 8 (Moduł 5)
Tabela: Karta rejestracji emocji
IMIĘ DZIECKA:
DATA:
GODZINA:
OPIEKUN:
Oznaczenie emocji:

Opis aktywności dziecka oraz jego reakcji i zachowań podczas wykonywania
czynności związanych z rozwijaniem emocji (lub dla ich zrozumienia):
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ĆWICZENIE 9: Teatr jako sposób na zrozumienie i rozwój interakcji społecznych
MODUŁ 5: Udział w rozwoju interakcji społecznych u dziecka z autyzmem
CEL: Identyfikacja teatru jako sposobu na zrozumienie i rozwój interakcji społecznych.
CZAS
WDROŻENIE:
Podziel się swoją refleksją na temat tego, jak teatr (lub inne artystyczne i zbiorowe
przedsięwzięcia) może być wykorzystany w nauce "interakcji społecznych" przez dzieci z
autyzmem.

20’

ROZWAŻANIA:
Analizowanie sposobu, w jaki dzieci z autyzmem rozumieją emocje i uczucia w teatrze.

10’

EWALUACJA:
Prowadzący może zapytać grupę o znaczenie teatru w uczeniu się/rozumieniu emocji lub uczuć
u dzieci z autyzmem.
OBSERWACJE:
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5’

ĆWICZENIE 10: Wyobrażenie przestrzeni do zabawy stworzonej do interakcji i komunikacji z dziećmi z
autyzmem
MODUŁ 5: Udział w rozwoju interakcji społecznych u dziecka z autyzmem
CEL: Wiedza na temat tworzenia idealnej przestrzeni do zabawy i gry w celu interakcji i komunikacji z
dziećmi z autyzmem.
CZAS
WDROŻENIE:
Zastanów się, jakie byłyby idealne cechy przestrzeni wykorzystywanej do gier i zabaw.

20’

Następnie wybierz grę i zastanów się, jak można by ją wykorzystać w celu zapewnienia rozwoju
umiejętności interakcji społecznych u dzieci z autyzmem.
ROZWAŻANIA:
Zbadanie sposobu, w jaki dzieci z autyzmem rozumieją emocje i uczucia za pomocą gier

10’

EWALUACJA:
Trener może zapytać grupę o znaczenie gier w uczeniu się/rozumieniu emocji lub uczuć u
dzieci z autyzmem.
OBSERWACJE:
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Streszczenie
Repozytorium Narzędzi Oceny jest częścią Zestawu Szkoleniowego dotyczącego szkolenia w ramach
projektu ChildIN, pod nazwą "SPECJALNA OPIEKA I INTERAKCJA Z DZIEĆMI I MŁODYMI LUDŹMI Z
AUTYZMEM".
Repozytorium to jest podzielone zgodnie z rodzajem oceny, o której mowa, a mianowicie:
1 - Testy oceniające wiedzę i umiejętności przed i po szkoleniu - ma na celu uzyskanie wiedzy na temat
korzyści, jakie uczestnicy zdobyli podczas szkolenia.
2 – Ocena diagnostyczna - ma na celu poznanie cech indywidualnych i grupy szkoleniowej, szczególnie w
aspektach istotnych dla rozwoju szkolenia.
3 – Ocena kształcenia - jest to ocena sumatywna, która ma na celu stwierdzenie czy uczestnik osiągnął
minimalny poziom wiedzy/umiejętności.
4 – Ocena poziomu satysfakcji ze szkolenia - ma na celu poznanie poziomu satysfakcji słuchaczy z udziału
w szkoleniu.

W tym repozytorium, narzędzia oceny są przedstawione w sposób, w jaki zostały zaprojektowane, ale
mogą być zmienione i dostosowane do konkretnych kontekstów i sytuacji.
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1 – Testy oceniające wiedzę i umiejętności przed i po szkoleniu
NAZWISKO UCZESTNIKA: ____________DATA: ________
Jest to kwestionariusz wstępny, skierowany do opiekunów, dotyczący tematów "Ram Kompetencji" w zakresie ich
"Odpowiedzialności i Autonomii" w opiece nad dziećmi z autyzmem.
Jest to ten sam kwestionariusz, który zostanie skierowany do opiekunów po zakończeniu szkolenia.

Pięciopunktowa skala Likerta w zakresie od "zdecydowanie się zgadzam" do "zdecydowanie się nie
zgadzam" w następujący sposób: (1) Zdecydowanie się nie zgadzam; (2) Nie zgadzam się; (3) Ani się
zgadzam, ani się nie zgadzam; (4) Zgadzam się; (5) Zdecydowanie się zgadzam.

Czy potrafisz…

12345

1 – Wziąć odpowiedzialność za wybór pytań i dostosowanie ich w trakcie rozmowy z rodzicami (M1)
2 – Dostosować treść rozmowy do pytań zadanych przez rodziców (M1)
3 – Sporządzić notatki na temat wskaźników dotyczących usług opiekuńczych, które powinny być
świadczone (M1)
4 – Samodzielnie formułować obserwacje związane z rozwojem dziecka (M2)
5 – Wziąć odpowiedzialność za dostosowanie działań dziecka, szanując jednocześnie wybory rodziców
(M2)
6 – Postępować zgodnie z instrukcjami rodziców, jak nawiązać kontakt z dzieckiem i jak radzić sobie w
sytuacjach kryzysowych (M2)
7 – Przyjąć odpowiedzialność za jakość informacji dodawanych do zindywidualizowanych i
spersonalizowanych programów (M2)
8 – Odpowiadać za stworzenie bezpiecznego środowiska w domu rodziców i opiekunów (M3)
9 – Samodzielnie dobrać narzędzia lub wzmacniacze, które zostały wcześniej ustalone z rodzicami, aby
uspokoić dziecko. Na przykład: piłeczka antystresowa, słuchawki wyciszające (M3)
10 – Dostosować swoje zachowanie do dziecka (M3)
11 – Wziąć odpowiedzialność za naukę podstawowych codziennych czynności w domu rodziców i
opiekunów oraz zgodnie z ich instrukcjami (M4)
12 – Dostosować swoje zachowanie w zależności od interakcji z dzieckiem (M4)
13 – Autonomicznie dostosowywać narzędzia, aby wspierać zrozumienie u dziecka (M4)
14 – Samodzielnie wybrać odpowiedni rodzaj zabawy dla dziecka (M5)
15 – Dostosować gry do specyficznych zainteresowań dziecka (M5)
16 – Dopasować się do dziecka (M5)
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2 – Ocena diagnostyczna
ARKUSZ OCENY DIAGNOSTYCZNEJ
NAZWISKO UCZESTNIKA: ___________________________DATA _____________

I – LISTA PYTAŃ
(A) PYTANIA DOTYCZĄCE DOŚWIADCZENIA I KWALIFIKACJI W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIEĆMI
LUB INNYCH SPECJALNOŚCI EDUKACYJNYCH
(1) Czy posiadasz doświadczenie jako opiekun?
(2) Jak długo pracowałeś jako opiekun?
(3) Czy masz jakieś wykształcenie pedagogiczne?
(4) Jakie posiadasz tytuły lub poziomy w Krajowym Rejestrze Kwalifikacji?
(5) Czy w trakcie studiów odbyłaś/eś jakiekolwiek formalne szkolenie na temat autyzmu związane z kwestiami
edukacyjnymi lub opiekuńczymi?

(B) PYTANIA ZWIĄZANE W SZCZEGÓLNOŚCI ZE SPECYFIKĄ AUTYZMU
(6) Co wiesz na temat autyzmu?
(7) Kiedy zacząłeś interesować się autyzmem?
(8) Czy posiadasz jakąkolwiek wiedzę na temat autyzmu?
(9) Czy przeszedłeś jakiekolwiek formalne szkolenie na temat autyzmu?
(10) Czy masz jakieś doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem?
(11) Od jak dawna masz do czynienia z osobami z autyzmem?
(12) Iloma osobami z autyzmem opiekowałeś się?
(13) Czy masz doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem?
(14) Od jak dawna zajmujesz się dziećmi z autyzmem?
(15) Jak wieloma dziećmi z autyzmem zajmowałeś się do tej pory?
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II - PYTANIA
(A) PYTANIA DOTYCZĄCE DOŚWIADCZENIA I KWALIFIKACJI W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIEĆMI
LUB INNYCH SPECJALNOŚCI EDUKACYJNYCH
(1) Czy posiadasz doświadczenie jako opiekun?
Tak

Nie

Częściowo

(2) Jak długo pracowałeś jako opiekun?
NIGDY

MNIEJ NIŻ
ROK

ROK

2 LATA

3 LATA

WIĘCEJ NIŻ
3 LATA

(3) Do you have any educational qualification?
Tak

Nie

Częściowo

(4) Jakie posiadasz tytuły lub poziomy w Krajowym Rejestrze Kwalifikacji?
UZUPEŁNIĆ TYTUŁAMI I POZIOMAMI (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8)
Więcej informacji o tytułach i poziomach kwalifikacji do poziomu 5 można znaleźć tutaj: (w Portugalii
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Qualificacoes). Poziomy 6, 7 i 8 są związane z wykształceniem
wyższym. Poziom 5 jest certyfikowany przez instytucje szkolnictwa wyższego, ale pojawiają się one w
portugalskim "Narodowym Rejestrze Kwalifikacji”.
TYTUŁ

POZIOM

KWALIFIKACJE 1

POZIOM

KWALIFIKACJE 2

POZIOM

INNE KWALIFIKACJE

POZIOMY

(5) Czy w trakcie studio odbyłaś/łeś jakiekolwiek formalne szkolenie na temat autyzmu związane z
kwestiami edukacyjnymi lub opiekuńczymi?
Tak

Nie

Częściowo (tylko o tym
słyszałem)
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(B) PYTANIA ZWIĄZANE W SZCZEGÓLNOŚCI ZE SPECYFIKĄ AUTYZMU
(6) Co wiesz na temat autyzmu?
NIC

KILKA
WIĘCEJ NIŻ
WIEM DUŻO EKSPERT
INFORMACJ NORMALNIE
INNI LUDZIE
I

(7) Kiedy zacząłeś interesować się autyzmem?
PO RAZ
PIERWSZY
NA TYM
SZKOLENIU

MNIEJ NIŻ
ROK

ROK

2 LATA

WIĘCEJ NIŻ
3 LATA

3 LATA

(8) Czy posiadasz jakąkolwiek wiedzę na temat autyzmu?
Pięciopunktowa skala Likerta od 1 (zdecydowanie się zgadzam) do 5 (zdecydowanie się nie zgadzam)
TYPY WIEDZY

1

2

3

4

5

NIEWIELE
NIE TYLE ILE BYM CHCIAŁ
TAK JAK INNI ZWYKLI LUDZIE
TYLKO Z MEDIÓW
BYŁEM ZAINTERESOWANY I SZUKAŁEM WIĘCEJ
INFORMACJI
CZYTAŁEM O TYM
DUŻO O TYM CZYTAŁEM
JESTEM TEGO ŚWIADOMY
ROZMAWIAŁEM O TYM
CZĘSTO O TYM MÓWIĘ
PRZESZEDŁEM SZKOLENIE NA TEMAT AUTYZMU

(9) Czy przeszedłeś jakiekolwiek formalne szkolenie na temat autyzmu?
Tak

Nie

Częściowo (tylko o tym
słyszałem)
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(10) Czy masz jakieś doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem?
Tak

Nie

Częściowo

(11) Od jak dawna masz do czynienia z osobami z autyzmem?
MNIEJ NIŻ
ROK

NIGDY

ROK

2 LATA

WIĘCEJ NIŻ
3 LATA

3 LATA

(12) Iloma osobami z autyzmem opiekowałeś się?
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

WIĘCEJ

(13) Czy masz doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem?
Tak

Nie

Częściowo

(14) Od jak dawna zajmujesz się dziećmi z autyzmem?
MNIEJ NIŻ
ROK

NIGDY

ROK

2 LATA

WIĘCEJ NIŻ
3 LATA

3 LATA

(15) Jak wieloma dziećmi z autyzmem zajmowałeś się do tej pory?
0

1

2

3

4

5

6

7

8
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3 – Ocena kształcenia
3.1 – Ocena kształcenia po Module 1
Przedstawiono 10 pytań do oceny sumatywnej z modułu 1. Do każdego pytania podane są 4 alternatywne
odpowiedzi, z których tylko jedna może być uznana za prawidłową. Właściwa odpowiedź została
podkreślona i pogrubiona.
1. Dlaczego powinniśmy przygotować wywiad z rodzicami?
a)

aby uzyskać informacje o dziecku i jego środowisku

b)

aby poznać oczekiwania rodziców dotyczące wpływu księżyca na osoby z autyzmem

c)

aby zapytać ich, gdzie pojadą na najbliższe wakacje

d)

aby uzyskać jak najwięcej informacji o ich wcześniejszych doświadczeniach ze zwierzętami domowymi

2. Wywiad badawczy jest ważny, aby…
a) dowiedzieć się wszystkiego, co dotyczy życia rodziców
b) uzyskać informacje na temat głównych atrakcji turystycznych w regionie
c) nawiązać oparte na zaufaniu relacje między rodzicami a opiekunem
d) uzyskać informacje na temat zmian klimatycznych

3. Dlaczego powinniśmy pytać rodziców o rzeczy, które pomagają uspokoić dziecko w sytuacjach
kryzysowych?
a) nie, to błędne przekonanie, dzieci z autyzmem nigdy nie mają kryzysów, dlatego nie musimy ich o to pytać
b) nie każde dziecko z autyzmem ma kryzysy, ale są one częste w przypadku tego dziecka i musimy być
tego świadomi, aby je uspokoić, unikając sytuacji, w której jakakolwiek destrukcyjna sytuacja wymyka się
spod kontroli
c) rzeczy, które uspokajają dziecko podczas kryzysów, mogą być również ważne, aby zjeść cały posiłek
d) ponieważ dzieci z autyzmem zawsze mają kryzysy jeden po drugim bez prawie żadnej przerwy

4. Czy powinniśmy pytać rodziców o zaburzenia jedzenia i snu?
a) nie, nie powinniśmy ich pytać, ponieważ dzieci z autyzmem nigdy nie mają żadnych zaburzeń jedzenia i
snu
b) tak, powinniśmy ich zapytać o zaburzenia jedzenia i snu, ponieważ są one powszechnie kojarzone z
autyzmem
c) nie, wystarczy zapytać o zaburzenia snu, bo zazwyczaj jedzą wszystko bez problemu
d) tak, powinniśmy ich zapytać o zaburzenia snu, aby nie zasypiali podczas opieki

5. Jaka jest specyfika metod edukacyjnych stosowanych w pracy z dziećmi z autyzmem?
a)

metody edukacyjne stosowane wobec dzieci z autyzmem są tylko werbalne, ponieważ nie rozumieją one
nic więcej niż słowa mówione
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b)

wiele osób z autyzmem jest niewerbalnych lub ma trudności z językiem werbalnym, więc metody
edukacyjne stosowane w kontaktach z nimi polegają na komunikacji za pomocą wsparcia wizualnego

c)

dzieci z autyzmem nie mogą się niczego nauczyć, a metody edukacyjne stosujemy tylko po to, by
zadowolić ich rodziców

d)

metody edukacyjne stosowane w pracy z dziećmi z autyzmem są skuteczne tylko w trakcie ich edukacji
szkolnej, po ukończeniu przez nie 6 roku życia

6. Jakie jest znaczenie terminu "ABA" dla specjalistów zajmujących się autyzmem?
a) "ABA" to miejscowość w okręgu Fejér (Węgry), gdzie Leo Kanner opisał pierwsze dziecko z autyzmem
b) "ABA" to imię Aba Bayefsky'ego, kanadyjskiego artysty i nauczyciela, który opracował metodę edukacyjną
dla osób z autyzmem
c) "ABA" to ludzie żyjący w Shor, w Rosji, znani z wysokiego wskaźnika autyzmu
d) "ABA" jest skrótem od "Applied behavior analysis", nauki, która stosuje techniki empiryczne w celu
zmiany zachowań, używanej również jako metoda edukacyjna dla osób z autyzmem

7. TEACCH jest metodą, która ułatwia …
a)

organizowanie zajęć przez rodziców dziecka z autyzmem, gdy pracują oni poza granicami kraju

b)

uporządkowanie środowiska dziecka z autyzmem poprzez ustalenie harmonogramu pracy z dzieckiem z
wykorzystaniem wsparcia wizualnego

c)

przygotowanie dyscyplin naukowych przez dzieci z autyzmem w celu wcześniejszego zastępczego
przyjęcia ich do szkoły

d)

rozwój interakcji społecznych poprzez komunikację bez użycia jakichkolwiek obrazów, zdjęć czy
jakiegokolwiek wsparcia wizualnego

8. Dlaczego powinniśmy używać “Low arousal Approach Method” w pracy z dziećmi z autyzmem?
a)

powinniśmy ją stosować by sprowokować ich śmiech

b)

ponieważ jest to podejście do zarządzania zachowaniami stanowiącymi wyzwanie

c)

jest to sposób na nauczenie dzieci z autyzmem, jak hodować różne rodzaje roślin

d)

jest to podejście ukierunkowane na uszczęśliwianie dzieci

9. “Metoda Wczesnego Startu” (ESDM) jest metodą…
a)

używaną przez dzieci z autyzmem w stosunku do ich zwierząt

b)

specjalnie zaprojektowaną do nauczania dzieci z autyzmem geografii

c)

stosowana z dziećmi w wieku od 12 do 48 miesięcy w oparciu o ABA, gdzie rodzice i terapeuci bawią się
z dziećmi

d)

zalecana jest do stosowania w diagnozie dzieci z autyzmem

10. Co to jest choroba współistniejąca w kontekście autyzmu?
a)

jest wskaźnikiem śmiertelności związanej z osobami z autyzmem

b)

jest to jedna lub więcej chorób lub stanów występujących u tej samej osoby w tym samym czasie

c)

jest to miejsce, do którego osoby z autyzmem powinny się udać, aby wyjść z kryzysów
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d)

Jest to coś, co osoby z autyzmem zazwyczaj lubią robić
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3.2 - Ocena kształcenia po Module 2
Przedstawiono 10 pytań do oceny sumatywnej z modułu 1. Do każdego pytania podane są 4 alternatywne
odpowiedzi, z których tylko jedna może być uznana za prawidłową. Właściwa odpowiedź została
podkreślona i pogrubiona.
1. Według DSM-5, osoba lub dziecko z autyzmem …
a)

mają trudności z przebywaniem w samotności, ponieważ zawsze muszą mieć kontakt z innymi ludźmi

b)

ciągle zmieniają swoje zainteresowania i zmieniają swoje zachowanie

c)

mają trudności z komunikacją społeczną i interakcją z innymi ludźmi

d)

zawsze wchodzą w interakcje z innymi ludźmi, ale ponieważ są nieme, zawsze używają niewerbalnych
form komunikacji

2. Testy przesiewowe w kierunku autyzmu mogą być stosowane u dzieci, aby...
a)

postawić diagnozę autyzmu, gdyż są one bardzo wiarygodne, a przy ich stosowaniu praktycznie nie ma
wyników fałszywie dodatnich

b)

są stosowane jako szybki sposób wykrywania potencjalnych opóźnień rozwojowych, przed
przeprowadzeniem bardziej szczegółowej analizy dziecka

c)

są wykorzystywane przez lekarzy w szkołach w celu potwierdzenia diagnozy autyzmu u dzieci

d)

są wykorzystywane w opracowywaniu planów wczesnej interwencji, ponieważ pozwalają na wykrycie
głównych trudności dzieci z autyzmem

3. W teście przesiewowym M-CHAT (w wersji testowej zawierającej 23 pytania) niektóre z pytań są
uznawane za krytyczne, gdy odpowiedź jest negatywna...
a) "Czy odpowiada / patrzy, gdy jest wołane po imieniu?"; "Czy jest bardzo wrażliwe na hałas (np. zakrywa
uszy)?"; "Czy interesuje się innymi dziećmi?"; "Czy wskazuje, aby okazać zainteresowanie czymś?";
"Czy szuka reakcji twarzy drugiej osoby, gdy spotyka się z nieznanymi sytuacjami?"; "Czy naśladuje
dorosłego (np. robi minę, gdy robi to druga osoba?"
b) "Czy kiedykolwiek przyniosło ci przedmioty (zabawki), aby ci coś pokazać?"; "Czy interesuje się innymi
dziećmi?"; "Jeśli wskazujesz na zabawkę po drugiej stronie pokoju, czy dziecko podąża za tobą
wzrokiem?"; "Czy wskazuje, aby okazać zainteresowanie czymś?"; "Czy odpowiada/spogląda, kiedy jest
wołane po imieniu?"; "Czy naśladuje dorosłego (dorosły robi minę, a ono ją naśladuje)?"
c) "Czy dziecko patrzy na te same rzeczy, na które patrzy dorosły?"; "Czy dziecko utrzymuje kontakt
wzrokowy dłużej niż jedną lub dwie sekundy?"; "Czy dziecko prawidłowo bawi się zabawkami
(samochodami lub lalkami) bez wkładania ich do ust, potrząsania lub kładzenia na podłodze?"; "Czy
dziecko czasami patrzy w pustkę lub błądzi przypadkowo po pomieszczeniach?"; "Czy dziecko lubi
bawić się w chowanego?"; "Czy dziecko rozumie, co ludzie do niego mówią?"
d) "Jeśli dorosły wskazuje na zabawkę po drugiej stronie pokoju, czy dziecko podąża za nim wzrokiem?";
"Czy dziecko patrzy na to, na co patrzy dorosły?"; "Czy dziecko bawi się w udawanie, np. rozmawia
przez telefon, karmi lalkę itp.?”; "Czy dziecko reaguje/ patrzy, gdy się je woła po imieniu?"; "Czy dziecko
lubi wspinać się na przedmioty, np. krzesła, stoły?"; "Czy jest zainteresowane innymi dziećmi?"

4. W DSM-5 diagnoza autyzmu uwzględnia kilka poziomów nasilenia, ponieważ...
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a) długość życia osoby z autyzmem może być bardzo zmienna, jak spektrum, ale można z góry wiedzieć,
jaka jest średnia długość życia dla każdej osoby, po ustaleniu poziomu nasilenia w diagnozie
b) poziomy nasilenia autyzmu w coraz większym stopniu wskazują na ostrożność, jaką ludzie muszą
zachować - ogólnie rzecz biorąc, kiedy ludzie wchodzą w interakcje z dziećmi, u których zdiagnozowano
autyzm, dzięki poziomowi nasilenia autyzmu wiedzą, jaki dystans bezpieczeństwa należy zachować w
stosunku do dziecka
c) poziomy nasilenia wskazują rodzaj wsparcia, jakiego potrzebują osoby i dzieci z autyzmem w zależności
od postawionej diagnozy, od minimalnego wsparcia do bardzo dużego
d) poziomy nasilenia są związane z możliwością wyleczenia osób i dzieci z autyzmem, jeśli mają one nadal
niski poziom nasilenia

5. Ważne jest, aby opiekunowie przeszli szkolenie na temat autyzmu...
a)

ponieważ uznano, że to osoby najlepiej znające dzieci są lepiej przygotowane do odróżnienia rozwoju
dziecka z autyzmem od rozwoju dziecka o typowym rozwoju

b)

opiekunowie przeszkoleni w zakresie autyzmu będą w stanie łatwo rozpoznać pierwsze symptomy
autyzmu i zaalarmować rodziców, a także, po zdiagnozowaniu autyzmu u dzieci, jeżeli opiekunowie
przeszli szkolenie w zakresie autyzmu, będą lepiej przygotowani do opieki nad nimi

c)

opiekunowie muszą być przeszkoleni w zakresie autyzmu, ponieważ szkolenie to jest jednym z
wymogów umożliwiających prowadzenie zajęć

d)

niektórzy rodzice lub określone podmioty zatrudniają wyłącznie opiekunów, którzy przeszli szkolenie w
zakresie autyzmu, ponieważ ten rodzaj szkolenia jest uważany za niezbędny dla dobrego wykonywania
zawodu

6. Plany interwencji opracowane dla dzieci z autyzmem są...
a)

opracowane przez zespół specjalistów w celu wspierania dzieci, u których zdiagnozowano autyzm, po
odebraniu ich rodzicom, co jest obowiązkowe po postawieniu diagnozy

b)

plany, które szkoły muszą opracować i wdrożyć, jeśli wśród swoich uczniów mają jeden lub więcej
przypadków uczniów, u których zdiagnozowano autyzm

c)

opracowane przez zespół składający się z kilku specjalistów, odpowiedzialny za ustalenie opieki, jaka
powinna być zapewniona dziecku

d)

plany przygotowane przez specjalistów w zakresie architektury integracyjnej dla dzieci
niepełnosprawnych, zawierające wszystkie niezbędne informacje, aby rodzice mogli przystąpić do
adaptacji domu

7. Metoda "parowania" ułatwia naukę dzieciom z autyzmem, ponieważ...
a)

przy stosowaniu leków, które łagodzą niektóre choroby współistniejące u dzieci z autyzmem, mają one
mniejsze trudności w uczeniu się podstawowych czynności życia codziennego

b)

poprzez uczynienie opiekuna pozytywnym wzmocnieniem dla dziecka, które uważa go za miłe i które
chce naśladować, ułatwia mu naukę podstawowych czynności życia codziennego

c)

popierając zaspokajanie potrzeb wszystkich dzieci, doprowadza się do tego, że rozwijają się one bez
żadnych przeszkód w swoim rozwoju

d)

propagując uwzględnianie potrzeb wszystkich dzieci, umożliwiają im rozwój, nie hamując go

8. Dziennik komunikacji służy do...
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a) rejestrowania instrukcji wydawanych przez zespoły monitorujące dzieci z autyzmem i sprawdzania czy
opiekunowie stosowali się do wszystkich zaleceń
b) rejestrowania w dzienniku komunikacji, za zgodą rodziców, informacji o dziecku, o tym, co się z nim
działo w czasie pobytu z opiekunem, w celu ułatwienia dialogu z rodzicami i monitorowania postępów
c) rejestrowania wszystkich cech charakterystycznych dziecka z autyzmem i wszystkich chorób
współistniejących, ponieważ jest to dokument, który musi towarzyszyć dziecku do końca jego życia
d) tego, aby rodzice mogli napisać swoje instrukcje dotyczące tego, jak chcą, aby ich dzieci były
traktowane, tak aby opiekun zawsze wiedział, co ma robić

9. Rejestrowanie kryzysów w dzienniku komunikacyjnym powinno uwzględniać...
a)

co zostało ustalone w planie wczesnej interwencji, czyli opisać szczegółowo wszystko, co dzieje się z
dzieckiem w sytuacji kryzysowej

b)

kontekst kryzysu, czynniki wyzwalające lub oznaki przejawiane przez dziecko przed kryzysem, jak
również techniki i narzędzia wykorzystane do pomocy dziecku w radzeniu sobie i przezwyciężeniu
sytuacji kryzysowej

c)

jest to dokument wymagany przez żłobki, przedszkola, szkoły i inne placówki opieki nad dziećmi, aby
sprawdzić, czy mogą one przyjąć dziecko z autyzmem na swoim terenie, razem z dziećmi o typowym
rozwoju

d)

wskazówki rodziców, co zwykle robią, aby uspokoić dziecko, gdy ma kryzys, ponieważ rodzice wiedzą
wcześniej, jak dziecko reaguje i co należy zrobić w każdej sytuacji

10. Arkusz kryzysów dziecka z autyzmem powinien być wypełniany przez...
a)

przez opiekunów i bez informowania rodziców o tym, co się naprawdę wydarzyło, ponieważ to ekipy
medyczne i socjalne, które towarzyszą dziecku, poinformują rodziców o kryzysach

b)

tylko przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę odpowiedzialnego za dziecko, ponieważ karta
przebiegu kryzysu jest dokumentem, który jest częścią procesu klinicznego wszystkich osób, u których
zdiagnozowano autyzm

c)

przez stowarzyszenia promujące prawa osób i dzieci z autyzmem, których celem jest monitorowanie
tego, co jest rejestrowane jako kryzys

d)

przez opiekunów, rodziców i w niektórych przypadkach, przez specjalistów, którzy wspierają dziecko, w
celu poprawy sposobu radzenia sobie z kryzysami dziecka
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3.3 - Ocena kształcenia po Module 3
Przedstawiono 10 pytań do oceny sumatywnej z modułu 1. Do każdego pytania podane są 4 alternatywne
odpowiedzi, z których tylko jedna może być uznana za prawidłową. Właściwa odpowiedź została
podkreślona i pogrubiona.
1. Pokój dla dzieci z autyzmem powinien uwzględniać...
a) przestrzeń, w której dzieci mogłyby przechowywać swoje zabawki i inne materiały, z których korzystają,
jak również miejsce na rzeczy osobiste i plecaki, oraz przestrzeń, która byłaby rozumiana przez dziecko
jako schronienie, biorąc pod uwagę proksemikę i odnosząc się w swoich analizach do dystansu
interpersonalnego każdego dziecka, a także komunikację opiekunów z każdym dzieckiem
b) że z reguły dzieci te nie potrafią wchodzić w interakcje z innymi dziećmi i z dorosłymi. Tak więc, biorąc to
pod uwagę, muszą one mieszkać na wsi, poza wszystkimi innymi ludźmi, potrzebując tylko schronienia,
aby spać i odpoczywać, po całym dniu spędzonym na wykonywaniu swoich stereotypowych czynności,
które (niektóre z tych dzieci) lubią wykonywać w grupie
c) wiedzę z zakresu proksemiki na ten temat, biorąc pod uwagę, że jest to specjalność medyczna, która
zajmuje się badaniem zawłaszczania przestrzeni przez osoby z autyzmem, z dowodami popartymi w
różnych badaniach naukowych. W ten sposób lekarz, odpowiedzialny za diagnozę autyzmu, przekaże
rodzicom wszystkie instrukcje dotyczące organizacji pokoju, zgodnie z prawnymi stwierdzeniami
dotyczącymi autyzmu i jego stopnia nasilenia
d) że dzieci te prędzej czy później zostaną umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej, ze
względu na ich niepowodzenia w integracji społecznej, zgodnie z kryteriami stosowanymi w diagnozie
autyzmu. W tym sensie, jeśli rodzice chcą zatrzymać swoje dzieci w domu, będą musieli upodobnić go
do placówki. W przeciwnym razie, ich dzieci zostaną umieszczone w placówce

2. Gdy opiekun przyjmuje dziecko z autyzmem, jego zachowanie powinno być...
a) najbardziej odpowiednie dla dziecka, biorąc pod uwagę to, co jest zapisane w jego dokumentacji
klinicznej. W rzeczywistości rodzice z reguły nie mają żadnego specyficznego szkolenia na temat
autyzmu, dlatego często można spotkać wielu z nich, którzy zajmują się swoimi dziećmi w niewłaściwy
sposób i bez uwzględnienia ich potrzeb
b) spójne z poglądami rodziców na temat autyzmu, ponieważ faktem jest, że mają oni wiele trudności z
zaakceptowaniem diagnozy swoich dzieci jako dzieci z autyzmem. Z tego co wiemy, problemy związane
z autyzmem wynikają z istnienia deficytów w komunikacji pomiędzy rodzicami i ich dziećmi. W związku z
tym opiekunowie powinni postępować jak rodzice tak często jak to możliwe, aby rozwiązać problemy
komunikacyjne
c) jak najbardziej zbliżone do zachowania rodziców, tzn. jeśli uda nam się zachować rytuały rodziców,
zmniejszy się prawdopodobieństwo, że dzieci będą się załamywać lub przechodzić kryzys. Ponadto,
gdy opiekunowie zachowują się tak jak rodzice i przestrzegają ich rytuałów, dzieci łatwiej jest uspokoić
d) działaniem integracyjnym, bez praktyk niedyskryminujących, ponieważ skoro wiemy, że dzieci ze
zdiagnozowanym autyzmem były kiedyś napiętnowane ze społecznego punktu widzenia, są one dziećmi
zasługującymi na podobne traktowanie jak inne dzieci. W rzeczywistości potrzebują one jedynie nieco
więcej wsparcia, aby móc robić dokładnie to samo, co inne dzieci. Czasami mogą one wyjść z autyzmu i
stać się dziećmi o typowym rozwoju

3. Miejsce rozumiane przez dziecko z autyzmem jako schronienie to...
a) miejsce, do którego może się udać, kiedy czuje się źle i gdzie może się uspokoić, a także, gdzie może
nabyć samokontroli, zapobiec lub uniknąć nowych kryzysów i zneutralizować ich przyczyny. Innym
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ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę jest to, że schronienie może być również
wykorzystywane jako czynnik wzmacniający w okresie przejściowym pomiędzy działaniami
b) miejsce przygotowane przez rodziców specjalnie dla dzieci z autyzmem. W rzeczywistości, kiedy
widzimy początek kryzysu u dziecka z autyzmem, powinniśmy umieścić je w schronieniu, aby
odizolować je od innych osób, które mogłyby je jeszcze bardziej stymulować podczas kryzysu
c) miejsce publiczne, które często możemy zobaczyć na ulicach, gdzie dziecko z autyzmem może się
udać, jeśli staje się bardziej niespokojne lub odczuwa początek kryzysu. W tym schronieniu może
znaleźć miejsce, w którym będzie mogło odpocząć, dopóki się nie uspokoi. Rodzice mogą również
zabrać swoje dzieci z autyzmem do publicznego schronienia na ulicy, gdy ich dzieci nie są w stanie
samodzielnie zidentyfikować znaku drogowego wskazującego schronienie
d) miejsce w niektórych usługach publicznych, uważanych za niezbędne dla osób z autyzmem oraz w
sklepach przyjaznych osobom z autyzmem, sklepach przygotowanych na przyjęcie osób z autyzmem. W
tego rodzaju usługach publicznych i sklepach, obok Międzynarodowego Symbolu Dostępu (ISA),
znanego również jako Symbol Wózka Inwalidzkiego, można znaleźć symbol zaburzeń ze spektrum
autyzmu, wstążkę puzzli Autism Awareness, a także symbol wózka inwalidzkiego. Symbol spektrum
zaburzeń autystycznych jest używany, ponieważ stwierdza się, że autyzm jest bardzo specyficzną
niepełnosprawnością z określonymi cechami odróżniającymi ją od innych niepełnosprawności

4. Osoby z autyzmem, zgodnie z DSM-5, mają "ograniczone, powtarzające się wzorce zachowań,
zainteresowań lub czynności", a w niektórych przypadkach wykonują "stereotypowe lub
powtarzające się ruchy motoryczne, posługiwanie się przedmiotami lub mowę", które występują,
gdy...
a) dziecko z autyzmem potrzebuje komunikacji i interakcji, ponieważ te stereotypowe ruchy, używane z
mową lub bez, jako werbalne lub niewerbalne, są używane przez dziecko do komunikowania swoich
myśli lub tego, czego potrzebuje
b) lub dlatego, że są one jednym z najczęstszych objawów autyzmu, który zostanie skorygowany dzięki
interwencji klinicznej i pedagogicznej. W ten sposób, podczas i po interwencji, dzieci z autyzmem będą
mogły się uspokoić, nie wykonując swoich stereotypowych ruchów, co będzie ważnym krokiem w ich
integracji społecznej
c) dziecko jest bardziej niespokojne i pobudzone. W rzeczywistości, w tego rodzaju sytuacjach, dziecko
będzie musiało wykonywać swoje stereotypowe ruchy (swoje stereotypie), aby się uspokoić lub pobyć
samo. Ponadto, może udać się do schroniska, aby odpocząć i otrząsnąć się ze stanu niepokoju
d) dziecko z autyzmem przygotowuje się do spaceru lub do jakiejkolwiek aktywności fizycznej lub zabawy.
Biorąc pod uwagę trudności z koordynacją ruchową osób z autyzmem, dzieci z autyzmem uczą się
wykonywać stereotypowe ruchy, aby skorygować swoje problemy z motoryką i koordynacją, które
pojawiają się, ponieważ mają, jak wszystkie osoby ze zdiagnozowanym autyzmem, "stereotypowe lub
powtarzające się ruchy motoryczne, używanie przedmiotów lub mowę”.

5. Przygotowując zmiany w środowisku dziecka z autyzmem oraz realizując działania przygotowane
w celu usprawnienia jego rozwoju, należy wziąć pod uwagę fakt, że dzieci z autyzmem mają
zazwyczaj większe niż inne dzieci trudności w rozumieniu pojęć abstrakcyjnych, dlatego też...
a) musimy zawsze zmieniać wszystko naraz. W ten sposób dzieci z autyzmem nie dostrzegą stopniowych
zmian w swoim otoczeniu. Nigdy nie zrozumieją zmiany krok po kroku, ponieważ nie są w stanie
zrozumieć czym jest upływ czasu. Ponadto, jeśli zaczniemy wprowadzać zmiany stopniowo, będzie to
bolesne dla dzieci z autyzmem, ponieważ nie będą one w stanie zrozumieć naszego ostatecznego celu
takiej zmiany
b) zmiany należy wprowadzać ostrożnie, krok po kroku, starając się zaangażować dziecko w proces zmian,
co przyczyni się do nabycia przez nie umiejętności posługiwania się czasem. W tym procesie zazwyczaj
wykorzystujemy z dziećmi z autyzmem różne sposoby wizualizacji upływu czasu (za pomocą dowolnych
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wskazówek wizualnych), czyniąc je jak najbardziej konkretnymi (np. zegary, klepsydry). W ten sposób
dzieci z autyzmem będą w stanie zrozumieć czas potrzebny na wykonanie zadania, a także czas
pozostały do jego zakończenia
c) będą rozumieć działania, w które są zaangażowani w konkretny sposób. W ten sposób będą miały wiele
trudności, aby mieć globalny wgląd w to, co robią. W rzeczywistości, pomimo braku poczucia
globalności, dzieci z autyzmem są w stanie być spokojne podczas wszystkich procesów zmian, jeśli
zostały one wcześniej zaplanowane
d) uczenie się przez dzieci z autyzmem pojęć abstrakcyjnych będzie głównym celem ich trenerów, w tym
opiekunów, którzy zrobią wszystko, aby dzieci zorientowały się, jaki jest upływ czasu bez żadnej
wizualnej wskazówki, jako wizualny harmonogram służący do tego, aby dzieci wiedziały, co mają zrobić
w ciągu dnia. W ten sposób dzieci z autyzmem będą wiedziały, co mają robić bez żadnych wizualnych
wskazówek i będą bardziej autonomiczne

6. Opiekunowie powinni stworzyć przestrzeń ułatwiającą komunikację, w celu...
a) poprawy umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem. W rzeczywistości dzieci te komunikują się w
bardzo swobodnej i płynnej formie. Wcześnie przyzwyczaiły się do mowy, ale jeśli nie mają przestrzeni,
która ułatwiłaby im komunikację we wczesnym dzieciństwie, będą miały wiele trudności w rozwijaniu
swoich zdolności językowych w późniejszym okresie. Nierzadko tracą one zdolność mowy, jeśli nie są
stymulowane do komunikacji
b) korygowania dzieci z autyzmem, współpracując z każdym dzieckiem i ich rodzicami, będąc i działając
jako logopedzi. Zgodnie z naszą wiedzą, najlepszą rzeczą do zrobienia w celu poprawy umiejętności
społecznych tych dzieci jest interwencja w komunikacji każdego dziecka z rodzicami. W rzeczywistości,
trudności dzieci z autyzmem, ogólnie rzecz biorąc, są związane z trudnościami wykazywanymi przez
rodziców
c) uwzględnienia bodźców wizualnych i dźwiękowych, które faktycznie poprawiłyby interakcje między
opiekunami a dziećmi z autyzmem, biorąc pod uwagę potrzeby tych dzieci i dostosowując zachowania
opiekunów do każdego dziecka, jego rozwoju poznawczego i poziomu autonomii
d) przygotowania środowiska dla dzieci z autyzmem, które są dziećmi niewerbalnymi. W ten sposób, z
przestrzenią przygotowaną do ułatwienia komunikacji, dzieci z autyzmem zaczną komunikować się od
wczesnego etapu, kiedy dzieci zaczynają mówić lub komunikować się na różne sposoby. Jest to ważne,
ponieważ jeśli zaczną się komunikować później, nie będzie możliwe nawiązanie z nimi kontaktu

7. Opiekunowie zajmujący się dziećmi z autyzmem muszą organizować i planować wszystkie
czynności, które mają być wykonywane przez te dzieci, używając wskazówek wizualnych,
ponieważ...
a) dzieci z autyzmem, nie licząc tych, które są również niewidome i nigdy nie nauczą się komunikować,
mogą nauczyć się komunikować tylko za pomocą obrazów, dlatego też, kiedy wchodzimy z nimi w
interakcję lub chcemy im coś przekazać, powinniśmy używać obrazów i innych wskazówek wizualnych,
aby dać im znać, co mają robić, jakie zadania mają wykonać w ciągu dnia
b) będą lepiej rozumieć, o co pytają ich ludzie. Co więcej, będą bardziej ufne w strukturyzację swojego
otoczenia. Dzięki wskazówkom wizualnym dzieci z autyzmem będą mogły swobodniej uczestniczyć w
proponowanych zajęciach i nauczyć się tego, czego chcemy, by się nauczyły
c) zgodnie z kryteriami stosowanymi w diagnostyce autyzmu, tylko dzieci z dobrymi zdolnościami
wzrokowymi mogą być zdiagnozowane jako autystyczne. Dziecko o takich samych cechach jak inne
dzieci z autyzmem, ale o złych zdolnościach wzrokowych nie zostanie uznane za autystyczne. Takie
dziecko zostanie zdiagnozowane z innym problemem lub problemami rozwojowymi. Podsumowując,
dzieci z autyzmem nie będą miały żadnych problemów z wizualnymi wskazówkami, aby wiedzieć co
robić lub zrozumieć jakiekolwiek instrukcje im przekazane
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d) w rzeczywistości dzieci z autyzmem zaczynają uczyć się mowy tylko wtedy, gdy są stymulowane przez
obrazki. W rzeczywistości nie używają one słuchu, kiedy do nich mówimy, pomimo tego, że z reguły nie
są głuche. Biorąc pod uwagę, że widząc obrazek i słysząc słowo w tym samym czasie, będą w stanie
nauczyć się mówić i będą miały normalny rozwój jak inne dzieci

8. Dzieciom z autyzmem należy pomóc w rozpoznawaniu i rozumieniu znaczenia różnych wyrazów
twarzy, ponieważ...
a) jest to jedno z najtrudniejszych zadań do wykonania przez dziecko z autyzmem, jest to dziedzina, w
której ma ono trudności, dlatego naukę ich rozpoznawania należy rozpocząć jak najwcześniej
b) ponieważ są dziećmi niewerbalnymi, będą musiały wiedzieć, jak określić i emocjonalnie przekazać to, co
myślą i czują, rozwijając bardzo wyostrzony zmysł obserwacji tego, co inni wyrażają poprzez mimikę
twarzy
c) ustalono, że to rodzice lub opiekunowie dziecka, nie mogąc wyrazić siebie poprzez mimikę, powodują u
dziecka autyzm z powodu braku interakcji emocjonalnej w okresie, który uważa się za najbardziej
krytyczny dla dziecka
d) jedną z cech przypisywanych osobom z autyzmem jest aleksytymia, która uniemożliwia im
werbalizowanie swoich emocji i uczuć, a co za tym idzie, w większości przypadków uniemożliwia im
mówienie, czyniąc z nich osoby niewerbalne

9. Zazwyczaj, aby komunikować się z dziećmi z autyzmem, wprowadzamy rozróżnienie na język
werbalny i wizualny, ponieważ...
a) ponieważ wszystkie dzieci z autyzmem mają bardzo słabą znajomość języka mówionego, ze względu na
duże trudności w rozumieniu, spowodowane zaburzeniami słuchu różnego rzędu, jedynym sposobem
komunikowania się z nimi są obrazy
b) ponieważ dzieci z autyzmem zazwyczaj najpierw uczą się języka migowego zamiast nauki mowy, gdyż
przypuszcza się, że są głuche, (zazwyczaj nie reagują na bodźce słuchowe we wczesnym dzieciństwie)
obrazy będą następnie używane, aby pomóc im mówić
c) dzieci z autyzmem, choć nie są nieme, rzadko mówią, więc najczęściej wyrażają się za pomocą gestów i
obrazków, na które wskazują, gdy czegoś chcą lub gdy chcą się do czegoś odnieść
d) są to dzieci, które mają większe niż inne dzieci trudności z językiem werbalnym, dlatego też stosowanie
ekspresji werbalnej przez opiekunów powinno odbywać się z wielką ostrożnością, unikając, na ile to
możliwe, stosowania figur językowych, takich jak metafory i ironia

10. Opiekunowie, zatrudniani przez rodziców, stają się częścią środowiska dziecka z autyzmem, wraz
z innymi bodźcami sensorycznymi, więc …
a) przed przedstawieniem opiekuna dziecku, rodzice muszą usunąć wszystkie bodźce sensoryczne z
pomieszczenia, w którym dziecko spotka się i wejdzie w interakcję po raz pierwszy z opiekunem, tak aby
dziecko mogło poznać opiekuna bez innych bodźców, co pozwoli mu łatwiej przyzwyczaić się do tej
nowej osoby w jego życiu
b) zazwyczaj, przy opiece nad tymi dziećmi, które mają tak specyficzne potrzeby, wskazane jest, aby
opiekun zamieszkał z dzieckiem na jakiś czas, aby się do tego przyzwyczaiło
c) opiekun będzie musiał najpierw ustalić z rodzicami najlepszy sposób przedstawienia się dziecku,
starając się poznać jego sposób poznawania i reagowania na otoczenie
d) będą musieli najpierw uzgodnić z rodzicami rodzaj ubrania, w którym przyjdzie, gdy będzie zajmować się
dzieckiem, tak aby opiekun mógł pozostać niezauważony w otoczeniu dziecka
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3.4 - Ocena kształcenia po Module 4
Przedstawiono 10 pytań do oceny sumatywnej z modułu 1. Do każdego pytania podane są 4 alternatywne
odpowiedzi, z których tylko jedna może być uznana za prawidłową. Właściwa odpowiedź została
podkreślona i pogrubiona.
1. Nauka codziennych czynności przez dzieci z autyzmem...
a) jest dobrze ugruntowana w programie interwencji, ponieważ przebiega według ustalonego wcześniej
programu i sekwencji, gdyż trudności dzieci z autyzmem są przewidywalne
b) powinna przyjąć za punkt wyjścia zainteresowania dziecka, które zaangażują je w naukę, ale zawsze
należy pamiętać, że jest to jeden z tematów, który powinien być poruszony z rodzicami podczas
rozmowy wstępnej
c) jest realizowana zgodnie z programem interwencji określonym przez lekarzy, którzy ustalają zadania,
których należy się nauczyć i ich kolejność, ponieważ, jak wiemy, w zależności od stopnia nasilenia,
dzieci będą w stanie nauczyć się tylko tych zadań, które są zgodne z tym, który jest oczekiwany rozwój
d) będzie możliwa tylko przy wielu wzmocnieniach ze strony wychowawców i opiekunów, gdyż dzieci z
autyzmem w zdecydowanej większości nie są w stanie nauczyć się najbardziej podstawowych czynności

2. Biorąc pod uwagę charakterystykę dzieci z autyzmem, ważne jest, aby rozważyć kilka rodzajów
komunikacji, ponieważ …
a) nauczyciele przedszkolni i inni opiekunowie, którzy kontaktują się z rodzicami i dziećmi z autyzmem,
będą musieli używać tego samego rodzaju komunikacji, przechodząc regularne szkolenia uzupełniające
podczas opieki nad danym dzieckiem
b) osoby z ASD mają dużą zdolność do posługiwania się różnymi rodzajami języków, od werbalnych po
niewerbalne, którą należy ćwiczyć i doskonalić
c) jeśli prawdą jest, że dzieci z autyzmem mogą zacząć mówić bardzo wcześnie, to w pewnym momencie
zdarza się również, że bardzo szybko następuje regres, a więc w takim przypadku rozwój komunikacji u
dzieci z autyzmem na poziomie komunikacji werbalnej jest nieco ograniczony, co implikuje rozwój
niewerbalnych form komunikacji ze wsparciem wizualnym
d) dzieci z autyzmem, w przypadku zdiagnozowania u nich kilku deficytów językowych, są umieszczane w
placówkach opiekuńczych pod opieką zespołu, który będzie dążył do ustalenia, jaki jest najlepszy rodzaj
komunikacji, który może być stosowany przez każde z dzieci z autyzmem

3. Kiedy używamy języka figuratywnego i metaforycznego w pracy z dzieckiem z autyzmem …
a) zaskakująca jest zdolność jego rozumienia przez dziecko, gdyż potrafi nie tylko powiedzieć, co to
znaczy, ale także podać kilka przykładów jego użycia oraz wymienia w jakich sytuacjach należy go
używać
b) jest w stanie nas łatwo zrozumieć, gdyż jest to najlepszy sposób komunikacji z osobami z autyzmem,
które w odróżnieniu od innych osób, komunikujących się zazwyczaj za pomocą bardzo prostych i
konkretnych zwrotów, mają dużą wyobraźnię
c) jest w stanie łatwo zidentyfikować jego znaczenie, ponieważ, jak wiemy, zgodnie z kryteriami
stosowanymi w diagnozie, osoby z autyzmem mają bardzo bujną wyobraźnię i nieustannie bawią się w
udawanie
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d) będzie miało trudności ze zrozumieniem tego, co się do niego mówi, chyba że znaczenie użytych
wyrażeń zostało mu wcześniej przekazane, ale i tak lepiej jest używać wobec niego jak najbardziej
konkretnego języka, ponieważ, jak wiemy, bardzo dosłownie interpretuje to, co się do niego mówi

4. Opiekun może zachęcać dziecko do komunikacji werbalnej...
a) poprzez werbalizowanie to, co robi, ponieważ dzieci z autyzmem bardzo często używają echolalii, uczą
się w ten sposób komunikacji werbalnej, powtarzając to, co mówią im inni
b) poprzez stosowanie różnych technik zachęcających dziecko do komunikowania się, kojarzenie
komunikacji werbalnej z aktywnością fizyczną, wizualną i gestykulacyjną, skłanianie dziecka do
werbalizowania tego, co robi lub zamierza zrobić
c) poprzez poproszenie dziecka o wykonanie jakiegoś zadania, ponieważ dzieci z autyzmem muszą
werbalizować wszystko, co robią
d) zadawanie dziecku pytań na tematy, które je interesują, ponieważ wiadomo, że dzieci z autyzmem mają
duże zdolności w zakresie przyswajania języka, opanowując dogłębnie tematy, które je interesują

5. Nauka podstawowych czynności życia codziennego przebiega etapami, ponieważ …
a) dzieci z autyzmem mają duże zdolności analityczne, co pozwala im automatycznie zapamiętywać
wszystkie kroki, które należy wykonać, aby nauczyć się podstawowych zadań
b) gdy zadania są podzielone na części, każda z nich może być nauczana niezależnie i ćwiczona przez
dziecko z autyzmem w celu ułatwienia mu nauki
c) w przypadku zdiagnozowania autyzmu u dziecka sporządza się plan wczesnego wspomagania,
uwzględniający działania, jakie należy podjąć w nauce czynności, w których dziecko wykazuje trudności
i które zostały stwierdzone w M-CHAT
d) jest to sposób uważany za normalny i za pomocą którego uczą się wszystkie dzieci, a dzieci z autyzmem
nie różnią się pod tym względem, pomimo innych różnic, jednakże nie w tym względzie, ponieważ to, co
je charakteryzuje, czyli problemy na poziomie interakcji społecznych i komunikacji, nie kolidują z tym, co
charakteryzuje wszystkie dzieci

6. Dziecko z autyzmem potrzebuje dobrze zorganizowanego planu dnia i/lub tygodnia...
a) ponieważ autyzm charakteryzuje się tym, że jest zaburzeniem, które powoduje dużą dezorganizację, co
prowadzi do tego, że dzieci ciągle coś przestawiają i porządkują, więc interwencje prowadzone z tymi
dziećmi wymagają od nich uporządkowania w szczegółowym zarządzaniu czasem
b) daje to możliwość łączenia sesji terapeutycznych z konsultacjami medycznymi z profesjonalistami,
którzy towarzyszą dziecku, jak również z innymi specjalistami, którzy również towarzyszą dziecku
c) co pozwoli dzieciom zarządzać czynnościami, które będą musiały wykonać w ciągu dnia, ustalonymi w
planie, które wcześniej zostaną im uświadomione, zapewniając w ten sposób punkty odniesienia
wizualnie przedstawione w porządku dnia, wraz z formami reprezentacji czasu, również wizualnymi,
takimi jak klepsydra
d) ponieważ zwykle stosuje się w pracy z dziećmi z autyzmem metodę znaną jako TEACCH, która opiera
się na opracowaniu dobrze ustrukturyzowanego programu, uwzględniającego trudności dzieci w
zakresie języka i komunikacji

7. Zazwyczaj dzieci z autyzmem nie lubią, gdy ich codzienna rutyna ulega zmianie, ponieważ …
a) ponieważ dzieci z autyzmem są zawsze bardzo zainteresowane tym, aby wywiązać się z tego, co
zostało ustalone, reagują niezadowoleniem, gdy z jakiegoś powodu muszą zmienić swoją codzienną
rutynę
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b) jak wiemy, jedną z cech osób z autyzmem jest ich zdolność do interakcji z innymi, więc kiedy nie mają
już możliwości interakcji, zaczynają czuć się bardzo nadpobudliwe i ciągle chodzą w kółko
c) są to dzieci, które zgodnie z kryteriami diagnostycznymi autyzmu charakteryzują się niechęcią do zmian
i bardzo szczególnym upodobaniem do powtarzania ruchów i zwrotów
d) posiadanie rutyny jest czymś, co dzieci z autyzmem doceniają, ponieważ czyni ich codzienne życie
przewidywalnym, nie powodując niepewności co do tego, co będą musiały zrobić, co mogłoby wywołać u
nich niepokój

8. Przygotowanie miejsc, w których dziecko z autyzmem musi nauczyć się wykonywać podstawowe
czynności życia codziennego...
a) powinny być zgodne z tym, co zostało ustalone w Indywidualnym Planie Wczesnej Interwencji, z
uwzględnieniem obowiązkowego projektu architektonicznego, przygotowanego zgodnie z wiedzą
neurobiologiczną na temat autyzmu
b) powinny być uzgodnione z rodzicami, ponieważ ważne jest, aby byli oni świadomi tego, czego dziecko z
autyzmem będzie się uczyć, pamiętając, że miejsca te nigdy nie powinny zagrażać bezpieczeństwu
dziecka lub narażać go na niebezpieczeństwo
c) trzeba wziąć pod uwagę, że dzieci z autyzmem potrzebują środowiska sensorycznego z wieloma
bodźcami, aby nie zasnąć, ponieważ są to dzieci, które bardzo łatwo ulegają paraliżowi, gdy mają
niewiele przedmiotów, którymi mogą się zająć
d) będzie musiało być zgodne z tym, co zadecyduje technik proksemiczny, czyli technik odpowiedzialny za
wydanie opinii o warunkach zamieszkiwania w domu, w którym mieszka dziecko

9. W wykonywaniu zadań, uznawanych za podstawowe, niezbędne dla promowania samodzielności
dziecka z autyzmem, można zachęcać do uczenia się ich poprzez …
a) nagrody, o których wiadomo, że sprawiają przyjemność dzieciom z autyzmem, takie jak zabranie ich do
teatru, kina, na zawody sportowe, do centrum handlowego, ponieważ są to dzieci, które lubią przebywać
z innymi dziećmi i ludźmi w tłumie
b) nagrody uznawane przez dziecko za przyjemne, takie jak zabawa zabawką, którą lubi, a także słowa
uznania, wiedząc w każdym razie, że nie istnieją bodźce uniwersalne, stosowane w stosunku do
wszystkich dzieci jako wzmocnienie
c) gry wideo, biorąc pod uwagę, że, jak wiemy, dzieci z autyzmem mają wiele trudności w komunikacji
społecznej i interakcji społecznej w różnych kontekstach, a najlepszym sposobem na nauczenie się
przez nie wykonywania zadania jest nauczanie z wykorzystaniem komputera.
d) wykonywanie dużej ilości ćwiczeń fizycznych, szczególnie w grupach, ponieważ dzieci z autyzmem są
dziećmi, które uwielbiają sport i stają się niespokojne, kiedy muszą pozostać w miejscu
10. Dziecko z autyzmem nauczyło się wykonywać zadanie, gdy...
a) zdoła opowiedzieć, co zrobiło, używając języka werbalnego lub niewerbalnego, pokazując, że
zrozumiało, o co je poproszono
b) to służby monitorujące mogą zdecydować, które dziecko jest w stanie przejść do następnej nauki,
dlatego zadanie można uznać za wykonane tylko wtedy, gdy służby tak uznają
c) już wykonuje je w sposób samodzielny, a więc bez potrzeby jakiejkolwiek nagrody czy zewnętrznego
wzmocnienia
d) może to zrobić bez konieczności przyjmowania Risperidonu, leku stosowanego w celu ułatwienia
procesu uczenia się dzieci z autyzmem
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3.5 - Ocena kształcenia po Module 5
Przedstawiono 10 pytań do oceny sumatywnej z modułu 1. Do każdego pytania podane są 4 alternatywne
odpowiedzi, z których tylko jedna może być uznana za prawidłową. Właściwa odpowiedź została
podkreślona i pogrubiona.
1. Zgodnie z DSM-5 jednym z kryteriów stosowanych w diagnozie PEA są "utrzymujące się deficyty
w komunikacji społecznej i interakcji społecznej w wielu kontekstach" (kryterium A), a więc …
a) dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem rzeczywiście doświadczają trudności społecznych, przez co nie
są w stanie uczestniczyć w życiu społecznym społeczności, w których żyją. Niestety, nadal nie ma
lekarstwa na autyzm
b) diagnoza PEA, a następnie wczesna interwencja będą ważne dla wspierania rozwoju społecznego
dziecka. W ten sposób dzieci będą lepiej przygotowane do poznawania środowiska, w którym żyją.
Ponadto, dzięki wczesnej interwencji, dziecko będzie mogło łatwiej nawiązywać kontakty z innymi
dziećmi i ludźmi, rozumieć, a nawet przyswajać sobie reguły społeczne
c) biorąc pod uwagę te kryteria, nasiliła się tendencja do instytucjonalizacji osób z autyzmem, ponieważ ich
umiejętności społeczne, jako bardzo ograniczone, stanowią dla nich zagrożenie
d) należy podjąć wczesną interwencję, aby dziecko mogło zostać włączone do społeczności. W ten
sposób, jak pokazują najnowsze badania naukowe, dzieci z autyzmem bardzo dobrze radzą sobie z
deficytami w zakresie komunikacji i interakcji. Dane z tych badań są jeszcze bardziej zaskakujące w
przypadku dzieci, u których zdiagnozowano znaczny stopień nasilenia

2. "Komunikacja społeczna" i "interakcja społeczna" dzieci z autyzmem może ulec poprawie dzięki
wsparciu opiekunów, którzy …
a) przeszli specjalne szkolenie w zakresie środków "komunikacji alternatywnej i wspomagającej", ponieważ
są to narzędzia, które pozwolą opiekunom pomóc dzieciom z autyzmem poprawić ich umiejętności
społeczne
b) gdy zostaną zatrudnieni do opieki nad dziećmi z autyzmem, przede wszystkim skupią się na poprawie
umiejętności społecznych dzieci
c) mogą prowadzić do rozwoju umiejętności językowych, ponieważ mają duże doświadczenie w pracy z
dziećmi w ogóle
d) mogą pomóc w zrozumieniu zasad współżycia społecznego, poprawiając w ten sposób ich integrację

3. Od czasu rozmowy wstępnej, podczas której nawiązują pewną interakcję społeczną z rodzicami i
ewentualnie z dzieckiem, jeśli jest ono obecne, opiekunowie...
a) muszą być przygotowani do przedstawiania propozycji, które uważają za najbardziej odpowiednie dla
dzieci i rodziców
b) będą mieli dostęp do diagnozy dzieci z autyzmem
c) będą mieli za zadanie zapisywać wszystko, co dzieje się z dzieckiem z autyzmem
d) będą mogli zorientować się, w jaki sposób rodzice postępują z dzieckiem, a także przewidzieć niektóre
strategie, które w porozumieniu z rodzicami mogą być zastosowane w celu poprawy rozwoju
społecznego dziecka

4. Dzieci z autyzmem mogą komunikować się werbalnie lub niewerbalnie, ale w każdej sytuacji
ważne jest, aby mogły rozwijać wszystkie środki komunikacji, ponieważ …
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a) choć dziś nie jest to już powszechne, nadal jest wiele dzieci z autyzmem, które są uważane za
pierwotnie niesłyszące
b) ich przyszła integracja społeczna będzie zależała od ich zdolności do komunikowania się. W
rzeczywistości, zgodnie z DSM-5, osoba z autyzmem, bez pomocy, może nawet być w stanie "mówić
pełnymi zdaniami" i łatwo angażować się w "interakcje społeczne", ale jej "dwustronna rozmowa" lub
inne rodzaje szerszej "komunikacji społecznej", z większą liczbą osób, prawie zawsze zawodzą
c) tylko dzięki skutecznej komunikacji możliwe będzie zwiększenie ich integracji społecznej i ich
zaangażowania w najróżniejsze interakcje społeczne
d) można założyć, że nabywanie umiejętności społecznych zależy również od rozwoju poznawczego
dziecka, jak na przykład rozwój umiejętności językowych

5. "Historie społeczne" są wykorzystywane w pracy z dziećmi z autyzmem, ponieważ …
a) pomimo trudności z "komunikacją społeczną" i "interakcją społeczną", opiekunowie mogą
wykorzystywać tego typu opowieści, aby ułatwić dzieciom z autyzmem zrozumienie tego, co mogą
napotkać w najróżniejszych sytuacjach interakcji społecznych
b) opowiadając dzieciom tego rodzaju historie, przyciągniemy ich uwagę i zachęcimy do nauki czytania i
pisania
c) mają na celu poinformowanie dziecka o sytuacjach interakcji społecznych, z jakimi będzie musiało się
zmierzyć. Od czasów Leo Kannera, w 1943 roku, stwierdzono, że dzieci z autyzmem mają trudności z
akceptacją zmian w swoim środowisku, nawet tych bardziej subtelnych. Z tego powodu, pisanie "historii
społecznej" odbywa się według bardzo precyzyjnego protokołu, z użyciem różnego rodzaju zwrotów,
które odpowiednio wpływają na dzieci
d) dzieci z autyzmem mają "ograniczone i powtarzające się wzorce zachowań, zainteresowań lub
czynności" (DSM-5). Mają więc świetną pamięć, gdyż są w stanie zapamiętać nawet całe książki.
Dlatego metoda "historyjek społecznych", opracowana przez Carol Gray, ma na celu pomóc dziecku
uporządkować jego myślenie, używając serii zdań

6. Wiadomo, że osoby z autyzmem mają pewne trudności w radzeniu sobie z emocjami, więc
opiekunowie, zajmując się kwestią emocji u dzieci z autyzmem, będą musieli wziąć pod uwagę…
a) że to sami opiekunowie są często źródłem kryzysów
b) sposoby leczenia stosowane, aby dziecko było w stanie kontrolować się na poziomie emocjonalnym;
dlatego, za zgodą rodziców, opiekunowie będą odpowiedzialni za zapisywanie emocji w arkuszu i
wskazywanie stosowanych leków
c) używamy emocji do komunikowania się; jednakże, zmieniają się one w ciągu dnia i nie zawsze łatwo jest
dzieciom z autyzmem zauważyć te zmiany. W rzeczywistości, w zakresie wyrażania i rozpoznawania
emocji, dzieci z autyzmem mają więcej trudności niż dzieci o typowym rozwoju
d) aby wszystko, co opiekunowie robią z dziećmi, aby pomóc im zrozumieć własne emocje i emocje innych,
było zapisywane w specjalnym arkuszu

7. Zasadniczo dzieci potrafią bawić się i grać same, ale duża część zabaw jest przeprowadzana i
poznawana w grupach, co wymaga na początku dobrych umiejętności komunikacyjnych lub ich
dalszego rozwoju, tak więc opiekunowie...
a) są zatrudniani, w przypadku dzieci z autyzmem, aby pomóc im rozwinąć umiejętności "komunikacji
społecznej", ponieważ dzieci z autyzmem nie wiedzą, jak się bawić
b) powinni dążyć do opracowania strategii, które pozwolą na zaangażowanie dzieci z autyzmem w zajęcia
grupowe
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c) w porozumieniu z rodzicami będą mogli uzgodnić zabawy, których z jednej strony będą się uczyć dzieci
z autyzmem, a z drugiej - w które będą się angażować
d) będą musieli najpierw przygotować dzieci z autyzmem do poznania zasad gier i zabaw, zanim będą
mogły je wykonywać w grupie rówieśników

8. "Komunikacja społeczna" i "interakcja społeczna", w których dzieci z autyzmem mają znaczące
deficyty, występują w społeczeństwie i są ujęte w pewne ramy, które pozwalają nam regulować
nasze interakcje w ogóle, tak więc opiekunowie będą musieli pamiętać, że podczas sprawowania
opieki nad dziećmi z autyzmem również będą istniały mechanizmy regulujące interakcje, które …
a) będą próbą zmierzenia się z "niepowodzeniem w inicjowaniu lub reagowaniu na interakcje społeczne",
powszechnym u osób z autyzmem
b) muszą być starannie odnotowywane w dzienniku komunikacji, aby towarzyszące im zespoły
multidyscyplinarne miały elementy pozwalające na dostosowanie planów wczesnej interwencji
c) będą służyć uświadomieniu dzieciom zasad współżycia społecznego
d) zacznie się ustalać od pierwszych kontaktów z dziećmi i rodzicami. W związku z tym od samego
początku opiekunowie powinni być świadomi, że dzieci z autyzmem mają lub mogą mieć wiele trudności
ze zmianami, które zachodzą w ich środowisku

9. Opiekunowie będą musieli starannie wybrać najbardziej odpowiednie zabawy dla każdego
dziecka z autyzmem, biorąc pod uwagę jego potrzeby i zainteresowania, ale także poziom
socjalizacji, ponieważ, jak podkreślono w DSM-5, dzieci z autyzmem przejawiają "trwałe deficyty
w komunikacji społecznej i interakcji społecznej", a więc…
a) nigdy nie będą w stanie nauczyć się niczego samodzielnie
b) pomimo problemów z komunikacją i interakcją, dzieci z autyzmem z powodzeniem kompensują te
deficyty swoimi dużymi zdolnościami do gier symbolicznych i zabaw pobudzających wyobraźnię
c) opiekunowie powinni być świadomi poziomu socjalizacji wymaganego przez każdą z gier
d) opiekunowie powinni zacząć od obserwacji dzieci z autyzmem, starając się rozeznać, jakie są ich
zainteresowania, zanim przystąpią do wyboru gier i zabaw

10. Opiekunowie, po przeszkoleniu w zakresie autyzmu, będą lepiej przygotowani do odgrywania
ważnej roli w pracy z dziećmi z autyzmem, zwłaszcza w zakresie rozwoju ich umiejętności
społecznych, uzupełniając w ten sposób...
a) pracę rodziców. W rzeczywistości Curriculum Vitae (CV) opiekunów, którzy zamierzają opiekować się
dziećmi z autyzmem, może być wzbogacone o szkolenie na temat autyzmu
b) rolę rodziców, którzy, jak twierdzą eksperci, potrzebują pomocy "niań", aby dzieci z autyzmem mogły się
uczyć
c) rolę rodziców w przygotowaniu dzieci z autyzmem, z większą samodzielnością, do podjęcia nauki w
szkole
d) pracę wykonaną przez rodziców, ponieważ, jak wiemy, opiekunowie będą jednymi z osób, które poza
rodziną spędzają najwięcej czasu z dziećmi z autyzmem
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4 – Ocena poziomu satysfakcji ze szkolenia
Kwestionariusz satysfakcji trenerów i uczestników - przykład dla modułu 1.

A) LISTA PYTAŃ
1. Czy szkolenie spełniło cele opisane w Planie szkolenia dla tego modułu?
2. Czy ma Pani/Pan doświadczenie w pracy jako opiekun?
3. Czy uważasz, że czas przeznaczony na sesję szkoleniową był wystarczający?
4. Czy uważasz, że czas przeznaczony na każdą sekcję był wystarczający?
5. Czy czas przeznaczony na pierwszą sekcję był wystarczający?
6. Czy czas przeznaczony na drugą sekcję był wystarczający?
7. Czy czas przeznaczony na trzecią sekcję był wystarczający?
8. Czy uważasz, że treści zostały dokładnie wyjaśnione w tej sesji?
9. Czy treść sekcji pierwszej została dokładnie wyjaśniona?
10. Czy treść sekcji drugiej została dokładnie wyjaśniona?
11. Czy treść sekcji trzeciej została dokładnie wyjaśniona?
12. Czy uważasz, że treści zawarte w sesji szkoleniowej były istotne?
13. Czy treść pierwszej sekcji była istotna?
14. Czy treść drugiej sekcji była istotna?
15. Czy treść trzeciej sekcji była istotna?
16. Czy uważasz, że ćwiczenia w ramach tej sesji szkoleniowej były odpowiednie?
17. Czy pierwsze ćwiczenie było odpowiednie?
18. Czy drugie ćwiczenie było odpowiednie?
19. Czy trzecie ćwiczenie było odpowiednie?
20. Czy czwarte ćwiczenie było odpowiednie?
21. Czy piąte ćwiczenie było odpowiednie?
22. Jeśli chodzi o Pana/Pani ogólne wrażenie na temat szkolenia, jest Pani/Pan …?
23. Czy chciałbyś zaproponować jakieś zmiany do następnych szkoleń?
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B) Ankieta Szkoleniowa ChildIN
Data: ______________ Jesteś trenerem czy uczestnikiem? ______________
Proszę odpowiedzieć na następujące pytania:
1. Czy szkolenie spełniło cele opisane w Planie szkolenia dla tego modułu?
Tak

Nie

Częściowo

2. Czy uważasz, że czas przeznaczony na sesję szkoleniową był wystarczający?
Tak

Tak, prawie na
wszystkich sesjach

Nie dla wszystkich
sesji

Nie

3. Czy uważasz, że czas przeznaczony na każdą sekcję był wystarczający?
Tak

Tak, prawie na
wszystkich sesjach

Nie dla wszystkich
sesji

Nie

4. Czy czas przeznaczony na pierwszą sekcję był wystarczający?
Tak

Nie

Częściowo

5. Czy czas przeznaczony na drugą sekcję był wystarczający?
Tak

Nie

Częściowo

6. Czy czas przeznaczony na trzecią sekcję był wystarczający?
Tak

Nie

Częściowo

7. Czy uważasz, że treści zostały dokładnie wyjaśnione w tejsesji?
Tak

Tak, prawie na
wszystkich sesjach

Nie dla wszystkich
sesji

Nie

8. Czy treść sekcji pierwszej została dokładnie wyjaśniona?
Tak

Nie

Częściowo

9. Czy treść sekcji drugiej została dokładnie wyjaśniona?
Tak

Nie

Częściowo
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10. Czy treść sekcji trzeciej została dokładnie wyjaśniona?
Tak

Nie

Częściowo

11, Czyuważasz, że treści zawarte w sesji szkoleniowej były istotne?
Tak

Tak, prawie na
wszystkich sesjach

Nie dla wszystkich
sesji

Nie

12. Czy treść pierwszej sesji była istotna?
Tak

Nie

Częściowo

13. Czy treść drugiej sesji była istotna?
Tak

Nie

Częściowo

14. Czy treść trzeciej sesji była istotna?
Tak

Nie

Częściowo

15. Czy uważasz, że ćwiczenia w ramach tej sesji szkoleniowej były odpowiednie?
Tak

Tak, prawie na
wszystkich sesjach

Nie dla wszystkich
sesji

Nie

15.1. Czy treść pierwszej sesji była istotna?
Tak

Nie

Częściowo

15.2. Czy treść drugiej sesji była istotna?
Tak

Nie

Częściowo

15.3. Czy treść trzeciej sesji była istotna?
Tak

Nie

Częściowo

15.4. Czy treść czwartej sesji była istotna?
Tak

Nie

Częściowo
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15.5. Czy treść piątej sesji była istotna?
Tak

Nie

Częściowo

16. Jeśli chodzi o Pani/Pana ogólne wrażenie na temat szkolenia, jest Pani/Pan …?
bardzo
niezadowolony

ani zadowolony
niezadowolony

ani
niezadowolony

zadowolony

bardzo
zadowolony

17. Czy chciałbyś zaproponować jakieś zmiany do następnych szkoleń?

Dziękujemy za Twoją opinię!
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Streszczenie
Podręcznik Szkoleniowy jest dokumentem, w którym prezentowane są treści szkolenia na temat
"SPECJALNA OPIEKA I INTERAKCJA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Z AUTYZMEM".
Niniejsza prezentacja jest skonstruowana w sposób logiczny i sekwencyjny, aby ułatwić naukę.
W całym dokumencie zasugerowano również działania, które można opracować w celu poprawy
procesu uczenia się.
Podręcznik Szkoleniowy został opracowany na podstawie Ram Kompetencji (Produkt
Intelektualny 1 projektu ChildIn), które odpowiadają przewodnikowi dydaktycznemu, który w
niniejszym podręczniku został opracowany w formie treści.
Niniejszy podręcznik jest integralną częścią Zestawu Szkoleniowego, który zawiera również
dokumentację slajdów, dokumentację działań szkoleniowych oraz dokumentację formularzy
oceny, ułożonych w tej samej logicznej kolejności, co treść niniejszego podręcznika.
Przedstawione tematy są podzielone na 2 bloki, które obejmują różne tematy; 2 tematy w Bloku
1 i 3 tematy w Bloku 2, a mianowicie:
Blok 1 - Komunikowanie się z rodzicami i specjalistami zajmującymi się dzieckiem z
autyzmem
Temat 1.1. Zorganizowanie wywiadu badawczego z rodzicami dziecka z
autyzmem
Temat 1.2. Omówienie zasad opieki i rozwoju dziecka z autyzmem
Blok 2 - Komunikowanie się w celu współdziałania z dzieckiem z autyzmem
Temat 2.1. Tworzenie bezpiecznego środowiska dla dzieci z autyzmem
Temat 2.2. Uwzględnianie specyfiki dziecka z autyzmem podczas nauki
podstawowych czynności dnia codziennego (karmienie, spanie, zabawy)
Temat 2.3. Uczestniczenie w rozwoju interakcji społecznych dziecka z autyzmem
Ta sekwencja bloków / tematów odpowiada 5 MODUŁOM kursu szkoleniowego i odpowiada 5
rozdziałom, które tutaj zostały zaprezentowane.

Projekt ChildIN

Data wydania: 20/01/2020

Produkt Intelektualny 4 – Wytyczne i Zestaw Szkoleniowy (Podręcznik
Szkoleniowy)

Strona 7 of 64

MODUŁ 1 – Organizacja wywiadu badawczego z rodzicami dziecka z
autyzmem
1.1 Znaczenie gromadzenia informacji na temat dziecka
Celem tego pierwszego modułu jest przygotowanie opiekuna do nawiązania pierwszego
kontaktu z rodzicami dziecka z autyzmem.
Opiekun zostanie przeszkolony w zakresie prowadzenia wywiadu w celu uzyskania wiedzy na
temat dziecka i oczekiwań rodziców co do opieki sprawowanej przez niego. Ważny jest dialog z
rodzicami na temat świadczonej opieki jako czynnik wspierający rozwój dziecka.
Wywiad ma również na celu zebranie informacji o środowisku dziecka, aby zapewnić bardziej
spójną opiekę.
Jest to ważny moment komunikacji pomiędzy opiekunem a rodzicami, ponieważ jest to
niezbędne do nawiązania relacji opartej na zaufaniu.
Jeśli dziecku towarzyszą inni specjaliści (np. psychologowie, asystenci społeczni, pedagodzy,
itp.), opiekun, w porozumieniu z rodzicami, może uzyskać od nich więcej informacji.1
W załączniku znajduje się kilka wywiadów, które mogą dać pewne wskazówki do przygotowania
własnego wywiadu2.

1.2 Metody edukacyjne używane z dzieckiem z autyzmem
Istnieje wiele metod edukacyjnych powiązanych z autyzmem. Nie możemy więc zaprezentować
ich wszystkich w tym podręczniku, jednakże możesz kilka znaleźć powyżej. Oto kilka, które które
są efektywne w pracy z dzieckiem z autyzmem. Ważne jest by podkrerślić, że wszytkie one
wymagają specjalistycznego szkolenia.
1) “Stosowana Analiza Behawioralna” (ABA) jest metodą (lub podejściem) opartą na
materiałach naukowych oraz w zastosowaniu analizy behawioralnej w celu zmiany
zachowań;

Specjaliści przeznaczeni do opieki nad dzieckiem z autyzmem mogą się różnić w różnych krajach. Dlatego musimy wiedzieć, kim są ci specjaliści w każdym kraju. Kim są specjaliści, którzy mogliby lepiej informować opiekuna? Nie musi on/ona kontaktować się z wszystkimi specjalistami
2Opis ćwiczenia: uczestnicy mogą obejrzeć filmy przedstawiające rodziców opisujących w jaki sposób zostali
poinformowani o autyzmie swoich dzieci oraz opisali swoją reakcję na tę diagnozę. Następnie uczestnicy mogą
zostać poproszeni o zapisanie kilku pytań, które mogłyby pomóc uzyskać więcej informacji od rodziców. To
samo ćwiczenie można przeprowadzić z profesjonalistami zajmującymi się dzickiem (psychologami,
pracownikami społecznymi, pedagogami itp.)
1
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2) “Terapia i edukacja dzieci z autyzmem oraz dzieci z zaburzeniami w komunikacji”
(TEACCH) jest metodą nauczania stosowaną w ustrukturyzowanym środowisku, opartą
na zdefiniowanym harmonogramie, sposobach pracy i procedurach, ze wsparciem
pomocy wizualnych;
3) „Metoda Wczesnego Startu” (ESDM) jest metodą terapii behawioralnej dzieci
pomiędzy 12 a 48 miesiącem życia opartą na ABA, w której to rodzice i terapeuci bawią
się z dziećmi w celu nawiązania zabawnych i pozytywnych relacji;
4) “Low Approach Method” (ESDM) jest metodą zaprojektowaną w celu unikania sytuacji
kryzysowych poprzez dopasowywanie konkretnych zachowań do ludzi, którzy z łatwością
takie przyjmują, aby zarządzać swoim zachowaniem i unikać agresywnych i tudnych
sytuacji3.

1.3 Przygotowanie i przeprowadzenie wywiadu badawczego
Na końcu tego modułu opiekun będzie miał możliwość przeformułowania swoich pytań w
realnych wywiadach z rodzicami dziecka z autyzmem, przekształcając je na zgodne z ich
uwagami. Innymi słowy, opiekun powinien zwrócić uwagę na rodziców o przeformułować swoje
pytania w trakcie trwania wywiadu.
W międzyczasie opiekun powinien być przygotowany do robienia notatek na temat opieki, która
będzie sprawowana, prosząc rodziców, aby sprecyzowali wszystkie kroki, które będą podjęte.
Ważne jest, aby, podczas podejmowania decyzji na temat pytań, które powinny być zadane,
posiadać umiejętność nawiązywania i rozwijania relacji interpersonalnych, oraz bycie
empatycznym w rozumieniu dziecka z autyzmem oraz jego / jej rozdziców. To oznacza, że
opiekun powinien posiadać kompetencje do postawienia się w roli dziecka z autyzmem lub jego
rodziców4.
W poniższej tabeli możliwe jest śledzenie zestawu pytań zadawanych w trakcie wywiadu z
rodzicami, tzn na temat otoczenia dziecka, na temat objawów jego / jej choroby oraz na temat jej
/ jego warunków sensorycznych (spójrz na załączoną tabelę).
TABELA 1 – ZAPISZ LISTĘ PYTAŃ NA TEMAT OTOCZENIA DZIECKA

3Opis

ćwiczenia: wyszukaj w Internecie informacji na temat tych metod i zaprezentuj je słuchaczom. To da
możliwość dyskusji na temat rzetelności informacji znalezionych w Internecie. To ćwiczenie może
również być wykonane na podstawie informacji podanych przez trenerów lub poprzez wyszukiwanie
informacji w „zasobach bazy danych” projektu „ChildIN”.

Opis ćwiczenia: zaproponuj ćwiczenie polegające na odgrywaniu ról, w którym uczestnicy zostaną poproszeni o wczucie się w rolę dziecka z autyzmem lub jego rodziców. Jednocześnie, uczestnicy mogą
odwrócić swoje role, to znaczy mogą wcielić się w rolę opiekuna, a następnie dziecka z autyzmem lub
jego rodziców
4
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Po przygotowaniu pytań, opiekun może skontaktować się z rodzicami dziecka i zebrać
informacje na temat dziecka oraz jego / jej otoczenia.
To jest wzorzec wywiadu z wszystkimi rodzicami, ale opiekun powinien dostosować pytania do
zebranej wcześniej wiedzy na temat rodziców, dziecka oraz jego / jej otoczenia5 .
To jest proces i powinniśmy wystrzegać się sztywnej listy pytań, które powinny być dostosowane
do sytuacji w celu nawiązania relacji zaufania z rodzicami. Ważne jest, aby ćwiczyć różne
sposoby zadawania pytań, ponieważ będzie to swego rodzaju model komunikacji stosowany po
wyborze opiekuna.
Opieka nad dzieckim z autyzmem jest działalnością, która wymaga dobrej komunikacji z
rodzicami, ponieważ ważne jest, aby przekazywać rodzicom wszystko, co działo się z ich
dzieckiem podczas pobytu z opiekunem.
Podczas wywiadu, kiedy opiekun rozmawia z rodzicami, ważne jest przeformułowywanie
niektórych pytań, taka by lepiej poznać potrzeby dziecka, oraz po to by pogodzić oczekiwania
rodziców z prowadzoną opieką w każdym detalu.
W takim przypadku należy wziąć pod uwagę kilka kwestii, ponieważ opieka nad dzieckiem z
autyzmem jest bardzo szczególną sytuacją. Objawy jego schorzenia muszą być bardzo czytelne
dla opiekuna, a dokładniej sposoby postępowania w sytuacjach kryzysowych.
W trakcie wywiadu ważnym jest również dla opiekuna, aby pokazał swoją wiedzę na temat
metod używanych w różnych sytuacjach, więc musi być przygotowany do tego, by zdobyć
informacje na temat tych metod, które są używane przez rodziców dziecka.
W takim wypadku opiekun powinien udzielić informacji rodzicom na temat swoich motywacji co
do opieki nad dziećmi z autyzmem. To znaczy powinien wyjaśnić, dlaczego posiada wiedzę na
temat opieki nad tymi konkretnymi dziećmi oraz wyjaśnić swoją motywację do wykonywania tego
typu pracy. To jest jakby zaprezentowanie swojego Curriculum Vitae z listem motywacyjnym
(patrz załączona tabela)6.
Tabela 2 – Napisz CV i dostosuj je tak, aby wykazać, że jesteś w stanie sprawować opiekę nad dziećmi z autyzmem

Opiekun powinien być przygotowany do odpowiedzi na pytania i wątpliwości rodziców, swoich
przyszłych pracodawców. Dlatego też ważne jest by przedstawić swoją motywację do pracy jako
opiekun, dokładnie wyjaśnić, dlaczego interesuje go opieka nad dzieckiem z autyzmem. W takim
razie, przed rozmową, powinien sporządzić listę swoich motywacji, wyjaśnić je i uzasadnić. W

Opis ćwiczenia: opracować kwestionariusz w celu uzyskania informacji o dziecku, jego rodzicach i rodzinie
6Opis ćwiczenia: napisanie Curriculum Vitae ujmującego przebyte szkolenia dotyczące dzieci z autyzmem.
Następnie przygotowanie listu motywacyjnego ujmującego jego / jej motywacje do opieki nad tym
szczególnym rodzajem dzieci. Opiekun powinien postarać się założyć co jest najważniejsze z punktu
widzenia rodzica.
5
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końcu, aby nawiązać relację zaufania z rodzicami, ważne jest, aby powiedzieć im, dlaczego jest
zdecydowany na pracę z tym konkretnym typem dzieci.
Innymi słowy, opiekun pownien zaprezentować swoje kwalifikacje, doświadczenie zawodowe,
zdać sprawozdanie ze swoich doświadczeń w opiece nad dziećmi z autyzmem, w celu
spełnienia oczekiwań swoich przyszłych pracodawców.
Podczas oraz po pierwszej rozmowie, niektóre z pytań mogą być użyte do wyjaśnienia tego co
jest wymagane, podkreślenia niektórych aspektów oraz przeformułowania innych, w celu
ustalenia, z rodzicami które z nich są ich żądaniami, a które oczekiwaniami.
Po rozmowie opiekun będzie przygotowany do odzwierciedlenia swoich motywacji, biorąc pod
uwagę rezultaty rozmowy, charakterystykę dziecka i oczekawania rodziców, na przykład w celu
sprawienia by dziecko było bardziej samodzielne poprzez uczenie go wykonywania
podstawowych codziennych zadań (patrz moduł 4).
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TABELE I DANE- Moduł 1
Tabela 1 – Zapisz listę pytań na temat otoczenia dziecka
PYTANIA NA TEMAT ŚRODOWISKA DZIECKA 7
1. kontekst rodzinny

Uzupełnij zgodnie ze studium przypadku

2. otoczenie dziecka (uczestnicy)
3. rytuały wprowadzone przez rodziców
PYTANIA NA TEMAT SYMPTOMÓW POWIĄZANYCH Z DZIEĆMI AUTYSTYCZNYMI
(MANIFESTACJA ZABURZEŃ AUTYSTYCZNYCH)
1. Język

Uzupełnij zgodnie ze studium przypadku

2. interakcje społeczne
3. higiena

Uzupełnij zgodnie ze studium przypadku

4. jedzenie
5. sen
6. aktywność
1. zaburzenia towarzyszące w stosownych
przypadkach (choroby współistniejące)

Uzupełnij zgodnie ze studium przypadku

PYTANIA NA TEMAT WARUNKÓW SENSORYCZNYCH DZIECKA
1. Potrzeby

Uzupełnij zgodnie ze studium przypadku

2. charakterystyka dziecka (zaburzenia)
3. działania ułatwiające wyciszenie dziecka w
czasie kryzysu

Uzupełnij zgodnie ze studium przypadku

4. rodzaje wzmocnień

7Pytania

w Strukturze Kompetencji: „kontekst rodzinny, środowisko dziecka (uczestnicy), przejawy
zaburzeń autystycznych (język, interakcje społeczne, higiena, jedzenie, sen, aktywność), stan
sensoryczny (potrzeby i zaburzenia), w stosownych przypadkach zaburzenia sprzężone, zwyczaje
wprowadzone przez rodziców, działania ułatwiające wyciszenie dziecka w czasie kryzysu, rodzaje
wzmocnień”.
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Tabela 2 – Napisz CV i dostosuj je tak, aby wykazać, że jesteś w stanie sprawować opiekę nad
dziećmi z autyzmem
PREZENTACJA CURRICULUM VITAE OPIEKUNA WYKAZUJĄCEGO SWOJA WIEDZĘ NA
TEMAT OPIEKI NAD DZIEĆMI Z AUTYZMEM

Znajomość metod edukacyjnych powiązanych z
dziećmi z autyzmem
Motywacja do sprawowania opieki nad dziećmi z
autyzmem

WIEDZA
UMIEJĘTNOŚCI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I AUTONOMIA

ĆWICZENIE: NAPISANIE CV I LISTU MOTYWACYJNEGO
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Ćwiczenia – Moduł 1
ĆWICZENIE 1: Prezentacja filmu przedstawiającego historię rodziców dziecka z autyzmem

Opis ćwiczenia: słuchacze mogą obejrzeć filmy przedstawiające rodziców opisujących w jaki
sposób zostali poinformowani o autyzmie oraz jak na to zareagowali. Następnie słuchacze mogą
zostać poproszeni o zapisanie kilku pytań, które mogłyby pomóc uzyskać więcej informacji od
rodziców. To samo ćwiczenie można przeprowadzić z profesjonalistami zajmującymi się dzickiem (psychologami, pracownikami społecznymi, pedagogami itp.).
ĆWICZENIE 2: Prezentacja metod edukacyjnych stosowanych w pracy z dziećmi z autyzmem

Opis ćwiczenia: wyszukaj w Internecie informacji na temat tych metod i zaprezentuj je
słuchaczom. To da możliwość dyskusji na temat rzetelności informacji znalezionych w
Internecie. To ćwiczenie może również być wykonane na podstawie informacji podanych przez
trenerów lub poprzez wyszukiwanie informacji w „zasobach bazy danych” projektu „ChildIN”.

ĆWICZENIE 3: Odgrywanie ról w celu wyobrażenia sobie dziecka z autymem lub jego rodziców

Opis ćwiczenia: zaproponuj odgrywanie ról, w którym słuchacze mają za zadanie poczuć się jak
dziecko z autyzmem lub jego / jej rodzice. W tym samym czasie mogą odwracać swoje role, to
znaczy mogą stawiać się w roli opiekuna a potem dziecka z autyzmem lub rodzica.

ĆWICZENIE 4: Opracowanie kwestionariusza do przeprowadzenia wywiadu z rodzicami dziecka
z autyzmem

Opis ćwiczenia: opracuj kwestionariusz w celu zdobycia wiedzy na temat dziecka, jego rodziców
i rodziny.

ĆWICZENIE 5: Napisanie CV zawierającego informacje o szkoleniu związanym z autyzmem

Opis ćwiczenia: napisanie Curriculum Vitae ujmującego przebyte szkolenia dotyczące dzieci z
autyzmem. Następnie przygotowanie listu motywacyjnego ujmującego jego / jej motywacje do
opieki nad tym szczególnym rodzajem dzieci. Opiekun powinien postarać się założyć co jest
najważniejsze z punktu widzenia rodzica.
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MODUŁ 2 – Dyskusja dotycząca opieki i rozwoju dziecka z autyzmem przy
współpracy z rodzicami i zespołem medyczno - społecznym
2.1 Specyfika dziecka z autyzmem
Autyzm po raz pierwszy został opisany przez Leo Kannera w 1943 roku.
Wcześniej do charakterystyki i prezentacji kryteriów diagnostycznych autyzmu, należy to
podkreślić opiekunowi, były używane kryteria rozwoju dzieci o typowym rozwoju.
Autyzm jest jednym z “Całościowych Zaburzeń Rozwoju” (PDD)8 i może być rozpoznany u
niemowląt, ale zazwyczaj jest lepiej rozpoznawalny pomiędzy drugim a piątym rokiem życia
(poniżej prezentacja "The Modified Checklist for Autism in Toddlers” ).9
Na tym etapie, ważne jest by w trakcie szkolenia opiekunów dzićmi z autyzmem, przywołać
niektóre z teorii rozwoju poznawczego, na przykład Jeana Piageta. Autor podzielił rozwój na
etapy i opisał je. Stadia opisane przez Piageta są następujące: 1) „Stadium sensomotoryczne”,
od urodzenia do drugiego roku życia; 2) “Stadium przedoperacyjne” od drugiego do siódmego
roku życia; 3) "Stadium operacji konkretnych", od siódmego do jedenastego roku życia; 4)
"Stadium operacji formalnych", od jedenastego do szesnastego roku życia i wzwyż.
Ważne byłoby również przedstawienie “Teorii Rozwoju Społecznego” Lwa Wygotskiego oraz
porównanie jego poglądów z poglądami Piageta. Wygotski opracował szereg pojęć ważnych w
procesie wspierania rozwoju, na przykład “Strefa najbliższego rozwoju”, konstruktywizm, itp. 10.
Od czasu jego identyfikacji oraz opisu przez Leo Kannera, charakterystyka autyzmu zmieniała
się w literaturze naukowej. Ostatni raz określenie to zostało zaprezentowane w piątej edycji
podręcznika „Kryteria Diagnostyczne Zaburzeń Psychicznych” (DSM-5), opublikowanego przez
„Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne” (APA), w 2013 roku, ostatnia edycja tego
podręcznika.
W podręczniku tym można znaleźć kryteria diagnostyczne dla autyzmu 11.

Akronim ten jest używany w pierwszym module Ram Kompetencji, w wyrażeniu: "PDD w kierunku ASD".
Pomimo jego użycia w pierwszym module Ram Kompetencji, używamy go tutaj, ponieważ będziemy
wprowadzać i definiować autyzm dla przyszłych opiekunów
8

9Zobacz

również stronę internetową "Autismo" (see https://www.fpda.pt/autismo_1).

10Zobacz

"Lev Vygotsky", by Saul McLeod, updated 2018:
https://www.simplypsychology.org/vygotsky.html

11Zobacz

"Diagnostic criteria for autism under the DSM-5":
https://www.autismeurope.org/wpcontent/uploads/2017/08/Diagnostic-criteria-for-autism-under-theDSM-5.pdf
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Poniżej przedstawiamy zdefiniowane kryteria, tak jak zostały one przedstawione w podręczniku,
w pięciu punktach12:
•

"A. Wyraźne deficyty w komunikacji werbalnej i niewerbalnej wykorzystywanej w
interakcjach społecznych ";

•

"B. Ograniczone, powtarzające się wzorce zachowań, zainteresowań i aktywności";

•

"C. Symptomy muszą ujawnić się we wczesnym okresie rozwojowym (ale mogę nie
manifestować się w pełni, dopóki oczekiwania społeczne nie przekroczą ograniczonych
możliwości dziecka)";

•

"D. Objawy powodują klinicznie znaczące upośledzenie społecznych, zajęciowych lub
innych ważnych obszarów bieżacego funkcjonowania ";

•

"E. Zaburzeń tych nie można wyjaśnić upośledzeniem intelektualnym (zaburzeniem
rozwoju intelektualnego) lub ogólnym opóźnieniem rozwojowym. Upośledzenie
intelektualne i spektrum zaburzeń autystycznych często współistnieją; żeby postawić
diagnozę o współistniejącym spektrum zaburzeń autystycznych i upośledzeniu
intelektualnym, komunikacja interpersonalna powinna być niższa niż oczekiwana dla
ogólnego poziomu rozwoju.”
TABELA 3: PRZYKŁADY I SYMPTOMY AUTYZMU DLA KRYTERIÓW "A" i "B" (ĆWICZENIE)13

Pomimo, że dzieci z autyzmem mają podobne charakterystyki, autyzm jest spektrum, więc są
one różne tak jak kolory widma14 .
W rzeczywistości istnieją różne stopnie nasilenia: "Wymagające bardzo znacznego wsparcia”
(Poziom 3); "Wymagające znacznego wsparcia” (Poziom 2); i "Wymagające wsparcia" (Poziom
1)15.

Zobacz "Autism Diagnosis Criteria: DSM-5": https://www.autismspeaks.org/autism-diagnosis-criteriadsm5
12

13Opis

ćwiczenia: można podzielić słuchaczy na maksymalnie pięć grup, aby zaprezentowały i
przedyskutowały przykłady dla ktyteriów “A” i “B”.

14

Opis ćwiczenia: porównaj rozwój dziecka o typowym rozwoju i dziecka z autyzmem

15Zobacz

"Autism Diagnosis Criteria: DSM-5": https://www.autismspeaks.org/autism-diagnosis-criteria-

dsm5
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TABELA 4: STOPNIE NASILENIA AUTYZMU16

Tak więc, jak widzimy, wsparcie potrzebne osobom z autyzmem różni się w zależności od
stopnia jego nasilenia. To bardzo ważna kwestia. Jednakże prawdą jest również, że opiekun
zajmuje się dzieckiem a te nie posiadają konkretnych problemów kojarzonych z dorosłymi.
Większość przypadków autyzmu mogłoby zostać zdiagnozowanych przed ukończeniem
trzeciego roku życia (36 miesięcy) przez specjalistów. Jednakże, jak widzimy patrząc na kryteria
powyżej, objawy mogą być równie dobrze zauważone przez rodziców, wychowawców
wczesnego wspomagania lub opiekunów.
Wczesna interwencja jest naprawdę uważana za bardzo ważną dla integracji dzieci z autyzmem.
Wczesna diagnoza pozwoliłaby rodzicom wspierać integrację ich dzieci z autyzmem, na przykład
poprzez dostosowanie metod edukacyjnych. W tym przypadku ważne jest również, aby istniały
lokalne usługi wspierające rodziców i ich dzieci z autyzmem17.
Narzędzie zaprojektowane jako "The Modified Checklist for Autism in Toddlers " (M-CHAT) jest
kwestionariuszem dla “Wczesnego Badania Autyzmu”. Jest to kwestionariusz stosowany u
małych dzieci, czyli w wieku pomiędzy 16 a 30 miesiącem życia18 .
To cytat z instrukcji " The Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised, with Follow-Up"
(M-CHAT-R/F)19:
„M-CHAT-R może być przeprowadzany w ramach rutynowych wizyt kontrolnych u
lekarza, jak również może być użyty przez innych specjalistów w celu oceny ryzyka
zaburzeń spektrum autyzmu (ASD). Głównym celem M-CHAT-R jest maksymalizacja
czułości narzędzia, taka by wykryć jak najwięcej przypadków ASD. W związku z tym
narzędzie ma wysoki współczynnik fałszywych wyników dodatnich. To oznacza, że nie u
wszystkich dzieci, które znalazły się w grupie ryzyka, zostanie zdiagnozowane ASD. Aby
rozwiązać ten problem, został opracowany arkusz kontynuacji oceny M-CHAT-R/F.
Opis ćwiczenia: opisywanie sposobów opieki nad dziećmi z autyzmem o różnym stopniu nasilenia. W
parach spróbujcie wyjaśnić swojemu partnerowi, na jakim poziomie zaawansowania znajduje się dziecko.
Może to być studium przypadku lub film. Następnie posłuchajcie innych par i przedyskutujcie z klasą, jak
należy opiekować się dzieckiem w takim przypadku
16

Opis ćwiczenia: Przedstaw grupie, jak zorganizowane jest lokalne wsparcie dla dzieci z autyzmem (jak
zorganizowane jest wsparcie w każdym kraju i jak zorganizowani są rodzice)
17

Tutaj możesz pobrać "M-CHAT-R/F" (zobacz https://mchatscreen.com/mchat-rf/scoring/). Tutaj można
znaleźć kilka "Tłumaczeń M-CHAT-R/F" (patrz https://mchatscreen.com/mchat-rf/translations/). Aby uzyskać więcej informacji na temat tego kwestionariusza, zobacz "FAQ/Kontakt z nami" (zobacz tę stronę:
https://mchatscreen.com/contact/)
18

19Na

przykład, możesz pobrać wersję PDF "M-CHAT-R/F" tutaj (patrz
https://drexel.edu/~/media/Files/autismInstitute/EDI/M-CHAT-R_F.ashx)
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Użytkownicy powinni mieć świadomość, że nawet przy użyciu tego narzędzia do dalszej
oceny, znaczna ilość dzieci, która znalazła sięw grupie ryzyka przy użyciu M-CHAT-R/F
nie zostanie zdiagnozowana jako mająca ASD; jednakże te dzieci są w grupie wysokiego
ryzyka innych zaburzeń rozwojowych, a więc ocena pozytywna jest uzasadniona dla
każdego dziecka. Wyniki M-CHAT-R można obliczyć w mniej niż dwie minuty.”
The questionnaire is also presented by "Autism Speaks" as follows:
"The Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised (M-CHAT-R) jest
kwestionariuszem zawierającym serię 20 pytań na temat zachowań twojego dziecka.
Jest przeznaczony dla dzieci w wieku pomiędzy 16 a 30 miesiącem życia. Wyniki
pozwolą określić czy dalsza ocena będzie potrzebna. Wyniki mogą być wykorzystane do
omówienia wszelkich wątpliwości, które posiadasz w stosunku do swojego dziecka, z
lekarzem prowadzącym. (Źródło: https://www.autismspeaks.org/screen-your-child;
12.11.2019)."
To nie jest ostateczne narzędzie przy rozpoznaniu autyzmu u dzieci, głównie u małych dzieci, to
chroniony prawem autorskim instrument, może być jednak przydatny w celu potwierdzenia i
uzyskania świadomości na temat charakterystyki dzieci z autyzmem lub “innymi zaburzeniami
rozwojowymi lub opóźnieniami”20.

2.2 Rozwijanie komunikacji z rodzicami i zespołami medyczno społecznymi
Jak widzieliśmy powyżej, opiekun zaczyna od przygotowania wywiadu z rodzicami. Na tym
etapie zostaje zatrudniony przez rodziców i powinien zacząć nawiązywać relacje z dzieckiem.
Podczas wywiadu z rodzicami, opiekun zdobywa informacje na temat dziecka i jego / jej
zachowań, ale na tym etapie potrzebne jest już nawiązanie kontaktu z samym dzieckiem.
Jak już wiemy, opiekunowie pełnią ważną rolę w rozwoju dzieci z autyzmem. Niemniej jednak
nie może działać on bez wiedzy o tym, co zostało już założone przez zespoły monitorujące
dziecko. Dlatego też jego działania nie są w pełni autonomiczne.
Zespoły monitorujące są złożone z medycznych i społecznych specjalistów, którzy opiekują się
dzieckiem z autyzmem od czasu jego / jej zdiagnozowania.
Tak więc niezwykle ważne dla opiekuna jest zwrócenie uwagi na zalecenia i instrukcje rodziców,
zgodne z programami ustanowionymi dla dziecka przez zespoły monitorujące.
Monitorowanie dzieci z autyzmem, tak jak sama diagnoza nie są gwarantowane na całym
świecie.
20Opis

ćwiczenia: pomimo praw autorskich, jeśli jest możliwe użycie tego kwestionariusza w trakcie
szkolenia, bardzo ważne jest, aby przedyskutować wszystkie pytania w grupie lub małych grupach.
Jeśli nie jest to możliwe, można użyć innego narzędzia (bez praw autorskich) przeznaczonego dla
małych dzieci.
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Ponadto, tam, gdzie jest zapewnione, możemy znaleźć pewne różnice pomiędzy krajami oraz w
obrębie tego samego kraju.
Na przykład we Francji mozemy znaleźć kilka programów zapewniających zindywidualizowane i
spersonalizowane wsparcie dla dzieci z autyzmem: francuski „projet personnel individualisé"
(„zindywidualizowany program osobisty" (PIP)); oraz francuski "projet d'accompagnement
personnalisé" (PAP) ("zindywidualizowany program wsparcia")21.
W Portugalii mozemy znaleźć "Plano Individualizado de Apoio à Família" (PIAF)
("zindywidualizowany plan wsparcia dla rodzin"), jest to dokument ustanawiający środki
edukacyjne i oceny zapewniane rodzinom i dzieciom w ramach wczesnej interwencji, w domu, w
„creche” („żłobek”) i "jardim-de-infância" („przedszkole”)22 . Jest to część lub odniesienie,
narzędzia prawnego zaprojektowanego jako "Intervenção Precoce" (IP) ("wczesna interwencja"),
zbudowanego według poziomów terytorialnych od ogólnokrajowych i regionalnych, po stworzone
przez lokalne zespoły23.
W takim wypadku opiekun powinien porozumieć się z innymi ludźmi zaangażowanymi w opiekę
nad dzieckiem, jego / jej sukcesach i porażkach określonych w planach, to znaczy musi omówić
wszystko, co jest związane z nauką dziecka, z rodzicami i zespołami społeczno-medycznymi.
W końcu to opiekun, dzięki tym rozmowom, wnosi znaczący wkład w poprawę indywidualnego i
spersonalizowanego planu opracowanego przez specjalistów z zakresu edukacji i medycyny.
Krótko mówiąc, możemy założyć, że dobrą metodą w takich sytuacjach byłoby parowanie, które
występuje, kiedy opiekun jest wzmacniaczem, którego dziecko postrzega jako coś przyjemnego i
chce za nim podążać24, przy czym równoległe jest używanie ogólnych pozytywnych wzmocnień

(zobacz, jak mozesz to zrobić w czwartym module, gdzie przedyskutujemy “specyfikę dzieci z
autyzmem podczas uczenia się codziennych zadań”).

21Opis

ćwiczenia: uczestnik może przeanalizować plan i zaprezentować go grupie. Biorąc pod uwagę, że
ChildIN jest projektem europejskim, wprowadzonym we Francji, Polsce i Portugalii, grupa może
omówić różnice w zakresie wsparcia w tych trzech krajach, a także mogłaby spróbować wyliczyć, co
byłoby najlepszym wsparciem europejskim w stosunku do dzieci z autyzmem. Może to również
poprawić jakość szkolenia trenerów w tej dziedzinie, promować europejską profesjonalizację
opiekunów oraz opiekę sprawowaną nad dziećmi z autyzmem w Europie.

Zobacz ten cytat w języku portugalskim: "O plano individualizado de apoio à família (PIAF) é o documento que estabelece fundamentadamente as respostas educativas às famílias e criança, assim como
formas de avaliação, no âmbito da intervenção precoce na infância, em contexto de orientação domiciliária, creche e jardim-de-infância (Retrivied from
http://bdjur.almedina.net/item.php?field=item_id&value=1497757)."
22

Zobacz także ""Plano Individual de Intervenção Precoce" (PIIP) (in English, the "individualized plan of
early intervention").
23

24Zobacz

"Pairing Yourself as a Reinforcer": https://theautismhelper.com/pairing-yourself-as-a-reinforcer/.
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2.3 Przygotowanie i opracowanie dziennika korespondencji
Kiedy opiekun zostaje zatrudniony przez rodziców staje się jedną z osób, które mają
bezpośredni kontakt z dzieckiem z autyzmem.
W momencie diagnozy autyzmu możliwe jest opracowanie teczki z informacjami na temat
dziecka i sprawowanej opieki, w której to opiekun może, przy autoryzacji rodziców, zapisywać
inormacje.
Wraz z początkiem kontraktu opiekun będzie miał możliwość wypełniania dziennika
korespondencji, gdzie będzie zapisywać wszystko, co wydarzyło się w trakcie sprawowania
opieki nad dzieckiem25.
Jedną ze specyficznych cech dzieci z autyzmem są ich kryzysy. Nie wszystkie z nich mają te
same problemy lub trudności, lub problemy z zachowaniem. Jak już powiedzieliśmy, autyzm to
spektrum.
Niemniej jednak, powinniśmy zwrócić uwagę na problemy z zachowaniem, głównie na kryzysy.
Dlatego też ważne jest zarejestrowanie każdego kryzysu, a także sposobu w jaki sobie z nim
poradzono w zeszycie korespondencji lub w karcie rejestru kryzysowego (patrz ćwiczenie).
It is important to note that childminders will be also educators and they could complement the
work of other professional involved. So, it is important to write down the targets of their
educational support to children with autism, to be aware of their achievements and difficulties.
They should be communicating to the parents and registered in the communication if the parents
find it relevant and appropriated (see activity).
Mając tego rodzaju relacje z rodzicami, można na nich polegać i ufać w postępy ich dziecka. Tak
więc opiekun może dostosowywać, wraz z rodzicami, metody i narzędzia używane podczas
nauki, jak również dostosowywać całą świadczoną opiekę za zgodą i aprobatą rodziców.
W rezultacie dziennik komunikacji jest dobrym narzędziem do ustanowienia, rozwoju i poprawy
kanałów komunikacji pomiędzy opiekunem a rodzicami.
W skrócie, dziennik zawierałby wszystkie istotne elementy zaobserwowane u dziecka z
autyzmem przez opiekuna, które będą ważne dla nawiązania i rozwijania, w sposób oparty na
dowodach, opartej na zaufaniu relacji z rodzicami.
Na zakończenie tego modułu wrócimy do ważnego punktu związanego z dziećmi z autyzmem.
Tak więc, jeśli opiekun będzie musiał zarejestrować kryzys w dzienniku komunikacji, będzie
postępował krok po kroku w następujący sposób: 1) opisać kontekst kryzysu; 2) opisać czynniki
25Opis

ćwiczenia: pokaż przykład dziennika korespondencji i przeprowadź kilka ćwiczeń, które pomogą
wyjaśnić jak go wypełniać. Jedną z rzeczy, które należy rejestrować są osiągnięcia i trudności dziecka
w procesie uczenia się. Patrz "Livros de ligação diários" (pp. 45-46), w "Dia a dia de uma criança
com perturbação do espectro autista em contexto escolar e familiar –Estudo de caso", by Maria
Vasconcelos (2011).
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wyzwalające lub oznaki przejawiane przed kryzysem; oraz 3) przedstawić techniki i narzędzia
wykorzystane do pomocy dziecku w radzeniu sobie z kryzysem lub jego przezwyciężeniu.
W rzeczywistości, bywają dzieci z bardzo ostrymi epizodami kryzysu i takie, które nie mają
prawie żadnych oznak. Nie zawsze jest łatwo opiekunowi zarejestrować te epizody, kiedy
opiekuje się dzieckiem. Powinien jednak pamiętać o tym, co zostało uzgodnione z rodzicami na
wypadek kryzysu (patrz rozmowa wyjaśniająca w pierwszym module).
Niezależnie od tego, dla zapewnienia lepszego wsparcia dziecku ważne byłoby również uważne
obserwowanie jego reakcji i zachowań podczas kryzysu i próba określenia ich przyczyn, jak
również innych mniej powszechnych lub dziwnych zachowań.
Arkusz rejestracji każdego kryzysu, jak widzieliśmy powyżej, zostałby utworzony w tych właśnie
przypadkach 26.
TABELA 5: ARKUSZ REJESTRACJI KRYZYSÓW DZIECKA

Rodzice i inni specjaliści wspierający dziecko mogą również uczestniczyć lub pomagać
opiekunowi w wypełnianiu arkusza, biorąc pod uwagę notatki przez niego / ją sporządzone.
Będzie to narzędzie do omawiania z rodzicami oraz w stosownych przypadkach, że zespołem
specjalistów, biorąc pod uwagę stopień nasilenia choroby u dziecka.
Chcielibyśmy zakończyć ten moduł pozytywnym aspektem wynikającym z prowadzenia
dziennika korespondencji. Jak już wiemy, opieka nad dziećmi jest bardzo istotnym zawodem
wspierającym rozwój dziecka, jest więc niezwykle ważne by podkreślić, że dziennik
korespondencji może również służyć jako rejestr osiągnięć dziecka. Tak więc, powinno się
rejestrować wszystkie osiągnięcia i trudności dziecka zamanifestowane w trakcie procesu
uczenia się. Zapisywanie trudności jest ważnym krokiem w celu ich przezwyciężania przez
dziecko wspierane przez opiekuna. Ponownie musimy podkreślić, że wszystkie działania
opiekuna w stosunku do dziecka muszą być uprzednio przedyskutowane z rodzicami, którzy
muszą wyrazić na nie zgodę (patrz wywiad z rodzicami w pierwszym module)27.

26Opis

ćwiczenia: opiekunowie mogą zostać poproszeni o zapisanie kryzysu w specjalnym arkuszu,
stworzonym do tego celu. Kryzys może zostać przedstawiony jako opis lub film ze studium przypadku,
zaprezentowany lub zasugerowany przez instruktorów.

27Opis

ćwiczenia: można zaprezentować opiekunom kilka często występujących trudności
obserwowanych u dzieci z autyzmem. Następnie należy poprosić ich o zanotowanie każdego w
dzienniku korespondencji. Po rejestracji mają przekazać rodzicom informacje na temat rozwiązania i
zapisać jak je zrozumiano.
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TABELE I DANE - Moduł 2
Tabela 1 – Przykłady i symptomy autyzmu dla kryteriów “A” i “B"28
KRYTERIUM A. "Wyraźne deficyty w komunikacji werbalnej i niewerbalnej wykorzystywanej w interakcjach
społecznych, manifestowanych obecnie lub w przeszłości (przykłady mają charakter poglądowy a nie
dogłębny; patrz tekst)"
PRZYKŁADY
"1. Deficyty w społeczno – emocjonajnej wzajemności, na przykład, od zaburzonego społecznie zbliżenia i porażki do
normalnej konwersacji; do ograniczonego dzielenia się zainteresowaniami, emocjami lub wywierania wpływu; do braku
inicjacji lub reakcji na interakcje społeczne.
2. Deficyty niewerbalnych zachowań komunikacyjnych wykorzystywanych do interakcji społecznych, na przykład, od
słabo zintegrowanej komunikacji werbalnej i niewerbalnej; do zaburzeń w kontakcie wzrokowym i mowy ciała lub
deficytów w rozumieniu i używaniu gestów; do całkowitego braku mimiki twarzy i omunikacji niewerbalnej.
3. Deficyty w rozwijaniu, utrzymywaniu i rozumieniu relacji, na przykład, od trudności z dostosowaniem zachowania do
różnych kontekstów społecznych; do trudności w braniu udziału w „zabawie w udawanie” lub zawieraniu przyjaźni; do
braku zainteresowania równieśnikami.

Sprecyzuj aktualną intensywność: Intensywność oparta jest na zaburzeniach komunikacji interpersonalnej i ograniczona
jest potarzającymi się wzorcami zachowań. "

CRITERION B. "Restricted, repetitive patterns of behaviour, interests, or activities, as manifested by at least
two of the following, currently or by history (examples are illustrative, not exhaustive; see text)"
PRZYKŁADY
"1. Stereotypowe lub powtarzające się mechanizmy motoryczne, używanie przedmiotów lub mowa (na przykład: proste
stereotypy ruchowe, ustawianie zabawek w rzedzie lub podrzucanie rzeczy, echolalia, zwroty idiosynkratyczne).
2. Nacisk na identyczność, nieelastyczne przestrzeganie procedur lub zrytualizowane wzorce, lub werbalne, niewrbalne
zachowanie (na przykład, skrajne zaniepokojenie na najmniejsze zmiany, trudności z przemieszczaniem się, sztywne
wzorce myślenia, rytuały powitalne, potrzeba jazdy tą samą drogą lub jedzenia codziennie konkretnego posiłku).
3. Mocno ograniczone, ustalone zainteresowania o nienormalnej intensywności lub skupieniu (na przykład: silne
przywiązanie do lub zaoobsorbowanie niezwykłymi rzeczami, nadmiernie ograniczone lub perseweracyjne
zainteresowania).
4. Podwyższona lub skrajnie obniżona reaktyność na bodźce sensoryczne lub niezwykłe zainteresowanie
sensorycznymi aspektami otoczenia (na przykład: widoczna obojętność na ból / temperature, odwrotna reakcja na
określone dźwięki lub konsystencje, nadmierne wąchanie lub dotykanie przedmiotów, fascynacja światłem lub ruchem).

Sprecyzuj aktualną intensywność: Intensywność oparta jest na zaburzeniach komunikacji interpersonalnej i ograniczona
jest potarzającymi się wzorcami zachowań. "

28Proszę

zobaczyć https://www.autismspeaks.org/autism-diagnosis-criteria-dsm5.
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Tabela 4 – Stopnie nasilenia autyzmu29
Poziom nasilenia
(intensywności)

Ograniczone, powtarzające się
zachowania

Komunikacja społeczna

"Poważne deficyty znajomości werbalnej i
niewerbalnej komunikacji społecznej powodują
poważne upośledzenie w funkcjonowaniu, bardzo
ograniczone inicjowanie interakcji społecznych, i
"Wymagające bardzo minimalną odpowiedź na społeczne
znacznego wsparcia” uwarunkowania innych osób. Na przykład, osoba
znająca kilka słów zrozumiałej mowy, która rzadko
(Poziom 3)
inicjuje interakcję, kiedy ona lub on robi to w
nietypowy sposób tylko w celu zaspokojenia
potrzeb i reaguje jedynie na bezpośrednie
zachęty”

"Sztywność zachowań, poważne
trudności z radzeniem sobie ze
zmianami lub inne ograniczone /
powtarzające się zachowania
wyraźnie utrudniające
funkcjonowanie na każdej
płaszczyźnie. Wielki niepokój /
trudności w skupieniu lub
działaniu.”

"Wyraźne deficyty znajomości werbalnej i
niewerbalnej komunikacji społecznej;
upośledzenie społeczne widoczne nawet przy
stosownym wsparciu; ograniczone inicjowanie
" Wymagające
interakcji społecznych; oraz zmniejszone lub
znacznego wsparcia” nieprawidłowe reakcje na sygnały społeczne od
innych ludzi. Na przykład, osoba posługująca się
(Poziom 2)
prostymi zdaniami, której interakcje są
ograniczone do zainteresowań o wąskiej
specjalizacji, z wyraźnie sprzeczną komunikacją
niewerbalną.”

"Sztywność zachowań, trudności
z radzeniem sobie ze zmianami
lub inne ograniczone /
powtarzające się zachowania
pojawiające się na tyle często,
by być oczywiste dla zwykłego
obserwatora i zaburzać
funkcjonowanie w różnorodności
kontekstów. Niepokój i / lub
trudności zmieniające skupienie
lub działanie.”

" Wymagające
wsparcia"
(Poziom 1)

"Bez stosownego wsparcia, deficyty w komunikacji
społecznej powodują zauważalne upośledzenia.
Trudności w inicjowaniu interakcji społecznych
oraz wyraźne przykłady nietypowych lub
nieudanych odpowiedzi na sygnały społeczne
innych ludzi. Może wykazywać spadek
zainteresowania kontaktami społecznymi. Na
przykład osoba, która bez problem porozumiewa
się pełnymi zdaniami i angażuje się w
komunikację, jednakże bezpośrednia komunikacja
jest zaburzona (np. jednostronna), której próby
zaprzyjaźnienia się są dziwne i zazwyczaj kończą
się niepowodzeniem.”

" Sztywność zachowań
powoduje znaczące problemy w
funkcjonowaniu przy interferencji
jednego lub wielu kontekstów.
Trudności przy zmianie
aktywności. Problemy z
organizacją i planowaniem
czynności codziennych.”

29Porównaj

"Kryteria diagnostyczne autyzmu: DSM-5": https://www.autismspeaks.org/autism-diagnosiscriteria-dsm5.
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Tabela 5 – Arkusz rejestracji kryzysów dziecka
OPIS KRYZYSU DZIECKA
DATA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
GODZINA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1) kontekst kryzysu

2) bodźce i oznaki manifestowane
przed kryzysem

3) techniki i narzędzia użytych, by
pomóc dziecku przyjąć lub
przezwyciężyć kryzys
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Ćwiczenia – Moduł 2
ĆWICZENIE 1: Prezentacja kryterów “A” i “B” z DSM 5
Opis ćwiczenia: można podzielić słuchaczy na maksymalnie pięć grup, aby zaprezentowały i
przedyskutowały przykłady dla ktyteriów “A” i “B”.

ĆWICZENIE 2: Porównanie rozwoju dziecka z autyzmem a dziecka o typowym rozwoju
Opis ćwiczenia: porównaj rozwój dziecka o typowym rozwoju z dzieckiem z autyzmem.

ĆWICZENIE 3: Różne poziomy nasilenia autyzmu
Opis ćwiczenia: opisywanie sposobów opieki nad dziećmi z autyzmem z różnymi stopniami
nasilenia. W parach postarajcie się wyjaśnić partnerowi poziom nasilenia autyzmu u dziecka.
Może to być studium przypadku lub film. Potem posłuchajcie wyjaśnień innych par i
przedyskutujcie, jak powinna być sprawowana opieka w tych sytuacjach.

ĆWICZENIE 4: Organizacja wsparcia lokalnego dla dzieci z autyzmem
Opis ćwiczenia: zaprezentuj grupie jak zorganizowane jest lokalne wsparcie dla dzieci z
autyzmem (jak zorganizowane jest wsparcie w różnych krajach i jak organizują się tam rodzice).

ĆWICZENIE 5: Dyskusja na temat pytań z testu przesiewowego takiego jak M-CHAT
Opis ćwiczenia: pomimo praw autorskich, jeśli jest możliwe użycie tego kwestionariusza w
trakcie szkolenia, bardzo ważne jest, aby przedyskutować wszystkie pytania w grupie lub małych
grupach. Jeśli nie jest to możliwe, można użyć innego narzędzia (bez praw autorskich)
przeznaczonego dla małych dzieci.

ĆWICZENIE 6: Oficjalne plany wsparcia dla dzieci z autyzmem
Opis ćwiczenia: uczestnik może przeanalizować plan i zaprezentować go grupie. Biorąc pod
uwagę, że ChildIN jest projektem europejskim, wprowadzonym we Francji, Polsce i Portugalii,
grupa może omówić różnice w zakresie wsparcia w tych trzech krajach, a także mogłaby
spróbować wyliczyć, co byłoby najlepszym wsparciem europejskim w stosunku do dzieci z
autyzmem. Może to również poprawić jakość szkolenia trenerów w tej dziedzinie, promować
europejską profesjonalizację opiekunów oraz opiekę sprawowaną nad dziećmi z autyzmem w
Europie.

Projekt ChildIN

Data wydania: 20/01/2020

Produkt Intelektualny 4 – Wytyczne i Zestaw Szkoleniowy (Podręcznik
Szkoleniowy)

Strona 25 of 64

ĆWICZENIE 7: Korzystanie z dziennika korespondencji
Opis ćwiczenia: pokaż przykład dziennika korespondencji i przeprowadź kilka ćwiczeń, które
pomogą wyjaśnić jak go wypełniać. Jedną z rzeczy, które należy rejestrować są osiągnięcia i
trudności dziecka w procesie uczenia się. Patrz "Livros de ligação diários" (pp. 45-46), w "Dia a
dia de uma criança com perturbação do espectro autista em contexto escolar e familiar –Estudo
de caso", by Maria Vasconcelos (2011).

ĆWICZENIE 8: Arkusz rejestracji kryzysów dziecka
Opis ćwiczenia: opiekunowie mogą zostać poproszeni o zapisanie kryzysu w specjalnym
arkuszu, stworzonym do tego celu. Kryzys może zostać przedstawiony jako opis lub film ze
studium przypadku, zaprezentowany lub zasugerowany przez instruktorów.

ĆWICZENIE 9: Jak zauważać trudności i je przezwyciężać
Opis ćwiczenia: można zaprezentować opiekunom kilka często występujących trudności
obserwowanych u dzieci z autyzmem. Następnie należy poprosić ich o zanotowanie każdego w
dzienniku korespondencji. Po rejestracji mają przekazać rodzicom informacje na temat
rozwiązania i zapisać jak je zrozumiano.
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MODUŁ 3 – Tworzenie bezpiecznego otoczenia dla dzieci z autyzmem
3.1 Specyfika relacji autystycznych dzieci z otoczeniem
Otoczenie, w którym opiekun będzie sprawował pieczę nad dziećmi, jest jednym z ważniejszych
aspektów do rozważenia, kiedy decyduje się na opiekę nad dzieckiem z autyzmem30. Niektóre
kraje posiadają wymogi prawne dotyczące domu opiekunów, w którym mogliby sprawować
opiekę nad dziećmi31. Opiekunowie muszą respektować nie tylko te wymogi prawne, ale też
dostosować otoczenie dziecka, aby ułatwić mu naukę w bezpiecznej atmosferze.
Otoczenie dziecka z autyzmem powinno być zaprojektowane tak, aby można było realizować
zaplanowane działania. Wszystko powinno być przygotowane tak, aby usprawnić proces
uczenia się (zobacz następny moduł dotyczący uczenia się podstawowych czynności
codziennych).
W rzeczywistości, jedną z rzeczy, które najbardziej niepokoją autystyczne dzieci są zmiany w ich
otoczeniu. Dlatego należy starannie przygotowywać każdą zmianę w celu stopniowego
zasymilowania jej przez dziecko. Każda zmiana powinna być przygotowana w porozumieniu z
rodzicami.
W końcu otoczenie, w którym opiekun będzie zajmował się dziećmi autystycznymi będzie
spokojne, stabilne i stałe.

30Opis

ćwiczenia: opiekun może, w trakcie szkolenia, obejrzeć kilka filmów, na których zobaczy, jak
wyglądają przykładowe pomieszczenia przygotowane dla dzieci z autyzmem. Może również obejrzeć
kilka ujęć pokoi przygotowanych dla dzieci neurotypowych. Porównywanie obu typów pomieszczeń
może być dobrym ćwiczeniem, celem, którego będzie zrozumienie konieczności zmiany lub
zaadaptowania pomieszczenia, w którym będzie przyjmowane dziecko z autyzmem. Tym bardziej jest
to ważne, że dzieci z autyzmem mają zróżnicowane potrzeby. Tak więc opiekunowie, którzy sprawują
opiekę nad nimi, powinni być elastyczni w trakcie organizowania przestrzeni do ich przyjęcia. Tak
samo, opiekunowie powinni być równie elastyczni, kiedy pracują w domu rodzinnym dziecka, w
otoczeniu organizowanym dla dziecka o specyficznych potrzebach przez jego rodziców. Niemniej
jednak, nawet jeśli wybory rodziców powinny być respektowane, opiekunowie mogą zasugerować
pewne zmiany w pokoju dziecka.

31Zobacz

wymagania prawne "Instituto da Segurança Social" ("Institute of Social Security", po angielsku;
w Polsce ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych: przypis tłumacza), który w Portugalii jest
odpowiedzialny prawnie za autoryzaję działalności opiekunów ("amas", po portugalsku) oraz ich
rejestrację (zobacz "Ama": http://www.seg-social.pt/ama). W Anglii muszą oni zostać zarejestrowani w
Ofsted (zobacz „Zostaćopiekunem lub nianią (Anglia)”: https://www.gov.uk/become-childmindernanny). Jakie są podmioty odpowiedzialne za to we Francji, w Polsce? Czy możliwe jest stworzenie
europejskiej bazy danych zawierajacej informacje dotyczące podmiotów prawnych odpowiedzialnych
za prawną regulację opieki nad dziećmi?
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Biorąc pod uwagę jego znaczenie, jedną z najważniejszych umiejętności, których powinni
nauczyć się opiekunowie podczas szkolenia w zakresie opieki nad dziećmi z autyzmem, jest
umiejętność organizowania otoczenia dziecka oraz elastyczność wobec niego.
Jak już wiemy, autystyczne dzieci mają inną percepcję przestrzeni. Dlatego mają większe
trudności w rozumieniu swojego otoczenia fizycznego, w którym mają się bawić i uczyć,
podobnie jest z jego przestrzenią interpersonalną. (zobacz piąty moduł na temat rozwoju
interakcji społecznych dziecka autystycznego).

3.2 Charakterystyka pomieszczenia, w którym będzie sprawowana opieka
nad dziećmi z autyzmem
Opiekunowie mogą pracować z dziećmi w ich własnym domu, w rodzinnym domu dziecka lub w
instytucji lub organizacji prowadzącej" opiekę nad dziećmi w warunkach innych niż domowe".
Jednakże to instytucja lub organizacja jest odpowiedzialna za przygotowanie i organizację
otoczenia do opieki nad dziećmi w warunkach innych niż domowe. W takich razie opiekunowie
nie są za nie bezpośrednio odpowiedzialni, ale, tak jak ma to miejsce w domu rodziców, mogą
przedstawiać sugestie w celu ulepszenia go.
Biorąc to pod uwagę nie będziemy koncentrować się na sytuacji instytucjonalnej opieki nad
dzieckiem 32. Dlatego też poniżej zaprezentujemy po pierwsze opiekę prowadzoną w domu
rodzinnym dziecka, po drugie w domu opiekuna.
Opieka nad dziećmi w domu rodzinnym...
Kiedy opieka prowadzona jest w domu rodzinnym, opiekunowie i rodzice powinni zgodzić się na
sprawowanie jej w otoczeniu juz ustalonym i przygotowanym przez rodziców.
W takim przypadku, ważne byłoby zapytanie rodziców o otoczenie dziecka już przy wywiadzie
wstępnym (patrz moduł pierwszy). Następnie, przed podpisaniem kontraktu, ważne byłoby
odwiedzenie domu rodzinnego dziecka oraz przeprowadzenie rozmowy na temat otoczenia
przygotowanego przez nich dla dziecka.
32Sytuację

tę jednak można również rozwinąć podczas szkolenia, jeśli opiekunowie chcieliby uzyskać
więcej informacji na ten temat lub jeśli pracują oni w warunkach innych niż domowe. Na przykład, we
Francji możemy znaleźć, od 2010 roku, "Maisons d'assistants maternels" (Mam), czyli “Houses of
Childminders”, które są czymś pomiędzy domem opiekunów a instytucją prowadzącą opiekę w
warunkach pozadomowych, jak "creches" w Portualii. "Houses of childminders" (Mam) są podobne do
"creches", jednakże są one zarządzane przez dwóch lub więcej opiekunów, którzy przyjmują dzieci w
domu przygotowanym tylko do świadczenia opieki, tak więc niezamieszkałych przez opiekunów. Tak
więc są one podobne do "creches", ale ich status prawny jest inny (zobacz "La Mam: qu'est-ce-que
c’est?": https://mon-enfant.fr/aide-audemarrage-des-mam). Aby wzmocnić szkolenie opiekunów w
całej Europie, ważne byłoby posiadanie informacji na temat tego typu świadczonej opieki w różnych
krajach.
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Podczas tej rozmowy, bazując na doświadczeniu opiekuna w opiece nad autystycznymi dziećmi,
czasem większemu niż posiadają rodzice, opiekun może zasugerować jakieś zmiany w
otoczeniu w celu ułatwienia sprawowania opieki, zgodnie z potrzebami dziecka i w celu
wspierania jego nauki.
W każdym przypadku zmiany muszą zostać zaakceptowane przez rodziców, zaplanowane i
stopniowo wprowadzane.
Dlatego też owe zmiany muszą być uzasadnione, rozsądne i powiązane z doświadczeniem
opiekuna. Powinny zostać wdrożone tylko za zgodą rodziców, którzy muszą rozumieć, dlaczego
są potrzebne.
Opieka nad dziećmi w domu opiekuna...
Oprócz uwarunkowań prawnych dotyczących otoczenia potrzebnego do opieki nad dziećmi,
opiekunowie powinni zwrócić uwagę na organizację pomieszczeń, w którym będą przyjmować
dzieci z autyzmem, ponieważ rodzice przed podpisaniem kontraktu, z pewnością będą chcieli je
zwizytować i zaaprobować.
To nie zawsze jest możliwe, jednakże lepiej byłoby zachować ciągłość (podobieństwo) pomiędzy
domem opiekuna a domem rodziców. Jak już podkreślaliśmy, jest to bardzo ważne, ponieważ
zmiany w otoczeniu są jedną z najbardziej stresujących sytuacji dla dzieci z autyzmem.
Zdobycie informacji na temat otoczenia dziecka oraz uzgodnienie sposobów dostosowania lub
przygotowania otoczenia, w którym będzie sprawowana opieka to dwa najważniejsze cele
wywiadu wstępnego (patrz moduł pierwszy).
Zgodnie z portugalskim ustawodawstwem, każdy opiekun ("ama" po portugalsku) jest
uprawniony do opieki nad maksymalnie czwórką dzieci w tym samym czasie, włączając w to
własne dzieci (zobacz "DecretoLei n.º 115/2015", portugalskie prawo regulujące opiekę nad
dziećmi). Jedno z czwórki dzieci może być niepełnosprawne i będzie ono liczone jako jedno z
czwórki, którą może się zaopiekować w tym samym czasie33.
Specyfika pomieszczenia, w którym będzie sprawowana opieka nad dziećmi z autyzmem...
Poniżej możemy zobaczyć niektóre cechy pokoju przygotowanego na przyjęcie dziecka z
autyzmem, zarówno w domu rodzinnym, jak i w domu opiekuna.

33W

Portugalii na przykład, opiekunowie i inni profesjonaliści działający w opiece i edukacji, mogą opiekować się więcej niż czwórką
dzieci, o ile dzieci mają ponad trzy lata, a także są przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego (zobacz "Early Childhood
Education and Care": https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/early-childhood-education-andcare-60_en).
Jeśli chodzi o liczbę dzieci przypadających na opiekuna, ważne jest by wiedzieć, jak to jest rozwiązane w innych krajach,
szczególnie we Francji (zobacz "Early Childhood Education and Care": https://eacea.ec.europa.eu/nationalpolicies/eurydice/france/early-childhood-education-and-care_en) i w Polsce (zobacz "Early Childhood Education and Care":
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/earlychildhood-education-and-care-56_en). Ile dzieci mogą
przyjąć opiekunowie w domu w całej Europie? Ile niepełnosprawnych dzieci mogą przyjąć opiekunowie w domu w całej
Europie? Wreszcie, w celu rozpowszechnienia projektu ChildIN, możemy zasugerować opracowanie bazy danych wszystkich
wymagań prawnych dotyczących opieki w całej Europie.
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Kiedy opiekun przyjmuje dziecko powinien zachowywać się możliwie podobnie jak rodzice, tak,
by dziecko czuło się przy nim tak bezpieczne, jak tylko to możliwe.
Aby tego dokonać, powinny zostać utrzymane rytuały rodziców, przede wszystkim na początku
relacji z dzieckiem, ponieważ zapobiegają i prawdopodobnie zmniejszają mozliwość wywołania
kryzysów, a także dlatego, że dzieci potrafią je zrozumieć, co przyczynia się z kolei do
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa.
Opiekunowie powinni również zwrócić uwagę na przygotowanie i oznaczenie miejsca do
przechowywania materiałów używanych na zajęciach oraz służących do zabawy, innego miejsca
przeznaczonego na rzeczy osobiste dziecka i jego plecak, oraz miejsca, które dziecko będzie
postrzegało jako „schronienie".
Ważne jest podkreślenie faktu, że dzieci z autyzmem potrzebują miejsca, które postrzegają jako
„schronienie”, gdzie mogą pójść, kiedy czują się zdenerwowane i gdzie mogą się wyciszyć, a
także gdzie mogą się kontrolować i unikać tym samym nadejścia kryzysu oraz minimalizować
jego przyczyny.
Schronienie może być również używane jako wzmocnienie, a także jako miejsce przejściowe
pomiędzy aktywnościami. Na przykład, kiedy dziecko jest bardzo zaniepokojone lub kiedy czuje
potrzebę wykonania swoich stereotypowych i powtarzalnych ruchów w celu wyciszenia się.
Może tam się udać, aby wypocząć i dojść do siebie.
Stereotypowe ruchy nasilają się, kiedy dziecko jest bardzo wzburzone lub kiedy wymaga
wyciszenia się, lub też kiedy chce być samo.
W każdym przypadku dziecko będzie potrzebować przygotowania na jakąkolwiek zmianę w jego
otoczeniu lub rutynie. Dlatego też, każda zmiana musi zostać wyjaśniona w krótkich i prostych
zdaniach, tak konkretnych jak to tylko mozliwe. I odwrotnie, opiekunowie nie powinni używać
abstrakcyjnych lub metaforycznych zdań, ponieważ dzieci z autyzmem mają problemy ze
zrozumieniem tego, co się do nich mówi34.
Kiedy tylko to możliwe, w momencie wyjaśniania czegokolwiek, opiekunowie powinni używać
wsparcia wizualnego w celu łatwiejszego zrozumienia.

34W

kolejnej sekcji, połączymy organizację otoczenia z ułatwianiem komunikacji z dziećmi z autyzmem,
gdzie język wizualny odgrywa znaczną rolę (zobacz, na przykład, wizualne języki stworzone do
komunikacji z autystycznymi dziećmi, takie jak MAKATON oraz PECS). Ważne jest by podkreślić
konieczność używania tych języków przez ludzi, którzy chcą pracować z dziećmi autystycznymi. Tak
więc możemy je znaleźć w kilku modułach tego szkolenia. Dlatego też, przewidziana jest możliwość
stworzenia, w trakcie szkolenia, konkretnej sesji poświęconej ich nauce. Ponadto, powinniśmy
przekazać opiekunom, że jeśli będą chcieli zdobyć więcej informacji, mogą również śledzić kursy
poświęconych tym językom. Następnie, jeśli chcą podjąć się opieki nad dziećmi z autyzmem oraz chcą
zdobyć wiedzę na ten temat, mogą uczestniczyć w tego typu kursach i dodać je do swojego CV (patrz
moduł 1).
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Przede wszystkim ważne jest, aby opiekunowie zaplanowali wszystkie zmiany krok po kroku,
starając się włączać dziecko w zmianę, unikając uruchomienia jego sytuacji kryzysowych.
Podsumowując, w trakcie organizacji otoczenia dla dziecka z autyzmem, opiekunowie powinni
wziąć pod uwagę następujące aspekty: procedury i rytuały dziecka lub jego rodziców;
zapewnienie dziecku miejsca, które uzna za schronienie, w którym będzie mogło się wyciszyć;
oraz niemniej ważne, staranne przygotowanie planu dotyczącego każdej zmiany w otoczeniu lub
rutynach dziecka.

3.3 Organizacja otoczenia w celu poprawienia komunikacji pomiędzy
opiekunami a dziećmi z autyzmem
Podczas organizacji otoczenia dla dziecka z autyzmem, przede wszystkim pownniśmy zwrócić
uwagę na stymulacje wizualne i hałas, ponieważ mogą one niezwykle przeszkadzać, kiedy
dziecko z autyzmem jest na nie wrażliwe.
W każdym razie, należy zauważyć, że otoczenie powinno być przygotowane w celu nasilenia
różnych rodzajów interakcji pomiędzy opiekunami a dziećmi z autyzmem, a także programowych
działań edukacyjnych.
Ponadto, powiniiśmy zauważyć, że tego typu dzieci mają zwykle, w mniejszym lub większym
nasileniu, problemy z werbalną i niewerbalną komunikacją. Ważne jest więc, aby to
zrównoważyć, by mieć świadomość, że tego typu dzieci mają kompetencje do rozumienia
wzrokowego, w przeciwieństwie do ich rozumienia języka werbalnego. Tak więc opiekunowie
powinni używać metod wizualnych jak często jest to potrzebne.
Przede wszystkim opiekunowie powinni zawsze zwracać uwagę na sposób w jaki się
komunikują, w celu dostosowania go do potrzeb dziecka, jego rozwoju poznawczego oraz
poziomu samodzielności.
W trakcie przygotowywania otoczenia, w którym pojawią się podstawowe codzienne zadania,
rekomenduje się, aby umieszczać tam jedynie rzeczy niezbędne do wykoniania danego zadania.
To spowoduje, że otoczenie stanie się jeszcze bardziej przyjazne dziecku.
Co więcej, opiekunowie powinni pamiętać, że otoczenie dziecka z autyzmem powinno być stałe,
zadbane i zorganizowane. Powinny znajdować się tam pomoce wizualne ułatwiające wykonanie
rzeczy, których oczekujemy od dziecka, a także w celu ułatwienia działania opiekunom, którzy
wspierają naukę dzieci. Na przykład, kiedy uczą się wykonywania podstawowych codziennych
czynności (zobacz następny moduł).
Otoczenie, które ułatwia komunikację...
Ważne jest, aby zaznaczyć, że komunikacja pomiędzy opiekunem a dzieckiem z autyzmem
uwarunkowana jest czasem i miejscem, w którym następuje. W związku z tym należy je
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zorganizować w taki sposób, aby ułatwić nawiązanie kontaktu, uwzględniając potrzeby dziecka,
jak i program edukacyjny ustanowiony i zatwierdzony przez rodziców.
Tak więc otoczenie dziecka z autyzmem, pokój, w którym będą nawiązywane interakcje z
opiekunem, powinien być dobrze wyposażony w obrazy, symbole, fiszki z opisem (jeśli dziecko
potrafi czytać), tak aby ułatwić komunikację pomiędzy nimi za pomocą obu zmysłów.
Niemniej jednak, musimy podkreślić, że komunikacja nawiązana za pomocą bodźców
wzrokowych powinna być również połączona z odpowiednim wyrażeniem werbalnym.
W ten sposób stymulujemy również werbalną ekspresję i komunikację dziecka.
Aby móc zrozumieć czym jest język ciała, powinniśmy pomóc dzieciom z autyzmem przede
wszystkim rozpoznawania znaczenia różnych wyrazów twarzy, poprzez umieszczenie zestawu
przedstawiających je obrazków w widocznym miejscu. W ten sposób wspomagamy dziecko w
wyrażaniu jego emocji, jak również pomagamy w procesie rozumienia emocji innych ludzi35.
W rzeczywistości rozpoznawanie mimiki twarzy jest jednym z ważniejszych zadań, jakie mają do
wykonania, nauczenia się dzieci z autyzmem. Biorąc to pod uwagę, uczenie się ich rozumienia
powinno rozpocząć się jak najwcześniej. W zależności od wieku dzieci opiekunowie powinni
pracować głównie na podstawie najbardziej podstawowych ludzkich wyrazów twarzy, jak: twarz
szczęśliwa, smutna, rozniewana, przestraszona i nomalna.
Organizacja i planowanie działań z wykorzystaniem wsparcia wizualnego...
W celu wspierania rozwoju działań przygotowanych dla dzieci, które mają osiągnąć w ciągu dnia
lub tygodnia, powinniśmy umieścić w widocznym i godnym uwagi miejscu wizualny plan zajęć,
gdzie są zaprezentowane, w jak najbardziej atrakcyjny dla dziecka sposób, zadania na każdy
dzień lub na cały tydzień. Jest to istotne wsparcie ułatwiające dziecku zrozumienie działań
prowadzących do pogłębiania ich wiedzy. Będą czyły się bardziej pewne w otoczeniu, w którym
znajdują się pomoce wizualne, będąc wtedy bardziej nastrojonym do zaangażowania się w
proponowane działania.
W podobny sposób użycie zegara lub klepsydry jest ważne dla ułatwienia dzieciom rozumienia
czasu jako pojęcia abstrakcyjnego, poprzez danie im narzędzi pozwalających na wizualizację i
zrozumienie upływu czasu. Jest to ważne, ponieważ będą one w stanie zrozumieć, co to jest
czas, a tym samym będą wiedzieć, ile czasu mają na ukończenie zadania lub czynności.
Zrozumienie pojęcia upływu czasu nie jest łatwe dla dzieci z autyzmem. Wynika to z faktu, że
czas jest pojęciem abstrakcyjnym, a z rozumieniem takich pojęć dzieci z autyzmem mają
zazwyczaj problemy. Ponadto, o ile nam wiadomo, utrzymuje się, że wielu ludzi z autyzmem
35Opis

ćwiczenia: opiekunowie powinni spojrzeć na zestaw ilustracji przedstawiających różne wyrazy twarzy. Następnie powinni
odzwierciedlić i wyobrazić sobie wszystkie emocje przedstawione na tych ilustracjach (zobacz na przykład ilustracje zawarte w
"Working with Young People with Autism Spectrum Disorder and Comorbid Mental Disorders", e.g. "Feelings Chart", p. 29, and
"Thoughts & Feelings", p. 35). Następnie powinni porozmawiać ze sobą w parach lub małych grupach, postępując zgodnie z
instrukcjami trenerów. Tak więc, po propozycji instruktora, słuchacz ma za zadanie zaprezentować jedną emocję, spróbować
pokazać powiązaną z nią ekspresję w pierwszym przypadku tylko za pomocą mimiki twarzy, w drugim z odpowiednim
wyrażeniem werbalnym.
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czuje potrzebę posiadania zegarka w celu stałego kontrolowania upływu czasu oraz
kontrolowania się przez całe życie.
Języki werbalne i wizualne używane do komunikowania się z dziećmi z autyzmem...
Po raz kolejny powinniśmy uświadomić sobie, że dzieci z autyzmem, co do zasady, mają
większe trudności z językiem werbalnym niż inne dzieci. Dlatego opiekunowie powinni zwracać
uwagę na swój język werbalny, unikając w miarę możliwości używania metafor lub/i ironii w
komunikacji z dzieckiem. Ponadto powinni zwracać uwagę na używanie przez siebie metafor,
figur retorycznych lub ogólników. Zamiast tego powinni używać języka jak najbardziej
konkretnego, takiego by dzieci rozumiały o czym jest mowa.
W skrócie powinniśmy unikać, tak często jak możemy, języka metaforycznego. Ten szczególny
typ języka zostanie wprowadzony do programu nauki, kiedy dzieci te będą bardziej
przystosowane społecznie (zobacz piąty moduł, który jest specjalnie poświęcony rozwojowi
społecznemu dziecka z autyzmem).
Tak więc wszystkie instrukcje udzielane dzieciom z autyzmem powinny być sformułowane w
prostym języku opartym na konkretach. Opiekunowie muszą również zrozumieć, w jaki sposób
aytystyczne dzieci postrzegają przestrzeń. Język używany w odniesieniu do przestrzeni
powinien być jak najbardziej zrozumiały, aby ułatwić dzieciom samodzielność i rozwój. Dlatego
też, na przykład, instrukcje powinny być podawane od góry do dołu i od lewej do prawej. Przekaz
musi być wyraźny, ponieważ te dzieci muszą wiedzieć, gdzie dana czynność zaczyna się, trwa i
kończy.
Wiedza o tym, jak dzieci autystyczne orientują się w przestrzeni, byłaby dobrym tematem badań
dla opiekunów, którzy chcą zrozumieć, jak dzieci z autyzmem postrzegają przestrzeń.
Koncepcja określana jako proksemika36, która umożliwia zrozumienie sposobu, w jaki ludzie
odkrywają i używają przestrzeni oraz jak regulują swoje relacje z innymi, to jest, jak ustalają
swoją przestrzeń interpersonalną oraz komunikację (patrz piąty moduł na ten temat)37.
Tak więc, wiedza o przestrzeni dziecka jest ważna dla zorganizowania jego otoczenia do
zabawy i nauki. Kiedy mówimy o przestrzeni, ważne jest, aby mieć świadomość jej dynamiki,
36Proksemika

jest koncepcją stosowaną w badaniu komunikacji niewerbalnej (zobacz "The Hidden
Dimension", by Edward T. Wall, 1966). Jako dyscyplina lub dziedzina nauki, bada ona wpływ
otoczenia na komunikację i interakcje społeczne. Edward T. Hall, który wymyślił ową koncepcję w
latach sześćdziesiątych, zdefiniował ją jako "powiązane ze sobą obserwacje i teorie dotyczące
posługiwania się przestrzenią jako szczególnym wytworem kultury”. Utrzymywał on, że nasze
specjalne zachowanie, zachowanie proksemiczne, ma ważny wpływ na komunikację interpersonalną,
tak ważne, jak organizacja naszego otoczenia od własnego domu do układu samych miast. Możemy
to zrozumieć obserwując zachowania ludzi w ich stosunku do przestrzeni, na które, naszym zdaniem,
wpływ ma ich kultura.

37Opis

ćwiczenia: opiekunowie mogą sprawdzić, jak wykorzystują przestrzeń w trakcie komunikacji.
Następnie, zostaną poproszeni, aby używać różnych odległości do komunikacji werbalnej i
niewerbalnej. Na koniec, instruktor może poprosić, aby wyobrazili sobie, że mówią do dzieci z
autyzmem używając języka niewerbalnego, dając im instrukcje do orientowania się w przestrzeni.
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ponieważ każde działanie ma mniejszy lub większy wpływ na otoczenie. Dlatego ważne jest, aby
bardzo łagodnie przygotowywać dzieci autystyczne do jakichkolwiek modyfikacji, do zmian
wprowadzanych w ich otoczeniu oraz zaplanować ich wprowadzenie.
Wpływ bodźców sensorycznych otoczenia na dzieci z autyzmem...
Opiekunowie są częścią otoczenia, powinni więc być świadomi, że sama ich obecność w
otoczeniu dziecka z autyzmem może być dla niego źródłem niepokoju. Jednocześnie opiekun
powinien zwrócić uwagę na charakterystykę sensoryczną otoczenia dziecka.
Muszą więc zwracać baczną uwagę na wszelkie bodźce sensoryczne, ponieważ niektóre dzieci
z autyzmem są nadwrażliwe na niektóre cechy otoczenia. Na przykład, ściany powinny być
pokryte łagodnymi kolorami, zbyt jasne kolory mogą podnieść poziom niepokoju i obaw dziecka.
Co do poziomu hałasu, otocznie powinno być ciche. Czasami dźwięki, które moglibyśmy uznać
za możliwe do zaakceptowania, mogą być rozumiane przez dzieci z autyzmem jako agresywne.
Jeśli chodzi o zmysł węchu, niektóre z dzieci z autyzmem są nadwrażliwe na pewne rodzaje
zapachów. Dlatego w tej sytuacji lepiej jest używać neutralnych zapachowo środków
odkażających i detergentów.
Przechodząc do zmysłu dotyku, powinniśmy respektować poziom jego tolerancji u dziecka. To
jest bardzo zróżnicowany zmysł u dzieci, ponieważ są takie, które w ogóle nie tolerują dotyku,
inne, które tolerują lekkie i łagodne szturchnięcia i uściski, są też takie dzieci, które aktywnie
szukają dotyku lub uścisku dorosłych.
Smak jest zmysłem kojarzonym z żywieniem. Dzieci autystyczne mogą odrzucać niektóre
rodzaje jedzenia. Naturalne dla nich jest odrzucanie pożywienia typu pasty, kaszki i galaretki i
dżemy. Jest to aspekt do omówienia w momencie, kiedy opiekun zgadza się, w ramach
kontraktu, na karmienie dziecka. Niemniej jednak, jak prawie wszystko związane z autyzmem,
preferencje i wykluczenia żywieniowe są również bardzo zróżnicowane w zależności od osoby.
Jeśli chodzi o pięć zmysłów, ostatnim przedstawionym tu jest wzrok. Jak już wcześniej
powiedzieliśmy, dzieci z autyzmem cechują się zazwyczaj dobrą spostrzegawczością, dlatego
powinniśmy wykorzystywać to do komunikowania się z nimi i planowania ich aktywności38.
To conclude this module, we would like to highlight that childminders could also be a source of
stress for the child with autism, as well as other people with whom she/he contacts. As we have
said above, childminders are part of the child's environment, so they should pay attention to their
physical appearance, their smells, and to the manifestations of their emotions in general.

38Opis

ćwiczenia: opiekunowie mogą porozmawiać z rodzicami na temat preferencji żywieniowych dziecka
(zobacz pierwszy moduł na temat wywiadu). W ten sposób mogą odzwierciedlić sposób, w którym
dzieci z autyzmem używają swoich pięciu zmysłów. Więc jako ćwiczenie ułatwiające zrozumienie tego,
słuchacze mogą zostać podzieleni na małe grupy, aby omówić każdy z pięciu zmysłów. Następnie
omawiają wspólnie z innymi słuchaczami jak każdy ze zmysłów może być użyty w komunikacji w
ogóle, a szczególnie z dziećmi z autyzmem.
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Ćwiczenia – Moduł 3
ĆWICZENIE 1: Jak zorganizować pokój w celu przyjęcia dziecka z autyzmem
Opis ćwiczenia: opiekun może, w trakcie szkolenia, obejrzeć kilka filmów, na których zobaczy,
jak wyglądają przykładowe pomieszczenia przygotowane dla dzieci z autyzmem. Może również
obejrzeć kilka ujęć pokoi przygotowanych dla dzieci o typowym rozwoju. Porównywanie obu
typów pomieszczeń może być dobrym ćwiczeniem, celem, którego będzie zrozumienie
konieczności zmiany lub zaadaptowania pomieszczenia, w którym będzie przyjmowane dziecko
z autyzmem. Tak więc grupa może omówić organizację pokoju w celu przyjęcia dziecka z
autyzmem.

ĆWICZENIE 2: Jak zgłosić sugestie dotyczące zmiany w pokoju dziecka w domu rodziców
Opis ćwiczenia: dzieci z autyzmem mają zróżnicowane potrzeby. Tak więc opiekunowie, którzy
sprawują opiekę nad nimi, powinni być elastyczni w trakcie organizowania przestrzeni do ich
przyjęcia. Tak samo, opiekunowie powinni być równie elastyczni, kiedy pracują w domu
rodzinnym dziecka, w otoczeniu organizowanym dla dziecka o specyficznych potrzebach przez
jego rodziców. Niemniej jednak, nawet jeśli wybory rodziców powinny być respektowane,
opiekunowie mogą zasugerować pewne zmiany w pokoju dziecka. Głównym celem tego
ćwiczenia jest dyskusja na temat tego, jak możemy wprowadzić ten temt do dialogu z rodzicami.
Następnie, opiekunowie w parach próbują zgłaszać sugestie zmian w pokoju dziecka.

ĆWICZENIE 3: Jak komunikować się bez wypowiedzenia jednego słowa
Opis ćwiczenia: opiekunowie ćwiczą się w komunikacji bez używania słów mówionych. Zapytaj
ich, jak moglibyśmy się komunikować za pomocą obrazów. Nie będziemy uczyć języka
migowego, ale możemy sobie wyobrazić, jak używane są gesty w kontekście komunikacji za
pomocą znaków. Następnie opiekunowie zostaną poproszeni o rozmowę w parach lub małych
grupach poprzez używanie jakiegokolwiek alternatywnego „języka” bez używania słów
mówionych (zob. niektóre metody edukacyjne w module 1, zob. również 4 moduł dotyczący
używania “Komunikacji rozszerzonej i alternatywnej” podczas wykonywania podstawowych,
codziennych zadań).

ĆWICZENIE 4: Jak rozróżniać różne wyrazy twarzy i jak się nimi komunikować
Opis ćwiczenia: uczący się opiekunowie powinni spojrzeć na zestaw ilustracji przedstawiających
różne wyrazy twarzy. Następnie powinni odzwierciedlić i wyobrazić sobie wszystkie emocje
przedstawione na tych ilustracjach (zobacz na przykład ilustracje zawarte w "Working with
Young People with Autism Spectrum Disorder and Comorbid Mental Disorders", e.g. "Feelings
Chart", p. 29, and "Thoughts & Feelings", p. 35). Następnie powinni porozmawiać ze sobą w
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parach lub małych grupach, postępując zgodnie z instrukcjami trenerów. Tak więc, po propozycji
instruktora, słuchacz ma za zadanie zaprezentować jedną emocję, spróbować pokazać
powiązaną z nią ekspresję w pierwszym przypadku tylko za pomocą mimiki twarzy, w drugim z
odpowiednim wyrażeniem werbalnym.

ĆWICZENIE 5: Jak opiekunowie postrzegają swoją przestrzeń
Opis ćwiczenia: opiekunowie mają zastanowić sięjak oni orientują sięw przestrzeni, jak również
postarać sięwyobrazić sobie jak robią to dzieci z autyzmem. Jako punkt wyjścia, mogliby oni
przeprowadzić analizę znaczeń słowa proksemika i spróbować zrozumieć, jak jest ona ważna w
rozumieniu dzieci w ogóle, jak również dzieci z autyzmem.

ĆWICZENIE 6: Jak korzystać z przestrzeni podczas komunikacji językiem werbalnym i
niewerbalnym
Opis ćwiczenia: opiekunowie mogą sprawdzić, jak wykorzystują przestrzeń w trakcie
komunikacji. Następnie, zostaną poproszeni, aby używać różnych odległości do komunikacji
werbalnej i niewerbalnej. Na koniec, instruktor może poprosić, aby wyobrazili sobie, że mówią do
dzieci z autyzmem używając języka niewerbalnego, dając im instrukcje do orientowania się w
przestrzeni.

ĆWICZENIE 7: Jak dzieci z autyzmem używają swoich pięciu zmysłów w komunikacji
Opis ćwiczenia: opiekunowie mogą porozmawiać z rodzicami na temat preferencji żywieniowych
dziecka (zobacz pierwszy moduł na temat wywiadu). W ten sposób mogą odzwierciedlić sposób,
w którym dzieci z autyzmem używają swoich pięciu zmysłów. Więc jako ćwiczenie ułatwiające
zrozumienie tego, słuchacze mogą zostać podzieleni na małe grupy, aby omówić każdy z pięciu
zmysłów. Następnie omawiają wspólnie z innymi słuchaczami jak każdy ze zmysłów może być
użyty w komunikacji w ogóle, a szczególnie z dziećmi z autyzmem.
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MODUŁ 4 – Uwzględnianie specyfiki dzieci z autyzmem podczas nauki
podstawowych codziennych zadań
4.1 Specyfika dzieci z autyzmem podczas nauki codziennych zadań
Moduł ten dotyczy jednego z ważniejszych aspektów niniejszego podręcznika szkoleniowego,
ponieważ odnosi się do tematu związanego z interwencjami podejmowanymi w celu zwiększenia
poziomu samodzielności dzieci.
Będziemy więc skupiać uwagę na tym, w jaki sposób możemy zwiększyć samodzielność tych
dzieci, czyniąc je bardziej zdolnymi do integracji ze społeczeństwem (zobacz również w
następnym module).
Następnie, jeśli ich rodzice zgodzą się na tę interwencję, opiekunowie mogą zapewnić ważne
wsparcie dzieciom z autyzmem, pomagając im w procesie nauki niektórych codziennych zadań.
Głównym celem tego rodzaju interwencji jest zwiększenie niezależności i samodzielności
dzieci39.
Uwzględniając metody wychowawcze, opiekunowie powinni opracować szablon zadania, które
ma być wykonane, aby przejrzyście wytłumaczyć je dziecku oraz pomóc zrozumieć sposób
wykonania zadanego ćwiczenia (zob. pierwszy moduł dotyczący proponowanych metod
edukacyjnych). Ważne jest, aby rozpocząć tego typu interwencje zgodnie z zainteresowaniami
dziecka, ułatwi to proces uczenia się oraz bardziej zaangażuje dziecko.
Proces uczenia się dziecka będzie jednak zależał od stopnia zaawansowania jego stanu (patrz
moduł 2). Dlatego opiekunowie muszą określić w jakim stopniu nasilenia autyzmu jest dziecko
już podczas rozmowy kwalifikacyjnej (patrz moduł pierwszy na ten temat).
Ważne jest także, aby wskazać i dodać więcej informacji na temat dziecka. Sprawowanie opieki
opiera się na trzech głównych aspektach: poziom sprawności dzieci, ich cechy poznawcze oraz
ich styl komunikowania się. W rzeczywistości, przy autyzmie możemy mówić o innych
aspektach, które opierają się na stopniu nasilenia autyzmu, jak poniżej: "Wymagający bardzo
znacznego wsparcia” (Poziom 3); " Wymagający znacznego wsparcia” (Poziom 2); oraz "
Wymagający wsparcia " (Poziom 1)40. Wsparcie potrzebne dzieciom wzrośnie wraz ze stopniem
nasilenia od poziomu 1 do poziomu 3, na którym już wymagają bardzo znacznego wsparcia.
Aby komunikować się z dziećmi z autyzmem, musimy odnaleźć różnice w sposobach
komunikacji: z jednej strony mamy komunikację werbalną a z drugiej niewerbalną
39Opis

ćwiczenia: opiekunowie powinni porozumieć się z rodzicami w celu uzgodnienia, czego dziecko
powinno się nauczyć. Następnie, w parach, słuchacze wybierają jedno zadanie i starają się ustalić, co
powinni zrobić, aby wspierać dziecko w jego nauce. Mogliby również wyobrazić sobie sytuację, w
której jedno z nich jest matką lub ojcem, lub obojgiem, a drugie opiekunami, którzy szukają pracy.

40Patrz

"Autism Diagnosis Criteria: DSM-5": https://www.autismspeaks.org/autism-diagnosis-criteria-dsm5.
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(zobacz moduł trzeci dotyczący języków werbalnych i wizualnych używanych do komunikacji z
dziećmi z autyzmem).
Używanie komunikacji werbalnej w kontaktach z autystycznym dzieckiem...
Zacznijmy od komunikacji werbalnej. Druga z nich zostanie omówiona w następnej sekcji, gdzie
przedstawimy niektóre z metod wizualnych stosowanych w celu ułatwienia komunikacji z dziećmi
z autyzmem, którym trudno komunikować się w języku werbalnym41.
Tak więc, opiekunowie muszą wziąć pod uwagę, że dzieci z autyzmem mają bardzo szczególny
stosunek do języka werbalnego. Często zdarza się, że dziecko z autyzmem szybko uczy się
jakiegoś języka a potem, jak tylko się go nauczy, zapomina go. Niezależnie od tego,
powszechne jest również, że tego typu dzieci, gdy w ogóle się uczą mowy werbalnej, uczą się jej
tylko za pośrednictwem niewerbalnych sposobów komunikacji, np. gesty, zachowania, język
ciała, itp. Często spotyka się również dzieci z autyzmem, które nigdy nie nabyły lub nie będą w
stanie nabyć umiejętności werbalnej komunikacji. Te ostatnie to dzieci, z którymi będziemy się
porozumiewać tylko w języku niewerbalnym.
W każdym razie jednak utrzymuje się, że dla dzieci z autyzmem zawsze będzie trudnością
zrozumienie metafor czy języka figuratywnego. Na przykład, jeśli powiemy dziecku z autyzmem,
że zadanie do wykonania jest "a piece of cake" (po polsku „bułka z masłem”)42, co oznacza, że
jest to zadanie łatwe do wykonania, zinterpretuje je w sposób dosłowny 43.
Dzieci autystyczne mają również trudności ze zdaniami złożonymi, jak np.: „Jeśli…, to…”,
„Gdyby…, to…”. Jeśli więc mamy im powiedzieć coś w rodzaju "jeśli będzie padać, załóż płaszcz",
powinniśmy zastąpić tego rodzaju zdanie dwoma lub większą ilością małych zdań, tak prostych
jak na przykład: "Pada deszcz" „Załóż płaszcz!"
W rzeczywistości wszystkie trudności związane z nabyciem umiejętności komunikowania się w
języku werbalnym były głównymi motorami rozwoju tak zwanej "komunikacji wspomagającej i
alternatywnej" (AAC) (patrz następna sekcja).

41Zobacz

następujący artykuł na temat relacji dzieci z autyzmem z językiem: "Pamięć, nauka i język w
spektrum zaburzeń autystycznych", itp.

42Możemy

przetłumaczyć to idiomatyczne wyrażenie na portugalski jako: "com uma perna às costas", co
dosłownie oznacza "z nogą na plecach". Możemy też podać więcej przykładów idiomów i wyrażeń
idiomatycznych.

43Opis

ćwiczenia: zaprezentuj słuchaczom, którzy chcą zostać opiekunami dzieci z autyzmem tekst, z
dużym nagromadzeniem języka figuratywnego i poproś ich, aby je wyjaśnili. Próbuj używać ironii w
momencie, kiedy o coś zapytają. Jak możemy odpowiedzieć bez użycia ironii czy innych postaci
mowy? Na zakończenie działania jako rodzaj ewaluacji, przedyskutujcie różnice pomiędzy językami
figuratywnymi i dosłownymi.
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W odniesieniu do komunikacji werbalnej, możliwe byłoby również zastosowanie technik
motywacyjnych, które zachęcą dzieci z autyzmem do ich używania44, powiązanie komunikacji
werbalnej z czynnościami fizycznymi, wizualnymi i gestami.
Dlatego tego rodzaju połączenia mogą być promowane, gdy na przykład opiekunowie proszą
dziecko o opisanie tego, co robi, podczas wykonywania określonych zadań. Tego rodzaju prośby
sprzyjają komunikacji między nimi. Dodajmy, na zakończenie tej sekcji, kolejny przykład: kiedy
dziecko idzie do pokoju w celu wykonania pewnych zadań lub zaspokojenia pewnych potrzeb,
opiekunowie mogliby poprosić je o werbalizację tego, co robi lub jakie są jego intencje45.

4.2 Metody pomocy dzieciom z autyzmem w nauce podstawowych
codziennych zadań
Dzieci z autyzmem potrzebują szczególnego wsparcia.
Tak więc, opiekunowie mają udogodnienia w postaci zestawu narzędzi i metod, które pomogą
tym dzieciom w procesie uczenia się ich podstawowych codziennych zadań.
W związku z tym, mogliby z łatwością znaleźć kilka metod radzenia sobie z trudnościami w
komunikacji werbalnej dzieci z autyzmem, głównie korzystając z obrazów, obrazków i gestów.
Jak już powiedzieliśmy, problemy z mową są charakterystyczne dla autystycznych dzieci, kiedy
próbują się komunikować, co pogłębia problem, ponieważ nie czują się dobrze w relacjach
interpersonalnych. Dlatego też muszą nauczyć się komunikować przy użyciu innych narzędzi niż
mowa.
W związku z tym opiekunowie mogą pomóc im w komunikacji przy pomocy innych narzędzi
(patrz moduł pierwszy dotyczący metod nauczania dzieci z autyzmem). Następnie mogliby oni
znaleźć kilka wizualnych metod komunikacji, które nie opieraja się jedynie na mowie i wybrać
niektóre z nich, jak np.: metoda lub program językowy znany jako MAKATON46; oraz "Picture
Exchange Communication System" (PECS).

44W

Ramach Kompetencji określilibyśmy to jako: "techniki werbalnej komunikacji motywacyjnej".

45Opis

ćwiczenia: słuchacze mogliby zostać poproszeni o podanie przykładów werbalizacji tego, co robią.
Na przykład, jeden ze słuchaczy prosi o pozwolenie na pójście do łazienki. Następnie prosimy go o
opisanie, dokąd zmierza i tak dalej. Spróbuj znaleźć więcej przykładów, które mogą być wykorzystane
w przypadku dzieci.

46MAKATON

jest skrótem utworzonym przez pierwsze litery trzech naukowców, którzy opracowali go w
latach siedemdziesiątych, a mianowicie Margaret Walker, Katharine Johnston, and Tony Cornforth.
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Pierwsza z tych metod, to metoda wykorzystująca symbole, gesty oraz mowę w celu łatwiejszej
komunikacji z dziećmi z autyzmem. Symbole i gesty są używane równolegle z mową, aby dać
kilka wskazówek na temat tego, co jest przekazywane47.
Kolejna metoda, w skrócie PECS, jest metodą nawiązywania komunikacji z wykorzystaniem
systemu wymiany obrazków przez dziecko z opiekunem, a także z wykorzystaniem przedmiotów
przedstawionych na zdjęciach przez dorosłych. W tym sensie, zachęca się dzieci do
przechodzenia do kolejnych przedmiotów, wykorzystując zdjęcia poszukiwanych przez nie
rzeczy48.
Kiedy dzieci uczą się wykonywania codziennych zadań, opiekunowie muszą podzielić te zadania
na małe kroczki, ucząc ich i nagradzając, kiedy uda im się osiągnąć kolejny krok. Przykładowo,
kiedy myją ręce, zadanie to można podzielić na te małe kroki: a) idę do łazienki; b) puszczam
wodę, c) wkładam ręce do wody, d) biorę mydło do rąk, e) pocieram ręce mydłem, f) płuczę ręce
pod wodą, g) wyłączam wodę i h) suszę ręce ręcznikiem49.

4.3 Przygotowanie dziennego lub tygodniowego harmonogramu dla dziecka
z autyzmem oraz znaczenie pozytywnej informacji zwrotnej w ciągu dnia
Jak powiedzieliśmy powyżej, ważne jest, aby dziecko miało możliwość zobrazowania swojego
dzień. To znaczy zadań, które ma do wykonania w ciągu dnia. Biorąc pod uwagę tę szczególną
potrzebę dziecka, opiekun powinien przedstawić mu punkty odniesienia dotyczące tego, co
powinno robić w ciągu dnia. W ten sposób dziecko będzie wiedziało, co będzie musiało zrobić.

47Opis

ćwiczenia: słuchacze zostaną podzieleni w pary lub małe grupy i poproszeni o znalezienie
przykładów użycia tego języka, następnie przygotują sytuację, w której użyją języka MAKATON i
zaprezentują krok po kroku grupie. Szkolący może również zasugerować kilka sytuacji, różnych
codziennych zadań, do wyboru. W języku angielskim, kiedy mówimy o opiece zdrowotnej i
opiekunach, używamy wyrażenia "Activity of daily living" (ADLs lub ADL). Jest to również wyrażenie w
odniesieniu do osób niepełnosprawnych, jak na przykład osób z autyzmem. Niektóre z najbardziej
powszechnych i podstawowych czynności związanych z tymi czynnościami są związane z: higieną
osobistą, trzymaniem moczu i stolca, karmieniem, ubieraniem, przemieszczaniem się, itp. Aby
nauczyć się korzystać z języka MAKATON, uczniowie mogą wybrać na przykład jedną z
podstawowych czynności, takich jak mycie rąk, mycie zębów, kąpiel, czesanie, itp.

48Opis

ćwiczenia: PECS to "Komunikacja augmentatywna i alternatywna" (AAC). To protokół oparty na
sześciu fazach: 1) jak się porozumiewać, 2) dystans i wytrwałość, 3) różnicowanie obrazków, 4)
budowanie zdań, 5) odpowiadanie na pytanie, i 6) komentowanie. Słuchacze mogą zostać podzieleni
na grupy i każda z nich powinna pracować nad jednym lub kilkoma etapami protokołu, przygotowując
przykład zastosowania PECS w jednym z podstawowych codziennych zadań.

49Opis

ćwiczenia: opiekunowie mogą spróbować uczyć dziecko mycia rąk poprzez użycie mowy, języka
MAKATON i metodą PECS. Tak więc, w małych grupach, mogą wybrać sposób komunikowania się i
zaprezentować krok po kroku, jak dzieci z autyzmem powinny myć ręce. Jest to ćwiczenie, które
można wykonać z innymi podstawowymi, codziennymi zadaniami.
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Możliwe jest stworzenie z dzieckiem harmonogramu do wizualnego planowania jego
codziennych czynności. Harmonogram ten powinien być umieszczony w miejscu dostępnym dla
dziecka, z możliwością zaznaczenia każdej rzeczy lub zadania codziennego, gdy zostanie ono
zakończone. Pomoże to dziecku zrozumieć, które zadania są zrealizowane, a które muszą być
jeszcze wykonane w ciągu dnia.
W ten sam sposób, na przykład, zegar lub klepsydra mogą również pomóc dziecku dowiedzieć
się, ile czasu jeszcze posiada by skończyć dane zadanie.
Zmiany w ich rutynie, jak również niepewność co do możliwości wykonania swoich zadań w
ciągu dnia to dwa z najbardziej niepokojących czynników dla dzieci z autyzmem. Dlatego
opiekunowie powinni zwracać szczególną uwagę na planowanie dnia i/lub tygodnia tych dzieci.
Unikamy drastycznych zmian, nawet jeśli są zaplanowane. Ponadto, opiekunowie powinni z
wyprzedzeniem przygotować wszystko, co wiąże się ze zmianą w codziennej rutynie tych dzieci.
Następnie powinni przekazać im to w jasny i łatwy do zrozumienia sposób50.
W każdym przypadku ważne jest, aby znaleźć z rodzicami miejsca, w których ich dzieci mogłyby
bezpiecznie nauczyć się swoich codziennych zadań. Tak więc, miejsca te muszą im zapewnić
poczucie bezpieczeństwa a także, w których dziecko nie będzie miało poczucia zagrożenia lub
dyskomfortu (patrz moduł trzeci dotyczący tworzenia bezpiecznego miejsca).
Relacja między opiekunem a dzieckiem powinna być regularna i spójna w czasie. Opiekun nie
może zapominać o nagradzaniu dziecka za jego udane próby poradzenia sobie z zadaniem.
starając się zawsze nagradzać dziecko za jego udane próby. W ten sposób korzystamy z
pozytywnych wzmocnień, aby zachęcić dzieci do utrzymania określonych zachowań. Pozwoli to
zwiększyć ich postępy w procesie opanowania codziennych zadań.
Ostatecznym celem tego modułu jest, jak już wcześniej powiedzieliśmy, uczynienie dzieci z
autyzmem bardziej samodzielnymi, co będzie możliwe, jeśli nauczą się one wykonywać swoje
codzienne zadania. W tym procesie należy podkreślić rolę wsparcia edukacyjnego udzielanego
przez opiekunów. W ten sposób mogą oni kontynuować wysiłki podejmowane przez rodziców,
aby jeszcze bardziej usamodzielnić dziecko.
Wzmacniaczem pmoże być przedmiot, zachowanie lub werbalizacja, postrzegane przez dziecko
jako przyjemne. Weźmy na przykład dziecko, które lubi bawić się zabawkami. W momencie
osiągnięcia celu przez dziecko, nagrodą byłaby możliwość zabawy ulubioną zabawką. Należy
zaznaczyć, że nie ma uniwersalnych wzmacniaczy. Dlatego też należy dostosować je do potrzeb
i preferencji dziecka.

50Opis

ćwiczenia: Wzmacniaczem pmoże być przedmiot, zachowanie lub werbalizacja, postrzegane przez
dziecko jako przyjemne. Weźmy na przykład dziecko, które lubi bawić się zabawkami. W momencie
osiągnięcia celu przez dziecko, nagrodą byłaby możliwość zabawy ulubioną zabawką. Należy
zaznaczyć, że nie ma uniwersalnych wzmacniaczy. Dlatego też należy dostosować je do potrzeb i
preferencji dziecka.

Projekt ChildIN

Data wydania: 20/01/2020

Produkt Intelektualny 4 – Wytyczne i Zestaw Szkoleniowy (Podręcznik
Szkoleniowy)

Strona 42 of 64

Wraz ze wzrostem stopnia opanowania danego zadania zmniejszy się potrzeba zachęt i
wzmocnień. Dlatego z czasem powinny być one zmniejszane, aby promować samodzielność
dzieci. Możemy powiedzieć, że dziecko nauczyło się wykonywać zadanie, kiedy nie potrzebuje
już żadnej zachęty ani wzmocnienia, aby je wykonać. Aby to osiągnąć, opiekunowie muszą
podzielić na etapy każde zadanie i uczyć każdego z nich krok po kroku, aż do osiągnięcia przez
dziecko opanowania procesu, bez użycia jakiejkolwiek zachęty czy wzmocnienia51.

51Opis

ćwiczenia: opiekunowie zostaną poproszeni o podzielenie zadania na różne etapy. Następnie
ustalają linię czasu, w celu włączenia jej do codziennych lub tygodniowych zajęć dziecka z autyzmem.
W tym procesie ważne będzie podkreślenie, że powinien on dostarczać wizualnych informacji o
zadaniu i jego krokach. Tego rodzaju informacje mogłyby być również zamieszczane w dzienniku
(zeszycie korespondencji), podkreślając postępy dzieci (zobacz moduł 2 na temat dziennika
korespondencji)
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Ćwiczenia – Moduł 4
ĆWICZENIE 1: Uzgodnienie z rodzicami tego, czego dziecko powinno się nauczyć i jakie
zadania należy wykonać
Opis ćwiczenia: opiekunowie powinni porozumieć się z rodzicami w celu uzgodnienia, czego
dziecko powinno się nauczyć. Następnie, w parach, słuchacze wybierają jedno zadanie i starają
się ustalić, co powinni zrobić, aby wspierać dziecko w jego nauce. Mogliby również wyobrazić
sobie sytuację, w której jedno z nich jest matką lub ojcem, lub obojgiem, a drugie opiekunem,
który szuka pracy.

ĆWICZENIE 2: Wyjaśnienie znaczenia języka figuratywnego i unikanie jego stosowania u dzieci
z autyzmem
Opis ćwiczenia: zaprezentuj słuchaczom, którzy chcą zostać opiekunami dzieci z autyzmem
tekst, z dużym nagromadzeniem języka figuratywnego i poproś ich, aby je wyjaśnili. Próbuj
używać ironii w momencie, kiedy o coś zapytają. Jak możemy odpowiedzieć bez użycia ironii czy
innych postaci mowy? Na zakończenie działania jako rodzaj ewaluacji, przedyskutujcie różnice
pomiędzy językami figuratywnymi i dosłownymi.

ĆWICZENIE 3: Ćwiczenia werbalizowania tego, co ktoś robi (werbalizacja działań)
Opis ćwiczenia: słuchacze mogliby zostać poproszeni o podanie przykładów werbalizacji tego,
co robią. Na przykład, jeden ze słuchaczy prosi o pozwolenie na pójście do łazienki. Następnie
prosimygo o opisanie, dokąd zmierza i tak dalej. Spróbuj znaleźć więcej przykładów, które mogą
być wykorzystane w przypadku dzieci.

ĆWICZENIE 4: Ćwiczenie używania MAKATON z niektórymi czynnościami dnia codziennego
Opis ćwiczenia: słuchacze zostaną podzieleni w pary lub małe grupy i poproszeni o znalezienie
przykładów użycia tego języka, następnie przygotują sytuację, w której użyją języka MAKATON i
zaprezentują krok po kroku grupie. Szkolący może również zasugerować kilka sytuacji, różnych
codziennych zadań, do wyboru. W języku angielskim, kiedy mówimy o opiece zdrowotnej i
opiekunach, używamy wyrażenia "Activity of daily living" (ADLs lub ADL). Jest to również
wyrażenie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, jak na przykład osób z autyzmem.
Niektóre z najbardziej powszechnych i podstawowych zadań związanych z tymi czynnościami to:
higiena osobista, trzymanie moczu i stolca, karmienie, ubieranie, przemieszczanie się, itp. Aby
nauczyć się korzystać z języka MAKATON, uczniowie mogą wybrać na przykład jedną z
podstawowych czynności, takich jak mycie rąk, mycie zębów, kąpiel, czesanie, itp.
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ĆWICZENIE 5: Szkolenie w zakresie stosowania PECS z podstawowymi, codziennymi
zadaniami
Opis ćwiczenia: PECS to "Komunikacja augmentatywna i alternatywna" (AAC). To protokół
oparty na sześciu fazach: 1) jak się porozumiewać, 2) dystans i wytrwałość, 3) różnicowanie
obrazków, 4) budowanie zdań, 5) odpowiadanie na pytanie, i 6) komentowanie. Słuchacze mogą
zostać podzieleni na grupy i każda z nich powinna pracować nad jednym lub kilkoma etapami
protokołu, przygotowując przykład zastosowania PECS w jednym z podstawowych codziennych
zadań.

ĆWICZENIE 6: Jak komunikować się z dziećmi, aby poprawić ich naukę podstawowych
codziennych zadań, jak na przykład mycie rąk
Opis ćwiczenia: opiekunowie mogą spróbować uczyć dziecko mycia rąk poprzez użycie mowy,
języka MAKATON i metodą PECS. Tak więc, w małych grupach, mogą wybrać sposób
komunikowania się i zaprezentować krok po kroku, jak dzieci z autyzmem powinny myć ręce.
Jest to ćwiczenie, które można wykonać z innymi podstawowymi, codziennymi zadaniami.

ĆWICZENIE 7: Jak komunikować dzieciom zmiany, które zostaną wprowadzone w ich otoczeniu
Opis ćwiczenia: W tym ćwiczeniu opiekunowie zostaną poproszeni o znalezienie najlepszych
sposobów komunikowania zmian, które zostaną wprowadzone w środowisku dziecka. Jak taką
zmianę zaplanować? Wówczas opiekunowie będą wiedzieć, jak przygotować zmiany, a czasem
jak ich unikać, w codziennej lub tygodniowej rutynie dzieci z autyzmem.

ĆWICZENIE 8: Podzielenie zadań na etapy i ustalenie linii czasu, aby sięich nauczyć
Opis ćwiczenia: opiekunowie zostaną poproszeni o podzielenie zadania na różne etapy.
Następnie ustalają linię czasu, w celu włączenia jej do codziennych lub tygodniowych zajęć
dziecka z autyzmem. W tym procesie ważne będzie podkreślenie, że powinien on dostarczać
wizualnych informacji o zadaniu i jego krokach. Tego rodzaju informacje mogłyby być również
zamieszczane w dzienniku (zeszycie korespondencji), podkreślając postępy dzieci (zobacz
moduł 2 na temat zeszytu korespondencji).
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MODUŁ 5 – Udział w rozwoju interakcji społecznych u dziecka z autyzmem
5.1 Ważna rola opiekunów w rozwoju społecznym dzieci z autyzmem
W tym module zwrócimy uwagę na przewidywaną rolę opiekunków w społecznym i
interpersonalnym rozwoju dzieci z autyzmem.
W gruncie rzeczy, ten typ dzieci posiada szereg problemów powiązanych z rozwojem interakcji
społecznych. Ponadto, zgodnie z klasyfikacją DSM 5, rozwój ten jest jednym z kryteriów
używanych do diagnozowania ludzi z autyzmem, stwierdzając "utrzymujące się deficyty w
komunikacji społecznej i kontaktach społecznych o różnym podłożu" (zobacz moduł 2 na temat
kryteriów używanych w diagnostyce).
Dlatego też, jako że jest to jeden z poważniejszych problemów związanych z tymi ludźmi,
wczesna interwencja jest uważana za ważny środek do przezwyciężania go. Następnie,
ponieważ opiekunowie zostaliby profesjonalistami sprawującymi pieczę nad każdym typem
dzieci w okresie przedszkolnym, na przykład w pierwszych latach ich życia, pełniliby zasadniczą
rolę w ich ogólnym rozwoju, szczególnie w rozwoju społecznym.
U dzieci z autyzmem mogą również odgrywać ważną rolę w rozwoju ich interakcji społecznych
oraz umiejętności komunikacyjnych, zważywszy na to, że dzieci te mają szereg trudności z
wykonywaniem wszystkiego, co jest związane z komunikacją. Mogą również wsperać ich rozwój
jako przewodnicy, posiadający szczególną wiedzę i umiejętności techniczne, które ułatwiają
odkrywanie ich otoczenia.
W takim znaczeniu, opiekunowie są w stanie wspierać udział tych dzieci w działaniach
rozwijających ich integrację społeczną, tak samo jak wspierają zdobywanie wiedzy na temat ich
najbliższego otoczenia. Innymi słowy, rozwijają wiedzę na temat miejsca, w którym dziecko żyje.
Dodatkowo, opiekunowie mogą również pełnić ogromną rolę w pomaganiu tym dzieciom
w odkrywaniu ich relacji z innymi ludźmi. Zatem po pierwsze powinni zacząć rozwijać
swoją pozytywną relację w kontaktach z dzieckiem, starając się zdobyć jego zaufanie,
akceptując je takim, jakie jest. Z drugiej strony opiekunowie powinni zachować
stanowczość, jednocześnie uważając na to, co i jak mówią dziecku.
Tak więc, po tym jak opiekun zbuduje dobrą relację z dzieckiem, powinien zachęcać je do
nawiązywania kontaktów z innymi dziećmi, co jest jednym ze sposobów na uświadomienie
dziecku z autyzmem istnienia różnych reguł społecznych. Więc jeśli potrafią mówić, powinny być
zachęcane do zaprezentowania się innym dzieciom, używania takich wyrażeń jak "proszę" czy
"dziękuję", czyli dwóch z najbardziej powszechnych i pożądanych czy akceptowanych
społecznie wyrażeń używanych w codziennym życiu.
Ważne jest, aby wyjaśnić, że opiekunowie powinni zwracać uwagę na sposób sprawowania
opieki nad tymi dziećmi, ponieważ wielokrotnie mają one trudności w rozumieniu wszystkich
zasad społecznych, a przede wszystkim tych, które wymagają domyślenia się. Tak czy inaczej,
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wszystkie zasady - nawet te najczęściej wykorzystywane - powinny zostać zwerbalizowane i
wyjaśnione w taki sposób, by uczynić je zrozumiałym dla tego typu dzieci.
Skoro większość dziecięcych zabaw opiera się na naśladownictwie, opiekunowie powinni stać
się swoistym modelem dla dziecka, kimś, za kim będą podążać. Dlatego też powinni zwracać
baczną uwagę na swoje zachowania, ponieważ będą one przez te dzieci powielane.
Co więcej, dla dziecka z autyzmem uważamy za korzystne włączenie go do grupy dzieci
neurotypowych, ponieważ będzie ono naśladować zachowania innych członków tej grupy. W
takim wypadku, za zgodą rodziców, opiekunowie mogliby ułatwić proces socjalizacji tych dzieci i
przyczynić się do ich społecznej integracji.
Niemniej jednak, opiekunowie muszą pamiętać, że dzieci te mają duże problemy z zabawami
polegającymi na udawaniu lub fantazjowaniu.
Powinni też zdawać sobie sprawę z tego, że dzieci te preferują zabawy praktyczne, na przykład
wszystkie gry zręcznościowe (autentyczne i konkretne), przeciwnie do tych, które wymagają
wyobraźni, opierając się na fantazji. Żeby zrozumieć jak różne jest dla dziecka postrzeganie
zabawy, możemy spróbować znaleźć różnice pomiędzy zabawą opartą na konkretach (nie
wymagającą wyobraźni), a zabawą opartą na udawaniu.
Z tego samego powodu - w odniesieniu do głównego tematu tego modułu - fundamentalne
znaczenie dla opiekunów ma również świadomość, że dzieci te będą unikać udziału w grach
zespołowych. W takim razie opiekunowie mogliby odegrać ważną rolę angażując je w tego typu
gry, w celu zwiększenia rozwoju ich umiejętności społecznych.

5.2 Metody ułatwiające dzieciom z autyzmem w uczeniu siępodstawowych
czynności dnia codziennego
Opiekunowie mogą wspierać rozpoznawanie i rozumienie komunikacji werbalnej i niewrbalnej
dzieci, a także pomagać im w rozpoznawaniu tych dwóch sposobów porozumiewania się.
W rzeczywistości ograniczenia w mówieniu, wiele osób z autyzmem jest niewerbalnych, są
również często rozpoznawane jako cecha charakterystyczna dzieci z autyzmem.
Dzieci z autyzmem nie czują się komfortowo, kiedy używa się języka figuratywnego, ponieważ
nie potrafią zrozumieć jego znaczenia. Tak więc opiekunowie powinni zwrócić baczną uwagę na
język, którego używają, powinni unikać, jeśli to tylko możliwe, używania języka figuratywnego
oraz wyrażeń metaforycznych. W każdym razie powinni zawsze starać się wyjaśnić lub
przeformułować wszystko, na język konkretny i jak najbardziej prosty.
I na odwrót, jeśli opiekunowie chcą zostać zrozumieni przez dzieci z autyzmem, powinni unikać
wyrażeń metaforycznych oraz języka figuratywnego. W innym wypadku dzieci mogą mieć
jeszcze więcej trudności z rozwojem rozumienia języka werbalnego a także rozwojem ich
umiejętności komunikacyjnych.
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Jak więc opiekunowie mają porozumiewać się z tego typu dziećmi oraz rozwijać ich umiejętności
komunikacyjne?
Po pierwsze, mogą porozumiewać się z nimi poprzez używanie nie tylko werbalnego sposobu
komunikacji, ale również używając języka niewerbalnego. W dodatku powinni być, w relacjach z
nimi, tak bezpośredni jak tylko to możliwe, unikając metaforycznego i kwiecistego języka.
Po drugie, inną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, jest to, że powinni zwrócić uwagę na
stosowanie negatywnych i pozytywnych zdań, a także być świadomi bardziej prawdopodobnych
interpretacji ich znaczeń przez dzieci, ponieważ mogą, po prostu nie rozumieć ich tak, jak
opiekunowie.
W rzeczywistości używamy czasem negatywnych wyrażeń, żeby dziecko przed czymś ostrzec,
np. „przestań” lub „nie rób tego”52 Jednakże, jeśli naprawdę chcemy zmienić ich zachowanie,
lepiej byłoby zacząć używać w zamian pozytywnych wyrażeń. Jest to na pewno inny sposób
komunikowania się. Tak więc, opiekunowie mogą próbować dowiedzieć się, jak mogą
komunikować się z dziećmi, używając częściej pozytywnych zamiast negatywnych zdań53.
Po trzecie, jeśli tego typu dzieci mają znaczne trudności w rozumieniu tego, co jest
komunikowane w języku werbalnym, prawdopodobnie będą również borykać się z problemami w
integracji społecznej. Nie jest im bowiem łatwo zrozumieć zasady panujące w swoim najblizszym
otoczeniu, a także wszelkiego rodzaju dorozumianej wiedzy społecznej, której uczymy się
poprzez interakcję z innymi ludźmi.
Kolejny raz warto podkreślić, że opiekunowie stają się częścią otoczenia dziecka. Tak więc, od
początku, powinni starannie przygotowywać kanały komunikacji z dzieckiem. Znaczy to, że
będzie to jedna z najważniejszych rzeczy do osiągnięcia podczas wywiadu badawczego. Jest to
bowiem okazja, podczas której nawiązują pierwszy kontakt z dzieckiem autystycznym (patrz
moduł 1). W podobnym tonie, jeśli dziecko zostało już zdiagnozowane jako autystyczne,
opiekunowie powinni zwrócić uwagę na to, w jaki sposób rodzice na to reagują. W takim
przypadku powinni być świadomi faz, które większość rodziców musi przejść, gdy otrzymują taką
diagnozę.
Po tych pierwszych krokach, w których opiekunowie otrzymują potwierdzenie o sposobach
interakcji społecznej dziecka i jego rodziców, powinni być również świadomi swojej roli jako
52

Por. "How to Use Positive Language With Kids With Autism", Cara Batema, uaktualnione 26 września 2017.
Źródło: https://howtoadult.com/use-positive-language-kids-autism-11172.html
53Opis

ćwiczenia: podać listę negatywnych zdań dla opiekunów (patrz “How negative language impacts
kids and why ‘no’ should be limited”, Kara Carrero: https://karacarrero.com/parenting-without-sayingno/; oraz “It’s Science. Dropping negative language improves child behaviour”, Alana Pace, 16 grudnia
2019:
https://parentingfromtheheartblog.com/negative-language-impacts-children/).
Następnie
słuchacze powinni zastąpić je pozytywnymi zdaniami. Następnie mają sobie wyobrazić sytuację, w
której zwykle używają negatywnych zdań, jak na przykład mówiąc "przestań", i zastąpić je innymi
zdaniami, aby stać się bardziej pozytywnym w relacjach z dzieckiem, przekazując im więcej pewności
siebie i zaufania.
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czynników ułatwiających ich rozwój54. W tym celu powinni zaproponować rodzicom wiele działań
w celu poprawy rozwoju społecznego ich dziecka.
W ten sam sposób opiekunowie powinni przygotowywać dziecko do sytuacji codziennych w ich
życiu. Tak więc, ważne jest, aby wyposażyć dziecko w podstawową wiedzę na temat tych
sytuacji, poprzez wskazanie mu różnych sposobów doświadczania tych najbardziej
spodziewanych, tym tych, które dotyczą wszelkiego rodzaju interakcji społecznych lub
interpersonalnych oraz wnioskowania.
Na tym etapie opiekunowie, powinni mieć możliwość samodzielnego doboru zabaw
adekwatnych do każdej sytuacji, to znaczy zabaw społecznych odpowiednich dla rozwoju
społecznego dziecka. Można powiedzieć, że dobrane w ten sposób zabawy nie tylko lepiej
rozwijają dziecko, ale też są dla niego bardziej interesujące.
Dlatego ważne jest dla opiekunów, aby wiedzieć jaka jest specyfika dziecka oraz co czyni go
wyjątkowym. W rzeczywistości potrzeby dziecka autystycznego mogą być bardzo zróżnicowane.
Dlatego tak ważne jest przyjęcie jako punktu wyjścia, dla każdego rodzaju interwencji, swoiste
korzyści konkretnego dziecka (patrz moduł 2). Zabawy, w tym rozumieniu, muszą być wybierane
zgodnie z jego potrzebami.
Kiedy opiekunowie wchodzą w kontakt z dzieckiem, ważne jest, aby dostosowali swoje
zachowania do zachowań dziecka, a nie odwrotnie. Nie oznacza to jednak, że nie będą usiłowali
nauczyć dziecka tego co zostało zaplanowane i uzgodnione z rodzicami. Czasem również
uzgodnionego z dzieckiem, jeśli oczywiście jest w stanie zrozumieć, czego będzie uczone.
54T

Istnieje kilka modeli interpersonalnego lub społecznego rozwoju. Jako przykładu użyjemy tu szybkiego
przeglądu sześciu etapów rozwoju moralnego Kohlberga. Jego teoria zakłada trzy poziomy w
następujący sposób: "Przedkonwencjonalny" (Poziom 1); "Konwencjonalny" (Poziom 2); i
"Postkonwencjonalny" (Poziom 3). Każdy poziom obejmuje dwa stadia, w sumie sześć: "Orientacja
posłuszeństwa i kary (egocentryzm) " (Stadium 1); "Orientacja własnych korzyści" (Stadium 2); "
Porozumienie interpersonalne i zgodność " (Stadium 3); "Orientacja autorytetu i ładu społecznego"
(Stadium 4); "Orientacja umowy społecznej" (Stadium 5); i "Etyczne zasady uniwersalne" (Stadium 6)
(porównaj
"Kohlberg's
stages
of
moral
development",
źródło:
https://www.cs.mcgill.ca/~rwest/wikispeedia/wpcd/wp/k/Kohlberg%2527s_stages_of_moral_developm
ent.htm; zobacz "Desenvolvimento moral de Piaget a Kohlberg", by Lucila Fini, 1991). Istnieje również
kilka modeli związanych z rozwojem relacji interpersonalnych. W związku z tym podamy tu jako
przykład teorię podejmowania perspektywy Selmana zakładającej istnienie pięciu etapów lub
poziomów: “nieodróżnianie” (od 3 do 6 roku życia); “odróżnianie fizyczne i psychiczne” (od 5 do 9);
“autorefleksja” (od 7 do 12); “wzajemność” (od 10 do 15); i “socializacja” (od 14 roku życia wzwyż)
(zobacz "Level of Social Perspective Taking and the Development of Empathy in Children:
Speculations from a Social‐Cognitive Viewpoint", Robert L. Selman, 1975; zobacz "Perspective taking:
A review of research and theory extending Selman's developmental model of perspective taking",
Theo Elfers, Jack Martin, i Bryan Sokol, 2008; zobacz "Perspectives on Perspective Taking: How
Children Think About the Minds of Others", S.A.J. Birch i in., 2016; zobacz "Desenvolvimento
interpessoal e moral", Joaquim Coimbra, 1990). Przykład pasującego ćwiczenia, powiązanego z
etapami w teorii Selmana, można znaleźć tutaj: "Selman’s levels of perspective-taking", źródło:
http://www.psychbug.co.uk/Selman%E2%80%99s%20levels%20of%20perspective-taking.htm
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W tym module, jak wiemy, głównym tematem jest wiedza na temat zasad społecznych
niezbędnych do dalszej integracji społecznej dziecka autystycznego. Tego rodzaju dzieci mają
zwykle wiele trudności w radzeniu sobie ze wszystkimi rzeczami związanymi z interakcjami
interpersonalnymi i społecznymi.
Wraz ze wzrostem komunikacji opiekuna z dzieckiem, można ją również ulepszyć w kontaktach
z innymi ludźmi. Jeśli dziecko nabyło z opiekunem więcej umiejętności komunikacyjnych,
dających wgląd w zachowania komunikacyjne innych ludzi, będzie ono bardziej przygotowane
do częstszego komunikowania się z innymi ludźmi, co będzie dobrym sposobem na zrozumienie
panujących zasad społecznych.
W rzeczywistości możemy powiedzieć, że język jako kompetencja, ogólnie rzecz biorąc, jest
nabywany w kontekście, w pewnych sytuacjach społecznych. Istotnie, możliwe jest zdobycie
niektórych umiejętności językowych bez komunikacji, ale możemy założyć, że są one zazwyczaj
nabywane społecznie. W końcu to kontekst określa lub wyjaśnia znaczenie słów i wyrażeń
używanych na co dzień.
Tak więc, pomimo oczywistości tego stwierdzenia, prawdą jest, że znaczenie nie zawsze zostaje
wychwycone przez autystyczne dzieci, ale są one w stanie je zrozumieć, jeśli tylko będą
rozumiały sytuację, kontekst. W skrócie, możemy założyć, że te dzieci są w stanie zrozumieć te
wyrażenia, jeśli tylko nauczą się ich znaczenia (zobacz na przykład idiomy i wyrażenia
idiomatyczne opisywane w trzecim module)55.
W każdym razie nabywanie przez dziecko umiejętności społecznych, będzie zawsze zależało od
poziomu jego zdolności poznawczych (patrz moduł 2). Poziom ten będzie miał kluczowe
znaczenie dla jego zrozumienia sytuacji, jak również dla jego zakresu języka werbalnego i
niewerbalnego (zobacz moduł 3). Możemy powiedzieć, że rozwój jego umiejętności społecznych
będzie powiązany, ale nie współzależny, z jego lingwistycznymi i językowymi umiejętnościami
tak bardzo, jak jego możliwości komunikacyjne.
Te umiejętności i możliwości są wyrażane nie tylko w formie pisemnej i ustnej (słuchanie,
mówienie, czytanie i pisanie), ale też za pomocą innych środków, na przykład obrazków. Dlatego
są to jedne z najważniejszych aspektów sprawowanej opieki, które należy udoskonalać, zgodnie
z zaleceniami rodziców oraz programu nauczania z nimi uzgodnionemu, w celu rozwoju
integracji społecznej dziecka.
Aby podkreślić wagę integracji społecznej i powiązanych z nią tematów, należy zarzeć wszelkie
postępy i działania w zeszycie korespondencji (dziennik) (patrz moduł 2).
Może to również ułatwiać rozwój komunikacji pomiędzy opiekunem a rodzicami, którzy
wykorzystując tę wiedzę, mogą również omawiać wszystkie postępy poczynione przez dziecko
autystyczne.
55Opis

ćwiczenia: na początku prosimy opiekunów o zastanowienie się, w jaki sposób te idiomy i
wyrażenia idiomatyczne są nabywane przez dzieci w ogóle. Po drugie prosimy ich, aby zastanowili się,
czy ze względu na ich specyfikę są lub nie są trudne dla dzieci z autyzmem. Po trzecie,
przeprowadzamy dyskusję, w jaki sposób możemy wyjaśnić te dzieciom znaczenie tych wyrażeń
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5.3 Opiekun jako aktywator umiejętności komunikacyjnych dziecka i jego
rozumienia zasad społecznych
Ustaliliśmy ogólne znaczenie opieki nad dziećmi w rozwoju umiejętności społecznych dzieci, ale
musimy również jeszcze bardziej podkreślić jego znaczenie dla pełnego rozwoju dzieci z
autyzmem.
Dlatego wczesna diagnoza spektrum autyzmu, zwykle określanego jako ASD56, ułatwi opiekę,
która ma być świadczona w celu rozwijania wszystkich umiejętności dziecka, a tym samym jego
integracji społecznej, w tym w szkole57. Tak więc opiekunowie mogą upozorować dla dziecka
różne konteksty społeczne, używając metody scenariusza społecznego, w celu uczenia go
poprzez pokazywanie mu czym jest ograniczenie w różnych interakcjach społecznych.
Sytuacje te mogą być również powiązane z nauką podstawowych czynności dnia codziennego
(zobacz moduł 3), w tym jednak przypadku z głównym naciskiem na naukę podstawowych
codziennych interakcji społecznych. Mogą to być proste sytuacje jak powitanie czy
56Wszystkie

pytania związane z oznaczeniami w tych dziedzinach mogą budzić kontrowersje. Zobacz
"Terminologia, język i autyzm", opracowane we współpracy z ChildIN, dokument podpisany i
zatwierdzony przez konsorcjum na "Spotkaniu integracyjnym w Paryżu" 14 listopada 2018. Jest to
interesująca kwestia do przedyskutowania w tym module, ponieważ mamy również do czynienia z
oznaczeniami społecznymi. Podobnie ważne jest, aby wiedzieć, że jest kilka oznaczeń
“zatwierdzonych” przez "społeczność autystyczną" (kontrowersyjnym może być również nazwanie
tego “społecznością”), i inne oznaczenia jak dotąd nie „zaaprobowane”, często wykorzystywane w
wielu różnych kontekstach społecznych. Te różnice mogą również pojawiać się w każdej narodowej
lub / i językowej społeczności, lub między nimi, jak na przykład oznaczenie "Perturbações do Espetro
do Autismo" (PEA), w Portugalii, i "Transtorno do Espectro Autista" (TEA), w Brazylii. Portugalia i
Brazylia są dwoma krajami, w których językiem oficjalnym jest portugalski. Te, PEA i TEA, są
równoważnymi oznaczeniami w języku portugalskim dla "Zaburzeń ze spektrum autyzmu" (ASD).
Dlatego też moglibyśmy rozbudować ćwiczenie (zobacz ćwiczenie zaproponowane w następnym
przypisie) dotyczące sposobu zaprezentowania się o: opiekunów, rodziców i dzieci. Może to być dobre
ćwiczenie, aby być bardziej świadomym różnych oznaczeń i sposobów widzenia, w tym autyzmu
(porównaj “'Autystyczny' czy 'ma autyzm'? Dlaczego słowa mają znaczenie i jak je rozumieć”, Fiona
Churchman, uaktualnienie 25 listopada 2019: https://www.abc.net.au/life/autistic-or-has-autism-whywords-matter-and-how-to-get- HYPERLINK "https://www.abc.net.au/life/autistic-or-has-autism-whywords-matter-and-how-to-get-it-right/10903768"HYPERLINK
"https://www.abc.net.au/life/autistic-orhas-autism-why-words-matter-and-how-to-get-it-right/10903768"
HYPERLINK
"https://www.abc.net.au/life/autistic-or-has-autism-why-words-matter-and-how-to-get-itright/10903768"it-right/10903768).

Opis ćwiczenia: w małych grupach słuchacze zostaną poproszeni, aby zaprezentować swoje
wcześniejsze wyobrażenie autyzmu. W skrócie, powinni przedstawić grupie czym był dla nich autyzm
przed rozpoczęciem tego kursu. Następnie klasa może omówić konstrukcję wyobrażeń społecznych na
temat autyzmu, a także przeanalizować język używany do wyznaczania wszystkich pojęć związanych z
tym stanem, w tym konkretnych terminów używanych do określania osób i dzieci z rozpoznaniem
autyzmu.
57
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podziękowanie komuś, ale mogąto również być bardziej złożone sytuacje, jak na przykłąd dialog
z innymi ludźmi. Tak więc opiekunowie mogą stwarzać sytuacje, w których dzieci mają przywitać
się z kimś i zapytać o jego imię. Tego rodzaju sytuacja może być bardzo trudna dla dzieci
autystycznych, o ile mają trudności z zabawami polegającymi na udawaniu lub używaniu
wyobraźni. W każdej sytuacji, każde osiągnięcie w zadaniu lub jakikolwiek postęp dokonany
przez dziecko, powinny być nagradzane.
Ponadto opiekunowie mogliby tworzyć różne scenariusze społeczne, korzystając na przykład z
publikacji Carol Gray “Historyjki społeczne”, w celu ułatwienia dziecku zrozumienia, co powinno
być powiedziane lub zagrane w konkretnych sytuacjach społecznych. Następnie, dziecko będzie
w stanie nauczyć się odpowiedniego wzorca postępowania dla każdej z sytuacji społecznych
oraz stosować je w różnych kontekstach58.
W ten sam sposób uświadamiamy dziecko, że może robić użytek z tych samych wyrażeń i
dostosowywać je w różnych kontekstach. W rzeczywistości przecież, znaczenie słowa lub
wyrażenia, tak jak sytuacja lub zachowanie, są ściśle powiązane z kontekstem. W takim
wypadku, możemy nawet powiedzieć, że znaczenie jest niczym innym jak znaczeniem
kontekstowym (zobacz moduł 3 na temat idiomów i wyrażeń idiomatycznych).
Po ukończeniu tego modułu opiekunowie będą w stanie pomóc dzieciom z autyzmem w rozwoju
ich interakcji społecznych. W związku z tym, aby to osiągnąć, chcielibyśmy zaproponować
pewne działania lub ćwiczenia praktyczne.
Podczas ćwiczeń proponowany scenariusz, czy "Historia społeczna", rozwijające umiejętności
społeczne dziecka, powinien być zawsze do niego dostosowany, by uniknąć niezrozumienia.
Dlatego też opiekunowie powinni być wystarczająco elastyczni, kiedy starają się nawiązywać z
nimi komunikację, w celu ułatwienia rozwoju umiejętności społecznych dzieci z autyzmem.
W tym celu ważne jest, aby interakcję rozpoczynać od tego, co dziecko uważa za interesujące.
Dzięki temu będzie ono łatwiej angażować się w działania grupowe, biorąc pod uwagę, że są
one związane z jego własnymi zainteresowaniami.
Te działania grupowe mogą być pozorowane przez opiekuna lub przeprowadzane w
rzeczywistych warunkach komunkacyjnych, w które dziecko będzie zaangażowane (zobacz
"Leuven Involvement Scale for Young Children").
Tak więc, wykorzystanie tej skali może być dobrym sposobem dla opiekunów do obserwowania
zainteresowań dzieci 59. Mogą być oczywiście poinformowani o ich zainteresowaniach, podczas
58Opis

ćwiczenia: dzielimy klasę i każda z małych grup ma za zadanie napisać „historyjkę społeczną”,
którą zaprezentuje klasie. W tym celu mogliby zapoznać się z przykładami zaprezentowanymi w
publikacji Carol Gray "The New Social Story Book, Revised and Expanded 15th Anniversary Edition:
Over 150 Social Stories that Teach Everyday Social Skills to Children and Adults with Autism and their
Peers". Od 1990 roku rozwija ona "Historyjki społeczne" dla dzieci i dorosłych z autyzmem (patrz
"Przegląd" na swojej stronie internetowej, pobrany z https://carolgraysocialstories.com/social-stories/).

59Opis

ćwiczenia"Leuven Involvement Scale for Young Children" jest skalą opierającą się na 5 poziomach,
od braku zaangażowania ("Niezwykle niska", poziom 1) do jego całkowitego zaangażowania w
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wywiadu badawczego, przez rodziców (zobacz moduł 1), ale mogą również zdobywać te
informacje poprzez obserwację dzieci podczas pierwszych kontaktów. Powinniśmy więc
podkreślić wagę tych pierwszych obserwacji, które, wraz z informacjami dostarczonymi przez
rodziców, mogą być swego rodzaju punktem wyjścia do określenia i uzgodnienia rzeczy, które
mają być zapisane w zeszycie korespondencji (dzienniku).
Interakcje grupowe mogą obejmować nie tylko inne dzieci, ale też dorosłych. Chociaż, w obu
przypadkach, będą polegać na wiedzy (zarówno tych dzieci jaki i dorosłych) na temat autyzmu i
na tym, w jaki sposób mogą wchodzić w interakcje z tego rodzaju dziećmi. Jednak ta wiedza nie
zawsze jest wystarczająca. Dlatego ważne jest, aby uzyskać informacje na temat instytucji lub
organizacji zajmujących się promowaniem świadomości społecznej na temat autyzmu.
Niezależnie od tego, pomimo ich istnienia i działań, ważne jest podkreślenie, że wsparcie
udzielane osobom z autyzmem może różnić się w zależności od kraju, w którym jest
prowadzone60.
Pomimo tych wszystkich różnic w wiedzy określonej społeczności na temat autyzmu, musimy
podkreślić ważną rolę, jaką opiekunowie mogą odgrywać w rozwoju społecznym dzieci z
autyzmem. Materiały treningowe ChildIN zostały stworzone dla tego celu. Dlatego opiekunowie
powinni towarzyszyć dziecku z uwagą, gdy doświadcza rzeczywistych interakcji z innymi ludźmi,
aby pomóc mu w lepszej komunikacji. W takim przypadku, możliwe jest przećwiczenie rozwoju
wspólnej uwagi z dzieckiem, przygotowując szereg ćwiczeń, w porozumieniu z rodzicami,
rozwijając związane z tym umiejętności61.

działania, nawet do tego stopnia, że nie zauważa niczego innego w trakcie działania ("Niezwykle
wysoka", poziom 5). Dzielimy klasę na małe grupy. Następnie omawiane są różne poziomy
zaangażowania oraz podawane przykłady na każdy z tych poziomów. Na koniec, grupy prezentują je
klasie (zobacz "How To Apply The Leuven Scales In Practice. Stop using wellbeing and involvement
as another observation checklist", źródło: https://famly.co/blog/management/leuven-scales/). W
prezentacji tych poziomów, mogą używać języka werbalnego, ale mogąteż wykorzystać inne sposoby
komunikacji. Ćwiczenie to może być również wykorzystane do symulacji i refleksji na temat relacji
między opiekunem a rodzicami, mogliby w takim wypadku omówić to, co należy zanotować w zeszycie
korespondencji odnośnie zaangażowania dziecka.
60W

przypadku projektu ChildIN, istnieją różnice pomiędzy krajami, w których tego typu wsparcie jest
wprowadzane. Ponadto moglibyśmy dodać, że są również istotne różnice między innymi krajami
europejskimi w ogóle. Ponadto wsparcie to może również się zmieniać, biorąc pod uwagę miejsce, w
którym ktoś mieszka, pomimo założenia o ujednoliceniu na szczeblu krajowym, ponieważ nierzadko
zdarza się, aby znaleźć różnice między miastami lub regionami tego samego kraju (zobacz moduł 2 na
temat tworzenia zespołów medyczno - społecznych).

61Opis

ćwiczenia: rozwój wzajemnej uwagi można poprawić poprzez kilka ćwiczeń. Byłyby to również
ćwiczenia na temat interakcji. Na przykład, pomiędzy opiekunem a dzieckiem, w parze opiekun –
dziecko, ale również w innych rodzajach par, biorąc pod uwagę interakcje pomiędzy dzieckiem z
autyzmem a innym dzieckiem lub osobą, jak również pomiędzy dzieckiem a grupą. Tak więc, w celu
poprawy umiejętności społecznych dziecka, po pierwsze, opiekunowie będą w stanie zrozumieć, w jaki
sposób mogą rozwijać swoją wspólną uwagę z dzieckiem. Po drugie, muszą również zrozumieć swoją
rolę w promowaniu wspólnej uwagi między dzieckiem a innymi ludźmi. Dlatego też jako słuchacze,
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W rzeczywistości dzieci z autyzmem mają szereg trudności w określaniu różnic w różnych
kontekstach, tak więc niezwykle istotne jest dla nich posiadanie wiedzy, że ta sama aktywność
może być wykonywana w różnych kontekstach (zobacz na przykład mycie rąk).
Analogicznie, ważne jest również, aby dziecko rozumiało, że działania przygotowane dla jego
rozwoju społecznego powinny być powtarzane z pewną regularnością, aby umożliwić jego
asymilację.
Ważne jest również, aby uświadomić dziecku, że czynności te mogą być wykonywane w różnych
kontekstach, a także w różnych sytuacjach. W tym przypadku wyzwaniem dla opiekunów jest to,
jak zrównoważyć stare i nowe procedury. Celem tego jest, aby dziecko nabyło nowe
umiejętności, w szczególności umiejętności społeczne, ale także nowe procedury, aby było w
stanie stawić czoła zmianom zachodzącym w jego otoczeniu.
Jak już wiemy, zmiany zawsze występują w środowisku fizycznym dziecka, jak na przykład w
mieście, w którym żyje, tak samo jak w jego otoczeniu społecznym (zobacz moduł 3 na temat
wprowadzania zmian w rutynach dzieci z autyzmem).
Jest jeszcze jedna rzecz, która zmienia się bardzo często. W tym przypadku mówimy o
emocjach. Mogą one zmieniać się bardzo często w ciągu dnia. Dlatego też, jest to temat, który
powinien zostać dokładnie przeanalizowany przez opiekunów, w celu zrozumienia nie tylko
swoich własnych emocji i uczuć, ale również, tych które doświadcza dziecko i jego rodzice.
Podczas wywiadu badawczego te umiejętności mogą mieć szególne znaczenie, ponieważ
wszyscy zaangażowani w wywiad ludzie będą polegać na swoim pierwszym wrażeniu na temat
drugiego (zobacz moduł 1)62.
Skupiając się na emocjach, ważnym byłoby również ich reguralne ćwiczenie, ponieważ tym
samym dostarczamy dziecku możliwość zrozumienia ich znaczeń oraz asymilacji. W tym celu,
opiekun może sporządzić arkusz do rejestracji postępów dziecka w rozpoznawaniu i wyrażaniu
emocji.

mogą szkolić się samodzielnie. Po pierwsze, mogą imitować wspólną uwagę z innym słuchaczem. Po
drugie, mogą zostać poproszeni o obserwację i analizę rozwoju wspólnej uwagi pomiędzy innymi
parami. Po trzecie, klasa może przedyskutować rozwój wspólnej uwagi nie tylko poprzez skupienie
uwagi na przykładach klasowych, ale również poprzez wyobrażenie sobe jak wspólna uwaga może
być usprawniania u dziecka z autyzmem w prawdziwym otoczeniu.
62Activity

description: Opis ćwiczenia: opiekunowie zostaną poproszeni, aby zidentyfikować uczucia i
emocje na fiszkach. Następnie, będą musieli wybrać jedno uczucie lub emocję, aby wyjaśnić to klasie.
Na koniec powinni omówić, w jaki sposób mogą radzić sobie z różnymi uczuciami lub emocjami w
pierwszych kontaktach z dzieckiem i rodzicami. W ten sam sposób mogą przedyskutować w jaki
sposób mogliby uczyć dzieci
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TABELA 6: ARKUSZ REJESTRACJI EMOCJI ROZWIJANYCH U DZIECKA63

W ten sposób może on stać się częścią dziennika korespondencji (zob. moduł 2), gdzie opiekun
i rodzice mogą uzgadniać określone zadania wykonywane w celu usprawniania interakcji
społecznych dziecka. Punktem wyjścia do rozwijania socjalizacji dziecka, będą zainteresowania
przez nie manifestowane, w tym przypadku związane z nimi emocje, które mogą być
obserwowane i „ćwiczone” zgodnie z wymaganiami rodziców. W rzeczywistości kontrola
naszych emocji, w miarę możliwości, jest ważnym aspektem w komunikacji się z innymi ludźmi.
Co więcej, możemy porozumiewać się za pomocą emocji nawet efektywniej, kiedy używamy
języka niewerbalnego. Tak więc dzieci mogą uczyć się lepszej komunikacji poprzez ćwiczenie
wyrażania emocji. Musimy jednak pamiętać, że czasem stają się one trudne do opanowania
(zob. Tabela rejestracji kryzysów w module 2).
Zdolność do komunikowania się jest niezwykle ważna dla dziecka podczas interakcji i zabaw z
innymi dziećmi, oraz ogólnie z ludźmi. Tak więc innym zagadnieniem, które powinno się
zanotować w zeszycie korespondencji mogą być gry, od tych, w które dziecko gra w pojedynkę
po gry zespołowe. Ponadto, kiedy mówimy o grach zespołowych, powinniśmy wziąć pod uwagę
fakt, że wiążą się one z różnymi umiejętnościami społecznymi i komunikacyjnymi. Dlatego
możemy powiedzieć, że dzieci mogą nauczyć się zasad określonej społeczności za pomocą
zabawy, gry. W znaczeniu tym, uczą się rozumienia zasad poprzez zatracenie się w zabawie, co
nie zawsze jest łatwe, ponieważ zasady te czasem są umowne, pozbawione wszelkich
odniesień do uniwersalnych podstaw. W istocie, na przykład, "ta sama" gra może być
rozgrywana przy użyciu innych zasad w różnych krajach. Co więcej, jedynie wraz z rozwojem
międzynarodowych spotkań, jak na przykład współczesnie Igrzyska Olimpijskie, uzgodnione
zostały wszelkie regulaminy dotyczące zasad konkretnych gier (w celu zrozumienia zobacz 6
etapów rozwoju moralnego Kohlberga).
Tak więc, we wszystkich grach, zasady mogą być zidentyfikowane, ale nie zawsze racjonalnie
rozumiane. Dlatego ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z procesu opracowywania zasad gier
zespołowych. W życiu codziennym, z jednej strony, nasze zasady są uzgadniane w odniesieniu
do pewnego rodzaju ramy, w której konkretne role są przypisane do konkretnego gracza, jednak
ludzie, z drugiej strony, zawsze postępują zgodnie z nowymi zasadami podczas swoich

63Opis

ćwiczenia: karta rejestracji emocji może być wypełniana wspólnie przez opiekuna i rodziców. W
rzeczywistości karta ta może być również pomocna w identyfikowaniu i rozumieniu swoich emocji
przez dziecko. Może to więc sprawić, że część program moze zostać zrealizowana wspólnie z
rodzicami dziecka. Biorąc pod uwagę fakt, że mamy do czynienia z dziećmi w okresie przed
rozpoczęciem obowiązku szkolnego (ale mogą być również starsze), podamy tylko przykłady kilku
emocji. To znaczy, tych najbardziej powszechnych, jeśli możemy coś takiego powiedzieć o emocjach i
uczuciach. Działałania zaproponowane tutaj będą polegać na wypełnieniu karty rejestracji emocji,
zgodnie z studium przypadku lub wideo przedstawionym klasie przez trenera. Ćwiczenie to może być
również wykonane w małych grupach
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interakcji64. Wówczas, podczas wywiadu badawczego, można to wykorzystać jako rodzaj
regulacji i odniesienia dla opiekunów i rodziców, jak również przy uzupełnianiu zeszytu
korespondencji. Co więcej, może to być również regulacja dla opiekunów i dzieci, kiedy będą
musieli stawić czoła różnego rodzju interakcjom z innymi ludźmi.
Dlatego też dziennik komunikacji (dziennik) jest tak ważny. Może on bowiem pełnić funkcję
swoistego „mediatora” pomiędzy opiekunem a rodzicami. Ostatecznie został stworzony po to by
mogli zapisywać w nim wszystko, co dotyczy nauki i opieki sprawowanej nad dzieckiem, a także
tego, co powinno być zapamiętane w miarę potrzeby. Tak więc w zeszycie tym znajdziemy
wszystkie wykonane działania, jak również postępy dziecka, które są najważniejszą sprawą do
uzgodnienia. W późniejszym czasie zeszyt ten będzie jednym z narzędzi używanych przez
opiekuna do ułatwienia sobie kontaktów z rodzicami.
Wtedy też, naturalne będzie znalezienie tam wszystkich rzeczy związanych z rozwojem
społecznym dziecka, jak jego umiejętności społeczne i zdolności komunikacyjne, a także jego
zachowania podczas uczestniczenia w działaniach grupowych. W każdym razie, dla rozwoju
zdolności dziecka do komunikowania się, potrzebne jest nauczenie go rozumienia zasad każdej
interakcji społecznej, wskazując na ich formalną i nieformalną istotę. Zasad tych można nauczyć
się samodzielnie poprzez przyswojenie zasad różnych gier odgrywanych w jego otoczeniu lub
poprzez uczestnictwo w zespołach, oraz poprzez kształtowanie, uzgadnianie i rozumienie ich
zasad.
W tym przypadku musimy rozróżnić zasady gry, od jej celów. Może to być okazja do zobaczenia
sposobu w jaki możemy powiązać autyzm z kreatywnością, szczególne, gdy mamy do czynienia
z grami opartymi na odgrywaniu ról, które mogą być trudne dla dzieci z autyzmem.
Następnie, w celu poprawy umiejętności gry dziecka, ważne jest by zorganizować szczególne
miejsce, w którym dziecko mogłoby nauczyć się grać w różne gry oraz przyswajać ich zasady
(zob. Moduł 3 na temat tworzenia bezpiecznego otoczenia). Ten rodzaj nauki moze być równiez
zanotowany w dzienniku korespondencji (dziennku), z refleksją nad rozwojem rozumienia gier
przez dziecko. Może to być okazja do rozwijania umiejętności społecznych potrzebnych do
grania w różne gry, na różnych poziomach socjalizacji: pojedyncze, w parze, równoległe i

Opis ćwiczenia: opiekunowie mogą zabrać dziecko do teatru, który jest przestrzenią idealną do
odgrywania konkretnych interakcji społecznych. W rzeczywistości, podczas tych interakcji, jak w życiu
codziennym, ludzie prezentują się innym ludziom. Erving Goffman, na przykład, jest socjologiem, który
używał teatru w celu przeanalizowania interakcji ludzi w różnych ramach społecznych (zob. "The
Presentation of Self in Everyday Life"). Jednak, jak już wiemy, dzieci z autyzmem mają problem z
identyfikacją innych ludzi (zob. “Theory of Mind”). Tak więc wspieranie społecznych interakcji dziecka
poprzez teatr, może być drogą do rozumienia przez nie istnienia innych. Zatem wizyta w teatrze, jeśli
została odpowiednio przygotowana na przyjęcie tego typu dziecka, moze być dla niego bogatym
doświadczeniem
(zob.
“Autism:
a
guide
for
theatres”:
https://www.autism.org.uk/professionals/others/theatre.aspx). Działanie to może być również
wykorzystane do omówienia świadomości społeczności na temat specyfiki dzieci z autyzmem.
64
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wspólne gry. Biorąc pod uwagę różnice w rodzajach gier, opiekunowie muszą wiedzieć, jak je
wybrać w zależności od stopnia socjalizacji dziecka65.
W końcu relacja opiekuna z rodzicami i dzieckiem jest sama w sobie wynikiem szczególnej
interakcji społecznej, z dwoma powiązanymi ze sobą rozmówcami: z jednej strony, opiekuna z
rodzicami (zob. moduł 1); z drugiej strony, opiekuna z dzieckiem (zob. moduł 2). Ważne jest
również, by nie zapominać o zespołach medyczno – społecznych, które są innym możliwym
rozmówcą dla opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi z autyzmem.
Podczas świadczenia opieki, opiekunowie mogą zabierać dzieci w różne miejsca publiczne lub
do szczególnych miejsc, jak np. sklep, oczywiście za zgodą rodziców. Tak więc, mogą zabirać
dziecko w konkretne miejsca o ile rodzice uznają to za dobre doświadczenie. Dlatego, że gdy
wychodzisz z dzieckiem może ono wchodzić w interakcje z innymi ludźmi i innymi dziećmi w
innych miejscach niż w domu, po raz kolejny musimy przypomnieć o niezbędnej zgodzie
rodziców, aby to zrobić. Aby przygotować dzieci na nowe otoczenie, możemy powiedzieć mu co
się stanie, poprzez wykonywanie z nim ćwiczeń za pomącą różnych „historyjek społecznych”
(zob. powyżej odnośniki do publikacji Carol Gray). Wychodzenie na zewnątrz, można
powiedzieć, może być na przykład świetnym sposobem do zapewnienienia dziecku umiejętności
niezbędnych do odkrycia swojego miasta, tak aby w przyszłości mogło samodzielnie chodzić do
szkoły.
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ćwiczenia: możemy zapytać słuchaczy o, ich zdaniem, najlepszą charakterystykę miejsca do
zabawy (zob. moduł 3). Następnie w parach mogą wybrać grę i upozorować jej przebieg z dzieckiem z
autyzmem. Na koniec powinni omówić specyfikę interakcji społecznych potrzebnych do zagrania w
wybraną grę, a także umiejętności komunikacyjnych wypracowanych przez jej odtwarzanie. Krótka
uwaga o rodzaju gier wybieranych w trakcie tego zadania: warto jest zrównoważyć wybór słuchaczy
pomiędzy grami zespołowymi a izolowanymi (w pojedynkę) (zobacz na przykład “The power of play. A
research summary on play and learning”, by Rachel E. White: https://mcm.org/wpcontent/uploads/2015/09/MCMResearchSummary1.pdf), w celu przeanalizowania ich różnic i
podobieństw na forum klasy.
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TABELE I DANE- Moduł 5
Tabela 6 – Karta rejestracji emocji rozwijanych u dziecka
OPIS ROZWIJANYCH EMOCJI
DATA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
GODZINA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1) OZNACZENIE EMOCJI

ZAREJESTRUJ CO ZOSTAŁO ZROBIONE

2) OZNACZENIE EMOCJI

ZAREJESTRUJ CO ZOSTAŁO ZROBIONE

3) OZNACZENIE EMOCJI, ITD.

ZAREJESTRUJ CO ZOSTAŁO ZROBIONE
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Ćwiczenia – Moduł 5
ĆWICZENIE 1: Przekształcanie zdań negatywnych w pozytywne
Opis ćwiczenia: podać listę negatywnych zdań dla opiekunów (patrz “How negative language
impacts kids and why ‘no’ should be limited”, Kara Carrero: https://karacarrero.com/parentingwithout-sayingno/; oraz “It’s Science. Dropping negative language improves child behaviour”,
Alana Pace, 16 grudnia 2019: https://parentingfromtheheartblog.com/negative-languageimpacts-children/). Następnie uczestnicy powinni zastąpić je pozytywnymi zdaniami. Następnie
mają sobie wyobrazić sytuację, w której zwykle używają negatywnych zdań, jak na przykład
mówiąc "przestań", i zastąpić je innymi zdaniami, aby stać się bardziej pozytywnym w relacjach
z dzieckiem, przekazując im więcej pewności siebie i zaufania.

ĆWICZENIE 2: Nauka idiomów i wyrażeń idiomatycznych
Opis ćwiczenia: na początku prosimy opiekunów o zastanowienie się, w jaki sposób te idiomy i
wyrażenia idiomatyczne są nabywane przez dzieci w ogóle. Po drugie prosimy ich, aby
zastanowili się, czy ze względu na ich specyfikę są lub nie są trudne dla dzieci z autyzmem. Po
trzecie, przeprowadzamy dyskusję, w jaki sposób możemy wyjaśnić dzieciom znaczenie tych
wyrażeń.

ĆWICZENIE 3: Reprezentacje społeczne w autyzmie oraz język używany do oznaczania osób i
dzieci z rozpoznanym autyzmem
Opis ćwiczenia: w małych grupach uczestnicy zostaną poproszeni, aby zaprezentować swoje
wcześniejsze wyobrażenie autyzmu. W skrócie, powinni przedstawić grupie czym był dla nich
autyzm przed rozpoczęciem tego kursu. Następnie grupa może omówić konstrukcję wyobrażeń
społecznych na temat autyzmu, a także przeanalizować język używany do wyznaczania
wszystkich pojęć związanych z tym stanem, w tym konkretnych terminów używanych do
określania osób i dzieci z rozpoznaniem autyzmu.

ĆWICZENIE 4: Pisanie “historyjek społecznych” w celu rozwijania umiejętności społecznych
osób z autyzmem
Opis ćwiczenia: dzielimy grupę i każda z małych grup ma za zadanie napisać „historyjkę
społeczną”,
którą zaprezentuje całej grupie. W tym celu mogliby zapoznać się z przykładami
zaprezentowanymi
w publikacji Carol Gray "The New Social Story Book, Revised and Expanded 15th Anniversary
Edition: Over 150 Social Stories that Teach Everyday Social Skills to Children and Adults with
Autism and their Peers". Od 1990 roku rozwija ona "Historyjki społeczne" dla dzieci i dorosłych z
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autyzmem
(patrz
"Przegląd"
na
swojej
https://carolgraysocialstories.com/socialstories/).

stronie

internetowej,

pobrany

z

ĆWICZENIE 5: Obserwacja zaangażowania dziecka
Opis ćwiczenia: "Leuven Involvement Scale for Young Children" jest skalą opierającą się na 5
poziomach, od braku zaangażowania ("Bardzo niska", poziom 1) do jego całkowitego
zaangażowania w działania, nawet do tego stopnia, że nie zauważa niczego innego w trakcie
działania ("Bardzo wysoka", poziom 5). Dzielimy grupę na małe grupy. Następnie omawiane są
różne poziomy zaangażowania oraz podawane przykłady na każdy z tych poziomów. Na koniec,
podgrupy prezentują je całej grupie (zobacz "How To Apply The Leuven Scales In Practice. Stop
using wellbeing and involvement
as another
observation checklist", źródło:
https://famly.co/blog/management/leuven-scales/). W prezentacji tych poziomów, mogą używać
języka werbalnego, ale mogą też wykorzystać inne sposoby komunikacji. Ćwiczenie to może być
również wykorzystane do symulacji i refleksji na temat relacji między opiekunem, a rodzicami,
mogliby w takim wypadku omówić to, co należy zanotować w dzienniku komunikacji odnośnie
zaangażowania dziecka.
ĆWICZENIE 6: Rozwój wzajemnej uwagi i sposobów interkacji
Opis ćwiczenia: rozwój wzajemnej uwagi można poprawić poprzez kilka ćwiczeń. Mogą to być
ćwiczenia na temat interakcji. Na przykład, pomiędzy opiekunem, a dzieckiem, w parze opiekun –
dziecko, ale również w innych rodzajach par, biorąc pod uwagę interakcje pomiędzy dzieckiem z
autyzmem, a innym dzieckiem lub osobą, jak również pomiędzy dzieckiem, a grupą. Tak więc, w
celu poprawy umiejętności społecznych dziecka, po pierwsze, opiekunowie będą w stanie
zrozumieć, w jaki sposób mogą rozwijać swoją wspólną uwagę z dzieckiem. Po drugie, muszą
również zrozumieć swoją rolę w promowaniu wspólnej uwagi między dzieckiem, a innymi ludźmi.
Dlatego też uczestnicy, mogą szkolić się samodzielnie. Po pierwsze, mogą imitować wspólną
uwagę z innym uczestnikiem. Po drugie, mogą zostać poproszeni o obserwację i analizę rozwoju
wspólnej uwagi pomiędzy innymi parami. Po trzecie, grupa może przedyskutować rozwój
wspólnej uwagi nie tylko poprzez skupienie uwagi na przykładach grupowych, ale również
poprzez wyobrażenie sobie jak wspólna uwaga może być usprawniania u dziecka z autyzmem w
prawdziwym otoczeniu.
ĆWICZENIE 7: Rozumienie emocji i uczuć
Opis ćwiczenia: opiekunowie zostaną poproszeni, aby zidentyfikować uczucia i emocje na
fiszkach. Następnie, będą musieli wybrać jedno uczucie lub emocję, aby wyjaśnić to grupie. Na
koniec powinni omówić, w jaki sposób mogą radzić sobie z różnymi uczuciami lub emocjami w
pierwszych kontaktach z dzieckiem i rodzicami. W ten sam sposób mogą przedyskutować w jaki
sposób mogliby uczyć dzieci, dając im wskazówki, jak wyrażać różne emocje i uczucia, a w
szczególności ich manifestację podczas zachowań prowokacyjnych i sytuacji kryzysowych
(zobacz moduł 2)
Projekt ChildIN

Data wydania: 20/01/2020

Produkt Intelektualny 4 – Wytyczne i Zestaw Szkoleniowy (Podręcznik
Szkoleniowy)

Strona 60 of 64

ĆWICZENIE 8: Identyfikacja i zrozumienie emocji w celu ich rejestracji
Opis ćwiczenia: karta rejestracji emocji może być wypełniana wspólnie przez opiekuna i
rodziców. W rzeczywistości karta ta może być również pomocna w identyfikowaniu i rozumieniu
swoich emocji przez dziecko. Może to więc sprawić, że część programu może zostać
zrealizowana wspólnie z rodzicami dziecka. Biorąc pod uwagę fakt, że mamy do czynienia z
dziećmi w okresie przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego (ale mogą być również starsze),
podamy tylko przykłady kilku emocji. To znaczy, tych najbardziej powszechnych, jeśli możemy
coś takiego powiedzieć o emocjach i uczuciach. Działania zaproponowane tutaj będą polegać na
wypełnieniu karty rejestracji emocji, zgodnie ze studium przypadku lub wideo przedstawionym
grupie przez trenera. Ćwiczenie to może być również wykonane w małych grupach.

ĆWICZENIE 9: Teatr jako sposób na zrozumienie i rozwój interakcji społecznych
Opis ćwiczenia: opiekunowie mogą zabrać dziecko do teatru, który jest przestrzenią idealną do
odgrywania konkretnych interakcji społecznych. W rzeczywistości, podczas tych interakcji, jak w
życiu codziennym, ludzie prezentują się innym ludziom. Erving Goffman, na przykład, jest
socjologiem, który używał teatru w celu przeanalizowania interakcji ludzi w różnych ramach
społecznych (zob. "The Presentation of Self in Everyday Life"). Jednak, jak już wiemy, dzieci z
autyzmem mają problem z identyfikacją innych ludzi (zob. “Theory of Mind”). Tak więc
wspieranie
społecznych interakcji dziecka poprzez teatr, może być drogą do rozumienia przez nie istnienia
innych. Zatem wizyta w teatrze, jeśli została odpowiednio przygotowana na przyjęcie tego typu
dziecka, może być dla niego bogatym doświadczeniem (zob. “Autism: a guide for theatres”:
https://www.autism.org.uk/professionals/others/theatre.aspx). Działanie to może być również
wykorzystane do omówienia świadomości społeczności na temat specyfiki dzieci z autyzmem.
ĆWICZENIE 10: Wyobrażenie przestrzeni do zabawy stworzonej do interakcji i komunikacji
z dziećmi z autyzmem
Opis ćwiczenia: możemy zapytać uczestników, o ich zdaniem, najlepszą charakterystykę
miejsca do
zabawy (zob. moduł 3). Następnie w parach mogą wybrać grę i upozorować jej przebieg z
dzieckiem
z autyzmem. Na koniec powinni omówić specyfikę interakcji społecznych potrzebnych do
zagrania
w wybraną grę, a także umiejętności komunikacyjnych wypracowanych przez jej odtwarzanie.
Krótka uwaga o rodzaju gier wybieranych w trakcie tego zadania: warto jest zrównoważyć wybór
uczestników pomiędzy grami zespołowymi, a izolowanymi (w pojedynkę) (zobacz na przykład
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“The power of play. A research summary on play and learning”, by Rachel E. White:
https://mcm.org/wpcontent/uploads/2015/09/MCMResearchSummary1.pdf),
w
celu
przeanalizowania ich różnic i podobieństw na forum grupy.
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