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Bine ați venit la modulul 16 al setului de instrumente NES

În acest modul observăm instrumente și resurse specifice pentru a fi utilizate cu 
cursanții cu TSA.

Obiective

Până la finalizarea acestui modul, veți putea:

 selectați și prioritizați o serie de instrumente și activități pe care să le utilizați 
cu cursanții cu TSA

 utilizați și adaptați în mod senzitiv o serie de instrumente și activități cu 
cursanții TSA în contextul meu

 înțelegeți că aceste instrumente și activități sunt esențiale pentru deblocarea 
potențialului cursanților cu TSA

Instrumente practice pentru TSA
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Introducere

Programul este clar conturat astfel încât profesorii să cunoască 
toate responsabilitățile zilnice?

Da NuProgram

Există locuri pentru elevi pentru a depune lucrările finalizate?

Materialele de lucru sunt într-o zonă centrală?

Materialele unui elev sunt ușor accesibile și marcate clar pentru 
el sau ea?

Zonele de joacă sau de agrement sunt cât mai mari posibil? Sunt 
departe de zona de ieșire?

Sunt departe de zonele și materialele la care elevii nu ar trebui 
să aibă acces în timpul liber?

Limitările zonelor sunt clare?

Poate profesorul să observe zona din toate celelalte zone ale 
clasei?

Rafturile din zona de joacă sau de agrement sunt aglomerate cu 
jucării și jocuri care sunt rupte sau nimeni nu le folosește?

Există spațiu pentru munca individuală și de grup?

Zonele de lucru sunt situate în locații care nu distrag atenția?

Zonele de lucru sunt marcate pentru a găsi propriul drum?

Există zone de lucru consistente pentru acei elevi care au nevoie 
de ele?

Profesorul are acces vizual facil la toate zonele de lucru?

Da NuZone de lucru

Folosesc fotografii în timpul lecțiilor mele? Grafice?

Afișez indicii vizuale într-un mod simplu?

Ofer instrucțiuni simple?

Da Nu

Conștientizarea responsabilității

În această secțiune, vă veți întreba despre modul în care practicile dvs. actuale sunt 
adaptate la elevii TSA.

Vă rugăm să răspundeți la întrebările de mai jos, iar în timp ce răspundeți, gândiți-
vă cum se raportează la elevii TSA.
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Introducere

Deține elevul suficiente informații pentru a putea finaliza o 
sarcină cât mai independent posibil?

Determinarea și organizarea materialelor ajută la transmiterea 
direcțiilor către un elev?

Materialele sunt prezentate într-o manieră organizată?

Există prea multe materiale prezentate la un moment dat?

Primește un elev suficient de mult ajutor pentru a finaliza o 
sarcină cu succes?

Sunt mesajele adecvate alese specifice stilului și nivelului de 
învățare al unui elev?

Sunt prezentate mesajele înainte ca el să răspundă incorect?

Modulul de predare a fost structurat astfel încât un elev să nu 
primească solicitări neintenționate?

I se oferă elevului un feedback clar cu privire la răspunsurile sau 
comportamentele corecte și incorecte?

Sunt consecințele și întăritorii pentru comportamente clarificate 
elevului?

Urmează aceștia imediat comportamentul dorit?

Profesorul primește atenția elevului înainte de a oferi indicații?

Limbajul verbal este folosit specific unui nivel de înțelegere al 
elevilor și sunt gesturi conectate cu instrucțiuni verbale pentru a 
ajuta un elev să înțeleagă când are dificultăți în a înțelege?

Da NuMetoda de Predare

Programele individuale ale elevilor iau în considerare nevoile 
elevilor pentru orele de pauză, consolidare, activități nepreferate 
urmate de activități preferate?

Programul ajută un elev la schimbări - unde să meargă și ce să 
facă?

Programul ajută un elev să știe unde și când să înceapă și să 
încheie o sarcină?

Cum sunt semnalate tranzițiile și schimbările în activitate? sună 
cronometrul? inidcă direcția? elevul monitorizează ceasul?

Programul este reprezentat într-o formă ușor de înțeles de către 
elev?
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Introducere

Întrebări reflexive

Cum ar putea tehnicile de mai sus să facă o diferență în viața elevilor? 


Vizitați site-ul: https://teacch.com/structured-teaching-teacch-staff/ pentru a 
învăța despre predarea structurată.

Este această consolidare oferită destul de frecvent?

Sunt întăritorii bazați pe nivelul de înțelegere și motivație al 
elevului?
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Studiu de caz

Un interviu cu un profesor autist care îi învață pe elevii autiști

Urmează să citiți un interviu cu un profesor. Acest profesor le predă elevilor TSA. 
Profesorul este, de asemenea, autist.

Citiți interviul de mai jos. Apoi notați un punct de interes din fiecare dintre 
răspunsurile la următoarele întrebări la care a răspuns intervievatul:

1.


2. 


3. 


4. 


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14. 


15. 


16. 


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.

Interviu: (1) Când ai fost diagnosticat cu Autism?

Profesor: M-am auto-diagnosticat ca având NLD (dizabilitate de învățare 
nonverbală) (despre care am crezut în mod greșit că este exclusiv pentru Autism – 
un motiv bun pentru a obține un diagnostic profesional, nu un diagnostic web) în 
facultate, ceea ce mi-a adus multă liniște sufletească și înțelegere de sine. (Și m-a 
ajutat să fac pace cu trecutul meu.) În jurul vârstei de 30 de ani am luat în cele din 
urmă decizia de a obține diagnosticul formal. (Am avut dreptate și am greșit în 
egală măsură: am NLD, dar sunt și în spectrul autismului.)
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(Nu învăț din indicii de mediu sau modele sociale.)


Gimnaziul și Liceul au fost dure. Am fost victima unei agresiuni semnificative. Copiii 
sunt răi.  Am luat în considerare schimbarea școlilor (am mers la școala publică), 
dar am decis să renunț.  În schimb, m-am scufundat în interesele mele: 
calculatoare, limbi străine, trupă de muzică, teatru tehnic. Bullying-ul se întâmplă 
în timpul orelor nestructurate din zilele școlare.  Nu am fost niciodată nestructurat, 
participând la mai multe materii și activități extracurriculare decât au fost ore în zi. 
(Aș fi putut folosi clepsidra timpul lui Hermione pe atunci....) Nu numai că mi-a 
oferit structură și scop, dar mi-a servit ca o barieră de succes în lupta cu chinuitorii.

Interviu: (5) Ești îngrijorat că dacă școala unde lucrezi știe că ești autist slujba ta ar 
fi în pericol?

Profesor: Aș fi îngrijorat dacă un angajator ar afla că am fost Autist înainte de a 
avea o șansă de a dovedi că sunt un profesor bun, asta da. Preocupările legate de 
problemele mele de comunicare la acest job au venit în contextul "apreciem 
pasiunea ta, dar..." am dovedit deja, de mai multe ori, ca sunt un profesor bun care 
obține rezultate excelente cu elevii care sunt considerați dificili. Ulterior, am 
observat că trebuie să mă re-dovedesc, deoarece cuvintele paraprofesionalilor mei 
NT (neurotipici) (uneori nu doar în cadrul comunicării în sala de clasă) aveau mai 
multă greutate decât a mea. Am motive să cred că am trecut peste asta acum, dar 
îmi rămâne întipărit în minte. Știu că trebuie să muncesc mai mult și uneori asta 
mă enervează.  Din fericire, am o conducere și paraprofesioniști care mă susțin în 
munca pe care o fac și care respectă faptul că o abordez dintr-o perspectivă autistă 
(chiar dacă aceștia nu înțeleg întotdeauna această perspectivă.) Nu am fost 
întotdeauna atât de norocos și sunt permanent recunoscător pentru asta.

IInterviu: (6) Tu spui, " cu acomodarea potrivită.." poți da câteva exemple care ajută?

Am primit diagnosticul pentru că am avut o mulțime de probleme în comunicarea 
eficientă la locul de muncă, și am fost consemnat în scris pentru asta.  
Supraveghetorii mei încercau să lucreze cu mine, dar mi-era teamă că îmi voi 
pierde slujba.  Nu a fost prima slujbă la care mi s-a întâmplat asta.  Problemele pe 
care colegii mei le adresau către administrare  erau obsedant de familiare: tonul 
vocii mele, incapacitatea mea de a citi tonul din vocea altora, răspunsurile mele 
rapide, care nu au sens și par frustrate.  A fost un model pe care l-am văzut înainte 
și care nu a avut niciodată succes oprindu-se sau schimbându-se.  

Interviu: (2) De ce preferi să rămâi anonim?

Profesor: Deocamdată, cel puțin, vreau să mențin controlul asupra dezvăluirii.  De 
asemenea, pentru intimitate. Web-ul este public și rămâne acolo pentru totdeauna.  
Eu nu sunt confortabil cu nimic despre mine, fie că este legat de handicap sau nu, 
fiind așa.  Nu am nimic semnificativ pe web sub numele meu real.

Interviu: (3) Cum ai ajuns să predai?

Profesor: Cred că e în sângele meu.  Tata e profesor.  Îmi amintesc că eram în clasa 
întâi, când toată lumea vrea să fie ofițeri de poliție și pompieri: am vrut să fiu 
profesor de educație specială. Am obținut o diplomă în Psihologie. Am lucrat ca un 
paraprofesional în timp ce mi-am luat diploma de Master în Educație.  Sunt 
certificat în nevoi speciale intensive și educație pentru surzi/orbi.

Interviu: (4) Ați vorbi despre copilăria dvs. și despre cum autismul a afectat-o?

Profesor: Am fost stereotipul "micul profesor". Mama spune că în copilărie cuvântul 
meu preferat a fost "de fapt.” Am avut prieteni în copilărie, și dacă părinții mei 
crezut că relațiile mele cu aceștia erau oarecum inactive, nu am observat acest 
lucru.  Nu aveam alt standard de relații și eram mulțumit cu ceea ce aveam.  Mama 
mea a încercat în zadar să modeleze interacțiuni sociale mai adecvate.
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Profesor: Utilizarea comunicării scrise ori de câte ori este posibil.  Acest lucru îmi 
dă libertatea doar să abordez întrebările care trebuie abordate, ceea ce înseamnă 
că sunt mai susceptibil să fiu mai clar, deoarece pot dedica resursele necesare 
pentru a lua în perspectivă și timp de procesare. Întâlniri regulate. Nu recepționez 
lucrurile întâmplător decât dacă muncesc din greu pentru a acorda atenție la tot 
ceea ce se întâmplă. Acest lucru este imposibil atunci când clasa dvs. este 
răspândită între mai multe locații.  Întâlnirile regulate îmi dau șansa să mă asigur 
că suntem cu toții pe aceeași lungime de undă la sfârșitul fiecărei zile și să aplanez 
orice conflict înainte de a scăpa de sub control. Eficacitatea  se bazează pe ... 


Comunicare directă din partea personalului. Acest lucru este destul de probabil cel 
mai greu de acomodat și cel mai important. Îi rog pe toți cu care lucrez să fie 
direcți cu mine și toți aprobă. Dar a spune și a face nu sunt același lucru.  
Majoritatea NT considercă că este imposibil să fie atât de direcți pe cât am nevoie 
deoarece pot să citesc limbajul lor non-verbal. Este o adevărată lipsă de 
comunicare.  Sunt incredibil de norocos că am personal auxiliar care poate umple 
acest gol în comunicare. Unele dintre noile mele asistente încep să învețe, de 
asemenea, și am început să învăț să deslușesc trăsăturile lor individuale.  


Am persoane la care pot apela care mă ajută în comunicare. Am 2 colegi în care pot 
avea încredere pentru a realiza lucruri atunci când sunt preocupat de modul în 
care le-am aflat sau de care nu sunt sigur dacă am ratat vreun indiciu de la 
altcineva.  Desigur, acest lucru nu ajută atunci când sunt orb la faptul că a existat 
ceva despre care ar trebui să fiu preocupat în primul rând, dar cel puțin ar reduce 
multitudinea de mine antipersonal potențiale. De asemenea, aceștia sunt oameni 
care pot asculta ceea ce eu nu aud din fabrica de zvonuri (pentru că nu o voi auzi 
niciodată) și mă pot avertiza despre minele antipersonal pe care nu le cunosc.  

Interviu: (7) Care sunt cele mai frecvente percepții greșite cu care vă confruntați în 
încercarea de a preda acestei categorii de populație?

Profesor: Top cinci concepții greșite folosite de administratori, paraprofesioniști, 
părinți și membri ai comunității care îmi îngreunează munca

 Că elevii mei nu pot fi capabili să aibă control asupra (sau un cuvânt 
semnificativ) a ceea ce se va întâmpla cu viața lor

 Faptul că majoritatea elevilor mei nu pot fi niciodată pe deplin independenți 
(nu pot trăi singuri, nu pot munci cu normă întreagă) înseamnă că nu ar trebui 
să ne deranjăm să-i învățăm viața în comunitate și abilitățile profesionale

 Că elevii mei sunt imprevizibili sau periculoși
 Că un elev care poate prezenta un comportament provocator în mediul școlar 

nu ar trebui să-i fie permis în această comunitate, deoarece ar putea prezenta 
același comportament provocator. (Acest fapt mă enervează cu adevărat, pentru 
că nu-l învață pe copil nimic util. Alocă-mi personal adecvat să se ocupe de 
comportamentul acestora; nu penaliza copilul.

 Că elevii mei ar trebui să fie compătimiți.

Interviu: (8) Ai fost surprins de capacitatea fiecărui copil?

Profesor: Am educat un elev care avea mai multe abilități decât au susținut 
evaluările lor? Absolut. Am avut vreodată un elev care face mai multe progrese 
într-un an decât am anticipat și a trebuit să modific calea IEP prin care trecea? Îmi 
place când se întâmplă asta! Dacă am predat vreodată unui elev care poate nu are 
multe abilități care pot fi evaluate formal, dar care mi-a îmbogățit clasa în atât de 
multe alte moduri?  Tot timpul.  Nu-mi place cuvântul "surprins" - este ceva legat.

Interviu: (9) Cum te descurci cu comportamentul auto-vătămător?

Profesor: Comportamentul nu apare într-un vid și tot comportamentul este 
comunicarea.  SIB (comportament auto-vătămător) are de obicei o componentă 
senzorială, dar o FBA (evaluarea comportamentului funcțional) va da răspunsuri.
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Trebuie să privim mediul, strategiile de comunicare ale elevilor și antecedentele și 
consecințele. Care este cauza stresului? Cum putem învăța elevul să facă față într-
un mod mai eficient? În general, suporturile de comportament pozitiv sunt cele 
mai eficiente, dar trebuie individualizate pentru a fi eficiente. Ceea ce este întăritor 
pentru un elev poate fi adversiv față de altul. Comportamentul nu apare într-un vid 
și nu putem încerca să-l tratăm ca un singur întreg.

Interviu: (10) Poți descrie unele dintre problemele senzoriale cu care te confrunți și 
modul în care acestea îți influențează viața și munca?

Profesor: Abia recent am stăpânit într-adevăr rutine de încredere în viața de zi cu 
zi.  Dușul a fost o experiență senzorială dificilă pentru mine de ani de zile. Încă mai 
am probleme cu spălarea dinților și folosirea aței dentare, dar lucrez la asta.  
Mănânc alimente destul de insipide (deși, din cauza alergiilor alimentare, dieta 
mea este atât variată cât și monotonă față de cea a majorității), deoarece nu-mi 
pasă prea mult de mirosuri sau gusturi semnificative. Am devenit mai tolerant la 
diferite texturi vestimentare decât eram când eram mai tânăr. Încă mă sperie 
anumite texturi, dar repertoriul meu s-a extins semnificativ de la "amestecul de 
bumbac/poli" pe care l-am purtat când eram mai tânăr.

La locul de muncă, eu dețin controlul asupra mediului vizual, deoarece eu sunt 
profesorul clasei. Astfel că păstrez un contact vizual destul de discret, atât pentru 
binele meu, cât și al elevilor mei.  Orice conversații se desfășoară în afara orei de 
curs în afara clasei, ceea ce ne ajută cu adevărat pe toți să ne concentrăm în clasă. 
Asistentul meu știe să mă ignore când vorbesc de unul singur, ceea ce este 
strategia mea principală de auto-calmare (încerc să fac asta în afara sălii de clasă, 
când pot.) Mă stimulez atunci când am nevoie. La fel și elevii mei. Nu consider 
(stimularea) ca un impact deosebit asupra muncii noastre. Aduc jucării de stimulare 
sau stau așezat pe podea în timpul întâlnirilor (stau în spatele clasei, astfel încât să 
nu fie perturbator.)

Dacă nu sunt, fac față mult mai ușor.

Interviu: (11)	Există lucruri specifice pe care sugerezi că școlile le pot face pentru 
a-și ajuta elevii?

Profesor: Cred că multe școli realizează prima jumătate a acestui puzzle foarte 
bine.  Aceștia au programe senzoriale proactive: realizați această activitate după 
acest interval pentru această perioadă de timp. Și au programe reactive: dacă 
observați acest comportament, oferiți aceste opțiuni pentru această perioadă de 
timp. Cele mai bune dețin un amestec din cele două. Situațiile în care programele 
tind să rateze notarea sunt cele care trec la alt nivel: învățarea elevului să 
recunoască când sistemul senzorial începe să se deregleze și ce să facă în acest 
sens. Există câteva programe potrivite pentru a preda această abilitate: Programul 
de Alertă(TM) este probabil cel mai popular. Eu personal, sunt fan al Scalei 
Incredibile de 5 Puncte, deoarece elevii o pot aplica mai mult decât sistemul lor 
senzorial și pentru că are o metaforă mai flexibilă (culori, numere, pot folosi.)

Interviu: (12) Care este părerea ta cu privire la stimulare?

Profesor: Eu stimulez. Elevii mei stimulează. Nu voi opri un elev să stimuleze. 
Asistentul meu (singurul NT din clasă, bietul de el) subliniază în mod frecvent că 
toată lumea stimulează, doar că societatea a declarat stimulii NT acceptabili social 
și stimulii în spectrul autist inacceptabili. Acestea fiind spuse, există, de asemenea, 
elevi care demonstrează comportamente de auto-stimulare care nu sunt auto-
calmante, ci mai degrabă un precursor sau începutul unui comportament stresat 
sau în afara controlului. Este extrem de important să-ți cunoști elevul și să cunoști 
diferența dintre aceste două tipuri de comportamente. Într-o situație, elevul își 
folosește propriile strategii de imitare pentru a se destresa, iar în cealaltă situație 
elevul indică începutul pierderii controlului, iar mediul sau factorii de stres.
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Interviu: (13) Ați asistat vreodată la tratamentul unui elev la care v-ați opus?

Profesor: Mi-ar plăcea să spun "nu", dar da, am asistat. De cele mai multe ori este 
vorba de a nu acorda suficient timp de așteptare și suprasolicitare. Devin incredibil 
de frustrat de modul în care elevii care nu se adaptează ușor social, mai ales dacă 
au comportamente provocatoare, tind să fie lăsați pe dinafară în favoarea copiilor 
"mai ușori". Dar, de asemenea, da, am văzut și ceea ce întrebi cu adevărat. Am văzut 
elevi mișcați fizic sau imobilizați atunci când nu ar fi trebuit.  Sunt instruit în 
utilizarea metodelor de mobilizare fizică, și da, am fost nevoit să folosesc această 
metodă. Îmi place? Nu. Este vreodată alegerea mea să-l folosească? Nu. O voi folosi 
ca ultimă soluție pentru a păstra elevii în siguranță? Absolut. Și aș prefera să fiu 
chemat de 100 de ori și să fiu rugat să fac acest lucru decât să existe persoane care 
nu sunt instruite și care nu știu să facă asta să fie puși să o facă.  Acest fapt poate 
duce doar la răniri, traume și, eventual, moarte.  Și nu mi-e frică să-l numesc așa 
cum îl văd.  Am raportat colegii la administrație și, atunci când este necesar, am 
depus rapoarte 51a (rapoarte de abuz sau neglijare.) Există anumite beneficii 
atunci când ai un sentiment general de dreptate și corectitudine.

Interviu: (14) Există vreo metodologie pe care o preferați și de ce?

Profesor: Răspunsul scurt la această întrebare este nu. Sunt foarte precaut în 
legătură cu orice program care spune că o anumită metodologie este potrivită 
pentru toți elevii cu diagnostic x.  Nu cred că este adevărat. Rolul profesorului este 
acela de a fi familiarizat cu amploarea instrumentelor de instruire care există și de 
a găsi (sau adapta) instrumentul potrivit pentru elevul individual pentru a învăța 
abilitatea specifică. Pentru un elev, aceasta ar putea fi un proces discret de formare 
de probă pentru a învăța să participe la direcțiile date în ASL. Pentru un alt elev, 
acela poate fi un curriculum fonetic pentru a învăța să citească. Un al treilea elev ar 
putea învăța vocabularul în contextul natural al unui plasament de muncă in 
comunitate.

Am nevoie de date fiabile preluate zilnic cu privire la rezultatele elevilor. Nu există 
o metodă corectă sau greșită; nici măcar nu cred că există cea mai bună metodă. 
Întrebarea este dacă metoda utilizată îi învață în mod eficient pe elevi abilitatea 
dorită și există o singură modalitate de a răspunde la această întrebare: date.

Interviu: (15) Există metodologii care credeți că sunt dăunătoare?

Profesor: Aversiunile, utilizarea repetată a oricărei forme de pedeapsă (inclusiv 
pauzele,) constrângerile folosite ca un instrument de programare, spre deosebire 
de o procedură de urgență. Dacă o faci în mod regulat, ceva nu este în regulă.

Interviu: (16) Cum lucrați cu un curriculum având în vedere nevoile disparate ale 
elevului dvs.?

Profesor: Răspunsul scurt este raportul bun între personal și asistenți competenți. 
De asemenea, folosirea principiilor Design Universal pentru Învățare. Prin 
diferențierea modului în care interacționez cu fiecare elev și cu sprijinul 
paraprofesional pentru comportament și preluarea de date, pot avea trei elevi 
implicați într-un cadru de grup. Pot avea un al patrulea elev, cu sprijin 
paraprofesional suplimentar, implicat în același material cu noi și conectat la 
grupul ca și capabil. Dacă numărați, sunt 3 angajați și 4 elevi. Tocmai ți-am descris.

Interviu: (17) Într-o lume ideală în care Autismul nu purta stigmat și se vorbea 
deschis despre a fi autist, există lucruri specifice care ți-ar permite să-ți faci treaba 
mai bine?

Profesor: Aș dori să pot lucra cu elevii mei cu privire la înțelegerea culturii autiste 
și a comunității autiste. Școala mea se descurcă foarte bine învățându-i pe elevii 
noștri surzi despre cultura Surzilor și identitatea Surzilor. Cred că am putea face 
același lucru pentru elevii Autiști. Aș vrea să fac asta să se întâmple, și știu că 
nimeni altcineva nu o va face,
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Dar ar necesita să fii deschis despre a fi autist și nu sunt pregătit pentru asta încă. 
Am încredere în administrația mea și în cei pe care i-am numit, dar nu mă simt 
confortabil să lucrez cu restul colegilor mei ca persoană autistă, ceea ce ar trebui 
să fac pentru a putea face acest lucru pentru acești elevi.  E ceva ce vreau să fac, 
dar nu încă. Într-o zi, sper.

Interviu: (18) Ce sfătuiți oamenii care se gândesc să intre în domeniul educației 
speciale? E ceva ce ți-ai fi dorit să fi știut când erai la început?

Profesor: Lucrați cu copii cu dizabilități înainte de a merge în școli.  Lucrați la mai 
multe școli (sau cu copii din mai multe programe) înainte de a începe să predați.  
Unul dintre dezavantajele de a fi în școli, mai ales că majoritatea profesorilor 
lucrează ca paraprofesioniști până ce își obțin diploma, este că lucrezi cu un elev 
sau un grup de elevi ani întregi. Există adesea doar una sau două săli de clasă cu 
învățământ special în clădire.  Am avut mult prea multe experiențe de oameni care 
au lăudat profesori pe care îi cunosc ca fiind mediocri în cel mai bun caz, pentru că 
nu au niciun standard cu care să-i compare. Trebuie să cunoașteți cât mai mulți 
elevi și profesori, înainte de a vă opri la un anumit subset specific de persoane, o 
școală și o sală de clasă în care doriți să lucrați. Cel mai important, petreceți timp 
lucrând cu copii în curs de dezvoltare. Veți avea nevoie de această referință pentru 
suport, astfel încât să puteți recunoaște ce este un nonsens tipic vârstei și ce este 
de fapt un comportament care trebuie abordat.  Avem tendința de a dobândi 
viziune de tunel în educația specială; asigurați-vă că nu vă puneți ochelari de orb 
până când nu trebuie.

Interviu: (19) Ce îi sfătuiți pe părinți să caute pentru copiii care nu vorbesc care 
caută o școală bună?

Profesor: Nu se poate fără a cunoaște elevul cu nevoi speciale sau obiectivele sale. 
Eu pot să vă spun ce caut într-o școală unde aș lua în considerare să lucrez.  

Singurul lucru care îmi transmite semnale de alarmă și mă face să stau departe 
este o școală care crede că există o metodă potrivită pentru a învăța toți elevii.  Pe 
scurt, nu există așa ceva.  În plus față de asta, eu caut dovezi că personalul de acolo 
știe să folosească suporturi de imagine și sisteme tehnologice de comunicare de 
înaltă și joasă intensitate, nu doar pentru programe, ci și integrate în activitatea de 
zi cu zi: educație, timp liber/timp de socializare, specialități, prânz etc.  Pentru un 
elev dintr-o clasă mai mare, caut dovezi ale abilităților funcționale și învățării 
bazate pe comunitate, nu doar folosind imagini pentru a reprezenta și activități 
comunitare funcționale cu joc de roluri, ci de fapt să ies din școală și să merg în 
comunitatea locală și să învăț abilitățile în mediul real.

Interviu: (20) Dacă ai putea crea o "școală de vis" cum ar arăta aceasta?

Profesor: Școala visurilor mele ar avea mediul fizic, metodologiile educaționale, 
colegii, și profesorii și asistenții instruiți corespunzător pentru a oferi fiecărui elev 
acces la curriculum-ul educațional general și la orice alte servicii de care ar avea 
nevoie pentru a fi de succes ca adult: indiferent de cum arată asta pentru fiecare 
elev în parte.  Școala visurilor mele nu este doar o școală, ci o serie de opțiuni 
pentru fiecare elev, astfel încât opțiunea potrivită să fie întotdeauna disponibilă.  
Această opțiune s-ar schimba în mod natural în timp, pe măsură ce copilul crește și 
nevoile sale se schimbă și nimeni nu ar pune la îndoială necesitatea.

Interviu: (21) Ați avut cazuri de părinți sau alt personal care au pus la îndoială 
competența unui copil din clasa dvs.?

Profesor:  A existat un fost administrator care îmi spunea ca un elev nu contează 
pentru că familia lui va avea grijă de el după absolvire și să îmi concentrez toată 
atenția și resursele pe un alt elev care, a spus ea, de fapt avea o șansă de a fi pe 
deplin independent. Practic am ignorat-o. Acum lucrează amândoi în comunitate cu 
sprijin.
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Întrebări reflexive

Acum comparați cu articolul de mai jos: 

Ce asemănări și diferențe de opinie și experiență puteți identifica?

https://autisticnotweird.com/story-of-an-
autistic-teacher/


Acest interviu a apărut inițial pe site-ul web: 


https://emmashopebook.com/2013/02/04/an-interview-with-an-autistic-teacher-who-
teaches-autistic-students/

Interviu: (22) Ați întâlnit vreun părinte care a pus la îndoială competența?

Profesor:  Nu direct, dar cu siguranță am cunoscut părinți care au subestimat 
abilitățile academice sau de independență ale copilului lor.

Interviu: (23) Cum ai tratat această situație?

Profesor: Nu judec, pentru că nu pot.  Nu pot să mă pun în pielea lor. Eu văd doar 
copilul lor la școală. Știu doar ce face copilul lor într-un singur mediu și înțeleg 
bine că elevii se vor prezenta diferit în medii diferite. Voi încuraja conectarea la 
domiciliu; voi oferi sprijin; voi oferi informații și date. Dar nu voi judeca, pentru că 
nu știu cu adevărat

https://autisticnotweird.com/story-of-an-autistic-teacher/
https://autisticnotweird.com/story-of-an-autistic-teacher/
https://emmashopebook.com/2013/02/04/an-interview-with-an-autistic-teacher-who-teaches-autistic-students/
https://emmashopebook.com/2013/02/04/an-interview-with-an-autistic-teacher-who-teaches-autistic-students/
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Problema 2:

Comunicarea și orientarea unui profesor au fost ambigue și ușor de ratat/
neclare.


Utilizați toate informațiile pe care le dețineți despre ASD pentru a enumera 
cinci moduri de a face comunicarea și orientarea clare și mai puțin ambigue.

Problema 1: Ce ai face?

Un profesor se așteptă ca copiii să comunice /să interacționeze între ei. Acest 
profesor a cerut copiilor să lucreze împreună fără a lua în considerare nevoile 
lor sociale.

Sugestii:

Examinați aceste activități de clasă (de exemplu, 10 practici bine cunoscute). 
Le puteți organiza ca fiind mai utile și mai puțin utile pentru cursanții cu TSA?


Sprijinirea Elevilor cu Autism: 10 idei pentru Clasele incluzive  https://
www.readingrockets.org/article/supporting-students-autism-10-ideas-
inclusive-classrooms 

Partea 1

Soluționarea Problemelor

Vă prezentăm în cele ce urmează o colecție de scenarii potențial problematice. 

Citiți lista scenariilor potențial problematice și întrebați-vă cât de bine ați face față 
acestora. Acesta nu este un test "corect sau greșit", astfel încât nu vom oferi un set 
de răspunsuri concrete - aceasta este mai mult orientativ pentru tine pentru a te 
implica mai profund în problemele. La final, vă vom oferi câteva sugestii.

https://www.readingrockets.org/article/supporting-students-autism-10-ideas-inclusive-classrooms 
https://www.readingrockets.org/article/supporting-students-autism-10-ideas-inclusive-classrooms 
https://www.readingrockets.org/article/supporting-students-autism-10-ideas-inclusive-classrooms 
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Problema 6:

Părintele unui elev cu TSA menționează că copilul lui s-a plâns de presiunea 
emoțională pe care o resimte pentru a face lucrurile corect. Cum ați aborda 
acest subiect?

Problema 5:

Un profesor acordă note pe realizări (obtinerea "răspunsul corect"), nu pe 
implicare (angajament, aplicare, creativitate, timpul angajat în realizarea 
sarcinilor, etc). Cum ați schimba acest lucru în limitele cerințelor contextului?

Problema 4:

Un profesor a cerut tuturor elevilor din clasă să facă aceleași activități. Dacă 
elevi diferiți procesează informații diferit, are sens să le cereți să facă aceleași 
lucruri? Ce strategie simplă ați folosi pentru a schimba acest lucru in mod 
eficient?

Problema 3:

Un profesor a încărcat copiii cu o multitudine de stimuli, de exemplu, priviți 
această piesă de material, apoi pe celălaltă etc.Cum ați reduce cantitatea de 
"stimuli de materiale" pe care le oferiți elevilor?
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Partea 3

Citiți cele șase tehnici de mai sus; scrieți care dintre aceste tehnici pot fi aplicate 
problemelor pe care tocmai le-ați analizat. Corelați-le cu problemele cât de bine 
puteți.


Gândiți-vă la modul în care aceste tehnici au un impact asupra diferiților cursanți 
din clasă. Care sunt diferitele argumente pro și contra? Vor funcționa?

Tehnica 6. Nu vă așteptați ca toți copiii să execute fiecare lucrare în același mod, 
"Pedeapsa" sau "Judecata" nu ar trebui să fie consecința faptului că nu primiți 
răspunsul corect. Insuflați-le încredere în ei vorbind cu ei, discutând.


Walter B Barbe: "Dacă i-ai spus unui copil ceva de o mie de ori și încă nu înțelege, 
atunci nu copilul este cel care învață lent"Tehnica 1. În predarea lecțiilor, luați în considerare oportunitățile de a lucra 

individual - nu toți copiii sunt confortabili / capabili să acționeze în același ritm.


Tehnica 2. Asigurați-vă că introduceți o structură a unei lecții, respectați programul. 
Utilizați indicii vizuale pentru a comunica cu copiii, de ex. un simbol ca un semafor 
pentru a marca cât timp a mai rămas din lecție/sarcină. Sistem vizual de 
avertismente / recompense pentru a arăta comportamente adecvate.


Tehnica 3. Creați un spațiu liniștit în interiorul / în afara sălii de clasă, undeva unde 
să vă puteți retrage, limitați numărul și tipurile de materiale utilizate. Mapați 
stimulii senzoriali pe care profesorii îi pun pe copii. Oferiți și jucării și echipamente 
de stimulare pentru toți copiii.


Idee / sugestie: Rulați un videoclip al unei săli de clasă și indicați lucrurile care sunt 
dificile din punct de vedere senzorial.


Tehnica 4. Diferențiați! Creați activități de grup în care fiecare persoană are un rol 
diferit în cadrul grupului. Găsiți modalități de a asigura contribuția. Permiteți 
copiilor să decidă singuri cum vor executa o lucrare (nu vă limitați la scriere)


Tehnica 5. Acordați note pentru contribuție, nu pentru rezultate! Trebuie să găsiți o 
modalitate de măsurare a contribuției și implicării (și să o împărtășiți cu alți 
profesori). Considerați acordarea notelor în funcție de: timpul alocat, concentrarea, 
efortul, detaliile. Acestea pot fi la fel de importante ca și rezultatul. Întrebați copilul 
ce a făcut și de ce a făcut acest lucru, reflectați (ceea ce ați învățat, etc)

Partea 2

În cele ce urmează vom examina ce pot face profesorii în schimb și cum poate 
funcționa pentru toată lumea, nu doar pentru elevii cu ASD!
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Pentru primele trei tehnici, care sunt primii doi pași pe care i-ați putea face 
săptămâna viitoare pentru a le implementa? Putem da exemple? de ex. găsi un 
coleg cu care să colaborați la acest proiect/Introduceți conceptul pentru elevi, etc.)


Puneți în aplicare aceste tehnici, cu condiția că ve-ți "raporta înapoi" reciproc după 
o perioadă de timp stabilită și agreată.


Cum veți ști dacă aceste tehnici au funcționat? Cum arată succesul?


Pentru tehnicile care funcționează, cum veți proceda pentru a le implementa drept 
practică standard în școala dvs.? Pe cine veți implica?


Pentru mai multe informații, cititi acest document, elaborat pentru Departamentul 
de Educație din Irlanda de Nord de Gerry McGinn, Bangor, County Down, Irlanda de 
Nord: https://dera.ioe.ac.uk/6708/7/asd_classroom_practice_Redacted.pdf 

Partea 3

Acum alegeți câțiva profesori care sunt deschiși să exploreze învățarea prietenoasă 
cu TSA. Cereți-le să își analizeze propriile săli de clasă și practicile de clasă, dar 
corelând această examinare cu "problemele" pe care le-ați analizat mai sus.. Cu 
care dintre aceste probleme se confruntă în sălile de clasă?


Prioritizați diferitele tehnici pe care tocmai le-ați analizat în ceea ce ar fi cel mai 
util/relevant pentru contextele dvs. și ale colegilor dvs. 

Vă puteți gândi la orice moment în care ați folosit aceste tehnici? Au funcționat? 
De ce/De ce nu? Cum puteți verifica dacă au funcționat sau nu?


Dacă nu au funcționat așa cum voiai să funcționeze, ce ai putea ajusta sau schimba 
la acestea pentru a le face să funcționeze mai bine?

https://dera.ioe.ac.uk/6708/7/asd_classroom_practice_Redacted.pdf 
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Practică

În primul rând, clasificați cele șase tehnici enumerate în secțiunea anterioară cu 
fiecare dintre acronimele TEACCH.


Realizați un sondaj / grup de lucru cu elevii - cu scopul de a testa și de a obține 
feedback de la elevi din tehnicile sugerate KP2 și TEACCH.


Încurajați o abordare-învățare centrată pe cursanți de la elevi, ce funcționează și ce 
nu funcționează pentru ei, mai degrabă decât o abordare de sus în jos.


Enumerați 3 tehnici și 5 întrebări pentru fiecare tehnică. Întrebările pot fi aceleași 
pentru toate tehnicile

 Care sunt avantajele / dezavantajele
 Cum le putem îmbunătăți
 În care dintre lecții doriți să le aplicați
 În care dintre lecții doriți să le aplicați?

TEACCH-ing Elevi

În cele ce urmează veți aprofunda metodologia TEACCH. Aceasta este o 
metodologie binecunoscută și respectată pentru a putea lucra cu elevii cu TSA.


Abordarea TEACCH este o filozofie de predare mai degrabă decât o serie de tehnici. 
TEACCH înseamnă

 Predare-împărtășirea cunoștințelor despre autism și creșterea nivelului de 
calificare al profesioniștilor și practicienilor.

 Extindere- îmbunătățirea cunoștințelor proprii pentru a oferi servicii de înaltă 
calitate persoanelor autiste și familiilor acestora

 Apreciere- aprecierea punctelor forte și unicitatea culturii autiste
 Colaborare și cooperare cu colegii, alți profesioniști, persoane autiste și familiile 

acestora
 Holistică-adoptarea unei abordări holistice, privind persoana, familia și 

comunitatea.



Câteva Link-uri Utile:

h


 https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/topics/strategies-and-
interventions/strategies-and-interventions/teacc

 https://www.babcockldp.co.uk/babcock_l_d_p/Core-Downloads/Covid/SEND/C-
and-I/Week-9/The-TEACCH-approach-(2020).docx.pd

 http://ocupatea.es/teacch-autonomia
 https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/topics/strategies-and-

interventions/strategies-and-interventions/teacc

https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/topics/strategies-and-interventions/strategies-and-interventions/teacch
https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/topics/strategies-and-interventions/strategies-and-interventions/teacch
https://www.babcockldp.co.uk/babcock_l_d_p/Core-Downloads/Covid/SEND/C-and-I/Week-9/The-TEACCH-approach-(2020).docx.pdf
https://www.babcockldp.co.uk/babcock_l_d_p/Core-Downloads/Covid/SEND/C-and-I/Week-9/The-TEACCH-approach-(2020).docx.pdf
http://ocupatea.es/teacch-autonomia/
https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/topics/strategies-and-interventions/strategies-and-interventions/teacch
https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/topics/strategies-and-interventions/strategies-and-interventions/teacch
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Listă de verificare

Partea 1 - Utilizarea Strategiilor pentru a Ajuta la Comunicare

Să presupunem că toți copiii sunt competenți

Recunoașteți cum poate fi diferit limbajul autist al corpului.

Vorbiți într-un limbaj clar și precis. 

Evitați comenzile verbale lungi sau prelegerile. 

Comunicați cu copilul folosind ajutoare funcționale, dacă este cazul. 

Utilizați subtitrări pe un televizor.

Fiți atenți la ce comportament dificil ar putea încerca să comunice

Partea 2 - Utilizarea Strategiilor pentru a acorda Ajutor 

Majoritatea copiilor autiști sunt capabili să învețe abilități sociale. 

Copiii foarte mici din creșă și grădiniță pot învăța sarcini simple, cum ar fi 
diseminarea culorilor, diseminarea literelor sau răspunsul "da" sau "nu" la 
întrebări simple, observând colegii lor care se angajează în aceste sarcini.

Copii cu simț social pot fi instruiți pentru a servi ca modele de la egal la egal 
pentru colegii lor cu autism, modelând abilitățile sociale pentru interacțiune, 
cum ar fi salutări plăcute, schimburi de idei, recomandare de schimbări într-
un mod frumos, oferirea de complimente, și vorbirea pe un ton plăcut,.

Dacă modelarea de la egal la egal nu ajută, poate fi un semn că există o 
barieră de mediu sau de altă natură (de exemplu, un mediu zgomotos, un 
program imprevizibil sau o tulburare de anxietate netratată) care împiedică 
învățarea elevului autist.

Creați un program previzibil.

Discutați cu elevul despre modalități potrivite de a face față emoțiilor dificile.

Strategii de a vă ajuta în procesul de predare și în comunicarea cu elevii autiști.

Tulburarea de Spectru Autist (TSA) este o variație neurologică complexă și multi-
stratificată care se manifestă diferit de la persoană la persoană. Acest fapt creează o 
provocare atunci când se stabilește determinarea modului de predare pentru copiii 
autiști. Deși fiecare copil este un individ care răspunde diferit la metodele de predare, 
există câteva strategii care sunt aplicate în general pentru a ajuta copiii autiști să 
reușească în obiectivele educaționale. Aceste strategii se bazează pe caracteristicile 
autismului, inclusiv diferențele de comunicare, abilități sociale, comportament și 
probleme senzoriale.

În cele ce urmează vă reamintim câteva tehnici și strategii pe care le puteți utiliza 
pentru a comunica mai bine cu elevii cu TSA și prin urmare, pentru a preda mai inclusiv.

Știați? 

Există multe potențiale motive pentru un comportament "dificil". Copleșirea, 
durerea senzorială, nervozitatea sau confuzia cu privire la o sarcină, frustrarea, 
anxietatea, foamea, oboseala și multe altele pot determina un copil să reacționeze 
sau să devină pasivi (mai ales dacă se luptă să se exprime în cuvinte). Nu 
presupuneți că se comportă greșit atunci când într-adevăr ar putea avea nevoie.
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Partea 3 - Folosirea Strategiilor pentru a Ajuta cu Probleme Senzoriale

Delimitați spațiul de predare.

Reduceți cât mai mult posibil distragerea sau disconfortul senzorial. 

Observați cadrul auto-creat al copilului pentru învățare.

Încercați să faceți disponibile câteva instrumente senzoriale.

Pentru mai multe informații, puteți vizita: 


https://www.wikihow.com/Teach-Autistic-Children#Using-Strategies-to-Help-with-
Communication

https://www.wikihow.com/Teach-Autistic-Children#Using-Strategies-to-Help-with-Communication
https://www.wikihow.com/Teach-Autistic-Children#Using-Strategies-to-Help-with-Communication
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Test

 Cum poți să formulezi o cerere unui copil autist?

a) Poate că ar trebui să începeți de la zero.

b) Nu credeți că ar trebui să încercați din nou

c) Nu știu despre voi, dar eu cred ca ar trebui sa faceți asta din nou.

d) Vreau să încercați din nou acest lucru

2. De ce ar trebui să formați o pereche dintre un copil autist și un copil 
neurotipic în timpul lecțiilor?

a) Copilul autist va învăța să imite copilul neurotipic în timpul lecției.

b) Mulți copii cu autism sunt capabili să învețe cum să interacționeze în 
mod corespunzător cu ceilalți, urmărindu-și colegii.

c) Adolescenții autiști pot dobândi abilități sociale de la un coleg 
neurotipic.

d) Toate cele de mai sus. 

3. Ce ar trebui să faceți dacă un copil autist începe să stimuleze în 
timpul unei lecții?

a) Permiteți-le să continue dacă nu rănesc pe nimeni. 

b) Rugați-i să nu stimuleze în timpul orelor de curs.

c) Rugați un coordonator special pentru educație să-i învețe să nu 
stimuleze în timpul orelor de curs.

4. Ce înseamnă de obicei "mediul cel mai puțin restrictiv" pentru un 
copil autist?

a) Copilul își petrece cea mai mare parte a zilei într-o sală de clasă cu 
educație specială.

b) Educația copilului este integrată

c) Profesorul copilului stabilește acomodările.

Verificați-vă înțelegerea

Parcurgeți un scurt test de verificare.

Parcurgeți un scurt test pentru a verifica dacă ați înțeles principalele puncte ale 
modulului.

Răspunsuri

1.c, 2.a, 3.c, 4.d.
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Progres

3. Ce înțelegeți despre modul în care dislexia afectează diferite persoane în moduri 
diferite?

Reflectare asupra rezultatelor

În această secțiune finală, gândiți-vă la ce ați învățat din acest modul și cum îl puteți 
folosi în viața de zi cu zi.

1. Care este cea mai importantă informație pe care ați reținut-o din acest modul 
despre provocările cu care se confruntă elevii dislexici în sala de clasă?

2. Ce vă angajați să schimbați în practica dvs. pentru a răspunde nevoilor de bază 
ale elevilor cu TSA


