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S T R E S Z C Z E N I E  

Narzędzia technologiczne dla osób niepełnosprawnych 

odnoszą się do urządzeń lub systemów, które wspierają 

osoby o szczególnych potrzebach w utrzymaniu lub 

poprawie ich autonomii, samodzielności i dobrego 

samopoczucia. Narzędzia te odnoszą się do szerokiego 

zakresu specjalnych potrzeb związanych ze społecznymi, 

behawioralnymi, poznawczymi, percepcyjnymi lub 

fizycznymi uwarunkowaniami. 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

zazwyczaj mają trudności w komunikacji społecznej i 

interakcji, powtarzające się zachowania, opóźniony rozwój 

mowy, problemy z kontaktem wzrokowym, rozumowaniem, 

rozróżnianiem percepcji i orientacją, które uniemożliwiają 

im wykonywanie zadań akademickich w taki sam sposób jak 

innym uczniom. Technologie opracowane specjalnie w celu 

ułatwienia uczniom z ASD radzenia sobie z wyzwaniami 

społecznymi i komunikacyjnymi odgrywają ważną rolę w 

zmniejszaniu barier w nauce. Zdobycie wiedzy na temat 

tego, jak korzystać z technologii wspomagających w 

przypadku studentów z ASD, pozwoli przyszłym 

nauczycielom poprawić zarówno swoje umiejętności 

dydaktyczne, jak i technologiczne.  

Niniejszy dokument został przygotowany jako program 

szkolnictwa wyższego "Wprowadzenie do narzędzi 

technologicznych w celu poprawy umiejętności społecznych 

i komunikacyjnych studentów z autyzmem". Program składa 

się z trzech części. Sekcja 1 zawiera ogólne informacje na 

temat spektrum zaburzeń autystycznych - wyzwań 

społecznych i komunikacyjnych, narzędzi technologii 

wspomagających i ich klasyfikacji, celu programu, pojęć, 

słów kluczowych, terminologii, przykładów interwencji 

opartych na dowodach w celu wspierania umiejętności 

komunikacyjnych dzieci z ASD. Sekcja 2 zawiera raport 

uzupełniający dotyczący wykorzystania VR w szkolnictwie 

wyższym. W rozdziale 3 podano informacje o 

komponentach programu nauczania, takich jak treści, 

jednostki, przedmioty, efekty uczenia się, proces nauczania i 

uczenia się, materiały dydaktyczne i metody oceny. Sekcja 4 

zawiera plany lekcji w formie modułów. Wreszcie, w 

rozdziale 5, znajdują się podziękowania i odniesienia.  

 

 

  

CZY WIESZ, ŻE...? 

Zaburzenia spektrum autyzmu 

nie są uleczalne i dlatego 

konieczne jest ciągłe wsparcie 

osoby i jej rodziny przez całe życie 

(Sussman et al., 2015). 
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Metodologia  

Na początku procesu, członkowie organizacji partnerskich korespondowali ze sobą za pomocą e-maili i zaplanowali działania 

mające na celu przygotowanie Raportu 1 "Zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz wyzwania społeczne i komunikacyjne". 

Następnie odbyło się spotkanie na Skype w celu podjęcia decyzji i uzgodnienia treści tego dokumentu. Wszyscy członkowie 

konsorcjum zgodzili się z szablonem raportu zaproponowanym przez NARA ED-TECH po 

wprowadzeniu kilku zmian w tytułach raportów.  

Podczas spotkania inauguracyjnego w Düzce, partnerzy podzielili się swoimi 

raportami i zweryfikowali ich zawartość. Proces przygotowania raportu 2 

"Narzędzia technologii wspomagających dla przyspieszenia procesu rozwoju 

dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu" został zaplanowany na tym 

spotkaniu. 

Po spotkaniu inauguracyjnym odbyło się kolejne spotkanie na Skype w 

celu monitorowania procesu, a raport 2 został przygotowany przez 

każdego z partnerów i przesłany na platformę w chmurze w celu 

archiwizacji i udostępniania. DUZCE UNIVERSITY połączyło wszystkie 

raporty w jeden, a NARA ED-TECH sfinalizowała ten raport, włączając w to 

niezbędne tłumaczenia, uzgodnienia i projekt graficzny. 

NARA-ED-TECH przygotowała raport uzupełniający, który zawierał informacje na 

temat wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w szkolnictwie wyższym w trakcie 

procesu. 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNIVERSITY przygotował treść programu nauczania w oparciu o 

wstępne raporty. 

Następnie odbyło się spotkanie online, na którym wszyscy partnerzy przekazali swoje uwagi, 

dokonano niezbędnych zmian i rozpoczęto proces przygotowywania scenariuszy lekcji. Każda instytucja 

partnerska przygotowała dwa lub trzy scenariusze lekcji. W ten sposób przygotowanie modułowego 

programu nauczania zostało zakończone. NARA ED-TECH dokonała niezbędnych ustaleń w dokumencie, wykonała 

projekt graficzny i sfinalizowała program nauczania. 

Ze względu na pandemię COVID-19 nie można było zorganizować spotkań ponadnarodowych projektu. Ze względu na brak 

możliwości bezpośrednich interakcji pomiędzy przedstawicielami instytucji/organizacji partnerskich, zwiększono 

częstotliwość spotkań online. Rozwiązania online stały się bardziej istotne w tym globalnym kryzysie.  
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W S T Ę P  

Dlaczego warto włączać technologie wspomagające do edukacji osób o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych?  

Nauczanie i interwencja wspomagane technologią odnosi się do nauczania lub interwencji, w których technologia jest 

głównym elementem wspierającym osiągnięcie celu przez ucznia. Nauczyciele i praktycy koncentrują się na umiejętnościach i 

zachowaniach oraz na tym, w jaki sposób te umiejętności i zachowania można nabyć za pomocą dostępnych narzędzi lub 

aplikacji technologicznych. 

Technologia może zwiększyć niezależność, ponieważ umożliwia uczniom pracę we własnym tempie, pracę na własnym 

poziomie zrozumienia, powtarzanie lekcji do momentu osiągnięcia biegłości, zmniejszenie wymagań społecznych i 

zapewnienie systemu komunikacji. 

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi również mogą korzystać z narzędzi technologicznych podczas nauki. Istnieją 

dobre przykłady na to, że takie interwencje przyspieszają ich naukę. Mogą one skupić się na tym, jak łatwiej wykonać zadanie, 

a także ominąć obszar trudności, korzystając z tych narzędzi. Na przykład, dziecko z dysleksją może słuchać audiobooków, 

korzystać ze swojego zmysłu słuchu, który lepiej funkcjonuje i może łatwiej przyswoić treść książki. Można też powiedzieć, że  

wizualizacja przedmiotu może być trudna dla niektórych dzieci niepełnosprawnych. Korzystanie z karteczek lub innych 

narzędzi komunikacji wizualnej może ułatwić im proces uczenia się.  

Wiele narzędzi technologii wspomagającej może pomóc dzieciom ze spektrum zaburzeń autystycznych w rozwijaniu ich 

umiejętności komunikacyjnych i społecznych. Na przykład, znany jest fakt, że niektórzy nauczyciele używają robotów lub 

środowisk wirtualnej rzeczywistości, aby nauczyć te dzieci przechodzenia przez ulicę zgodnie z zasadami ruchu drogowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Prezentacja odzwierciedla jedynie poglądy autorów a Komisja nie  
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 

ABLEWITHTECHTOOLS 
 

 

 

 

 

 

 

 

8 

S E K C J A  1  –  O P I S  

1.1.  Spektrum zaburzeń autystycznych: Charakterystyka, definicja, 

rodzaje, identyfikacja i ocena 

 Spektrum zaburzeń autystycznych (Autism Spectrum Disorder, ASD) jest zaburzeniem neurorozwojowym, którego 

centralnymi objawami są obniżona interakcja społeczna i komunikacja, obecność ograniczonych zainteresowań i 

powtarzalnych zachowań (American Psychiatric Association, 2013). Jest to niepełnosprawność, której objawy pojawiają się 

(lub są dostrzegane przez rodzinę) po ukończeniu trzeciego roku życia (przy czym nie oznacza to, że zaburzenie nie istnieje 

wcześniej). W minionych latach w odniesieniu do osób z ASD stosowano definicję zaburzeń rozwojowych. W ostatnich latach 

jest ona wyrażana jako spektrum zaburzeń autystycznych. Wiadomo, że 

pierwsze źródła na temat behawioralnych cech autyzmu pochodzą z 

XVIII wieku. Uważa się, że szwajcarski psychiatra Eugan Bleuler po raz 

pierwszy użył terminu autyzm w latach 1910. Słowa autyzm i autyzm 

pochodzą od greckiego słowa "otos", oznaczającego jaźń i istotę. 

Bleuler użył tego terminu do opisania dzieci, które izolują się od 

świata zewnętrznego (Diken, 2015).  

Według Podręcznika Diagnozy i Statystyki Zaburzeń Psychicznych (DSM-

V), ASD jest zaburzeniem trwającym całe życie, które objawia się 

deficytami w różnych formach komunikacji społecznej i interakcji 

społecznych, z ograniczonymi, powtarzalnymi wzorcami zachowań i 

zainteresowań lub aktywności, i występuje we wczesnym stadium rozwoju 

(APA, 2013). Według Heward (2013) osoby z ASD, które mają zaawansowane i 

złożone zaburzenia rozwoju, mają problemy z przejawianiem wielu umiejętności ze 

względu na brak uwagi i motywacji. W przypadku braku odpowiedniego wsparcia dla 

osób z łagodnymi potrzebami wsparcia, ograniczenia w komunikacji społecznej powodują 

znaczące braki. Osoby z ASD mają trudności z inicjowaniem interakcji społecznych i mogą 

reagować niewłaściwie na społeczne opinie innych. Osoby te nie są zainteresowane 

możliwościami interakcji społecznych.  

Ograniczone, powtarzające się wzorce zachowań obserwowane u poszczególnych osób powodują, że 

przy różnych okazjach doświadczają one znaczących problemów z funkcjonowaniem. Osoby o 

umiarkowanych potrzebach wsparcia, mimo że wsparcie jest im oferowane, mają poważne ograniczenia w 

komunikacji werbalnej i niewerbalnej, nie są w stanie prowadzić interakcji społecznych lub reagują w nietypowy 

sposób na próby interakcji skierowane do nich. Przy analizie powtarzających się zachowań ograniczających widać, 

że osoby przejawiają zachowania stereotypowe, które są widoczne dla wszystkich i w znacznym stopniu zakłócają 

codzienne funkcjonowanie. U osób wymagających intensywnego wsparcia obserwuje się poważne wyzwania w zakresie 

komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Wykazują one bardzo ograniczoną interakcję (lub nie wykazują jej wcale). Gdy bada się 

ograniczone / powtarzające się zachowania tych osób, które nie reagują na wydarzenia dziejące się wokół nich, zauważa się, 

że ograniczone / powtarzające się zachowania tych osób mają prawie niezmieniony rytuał i stereotypowe zachowania, a gdy 

są w jakikolwiek sposób zakłócane, wykazują bardzo poważne problemy z zachowaniem. 

Mimo że cechy charakterystyczne uczniów z ASD są podobne, potrzeby społeczne, akademickie, behawioralne i inne każdego 

z nich mogą się różnić od siebie. Dzięki uporządkowanemu i wzbogaconemu środowisku edukacyjnemu, w którym 
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realizowane są odpowiednie programy edukacyjne, możliwe jest nabycie umiejętności potrzebnych im do samodzielnego 

funkcjonowania w życiu codziennym, a także do ograniczenia. Ponadto metoda nauczania, która jest skuteczna w przypadku 

ucznia z ASD, może nie przynieść oczekiwanych rezultatów w przypadku innego ucznia, a zaspokajanie potrzeb dzieci może 

być trudne dla nauczycieli. Z tego powodu nie może istnieć opinia, że "jest to uniwersalnie najlepsza metoda dla uczniów z 

ASD". Z tego powodu eksperci przed wyborem metody interwencji dla dziecka z ASD powinni rozważyć proponowaną przez 

naukowców metodę interwencji i preferować metody oparte na dowodach. Typowe wytyczne wymagają, aby praktyka była 

uznana za opartą na dowodach, musi spełniać standardy w kilku wymiarach, w tym projekt badań, jakość i ilość oraz musi być 

poparta wieloma, wysokiej jakości. Badania eksperymentalne wykazujące, że praktyka ma znaczący wpływ na wyniki osiągane 

przez konsumentów (np. uczniów) (Cook & Odom, 2013). Praktyki prowadzone przy użyciu odpowiedniego i kwalifikowanego 

projektu badawczego o określonych kryteriach, których efekt jest potwierdzony wieloma badaniami eksperymentalnymi, 

nazywane są metodami praktyki opartej na dowodach. W związku z tym wiele instytucji i organizacji (National Autism Center 

[NAC], National Professional Development Center [NPDC]) przeprowadziło badania w celu określenia, które praktyki są 

praktykami opartymi na dowodach w nauczaniu osób z ASD. 

1.1.1. Klasyfikacja ASD 

Do 2013 roku kryteria diagnozy autyzmu były ustalane przez DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual Disorders-IV-R). 

Używano określenia Rozproszone Zaburzenia Rozwojowe, które obejmowało: zaburzenie autystyczne, zespół Aspergera, 

zespół Retta oraz rozproszone zaburzenia rozwojowe, nieokreślone inaczej. W 2013 roku Amerykańskie Towarzystwo 

Psychiatryczne wydaje 5. edycję DSM, w której termin DSM-IV zostaje skategoryzowany jako ASD. Wprowadzona zostaje 

dokładniejsza diagnoza, która zastępuje wielorakie kategoryzacje DSM-IV i DSM-IV-R jedną kategorią diagnostyczną. 

Wszystkie osoby, u których zdiagnozowano jakąkolwiek formę rozproszonych zaburzeń rozwojowych, są obecnie 

diagnozowane jako ADI (Gradzinski, Huerta, Lord, 2013). 

Kryteria diagnostyczne wg DSM - V (APA, 2013). 

Aby zostać zdiagnozowanym z ASD, osoba musi spełniać kryteria (1), (2) i (3) w następujący sposób: 

a- Znaczne braki w komunikacji społecznej i interakcji, objawiające się wszystkimi poniższymi cechami: 

i. Zauważalne deficyty w komunikacji werbalnej i niewerbalnej wykorzystywanej w interakcjach społecznych 

ii. Brak wzajemności społecznej 

iii. Brak rozwinięcia i utrzymania relacji binarnej współmiernej do jej etapu rozwoju 

b- Uporczywe, powtarzające się typy zachowań, zainteresowań i działań wyrażające się co najmniej dwoma z 

poniższych cech: 

i. Stereotypowe i fizyczne lub werbalne zachowania lub nietypowe zachowania sensoryczne 

ii. Nadmierne przywiązanie do rutyny i zachowań rytualnych 

iii. Trwałe, stałe zainteresowania 

c- Symptomy powinny być obecne we wczesnym dzieciństwie (ale mogą nie być w pełni widoczne do czasu, 

gdy wymagania społeczne wykraczają poza niepełnosprawność).    

Najbardziej akceptowanym systemem diagnostycznym i klasyfikacyjnym w zakresie ASD jest klasyfikacja zawarta w 

Podręczniku Diagnozy i Statystyki Zaburzeń Psychicznych (DSM-V) opublikowanym przez Amerykańskie Towarzystwo 

Psychiatryczne (APA). ASD w piątym wydaniu tego podręcznika jest klasyfikowane w następujący sposób (APA, 2013): 
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i. Osoba z ASD wymagająca łagodnego wsparcia, 

ii. Osoba z ASD wymagająca umiarkowanego wsparcia, 

iii. Osoba z ASD wymagająca poważnego wsparcia. 

 

Więcej informacji na temat częstości występowania i przyczyn ASD, umiejętności i wyzwań związanych z ASD, praktyk 

edukacyjnych i interwencyjnych można znaleźć na stronie internetowej projektu oraz w raporcie wstępnym.  

https://autismtechtools.com/ 

1.2.  O programie 

1.2.1.  Cel programu 

Niniejszy program nauczania został przygotowany jako przewodnik dla 

kandydatów na nauczycieli szkół specjalnych w celu wykorzystania 

technologii wspomagających, opartych na dowodach naukowych, w ich 

praktyce pedagogicznej z dziećmi z ASD w zakresie ich deficytów w 

interakcjach społecznych, komunikacji, umiejętnościach poznawczych i 

akademickich. 

Po zakończeniu tego procesu szkoleniowego uczestnicy powinni: 

 dowiedzieć się, w jaki sposób uczniowie z ASD różnią się w interakcjach społecznych 

 poznać umiejętności językowe i komunikacyjne uczniów z ASD. 

 poznać wzorce zachowań uczniów z ASD. 

 dowiedzieć się, jakie warunki muszą być spełnione, by dane zastosowanie można było uznać za praktykę opartą na  

dowodach naukowych. 

 ocenić ucznia przed wyborem narzędzia technologii wspomagającej. 

 nauczyć się, jak korzystać z narzędzia technologii wspomagającej przed nauczeniem uczniów i innych członków 

zespołu, jak korzystać z tego narzędzia. 

 monitorować ucznia, aby upewnić się, że narzędzie technologii wspomagającej jest wykorzystywane zgodnie z 

przeznaczeniem. 

 zapoznać się z przewodnikami stosowanymi w edukacji uczniów z ASD. 

 zapoznać się z praktyką opartą na dowodach w zakresie technologii wspomagających. 

1.2.2. Pojęcia, słowa kluczowe, terminologia 

Praktyki oparte na dowodach 

Aby osoby z ASD mogły przystosować się do życia w społeczeństwie, mogą zacząć od zdobycia niezależności osobistej i 

umiejętności odpowiedzialności społecznej (National Research Council, 2001), umiejętności samoopieki, życia codziennego i 

umiejętności społecznych, a następnie umiejętności akademickich (Simpson, de Boer-Ott & Smith-Myles, 2003). Ustawa No 

Child Left Behind Act uchwalona w 2001 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Education of Individuals with 

https://autismtechtools.com/#/
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Special Needs Act uchwalona w 2004 roku stały się pionierami w identyfikowaniu i stosowaniu praktyk opartych na 

dowodach w edukacji specjalnej (Reichow, 2016; Yell, Drasgow, & Lowrey, 2005). Naukowcy i organizacje zainteresowane 

ASD przewodzą w określaniu i stosowaniu praktyk opartych na dowodach w dziedzinie edukacji specjalnej.  

Raport NPDC Practices Report dostarcza więcej informacji na temat procesu przeglądu (Wong et al., 2014). Skuteczność musi 

być ustalona na podstawie wysokiej jakości, recenzowanych badań w czasopismach naukowych poprzez zastosowanie: 

- randomizowane lub quasi-eksperymentalne badania projektowe (dwa wysokiej jakości eksperymentalne 

lub quasi-eksperymentalne badania projektowe w grupie), 

- badań z pojedynczym obiektem (trzech różnych badaczy lub grup badawczych musi przeprowadzić pięć 

wysokiej jakości badań z pojedynczym obiektem), lub 

- połączenie dowodów (jedno wysokiej jakości randomizowane lub quasi-eksperymentalne badanie projektu 

grupowego i trzy wysokiej jakości badania projektu z pojedynczym uczestnikiem przeprowadzone przez co 

najmniej trzech różnych badaczy lub grupy badawcze (w ramach grupy i badań projektu z pojedynczym 

uczestnikiem). 

Zgodnie z raportem opublikowanym przez zespół roboczy NPDC w 2013 roku (Wong i in., 2014), 27 aplikacji zostało 

określonych jako "praktyki oparte na dowodach" poprzez spełnienie kryteriów. Praktyki oparte na dowodach w dziedzinie 

ASD dla grupy wiekowej 0-22 określone przez NPDC zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

Tabela 1 - Praktyki oparte na dowodach 

Praktyki oparte na dowodach  

- Interwencja rówieśnicza - Samokontrola 

- Interwencja rodzicielska - Interwencja oparta na antecedencie 

- Dyskretny trening próbny - Wzmocnienie 

- Zróżnicowane wzmacnianie - Skryptowanie 

- Analiza umiejętności (zadań) - System Komunikacji Obrazkowej (PECS) 

- Opóźnienie czasowe - Trening umiejętności społecznych 

- Interwencja poznawczo-behawioralna - Historie społeczne/opowiadania społeczne 

- Interwencja naturalistyczna - Wygaszanie 

- Ćwiczenia - Interwencja wspomagana technologią 

- Wsparcie wizualne - Nauczanie reagowania na bodźce 
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Technologie wspomagające 

Technologie wspomagające mogą być zdefiniowane jako przedmioty, narzędzia, bodźce wizualne i produkty z zaawansowaną 

technologią stosowane do rozwoju, utrzymania i zwiększenia umiejętności funkcjonalnych osób z zaburzeniami rozwoju w 

najbardziej ogólnym sensie (Michel, 2004; Çuhadar, 2008). Nauczyciele powinni dowiedzieć się, które technologia 

wspomagająca odnosi się do instrukcji lub interwencji jest główną cechą wspierającą osiągnięcie celu dla uczniów z ASD. 

Nauczyciele powinni więc skupić się na umiejętnościach i zachowaniach uczniów oraz na tym, jak te umiejętności i 

zachowania mogą być nabywane za pomocą dostępnych narzędzi lub aplikacji technologii wspomagających. 

Technologia może zwiększyć samodzielność, ponieważ umożliwia uczniom pracę we własnym tempie, pracę na własnym 

poziomie zrozumienia, powtarzanie lekcji do momentu osiągnięcia biegłości, zmniejszenie wymagań społecznych i 

zapewnienie systemu komunikacji. Nauczyciele powinni zastanowić się, w jaki sposób mogą wykorzystać technologię 

wspomagającą, by zwiększyć samodzielność uczniów lub pomóc im zmotywować się do wykonywania zadań w szkole i w 

domu. Potrzebują listy narzędzi technologicznych i zasobów, którymi dysponują w domu ich rodziny. Powinni też znać 

wszelkie wyzwania, z jakimi borykają się uczniowie, jeśli obecnie korzystają z technologii w domu (np. problemy z motoryką 

małą, chęć korzystania z tabletu tylko do oglądania filmów itp.) Rodziny uczniów z ASD mogą podzielić się tymi uwagami i 

spostrzeżeniami z nauczycielem lub nauczycielami dziecka. Pomoże to zespołowi wybrać odpowiednie narzędzie technologii 

wspomagającej. 

Szkolenie bez użycia narzędzi i strategii technicznych obejmuje działania lub zmiany środowiskowe wykonywane przez 

personel lub tę samą osobę. Umiejętności społecznych można uczyć na przykład w formie historyjek społecznych, które 

pomagają dzieciom przygotować się do trudnych sytuacji, takich jak przejścia lub zmiany rutynowe. 

Technologia wspomagająca wykorzystywana w pracy z dziećmi i dorosłymi z ASD obejmuje szeroki zakres narzędzi 

wspomagających, a w celu ułatwienia ich stosowania i maksymalnego wykorzystania sklasyfikowano je według rodzaju i 

przeznaczenia na następujących poziomach: 

Poziom 1: Szkolenie z wykorzystaniem narzędzi i strategii o niskim stopniu zaawansowania technologicznego, wymagają one 

od ucznia lub personelu użycia przedmiotu, który zazwyczaj nie jest elektroniczny lub zasilany bateriami. Są to zazwyczaj 

przedmioty o niższych kosztach i są stosunkowo łatwe w użyciu (np. 2. poziom oceny albumu fotograficznego, karty z 

symbolami obrazków itp.) 

Poziom 2: Szkolenie oparte na narzędziach i strategie średnio-techniczne obejmują urządzenia zasilane bateriami lub "proste" 

urządzenia elektroniczne (rejestratory dźwięku, zegary, kalkulatory itp.) Na tym poziomie możemy uwzględnić tanie roboty, 

które mogą wchodzić w interakcję z dziećmi w prosty sposób za pomocą karty, pilota. 

Poziom 3: Szkolenie z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie narzędzi i strategii, obejmuje wykorzystanie 

złożonego, zazwyczaj droższego sprzętu (np. kamer, oprogramowania komputerowego, niestandardowego oprogramowania 

lub sprzętu, itp.) Z punktu widzenia robotyki, uwzględniliśmy wszystkie gotowe do użycia roboty i zestawy modułowe 

określone w projekcie UE: www.edurobots.eu. 

- Podpowiadanie  - Przerywanie/ przekierowywanie odpowiedzi 

- Modeling - Video Modelling 

- Trening komunikacji funkcjonalnej - Ocena Funkcjonalna Zachowania 
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Poniżej znajduje się klasyfikacja technologii wspomagających dla uczniów z ASD: 

Technologie wspomagające niskiego stopnia, karty wizualne / piktogramy, plansze wizualne, uchwyt na długopis, 

dostosowany długopis i arkusz, lupy do czytania, zakreślacze i długopisy, dostosowane nożyczki, aparaty do przewracania 

stron;  

Technologie wspomagające średniego stopnia, komunikacja alternatywna - wspomagająca, zegary, pióra do czytania, 

kalkulatory mówiące, słowniki mówiące, urządzenia generujące mowę (urządzenia wspomagające komunikację głosową 

[VOCA]), klawiatura koncepcyjna, modelowanie wideo, robotyka edukacyjna; 

Technologie wspomagające wysokiego stopnia, gry naukowe, robot daisy, robot nao, urządzenia typu tablet, smartfony, 

inteligentne tablice, inteligentne zegarki, rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość rozszerzona, inteligentni asystenci osobiści 

(IPAS), książki cyfrowe, aplikacje mobilne, oprogramowanie komputerowe. 

Istnieją dwie główne umiejętności, które mają być przedmiotem do przygotowania modułów w tym programie. Są one 

podane w następujący sposób; 

- Interwencje w zakresie technologii wspomagających wspierające umiejętności komunikacyjne oparte na dowodach 

naukowych 

- Interwencje z wykorzystaniem technologii wspomagających oparte na dowodach naukowych w celu wspierania 

umiejętności społecznych. 

Więcej informacji na temat opisu i wykorzystania technologii wspomagających można znaleźć na stronie 

https://autismtechtools.com/. 

1.2.3. Przykłady opartych na dowodach naukowych interwencji z wykorzystaniem technologii 

wspomagających w celu wspierania umiejętności komunikacyjnych 

 

Treść i metody 

 Interwencje komunikacyjne koncentrują się na trzech głównych obszarach: 

edukacji w zakresie komunikacji funkcjonalnej, inicjowaniu komunikacji 

werbalnej i niewerbalnej oraz doskonaleniu podstawowych umiejętności 

komunikacyjnych (National Research Council, 2001).  

Interwencja Naturalistyczna, Nauczanie Reagowania Pivotalnego, Dyskretny 

Trening Próbny, System Wymiany Obrazków [PECS] to niektóre z praktyk i 

interwencji opartych na dowodach naukowych, opracowanych w celu 

wspierania umiejętności komunikacyjnych. Ponadto, wnioskodawca 

Android (Otsimo), robot humanoidalny (NAO), robot Tito, klawiatura 

koncepcyjna, Language Master poprzez QR, narzędzia komunikacji wizualnej, zegar podstawowy (klepsydra), system 

komunikacji obrazkowej oraz cyfrowe pomoce logopedyczne (Go Talk Express 32; iTalk2 z poziomami; SuperTalker 

Progressive Communicator; etc.) to niektóre z narzędzi technologii wspomagających umiejętności komunikacyjne. 
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Przykładowe działania wspierające umiejętności komunikacyjne  

Ćwiczenie I (Dyskretny trening próbny) 

Cel: Dziecko pokazuje obecność dźwięku, który słyszy. 

Zachowanie docelowe: Wskazuje na obraz dźwięku należący do dźwięku, który słyszy. 

Definicja zachowania: Uczeń poprosił nauczyciela, aby wysłuchał głosu i powiedział: Jaki to dźwięk? po podaniu dyrektywy 

pokazuje wśród obrazków zdjęcie dźwięku, który słyszy. 

Zastosowanie: Usiądź obok ucznia przy biurku. Przygotuj na stole nagrania dźwiękowe różnych zasobów, które wykorzystasz 

w nauczaniu oraz obrazki tych zasobów. Po zwróceniu uwagi ucznia: " Teraz odtworzę dla ciebie kilka dźwięków i chcę, żebyś 

pokazał obrazki dźwięków, których słuchałeś" powiedz i pozwól uczniowi przejrzeć wszystkie obrazki. "Co to jest?" Upewnij 

się, że uczeń potrafi nazwać obrazki, wydając polecenie. 

Ćwiczenie I. a: Poznaję dźwięki wydawane przez pojazdy. 

Ćwiczenie I. b: Poznaję dźwięki instrumentów muzycznych.  

Ćwiczenie I. c: Poznaję dźwięki wydawane przez różne narzędzia. 

Aktywność I. d: Poznaję dźwięki wydawane przez zwierzęta. 

Po wysłuchaniu ucznia, głoski docelowego aktywu "Pokaż, jaka to głoska?". Proszę podać instrukcję. Uczniowi, który odpowie 

prawidłowo, z pochwałą związaną z zachowaniem, podaj symbol. Jeśli uczeń zareaguje nieprawidłowo lub w ogóle nie 

zareaguje, daj wskazówkę fizyczną delikatnie pokaż obraz dźwięku, który słyszy. Nie wzmacniaj jednak reakcji, których 

udzielasz. Potwierdzaj jedynie prawidłowe reakcje. Po udzieleniu podpowiedzi uczeń otrzymuje prostsze pytanie lub prostą 

instrukcję, którą może znać. Docelową instrukcją dla ucznia jest samodzielność i kontynuowanie prób do spełnienia. 

Uogólnienie: 

- Oceń swoją umiejętność generalizacji używając materiałów nie objętych nauczaniem docelowych odpowiedzi. 

- Używaj różnych rodzajów dźwięków i różnych obrazów tych samych istot. 

- Uzyskaj dane dotyczące generalizacji przed nauczaniem każdego nowego zachowania docelowego i po spełnieniu 

kryteriów zachowania docelowego. 

- Po prawidłowych reakcjach reaguj stwierdzeniami wyrażającymi aprobatę, ale nie używaj pochwał ani nagród. 

- Nie udzielaj żadnych wskazówek ani informacji zwrotnych po błędnych reakcjach.. 

Monitorowanie: 

Dokonuj oceny monitorowania w regularnych odstępach czasu (najlepiej raz na tydzień lub dwa tygodnie), aby ustalić, czy 

uczeń utrzymuje docelowe zachowanie po zakończeniu nauczania. 

Ćwiczenie II (Video Modelling)  

Cel: Dziecko naśladuje zachowania z filmu.  

Docelowe zachowania: 

- Naśladuje ćwiczenia sportowe z video. 

- Naśladuje figury taneczne z filmu. 
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Definicja zachowania: Uczeń samodzielnie naśladuje ruchy taneczne po obejrzeniu na wideo. 

Zastosowanie: 

Uzupełnij nagrania wideo z pracami naśladowczymi, które ukierunkowałeś na swojego ucznia. Włączając wideo przed 

uczniem: "Chodź, zacznij swój taniec!". Proszę podać instrukcję i rozpocząć wideo. Wykonujcie ruchy z filmu jednocześnie z 

pełną fizyczną wskazówką. Wskazówki fizyczne są przekazywane uczniowi z biegiem czasu; podczas gdy są one stopniowo 

zastępowane przez stopniową pomoc, cofanie przestrzenne, zasłanianie się nimi i zmniejszanie dystansu, nie pozwala się 

uczniowi na popełnianie błędów poprzez dalsze korzystanie ze wskazówek fizycznych w umiejętnościach, których nie jest w 

stanie samodzielnie wykonać. W początkowych etapach nauczania należy wzmacniać wszystkie prawidłowe reakcje ucznia, a 

w późniejszych etapach wzmacniać tylko za reakcje samodzielne. 

Ćwiczenie II. a: Tańczę. 

Ćwiczenie II. b: Uprawiam sport. 

Zanim zaczniesz prezentować film, który przygotowałeś dla swoich uczniów, możesz zwrócić ich uwagę, mówiąc o obrazkach, 

które będziesz pokazywał uczniom.. 

Uogólnienie: 

- Organizuj sesje uogólniające, nagrywając te same zachowania naśladowcze z różnymi osobami przed rozpoczęciem 

nauczania i po spełnieniu docelowych kryteriów w nauczaniu. 

- Nie udzielaj uczniowi wskazówek i informacji zwrotnych podczas procesu generalizacji, nie nagradzaj. 

- Nagradzaj zgodnie z indywidualnym systemem wzmocnień za inne właściwe zachowania ucznia (np. siadanie na ziemi, 

nawiązywanie/utrzymywanie kontaktu wzrokowego itp.) 

- Zakończ zajęcia z generalizacji, gdy skończy się film, który ma naśladować ucznia, lub gdy uczeń zachowa się niewłaściwie.- 

Na tym etapie kryterium wynosi 80%. Jeśli kryterium nie jest spełnione, należy przejść do uogólnienia nauczania i planu  

Monitorowanie: 

Po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych należy w regularnych odstępach czasu organizować sesje obecności 

związane z monitorowaniem, aby ustalić, czy uczniowie kontynuują zachowania zgodne z celem. Nie należy udzielać uczniowi 

wskazówek i informacji zwrotnych podczas procesu monitorowania i nie należy go nagradzać. Nagradzaj zgodnie z 

indywidualnym systemem wzmocnień za inne właściwe zachowania ucznia (np. siadanie na ziemi, 

nawiązywanie/utrzymywanie kontaktu wzrokowego itp.) Na tym etapie kryterium wynosi 80%. Jeśli kryterium nie jest 

spełnione, należy zaplanować ponowne szkolenie. 

Grupa docelowa: 

- Studenci, którzy studiują pedagogikę specjalną w szkołach wyższych  

- Studenci, którzy studiują pedagogikę szkolną w szkołach wyższych  

- Nauczyciele kształcenia specjalnego 

- Pracownicy naukowi prowadzący zajęcia z pedagogiki specjalnej w szkołach wyższych 

Kompetencje:  

Zakłada się, że uczestnicy rozwiną umiejętności i nabiorą pewności siebie w zakresie swoich zdolności dydaktycznych i 

szkoleniowych. 
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S E K C J A  2  –  W Y K O R Z Y S T A N I E  W I R T U A L N E J  R Z E C Z Y W I S T O Ś C I  W  

S Z K O L N I C T W I E  W Y Ż S Z Y M  

Współczesne nowe technologie zmieniają nasze spojrzenie na 

praktyki edukacyjne i otwierają zupełnie inne drzwi do 

doświadczania uczenia się na wirtualnych platformach.  

Wirtualna Rzeczywistość (VR) jest jedną z tych technologii jako 

duży krok naprzód w edukacji. Technologia ta zapewnia ogromną 

różnorodność zastosowań, dając uczniom możliwość 

doświadczenia wirtualnego środowiska, w którym mogą nauczyć 

się wszystkiego, co jest trudne w realnym świecie.  

W świecie wirtualnej rzeczywistości, możesz mieć trenera 

sportowego, który pokaże Ci jak trzymać rakietę tenisową i jak 

uderzać nią w piłkę tenisową. Możesz uderzyć tak wiele piłek 

lecących w twoją stronę w jednym doświadczeniu wirtualnej 

rzeczywistości.  

Możesz też malować autentyczne obrazy 3D w wirtualnej 

rzeczywistości, podczas gdy ty chodzisz wokół lub nawet w swoim 

obrazie.  

Istnieje wiele możliwości nauki w aplikacjach wirtualnej 

rzeczywistości, a w tym raporcie omówimy wykorzystanie 

wirtualnej rzeczywistości w edukacji i korzyści z niej płynące.  

 

 

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://autismtechtools.com  

2.1.  Wirtualna rzeczywistość  

2.1.1. Czym jest wirtualna rzeczywistość? 

Wirtualna rzeczywistość (VR) odnosi się do generowanej komputerowo symulacji, w której osoba może wchodzić w interakcje 
w sztucznym trójwymiarowym środowisku za pomocą specjalnych urządzeń elektronicznych, takich jak specjalne gogle z 
ekranem lub rękawice wyposażone w czujniki. W symulowanym sztucznym środowisku użytkownik jest w stanie eksplorować 
różne artefakty i postępowania, tak jak mógłby to robić w świecie rzeczywistym (Seth, 2018).  

W przeciwieństwie do tradycyjnych interfejsów użytkownika, VR przenosi użytkownika wewnątrz doświadczenia o wysokiej 
rozdzielczości. Zamiast oglądać ekran przed nimi, uczący się są zanurzeni i są w stanie wchodzić w interakcje ze światami 3D 
zdefiniowanymi w środowiskach wirtualnej rzeczywistości. Poprzez symulowanie tak wielu zmysłów jak to tylko możliwe, 
takich jak wzrok, słuch, dotyk, a nawet węch, komputer staje się strażnikiem tego sztucznego świata. Jedynymi 
ograniczeniami dla niemal rzeczywistych doświadczeń VR są dostępność treści i tania moc obliczeniowa (Bardi, 2019). 

https://autismtechtools.com/
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Kiedy użytkownik zakłada okulary VR, znajduje się w wirtualnym środowisku 3D. Wirtualnie zdefiniowana przestrzeń, która 
coraz bardziej przypomina to, co użytkownik uważa za "prawdziwe", powoduje większą obecność, pozwalając mu 
uczestniczyć w wycieczkach terenowych, spotykać się z innymi poprzez awatary w wirtualnym pokoju, aby ćwiczyć język, 
przeprowadzać eksperymenty w wirtualnym laboratorium naukowym, projektować struktury architektoniczne lub grać w grę 
i uczyć się poprzez zabawę.  

2.1.2. Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w szkolnictwie wyższym 

Dogłębne uczenie się staje się bardziej widoczne, gdy rozważamy edukację wyższą oraz możliwości i motywacje uczniów, 
którzy uczęszczają do tych instytucji. Ponieważ uczenie się jest definiowane jako "proces, w którym wiedza jest tworzona 
poprzez transformację doświadczenia", niektóre doświadczenia zorientowane na zawód są trudne do zdobycia. Poza tym, 
studenci muszą ćwiczyć tak wiele, jak mogą uzyskać wgląd i powtarzać swoje aplikacje, aby się doskonalić.  

Wirtualna Rzeczywistość wzbudza zainteresowanie wszystkich jako doskonałe rozwiązanie, aby sprostać tym potrzebom i 
oczywiście jeśli może być odpowiednio zintegrowana z programami nauczania i skutecznie wdrożona.  

Celem tego projektu jest również zastosowanie materiałów dydaktycznych wspieranych przez VR podczas prowadzenia 
kursów.  

Kształcenie na odległość 

Wykładowcy mogą zaoferować swoim studentom lub osobom uczącym się na odległość dostęp do grupowych lekcji bez 

ograniczeń czasowych i niezależnie od miejsca zamieszkania w bezpiecznym środowisku VR z wieloma użytkownikami. W ten 

sposób wykładowcy mogą również doskonalić swoje umiejętności nauczania w klasie online. Poprzez VR, wykładowcy mogą 

zanurzyć słuchaczy w nowych doświadczeniach poprzez poczucie obecności i uwolnić ich od zależności od przestrzeni, 

zabierając ich na tereny, gdzie trudno jest dotrzeć. Istnieją możliwości grywalizacji lekcji, tworzenia quizów i oceniania 

osiągnięć.  

Współpraca i nauka grupowa 

Studenci lub wykładowcy mogą tworzyć i wykorzystywać środowiska VR do wspólnych spotkań. Spotkania te mogą odbywać 

się z wielu powodów, takich jak ćwiczenie języka obcego, realizacja projektu społecznego, organizacja dyskusji panelowej lub 

innego wydarzenia, czy też po prostu wymiana opinii. Pomaga to w tworzeniu silnej i trwałej pamięci. 

Umiejętności miękkie 

Umiejętności miękkie odnoszą się do umiejętności, które są abstrakcyjne i trudne do zmierzenia. Możemy je zdefiniować jako 

umiejętności osobiste lub interpersonalne, takie jak umiejętności komunikacyjne, praca zespołowa, przywództwo, myślenie 

analityczne, etyka pracy i pozytywne nastawienie. Umiejętności te są kluczowe dla zatrudnienia po ukończeniu studiów i 

studenci muszą nauczyć się jak je doskonalić. Wiele uniwersytetów używa pewnych aplikacji VR, które pomagają studentom 

poprawić te umiejętności poprzez realistyczną praktykę, która jest prawie niemożliwa do osiągnięcia w sposób spójny przy 

użyciu tradycyjnych metod nauczania na odległość, pozwalających na zorganizowanie pewnego okresu czasu i przetwarzanie 

informacji. 

Przygotowanie do miejsca pracy i zatrudnienia 

Uniwersytety przygotowują swoich studentów jako wykwalifikowaną siłę roboczą dla ludzkości. Dlatego praktykowanie 

zawodu przed rozpoczęciem pracy jest istotną częścią nauczania w instytucjach szkolnictwa wyższego, aby zapewnić 

doskonałość i kwalifikacje. Wiele uniwersytetów zaczęło używać technologii VR, aby zanurzyć swoich studentów w cyfrowym 

środowisku, zdefiniowanym jak prawdziwe, aby było postrzegane jako prawdziwe. Nauczanie immersyjne ma miejsce, gdy 

studenci wchodzą w zupełnie inne środowisko, koncentrują się na tym nowym otoczeniu i postrzegają je jako rzeczywiste, 

gdy noszą okulary VR. W ten sposób, pożądane praktyki i powtórki będą możliwe.  
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Wycieczki po kampusie 

Technologia VR umożliwia zwiedzanie kampusów dla przyszłych studentów. W ten sposób ten kosztowny i czasochłonny 

proces stanie się przyjemną wycieczką dla studentów.  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

S E K C J A  3  -  E L E M E N T Y  P R O G R A M U  N A U C Z A N I A  

3.1.  Treści/ zakresy/ jednostki/ wzorce tematyczne 

W tej części zawarte są grupy informacyjne, które tworzą fakty, pojęcia i zasady w połączeniu z systematycznymi 

powiązaniami zgodnymi z celami. Czas trwania programu 14 tygodni / 28 godzin. 

           Tabela 2. Treść programu 14-tygodniowego kursu 

Tydzień Treść 

Tydzień 1 Edukacja specjalna, uczniowie z ASD, polityka rządu w zakresie edukacji specjalnej z ASD 

Tydzień 2 Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniowie z ASD. Definiowanie poziomu ASD 
Technologie wspomagające i ich wykorzystanie w klasie. Interwencje edukacyjne w przypadku 
ASD. 

Tydzień 3 Interwencje edukacyjne w przypadku ASD. 

(historie społeczne, wsparcie wizualne dla komunikacji, obsesje dla motywacji i wsparcia 
zachowania) 

Tydzień 4 Znaczenie technologii wspomagających w terapii autyzmu 

Wybór odpowiedniego narzędzia technologicznego dla uczniów 

Tydzień 5 Stosowanie technologii o niskim stopniu wspomagania u uczniów z ASD 

Tydzień 6 Stosowanie technologii o średnim stopniu wspomagania u uczniów z ASD 

Tydzień 7 Stosowanie technologii o wysokim stopniu wspomagania u uczniów z ASD 

Tydzień 8 Zaangażowanie rodziców w edukację uczniów z ASD 

Ocena postępów ucznia 

Tydzień 9 Umiejętności komunikacyjne, językowe i mowy uczniów z ASD 

Tydzień 10 Wzmocnienie umiejętności akademickich uczniów z ASD 

Tydzień 11 Umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów z ASD 
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Tydzień 12 Rozwijanie umiejętności poznawczych u uczniów z ASD 

Tydzień 13 Rozwijanie zachowań uczniów z ASD 

Tydzień 14 Ocena całościowa realizacji programu 
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3.2.  Proces uczenia się i nauczania  

Ta część skupia się na tym, jak uczniowie osiągają efekty uczenia się. Aby pomóc uczniom je osiągnąć, nauczyciel powinien 

wybrać metodologie działające jako mapa drogowa podczas procesu nauczania-uczenia się, które są podane poniżej: 

- Modele nauczania-uczenia się 
- Strategie nauczania-uczenia się 
- Metody i techniki nauczania-uczenia się 

3.2.1.         Podstawy dydaktyczne 

Uczenie się przez działanie: Uczenie się (zwłaszcza poprzez rodzinne zajęcia edukacyjne) opiera się na praktycznej pracy, a 

nie jest napędzane przez teorię. 

Wspólne uczenie się: Uczenie się odbywa się w kontekście współpracy i wyłania się z 

interakcji pomiędzy uczniami oraz z nauczycielem/profesjonalistami. Opiera się na 

współpracy w procesie produkcyjnym. 

Uczenie się oparte na dociekaniu: Uczenie się opiera się na eksploracji 

przestrzeni rozwiązań dla problemów związanych z działaniami rodziny uczącej 

się w sposób eksperymentalny poprzez angażowanie pracy grupowej. 

Metoda charakterystyczna: Uczenie się opiera się na podejściu indukcyjnym, 

globalnym. Jest ono zawsze umiejscowione w aktualnej sytuacji życiowej osób 

dorosłych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Życie jest tutaj pojmowane 

jako szerokie pojęcie obejmujące naturę, naturę samą w sobie oraz społeczne i 

polityczne aspekty współczesnego życia. 

Koncentracja zainteresowań: Nauka opiera się na zainteresowaniach i ciekawości 

uczniów. 

Metoda symulacyjna: Metody symulacyjne są sposobami naśladowania działania 

systemów świata rzeczywistego. Wymaga ona najpierw opracowania modelu 

reprezentującego cechy, zachowania i funkcje wybranego systemu lub procesu. Model 

reprezentuje sam system, podczas gdy symulacja reprezentuje działanie systemu w czasie. 

Zazwyczaj odbywa się to przy użyciu komputerów, które dokonują zmian w zmiennych i wykonują 

przewidywania dotyczące zachowania systemu. 

Nauczanie wspomagane technologią: Środowisko uczenia się wspieranego technologią to kontekst 

uczenia się, w którym wykorzystywane są urządzenia technologiczne, które w założeniu mają wspomagać 

zdobywanie przez uczniów wartościowych celów edukacyjnych. 

3.2.2. Interwencje edukacyjne w ASD  

Od czasu odkrycia autyzmu jako stanu ludzkiego przez Kannera (1943) i Aspergera (1944), osoby odpowiedzialne za opiekę 

nad dziećmi i młodzieżą z ASD starają się zapewnić skuteczne praktyki i programy. Wraz z rosnącym rozpowszechnieniem ASD 

wzrosło zapotrzebowanie na efektywne usługi edukacyjne i terapeutyczne. Mimo że nie ma wiarygodnych dowodów na to, że 

w wyniku leczenia lub interwencji następuje "wyzdrowienie" lub "wyleczenie", jest jasne i dobrze poparte dowodami, że przy 
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odpowiedniej interwencji uczniowie z ASD nadal rozwijają się i uczą zachowań, które lepiej przygotują ich do życia (Prior, 

Roberts, Rodger, Williams &Sutherland, 2011). 

W ciągu ostatnich pięciu dekad badania wykazały, że edukacja jest jednym z najpotężniejszych źródeł zwiększania możliwości 

rozwojowych uczniów z ASD. W szczególności, zdecydowana większość uczniów z ASD, którym zapewniono odpowiednią 

edukację, wykazuje poprawę nie tylko w zakresie nauki akademickiej i języka funkcjonalnego, ale także w zakresie socjalizacji, 

umiejętności adaptacyjnych i komunikacji, a niektórzy z nich mogą lepiej wykorzystywać swoje zdolności i umiejętności 

(National Research Council, 2001; Manti, Scholte & Van Berkelaer-Onnes, 2011). 

Jak wspomniano wcześniej, aby pomóc w opracowaniu strategii nauczania opartych na zainteresowaniach i umiejętnościach 

poszczególnych osób, do Programu Nauczania Umiejętności Sawantycznych włączono kilka ważnych, opartych na dowodach 

naukowych technik nauczania specyficznych dla autyzmu. Należą do nich: wykorzystanie historii społecznych, wizualne 

wsparcie komunikacji i zachowania oraz wykorzystanie obsesji jako pozytywnego wzmocnienia i motywacji do nauki. 

3.2.3. Historie społeczne 

Jedną z cech definiujących autyzm są poważne i wszechobecne deficyty w zachowaniach społecznych. Uczniowie z ASD mogą 

aktywnie unikać kontaktów społecznych z innymi, stosować się do sztywnych harmonogramów i w niewłaściwy sposób 

skupiać się na przedmiotach.  

Podczas gdy w celu poprawy umiejętności społecznych osób z autyzmem tradycyjnie stosuje się różne techniki, takie jak 

grupy umiejętności społecznych i uczenie indywidualnych umiejętności (kontakt wzrokowy, zwracanie się do innych, dzielenie 

się i proszenie o pomoc), stosowanie historyjek społecznych również zyskało akceptację. Istnieje coraz więcej dowodów 

naukowych na to, że historyjki społeczne, zwane również narracjami społecznymi, mogą być skutecznie wykorzystywane w 

odniesieniu do umiejętności społecznych, komunikacyjnych, behawioralnych, wspólnej uwagi, zabawy, gotowości szkolnej, 

akademickich i adaptacyjnych (Schneider, & Goldstein, 2010; Wong, et al., 2014). Wykazano ich skuteczność w przypadku 

uczniów z ASD w wieku od 3 lat do 18 lat. 

Historyjki społeczne lub narracje społeczne to interwencje, które opisują sytuacje społeczne w sposób dość szczegółowy, 

podając odpowiednie wskazówki i przykłady właściwych reakcji. Mają one na celu pomóc uczniom dostosować się do zmian w 

rutynie i dostosować swoje zachowanie na podstawie fizycznych i społecznych wskazówek dotyczących sytuacji lub nauczyć 

określonych umiejętności społecznych lub zachowań. Historyjki/opowieści społeczne są zindywidualizowane zgodnie z 

potrzebami ucznia i zazwyczaj są dość krótkie i mogą zawierać zdjęcia lub inne wizualne wsparcie lub pomoc. Zazwyczaj są 

pisane w pierwszej osobie z perspektywy osoby uczącej się, zawierają zdania, które szczegółowo opisują sytuację, zawierają 

sugestie dotyczące odpowiednich reakcji osoby uczącej się oraz opisują myśli i uczucia innych osób zaangażowanych w 

sytuację. 

Opowiadania lub narracje społeczne zostały wykorzystane do ułatwienia realizacji celów nauczania umiejętności społecznych, 

ponieważ były one zawarte w Indywidualnym Programie Edukacyjnym (IEP) każdego uczestnika. Każda opowieść lub narracja 

została zaprojektowana tak, aby włączyć tematy związane z zainteresowaniami umiejętnościami sawanta. 

3.2.4. Wizualne wsparcie komunikacji 

Zachowania komunikacyjne wielu uczniów z autyzmem mogą charakteryzować się: 

- nietypową komunikacją niewerbalną, taką jak w wykorzystaniu kontaktu wzrokowego, wyrazu twarzy, 
postawy ciała lub gestów do inicjowania lub modulowania interakcji społecznych, 

- pewien brak aktywności wyobrażeniowej, takiej jak odgrywanie ról dorosłych, postaci fantazyjnych, 

- niezwykłości w produkcji mowy, w tym wysokości, akcentu, tempa, rytmu i intonacji, 
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- nietypowe formy i treści wypowiedzi, w tym stereotypowe i powtarzające się użycie mowy, idiosynkratyczne 
użycie słów lub zwrotów lub częste nieistotne uwagi, 

- upośledzenie zdolności do inicjowania lub podtrzymywania rozmowy z innymi, pomimo odpowiedniej mowy, 

- ograniczony zakres zainteresowań i zaabsorbowanie jednym wąskim zainteresowaniem, 

- trudności ze zrozumieniem (Cantwell, Howlin, & Rutter, 1977). 

Szacuje się, że ponad połowa wszystkich uczniów z ASD nie rozwija funkcjonalnej mowy, a nawet wśród tych, którzy 

dysponują bogatym słownictwem ekspresyjnym, występują utrzymujące się i wszechobecne upośledzenia w komunikacyjnym 

użyciu języka oraz w rozumieniu złożonych lub abstrakcyjnych pojęć (Lord i Rutter, 1994). 

Aby pomóc dzieciom z autyzmem w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, stosuje się różne systemy komunikacji 

wspomagającej, w tym: systemy migowe (system Makaton), chociaż badania wykazały zróżnicowanie w zdolności uczniów do 

opanowania znaków i problemy z ich generalizacją (Kiernan, 1983); systemy oparte na obrazach lub wizualnym wsparciu, 

które w najmniejszym stopniu wymagają umiejętności poznawczych, językowych lub pamięciowych, takie jak fotografie lub 

rysunki (Bondy i Frost, 1996; Communication Pictures, 1991) oraz skomputeryzowane porady komunikacyjne, zachęcające do 

przyjmowania zwrotów i wzajemnych interakcji. 

Systemy wsparcia obrazkowego lub wizualnego zostały włączone do strategii wykorzystywania zainteresowań sawanta w celu 

ułatwienia umiejętności komunikacyjnych. Wsparcie wizualne to konkretne wskazówki, które dostarczają informacji o 

czynności, rutynie, oczekiwaniach i/lub wspierają demonstrację umiejętności. Mogą zapewniać pomoc w różnych działaniach 

i warunkach, a także przybierać różne formy i funkcje. Należą do nich między innymi: fotografie, ikony, rysunki, słowa pisane, 

przedmioty, aranżacja otoczenia, harmonogramy, organizery graficzne, systemy organizacyjne i skrypty. 

Wsparcie wizualne jest powszechnie używane do: 

- organizowania środowiska uczenia się, 

- ustalania oczekiwań co do działań, rutyn i zachowań, 

- dostarczania wskazówek lub przypomnień, oraz 

- zapewnienia przygotowania lub instrukcji.. 

Istnieje coraz więcej dowodów na skuteczność wsparcia wizualnego dla dzieci i młodych dorosłych z ASD (od 0 do 22 lat) w 

zakresie umiejętności społecznych, komunikacyjnych, zachowania, zabawy, poznawczych, gotowości szkolnej, akademickich, 

motorycznych i adaptacyjnych (Wong, i in., 2014). W tym badaniu zastosowano również wsparcie wizualne, aby pomóc w 

radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami. 

3.2.5. Obsesje na punkcie motywacji i wsparcia zachowania 

Wykorzystanie obsesji jako silnego wzmocnienia dla zmiany zachowania lub wsparcia dla dzieci z autyzmem zostało 

udokumentowane w literaturze (Wolery, Kirk & Gost, 1985; Charlop-Christy & Haymes, 1996). Charlop-Christy i Haymes 

oceniali skuteczność wykorzystania obsesji w pracy z dziećmi z autyzmem w celu ograniczenia ich niewłaściwych zachowań. 

Wyniki pokazały, że stosowanie natręctw jest wysoce skuteczne w redukowaniu niewłaściwych zachowań. Mimo, że osoby 

badane w tych badaniach nie zostały sklasyfikowane jako sawanci, wszyscy byli uczniami z ASD wykazującymi wysoki poziom 

zachowań obsesyjnych. Ponownie, wskazuje się na wspólny charakter obsesyjnych zainteresowań sawantów w ich 

sawantycznych działaniach lub domenach oraz obsesyjnych zachowań osób z autyzmem. 

Grandin (cytowana w Schopler & Mesibov, 1992, s.115) odnosi się do obsesji i zainteresowań autystycznych jako "fiksacji", 

które jej zdaniem, jeśli zostaną włączone do programów dla uczniów z ASD, w szczególności z wysoko funkcjonującymi ASD, 

mogą zostać przekształcone w udane kariery; "te fiksacje lub obsesje mogą być ogromnymi motywatorami". Opisuje ona 

swoją dziecięcą obsesję na punkcie bydła, która zaowocowała uzyskaniem przez nią tytułu doktora w dziedzinie hodowli 
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zwierząt i staniem się światowym liderem w swojej dziedzinie. Kanner (1973), w swoim dalszym badaniu jedenastu 

przypadków, odkrył dwa przykłady sukcesu zawodowego związanego z infantylnymi obsesjami lub fiksacjami. Jeden z 

badanych, który był zafiksowany na punkcie liczb, został kasjerem bankowym; drugi, zafiksowany na punkcie liczb i muzyki, 

należy do lokalnego chóru i pracuje przy obsłudze powielacza. Moim zdaniem sawant oferuje opiekunom i wychowawcom 

"klucz", który może być użyty do odblokowania osłabiających aspektów ich niepełnosprawności, sposób lub środek na 

zmniejszenie wpływu ich niepełnosprawności. To właśnie to intensywne zainteresowanie i wewnętrzna motywacja zostały 

zastosowane lub zapożyczone, aby ułatwić autystycznym sawantom w tym badaniu poprawę ich komunikacji, umiejętności 

społecznych i wzmocnić odpowiednie zachowania, co stanowi czwarty składnik Programu Umiejętności Sawanta. 

Wyczerpujący przegląd najnowszych modeli leczenia autyzmu został przedstawiony w raporcie Odoma i wsp. (2010), 

Evaluation of comprehensive treatment models for individuals with ASD. 

Uczniowie z ASD mogą być klasyfikowani w ramach czterech wymiarów, którymi są wspólne wyniki nauczania, wspólne cechy 

uczenia się, kategorie zastosowań i zastosowania (Coppin, 2018). Nauczyciele i eksperci mogą kierować się poniższymi 

wymiarami, aby zdecydować o kategoriach; ważne jest jednak, aby wiedzieć, że wszyscy uczniowie opierają się w różny 

sposób i są wyjątkowi. Wybór metod, technik i aplikacji powinien być podejmowany pod kątem potrzeb edukacyjnych ucznia. 

Wnioski dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Źródło: Coppin, 2018) 
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 Wspólna charakterystyka uczenia się             Wspólne cechy uczenia się            Kategorie aplikacji               Aplikacje 

3.3.  Sekcja szczegółowa  

3.3.1. Podejścia pedagogiczne 

Naukowcy i pedagodzy wypracowali do tej pory wiele podejść pedagogicznych do nauczania nauczycieli specjalnych. Wysiłki 

te pokazują nam, że ludzkość pracuje dla wszystkich jednostek i stara się zaspokoić potrzeby wszystkich na optymalnym 

poziomie. Jest to sukces sam w sobie. Integracja ma kluczowe 

znaczenie dla umożliwienia wszystkim członkom społeczności 

wzrastania jako wyposażeni obywatele, którzy mogą 

stanąć na własnych nogach i nauczyć się, jak 

dostosować się do potrzeb życia. Program wszystkich 

nauczycieli specjalnych powinien dotyczyć tego, jak 

korzystać z rozwiniętej pedagogiki, która jest 

integrująca dla wszystkich uczniów z ASD. Nawet 

indywidualne podejście może służyć integracji uczniów z ASD 

w społeczności. Nauczyciele specjalni mogą skorzystać z 

następujących metod pedagogicznych w edukacji dzieci z ASD:  

- Nauczanie w całej grupie; 

- Uczenie się z wykorzystaniem technologii wspomagających 

- Nauczanie przez działanie w celu osiągnięcia celów; 

- Instrukcje adaptacyjne lub zindywidualizowane; 

- Uczenie się poprzez osiąganie mistrzostwa 

- Uczenie się poprzez współpracę; 

- Wykorzystanie szerokiego wachlarza stylów uczenia się; 

- Instrukcje bezpośrednie; 

- Metoda odkrywcza; 

- Zintegrowane nauczanie tematyczne; 

- Tutoring rówieśniczy; 

- Wykorzystanie tablic interaktywnych, zdjęć i filmów. 

- Nauczanie wspomagane komputerem. 

3.3.2. Efekty uczenia się 

Objaśnienie   

Uczniowie zostaną określeni przez nauczyciela, a zajęcia powinny być odpowiednio prowadzone. Działania te muszą się 

uzupełniać, ponieważ istnieje ścisły związek pomiędzy słuchaniem/oglądaniem, mówieniem, czytaniem i pisaniem. W związku 

z tym efekty kształcenia są opisane następująco:  

- Rozumienie i wyjaśnianie tego, co usłyszeli, przeczytali, zobaczyli oraz umiejętność badania, uczenia się; 
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- Rozwijanie pozytywnego nastawienia do czytania, słuchania/oglądania, mówienia i pisania; 

- Ocena i krytyczna analiza tego, co czytają. 

- Umiejętność świadomego, poprawnego i uważnego posługiwania się językiem zgodnie z zasadami mówienia i pisania; 

- Wyrażanie swoich uczuć, myśli i opinii w sposób skuteczny i zrozumiały, zarówno w mowie, jak i w piśmie; 

- Rozwijanie umiejętności badania, odkrywania, interpretacji i strukturyzacji umysłu. 

- Świadomość głównych ostatnich wydarzeń w kraju, Europie i na świecie. 

- Uczenie się scenariusza lub działań szkoleniowych do pracy. 

- Zdobywanie nowych umiejętności poprzez naukę 

- Zrozumienie dobrego wykształcenia jako kluczowego znaczenia dla udanego życia. 

- Uczestniczenie w różnych zajęciach lub wydarzeniach, które mają pozytywny wpływ na proces uczenia się 

Tygodniowe efekty kształcenia 

Tabela 3. Tygodniowe efekty kształcenia 

TYDZIEŃ CZAS W 

GODZINACH 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

TYDZIEŃ 1 2 GODZINY Świadomość uczniów potrzebujących kształcenia specjalnego 

TYDZIEŃ 2 2 GODZINY Rozróżnianie uczniów z ASD od uczniów wymagających kształcenia specjalnego i określanie ich 

poziomów, Uczenie uczniów korzystania z wybranych technologii wspomagających w klasie 

TYDZIEŃ 3 2 GODZINY Posiadanie umiejętności stosowania interwencji edukacyjnych dla uczniów z ASD. 

(opowieści społeczne, wsparcie wizualne dla komunikacji, obsesje dla motywacji i wsparcia 

zachowania, ...) 

TYDZIEŃ 4 2 GODZINY Rozumienie znaczenia technologii asystujących w terapii ASD 

Ocena uczniów przed wyborem narzędzia technologii wspomagającej 

TYDZIEŃ 5 2 GODZINY Zdobycie umiejętności stosowania technologii wspomagających o niskim stopniu 

zaawansowania u uczniów z ASD 

TYDZIEŃ 6 2 GODZINY Zdobycie umiejętności stosowania technologii o średnim stopniu wspomagania u uczniów z 

ASD 

TYDZIEŃ 7 2 GODZINY Zdobycie umiejętności stosowania technologii o wysokim stopniu wspomagania w przypadku 

uczniów z ASD 

TYDZIEŃ 8 2 GODZINY Umiejętność wspierania rodziców w wyborze czynności, które można wykonywać w domu. 

Monitorowanie i ocenianie uczniów w celu określenia kolejnych kroków na podstawie ich 



     Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Prezentacja odzwierciedla jedynie poglądy autorów a Komisja nie  
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 

ABLEWITHTECHTOOLS 
 

 

 

 

 

 

 

 

26 

postępów 

TYDZIEŃ 9 2 GODZINY Zdobycie umiejętności rozwijania zdolności komunikacyjnych, językowych i mowy uczniów z 

ASD 

TYDZIEŃ 10 2 GODZINY Zdobycie umiejętności rozwijania umiejętności akademickich związanych z uczniami z ASD 

TYDZIEŃ 11 2 GODZINY Zdobycie umiejętności rozwijania kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów z ASD 

TYDZIEŃ 12 2 GODZINY Rozwijanie umiejętności poznawczych uczniów z ASD 

TYDZIEŃ 13 2 GODZINY Rozwijanie zachowań uczniów z ASD 

TYDZIEŃ 14 2 GODZINY Posiadanie umiejętności oceny całokształtu funkcjonowania uczniów z ASD 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W programie wezmą udział nauczyciele kształcenia specjalnego oraz osoby zainteresowane   
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Efekty kształcenia wraz z kluczowymi kompetencjami, narzędziami oceny i praktykami opartymi na dowodach naukowych 

 

Kompetencje kluczowe: 

Kluczowe kompetencje, które powinni nabyć absolwenci studiów licencjackich kształcący na nauczycieli specjalnych, są 

podane poniżej:  

- umiejętność czytania i pisania oraz znajomość języków obcych; (LL) 

- kompetencje informatyczne; (DC) 

- kompetencje personalne, społeczne i w zakresie uczenia się (PSLC). 

Materiały dydaktyczne i lektury 

Zaawansowana technologia, inteligentne tablice, notatniki, ołówki, zdjęcia, filmy, książki z opowiadaniami, książki z 

ćwiczeniami, ilustrowany słownik alfabetyczny 

Narzędzia oceny 

Narzędzia oceny, które mogą być zastosowane podczas szkolenia są podane poniżej. 

- Obserwacja (O) 

- Test ustny/ prezentacja (OT) 

- Test pisemny (WT) 

- Ocena wykonania/ zadanie (P) 

- Świadomość i ekspresja kulturowa (CAE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Musimy nauczyć się akceptować i celebrować nasze różnice. I musimy kontynuować nasze badania nad 

spektrum zaburzeń autystycznych, aby zrozumieć, w jaki sposób możemy najlepiej wyciągnąć pomocną 

dłoń.”          Alan Rosales 
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Tabela 4. Efekty kształcenia wraz z kompetencjami kluczowymi, narzędziami oceny i praktyką opartą na dowodach 

naukowych 

Efekty uczenia się Kompetencje 
kluczowe 

Narzędzie 
oceny 

Praktyki oparte na dowodach 
naukowych 

(wybrane pod kątem efektów 
kształcenia/uczenia się) 

Świadomość, że uczniowie potrzebują 
kształcenia specjalnego 

LL, PSLC O, OT Interwencja przez rówieśników 

Odróżnianie uczniów z ASD od uczniów 
potrzebujących kształcenia specjalnego i 
określanie ich potrzeb 

LL, PSLC O, OT Interwencja rodzicielska 
Dyskretny Trening Próbny 

Nauczenie uczniów, jak korzystać z 
wybranych technologii wspomagających w 
klasie 

  Różnicowe wzmacnianie 

Posiadanie umiejętności wykorzystywania 
przez uczniów z ASD interwencji 
edukacyjnych. 

LL, PSLC OT, P Analiza umiejętności (zadań) 

   Opóźnienie czasowe 

(historie społeczne, wsparcie wizualne dla 
komunikacji, obsesje dla motywacji i wsparcia 
zachowania) 

  Interwencja poznawczo-
behawioralna 

Zrozumienie znaczenia technologii 
wspomagających w terapii uczniów z ASD 

LL, CAE OT, P Interwencja naturalistyczna, 
Ćwiczenia 

Ocenianie uczniów przed wyborem narzędzia 
technologicznego 

   Wsparcie wizualne 
Podpowiadanie 

Posiadanie umiejętności stosowania 
technologii o niskim stopniu wspomagania u 
uczniów z ASD 

LL, CAE OT, P Funkcjonalna Ocena Zachowania, 
Trening komunikacji 
funkcjonalnej, 
Samokontrola, 
Modelling, 
Interwencja oparta na 
antecedencie, 
Wzmacnianie, 
Skryptowanie, 
System Wymiany Obrazków, 
System Komunikacji [PECS], 
Trening Umiejętności 
Społecznych, 
Historie społeczne/opowiadania 
społeczne, 
Wygaszanie, 
Interwencja wspomagana 
technologią, 
Kluczowe Nauczanie Reagowania, 
Przerywanie/ przekierowanie 
reakcji, 

Zdobycie umiejętności stosowania technologii 
o średnim stopniu wspomagania u uczniów z 
ASD 

LL, CAE OT, P 

Zdobycie umiejętności stosowania 
zaawansowanych technologii 
wspomagających w przypadku uczniów z ASD 

LL, CAE OT, P 

Umiejętność wspierania rodziców w wyborze 
czynności, które mogą być wykonywane w 
domu. 
Monitorowanie i ocenianie uczniów w celu 
określenia kolejnych kroków na podstawie ich 
postępów 

LL, PSLC OT, P 

Zdobycie umiejętności rozwijania 
umiejętności komunikacyjnych i mowy u 
uczniów z autyzmem 

LL, CAE OT, P 

Zdobycie zdolności do poprawy umiejętności 
akademickich związanych z uczniami z 
autyzmem 

LL, CAE OT, P 
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Zdobycie umiejętności rozwijania 
umiejętności społecznych i emocjonalnych 
uczniów z autyzmem 

LL, PSLC OT, WT Video Modelling 

Rozwijanie umiejętności poznawczych u 
uczniów z ASD 

LL, PSLC OT, WT 

Rozwijanie zachowań u uczniów z autyzmem LL, PSLC OT, WT 

Posiadanie umiejętności oceny całościowej 
funkcjonowania uczniów z ASD 

LL, PSLC OT, WT 
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S E K C J A  4  

4.1. SCENARIUSZE ZAJĘĆ  

Scenariusze zajęć zawierają przykładowe działania szkoleniowe wraz z różnymi wyjaśnieniami teoretycznymi związanymi z 
nabywaniem umiejętności uczenia się wskazanymi w programie nauczania. Edukatorzy, którzy będą prowadzić to szkolenie 
mogą skorzystać z tych scenariuszy zajęć i zaplanować swoje działania szkoleniowe zgodnie z zawartymi w nich treściami.  

4.1.1. Scenariusz 1 

Informacje nauczyciela 

Nauczyciel Email Miejsce i data kursu - czas 

………………………………… ……………………………….. Miejsce, ………… - (09:00 – 15:00) 

Adres i pokój: …………………… 

Jeśli online, proszę wskazać. 

Ogólne informacje 

 Opis 
 
W ramach tego kursu studenci dowiedzą się, jak ważne jest nauczanie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego.  
Cele 

Edukacja specjalna jest obszerną dziedziną, która obejmuje szeroki zakres specjalnych potrzeb i wymaga 
koncentracji i cierpliwości. Uczniowie powinni wiedzieć, jak ważne jest nauczanie pojęciowe, a także rozwijanie 
umiejętności społecznych i komunikacyjnych uczniów.  

 Grupa docelowa  

Przyszli nauczyciele pracujący z dziećmi z autyzmem 

Harmonogram kursu 

Sesja Czas          Data 

Sesja I początek – koniec ................. 

Sesja II początek – koniec ................. 

Czas Cele (efekty 
kształcenia/uczenia się) 

Tematy Metody 
(dydaktyczne) 

Materiały  

Zasoby 

Metody oceny 

80-100 
minut 

 

 Po zakończeniu tego 

szkolenia oczekuje się, że 

studenci: 

Będą posiadać wiedzę na 
temat uczniów, którzy 
wymagają specjalnej 

 Edukacja specjalna 

 Uczniowie  

z zaburzeniami 

autyzmu (ASD) 

 Polityka rządu w 
zakresie edukacji 

 “Przełamanie 
pierwszych 
lodów” 

 Ćwiczenia 
bezpośrednie 

 Symulacja 

 Komputery, 

projektory, 

smartfony  

i dostęp do 

Internetu 

 Tablica 

 Dyskusja 
 Wyświetlanie 

filmów  

i 

raportowanie 

ich wyników. 
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Treści ogólne i sesje instruktażowe 

edukacji specjalnej  
z ASD. 

 Burza mózgów interaktywna 

 Opaski na oczy 

Czas Sesja Opis 

08:30  

10:10  

Sesja I 

 

ĆWICZENIE NA “PRZEŁAMANIE PIERWSZYCH LODÓW” 

Każdy z członków grupy otrzymuje kartkę i wszyscy są proszeni o narysowanie drzewa. Każdy rysuje 

swoje drzewo według własnego uznania.  Po zakończeniu wszyscy są proszeni o losową wymianę 

swoich rysunków. Każdy ma za zadanie ocenić, jakie drzewo otrzymał. To ćwiczenie jest realizowane w 

celu podkreślenia indywidualnych różnic, zainteresowań, barier komunikacyjnych, upodobań i 

indywidualnych wartości. Należy podkreślić, że nie wszyscy mogą wykazywać te same zachowania i 

odczuwać te same emocje, tak jak nie wszyscy mogą narysować to samo drzewo. 

WYJAŚNIENIE 

Dzieci o różnych cechach rozwojowych nazywane są "osobami o szczególnych potrzebach". Na 

przykład, niektóre niemowlęta mogą zacząć mówić późno, podczas gdy inne dzieci mogą nie słyszeć 

wystarczająco dobrze. Jeśli czynniki powodujące specjalne potrzeby mają być klasyfikowane 

chronologicznie, można je wymienić jako prenatalne, okołoporodowe i poporodowe. Czynniki takie jak 

palenie papierosów przez przyszłą matkę/używanie substancji takich jak alkohol, niedożywienie, 

niekontrolowane stosowanie leków wpływają niekorzystnie na normalny rozwój płodu. Mogą to być 

przykłady czynników prenatalnych. Wydłużenie porodu z powodu opóźnionego i trudnego porodu 

oraz wynikający z tego brak tlenu w organizmie dziecka mogą być podawane jako przykłady czynników 

okołoporodowych. Do czynników poporodowych zalicza się niedożywienie dziecka, obojętność na 

higienę dziecka, komplikacje związane z chorobami zakaźnymi oraz brak wystarczających bodźców do 

rozwoju psychicznego. Czynniki wywołujące szczególne potrzeby można sklasyfikować jako czynniki 

genetyczne i środowiskowe. Ważne jest, aby zidentyfikować przyczyny szczególnych potrzeb w 

zakresie działań prewencyjnych.  

Dzieci o specjalnych potrzebach potrzebują edukacji specjalnej.  Edukacja specjalna jest sumą 

programów edukacyjnych opracowanych specjalnie dla nich oraz działań edukacyjnych wykonywanych 

przez specjalnie przeszkolony personel zgodnie z niekompetencją i cechami charakterystycznymi 

takich dzieci w środowisku edukacyjnym.  

Edukacja specjalna dzieli się na dwie podkategorie: edukację osób niepełnosprawnych i edukację 

uzdolnionych. Osoby z zaburzeniami ASD są objęte edukacją dla osób niepełnosprawnych. Spektrum 

zaburzeń autystycznych (Autism Spectrum Disorder - ASD) jest definiowane jako zaburzenie 

neurozwoju charakteryzujące się niepełnosprawnością rozwojową w zakresie interakcji społecznych i 

umiejętności komunikacyjnych oraz powtarzalnymi, samostymulującymi się, niewłaściwymi 

zachowaniami. W jego występowaniu biorą udział czynniki genetyczne, neurologiczne i środowiskowe. 

Główne cechy społeczne i behawioralne uczniów z ASD obejmują dysfunkcje zachowań niewerbalnych, 

niewłaściwe relacje z rówieśnikami oraz niekompetencję w interakcjach. Osoby z ASD mogą 

doświadczać różnych problemów związanych z równowagą, świadomością ciała i zmysłów wzroku, 

słuchu, smaku i zapachu. Uczniowie z ASD mogą mieć poważne problemy z używaniem języka do 

komunikacji i porozumiewania się z innymi osobami ze względu na opóźnienie w rozwoju języka. 
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Osoby z ASD mogą poprawić swoje umiejętności społeczne i komunikacyjne dzięki edukacji wspieranej 

przez technologię. 

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 12% ludności świata to osoby o szczególnych 

potrzebach. Z danych Narodowego Centrum Autyzmu z 2018 roku wynika, że 1 na 59 noworodków 

cierpi na ASD. Wczesna diagnoza i wczesne rozpoczęcie edukacji dziecka z ASD przyczyniają się do 

zwiększenia jego umiejętności adaptacyjnych i sposobu, w jaki może ono utrzymać swoje życie w 

sposób niezależny lub mniej zależny.  
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Czas Sesja Opis 

08:30 – 

10:10  

Sesja I 

 

Ćwiczenie 1 i 2 na podstawie powyższego opisu. 
 
ĆWICZENIA 
ĆWICZENIE 1 

Założenie ćwiczenia: Uwzględnienie różnic indywidualnych, poprawa poziomu 
samoświadomości osób niepełnosprawnych 
Cel: Zwiększenie świadomości uczniów potrzebujących kształcenia specjalnego 
Czas: 30 min. 
Materiały:  Smartfony, tablety, dostęp do Internetu, laptopy lub komputer i projektor, papier A4 
i długopis. 
Instrukcja:  

 Uczestnicy oglądają film www.youtube.com/watch?v=U5wRa7jzgCk.  

 Następnie uczestnicy otrzymują zadanie: "Zróbcie slogan, który wywrze na was 
wrażenie i zapiszcie go na kartce A4".  Na przykład: "Różnica to być mniejszością!” 

 Uczestnicy proszeni są o podzielenie się swoimi hasłami z grupą. 

 Prowadzący omawia z uczniami, co wzięli pod uwagę podczas tworzenia swoich haseł.  

 W dyskusji nauczyciel kładzie nacisk na pojęcia: różnica indywidualna, pozytywna 
dyskryminacja według prawa, rodziny osób niepełnosprawnych, opóźnienie w rozwoju i 
niekompetencja.  
 
Dyskusja 

Po zakończeniu ćwiczenia 1: 

 Filmy znalezione przez grupy są wyświetlane na tablicy za pomocą projektora i 
omawiany jest główny temat każdego filmu. Następnie grupy są pytane:  

 Jaka jest sytuacja, która najbardziej wpłynęła na grupę w filmie na YouTube podczas 
podejmowania decyzji?  

 Jakie kryteria były brane pod uwagę przez grupę przy podejmowaniu decyzji 
dotyczących filmu? 

 Za pomocą tych pytań nauczyciel stara się umożliwić uczniom stwierdzenie, że poziom 
widoczności lub częstotliwość/intensywność bycia widzianym w odniesieniu do 
poszczególnych różnic przyciągają większą uwagę. 

 
 
Sesja jest kontynuacją drugich zajęć. Po jej zakończeniu następuje wprowadzenie do tematyki 
regulacji politycznych i prawnych dotyczących praw podstawowych osób niepełnosprawnych. 

http://www.youtube.com/watch?v=U5wRa7jzgCk
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Czas Sesja Opis 

08:30 – 

10:10  

Sesja I 

 

ĆWICZENIE 2 
Założenie ćwiczenia :  Zwiększanie świadomości na temat trudności, jakich doświadczają osoby 
niepełnosprawne 
Cel:   Zwiększenie świadomości uczniów potrzebujących kształcenia specjalnego 
Czas: 30 min. 
Materiały:   Opaski na oczy dla wszystkich uczniów 
Instrukcja:  

 Studenci są pytani o to, jakie trudności może mieć osoba niepełnosprawna wzrokowo w 
ciągu dnia. 

 Uczestnicy przedstawiają swoje odpowiedzi.  

 Następnie w grupach rozpoczyna się ćwiczenie symulacyjne mające na celu podniesienie 
świadomości na temat tego, przez co przechodzą osoby niepełnosprawne wzrokowo.  

 Wszyscy uczniowie są proszeni o chodzenie swobodnie po klasie z otwartymi oczami 
przez 2-3 minuty. 

 Następnie instruuje się ich, aby tworzyli 5-osobowe grupy i przesuwali ławki/krzesła za 
klasą w grupach do przodu. Następna grupa otrzymuje polecenie, aby przenieść 
ławki/krzesła z przodu sali lekcyjnej.  

 Po zakończeniu ćwiczenia proszeni są o zajęcie swoich miejsc. 

 Uczniowie, którzy zajęli miejsca, otrzymują polecenie założenia opasek na oczy i 
trzymania ich zamkniętych oczu aż do zakończenia ćwiczenia. 

 Uczniowie, którzy zamknęli oczy, proszeni są o chodzenie po klasie, ale teraz z 
zamkniętymi oczami przez 2-3 minuty. 

 W następnym etapie uczniowie są proszeni o przesuwanie ławek/krzeseł w grupach. 

 Nauczyciel podejmuje wymagane środki ostrożności przed upadkiem, uderzeniem i 
urazem podczas tych czynności i ostrzega uczniów w razie potrzeby. Może on otrzymać 
pomoc od uczniów obserwatorów.. 

 Uwaga: Jeśli liczebność klasy wynosi 30 i więcej osób, upewnij się, że połowa klasy 
wykonuje zadanie, podczas gdy druga połowa staje się widownią.  
 
Dyskusja 

Po zakończeniu ćwiczenia 2: 

 Co czułeś i myślałeś, kiedy chodziłeś po klasie z zamkniętymi oczami?  

 Jak poruszaliście się w grupie, jakie mieliście trudności, kiedy mieliście zamknięte oczy? 

 Dzięki tym pytaniom uczniowie napotykają na trudności, których doświadcza osoba 

niepełnosprawna wzrokowo, a takie osoby potrzebują więcej czasu podczas wykonywania 

aktywności fizycznej. Dzięki temu mają pewność, że żyją i uczą się, że koordynacja w grupie 

jest trudniejsza.. 
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Czas Sesja Opis 

08:30 – 

10:10  

 

Sesja I 

 

Prawa osób niepełnosprawnych są wymienione w politykach i dokumentach strategicznych 
wydanych przez ONZ i organizacje stowarzyszone (np. Konwencja ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych, Deklaracja Praw Osób z Upośledzeniem Umysłowym [1971], Rada 
Europejska i UE (Rekomendacja Rady Europejskiej nr 1592, 2003 w kierunku pełnej integracji 
społecznej osób niepełnosprawnych, (Europejska Strategia na rzecz Osób Niepełnosprawnych 
2010-2020): A Renewed Commitment to a Barrier-Free Europe [2010]) oraz w ustawodawstwie 
krajowym (np. rozporządzenie w sprawie specjalnych usług edukacyjnych [2006]). Następnie w 
Turcji (każdy z partnerów wyjaśni przepisy dotyczące kształcenia specjalnego obowiązujące w 
jego kraju) są one wymienione w ustawodawstwie dotyczącym kształcenia specjalnego. 

 Ustawa o dzieciach potrzebujących kształcenia specjalnego nr 2916 

 Dekret z mocą ustawy nr 573 w sprawie szkolnictwa specjalnego 

 Ustawa nr 5378 o osobach niepełnosprawnych i zmianie niektórych ustaw i dekretów 

 Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie usług w zakresie 
szkolnictwa specjalnego 

 Prawo dotyczące osób niepełnosprawnych 
 
Dyskusja 

Dyskusja dotyczy następujących kwestii: 

 Jakie są główne podstawy niektórych przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych 
w Turcji? 

 Które z wydarzeń społecznych, filozoficznych i ekonomicznych na świecie mogły 
doprowadzić do pojawienia się regulacji prawnych? 

 
OCENA:  

Od uczniów oczekuje się zrobienia listy filmów, które dotyczą tematu edukacji specjalnej i 

obejrzenia jednego z nich oraz podzielenia się swoimi poglądami i informacjami na temat 

rodzaju niepełnosprawności, trudności doświadczanych przez osobę niepełnosprawną, 

podejścia rodziny i przyjaciół oraz wpływu na niepełnosprawne dziecko. 
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4.1.2. Scenariusz 2 

Informacje nauczyciela 

Nauczyciel Email Miejsce i data kursu - czas 

………………………………… ……………………………….. Miejsce, ………… - (09:00 – 15:00) 

Adres i pokój: …………………… 

Jeśli online, proszę wskazać. 

Ogólne informacje 

 Opis 

In this course, students will learn about the general characteristics of children with special education.  

Cele 

Learners should focus on the needs of the students. If the ability isn’t possible to improve, then the ways to 
bypass the learning barriers should be searched. If writing is a hard task (and can’t be improved) for a student, 
then recording voices can be a solution. That’s why technology-aided education comes into prominence in such 
cases. 

Grupa docelowa 

Przyszli nauczyciele pracujący z dziećmi z autyzmem 

 Harmonogram kursu 

Sesja Czas Data 

Sesja I początek – koniec ................. 

Sesja II początek – koniec ................. 

Treści ogólne i sesje instruktażowe 

Czas Cele (efekty kształcenia/uczenia 
się) 

Tematy Metody 
(dydaktyczne) 

Materiały  

Zasoby 

Metody oceny 

80-100 
minut 

 

 Po zakończeniu tego szkolenia 

oczekuje się, że studenci:  

 Odróżnienie uczniów z ASD od 

uczniów, którzy potrzebują 

specjalnego wykształcenia i 

określenie ich poziomów. 

 Nauczenie uczestników zajęć, jak 

korzystać z wybranych technologii 

w klasie. 

 Studenci  

o specjalnych 

potrzebach  

i osoby z ASD. 

 Zdefiniowanie 
poziomu 
technologii 
wspomagania ASD i 
wykorzystanie jej w 
klasie. 

 “Przełamanie 
pierwszych 
lodów” 

 Ćwiczenia 
bezpośredni
e 

 Symulacja 

 Burza 

mózgów 

 

 Komputery, 
projektory, 
smartfony  
i dostęp do 
Internetu 

 Tablica 
 Opaski na 

oczy 

 Dyskusja 

 Wyświetlanie 

filmów  

i 

raportowani

e ich 

wyników. 
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Czas Sesja Opis 

08:30 – 

10:10  

Sesja I 

 

ĆWICZENIE NA “PRZEŁAMANIE PIERWSZYCH LODÓW” 

Uczniowie są podzieleni na dwie grupy: "Komunikatory" i "Pasożyty komunikacyjne". 

Komunikatory podzielone są na dwie podgrupy (najlepiej 3-4 osoby). Centrum klasy jest 

oczyszczone, a biurka i krzesła przesunięte na bok. Grupa komunikatorów stoi obok siebie przed 

tablicą z przodu, a druga grupa stoi obok siebie przy ścianie po drugiej stronie klasy.  Pasożyty 

komunikacyjne stoją obok siebie na środku sali lekcyjnej. Następnie grupa komunikatorów 

proszona jest o wypowiedzenie się na temat, który ma być aktywowany (np. prawą nogą w górę 

przez 5 sekund). Oczekuje się, że wykonają one trzy różne czynności w ten sposób. Zadaniem 

pasożytów komunikacyjnych jest uniemożliwienie komunikatorom porozumiewania się ze sobą 

poprzez kontakt wzrokowy, ruchy warg, mowę ciała ( podskakiwanie, podnoszenie, itp.) lub 

werbalnie poprzez głośne mówienie do siebie.  

Kiedy wszyscy uczniowie zajmą swoje miejsca, prowadzący zaczyna ćwiczenie mówiąc " start". 

Zadanie trwa 10 minut. Po zakończeniu ćwiczenia rozgrzewającego, kurs rozpoczyna się od 

podkreślenia trudności w komunikacji bez koncentrowania się na źródle głosu i nawiązywania 

kontaktu wzrokowego. 

Uwaga: Ćwiczenie jest ograniczone do 30 osób. Jeśli klasa liczy ponad 30 osób, inni stają się 

obserwatorami. 

WYJAŚNIENIE 

Według DSM-5 dzieci z ASD wykazują pewne odmienne cechy, takie jak trudności z 

rozpoczęciem i wejściem w interakcję społeczną, powtarzalne i stereotypowe używanie 

przedmiotów i rozmowa (ustawianie zabawek, przedmiotów; echolalia/ echo, idiosynkratyczne 

wyrażenia itp. ), ograniczone zainteresowania i zachowania powtarzalne. W zależności od 

poziomu ograniczeń w ich zachowaniach, poziom występowania może się różnić od łagodnego 

do ciężkiego. Powtarzalne i stereotypowe używanie przedmiotów i rozmowa lub 

zainteresowania i zachowania powtarzalne mogą się również różnić. 

Ćwiczenie 1 na podstawie powyższego opisu. 

ĆWICZENIA 

ĆWICZENIE 1 

Założenie ćwiczenia :  Zrozumienie cech charakterystycznych dzieci z ASD 
Cel:   Odróżnienie uczniów z ASD od uczniów, którzy potrzebują specjalnego wykształcenia i 

określenie ich poziomów. 
Czas: 25 min. 
Materiały:   Balony dla każdego ucznia, 5-10 szt. flamastrów w różnych kolorach, przenośna 
tablica . 
Instrukcja :  

Cechy charakterystyczne dzieci z ASD są wyszczególnione na tablicy, która jest umieszczona tak, 

aby każdy mógł ją zobaczyć. 
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Lesso 

Czas Sesja Opis 

08:30 – 

10:10  

Sesja I 

 

 Każdy uczestnik otrzymuje balonik. Uczestnicy proszeni są o nadmuchanie balonów i 
napisanie na nich swoich imion.  

 Balony są numerowane począwszy od 1.   

 Następnie zaczyna grać muzyka i uczestnicy proszeni są o wyrzucenie balonów w 
powietrze i zatańczenie.  

 Uczestnicy muszą utrzymać wszystkie balony w powietrzu i starać się nie pozwolić im 
dotykać ziemi, dopóki muzyka nie ustanie.  

 Gdy muzyka się zatrzyma, każdy łapie najbliższy balon i znajduje tego, do kogo należał.  

 Uczestnik trzymający w ręku balonik nr 1 zadaje właścicielowi balonika następujące 
pytanie:  "Cześć, Feyzullah. Wyobraź sobie, że masz cechę (np. cechę 4: niemożność 
nawiązania kontaktu wzrokowego) zapisaną na tablicy. Gdybyś miał tę cechę, jak 
wyglądałoby twoje życie?" Zadając to pytanie, właściciel balona jest proszony o 
opowiedzenie o swoich przemyśleniach.  

 Jeśli inni uczestnicy mają coś do dodania, 1-2 uczniów może się wypowiedzieć.  

 Chodzi o to, aby umożliwić każdemu zrozumienie cech charakterystycznych dla dzieci z 
ASD.  

 Następnie pojawia się balonik nr 2, 3….  

 Po otrzymaniu informacji o wszystkich cechach na tablicy, gra zostaje zakończona.  
Dyskusja 

 Zadaj pytanie "W jaki sposób cechy charakterystyczne dzieci z ASD mogą ograniczać ich 
codzienne życie?", a odpowiedzi zostaną omówione z naciskiem na ograniczenia 
społeczne, emocjonalne i komunikacyjne. 

 
 

Technologie wspomagające są intensywnie wykorzystywane w edukacji uczniów z ASD. 
Technologie wspomagające można opisać jako specjalnie wytworzone i ukształtowane produkty 
technologiczne, które są stosowane w celu zwiększenia i poprawy zdolności funkcjonalnych 
osób o specjalnych potrzebach. W zależności od poziomu stosowanej technologii można je 
zaklasyfikować jako produkty technologiczne niskiego, umiarkowanego i wysokiego poziomu. 
Jako przykłady technologii niskiego poziomu można podać karty wizualne/ symbole lub wykresy 
wizualne, natomiast roboty humanoidalne to technologie wysokiego poziomu. Wprowadza się 
główne obszary zastosowań, zalety i ograniczenia tych technologii. 
Ćwiczenie 2 i 3 na podstawie powyższego opisu. 

 

Czas Sesja Opis 

08:30 – 

10:10  

Sesja I 

 

ĆWICZENIE 2 
Założenie ćwiczenia :  Świadomość cech charakterystycznych ASD 
Cel:   Odróżnienie uczniów z ASD od uczniów, którzy potrzebują specjalnego 

wykształcenia i określenie ich poziomów . 
Czas: 20 min. 
Materiały:   Smartfony, tablety, połączenie internetowe, laptopy lub komputer i 
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projektor. 

Instrukcja :  

 Uczestnicy oglądają film https://www.youtube.com/watch?v=6eS2CBMSZ4E 

(załącznik: ćwiczenie 2.1).  

 Następnie uczestnicy są proszeni o określenie, które z cech charakterystycznych 

Desmonda (bohatera filmu) najbardziej zwróciły ich uwagę.  

 Inni uczniowie mają również możliwość wypowiedzenia się, omawiane są 

również wyniki obserwacji. 

Dyskusja 

Po zakończeniu ćwiczenia  2 i 3: 

 Zadaj pytanie "Jakie przykłady skłoniły Cię do myślenia?" i omów rolę technologii 

wspomagających w zmniejszaniu ograniczeń osób z ASD. 

 Następnie należy zadać każdej grupie pytanie "Jakie kryteria brane są pod uwagę 

przy wyborze strony internetowej?" (Zawartość strony, cechy produktu, zalety 

produktu, niezawodność źródła internetowego, itp.) 

 Za pomocą tych pytań kontynuowana jest dyskusja na temat tego, w jaki sposób 

osoby z zaburzeniami ASD muszą uzyskać dostęp do wysoce niezawodnych 

źródeł internetowych w zakresie wykorzystania technologii wspomagających w 

edukacji osób z ASD. 

  

ĆWICZENIE 3 

Założenie ćwiczenia :  Technologie wspomagające rozpoznawanie stosowane w edukacji 

dzieci z ASD . 

Cel:   Nauczenie uczniów, jak korzystać z wybranych technologii w klasie . 

Czas: 35 min. 

Materiały:  Smartfony, tablety, połączenie internetowe, laptopy lub komputer i projektor. 

Czas Sesja Opis 
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08:30 – 

10:10  

Sesja I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja :  

 Uczestnicy oglądają wideo https://lifezest.co/best-assistive-technology-for-
autism/ ( Załącznik: ćwiczenie 2.1) jako przykład wykorzystania technologii 
umiarkowanego poziomu, oraz wideo  
www.youtube.com/watch?v=PRoM2rYLm90 (Załącznik: ćwiczenie 2.2) jako 
przykład wykorzystania technologii niskiego poziomu.  

 Następnie uczestnicy zostają podzieleni na 5-osobowe grupy i poproszeni o 
wybranie jednego ze źródeł internetowych, które generują, udostępniają 
pomocnicze produkty technologiczne dla osób z ASD oraz o podzielenie się 
wynikami z innymi. Na badanie i prezentacje grupowe jest przeznaczone się 
20 minut.  

 Lista stron internetowych wybranych przez grupy znajduje się na tablicy. 
 
Dyskusja 

Po zakończeniu ćwiczenia 2 i 3: 

 Zadaj pytanie: "Jakie przykłady skłoniły Cię do myślenia?" i omów rolę 
technologii wspomagających w zmniejszaniu ograniczeń osób z ASD. 

 Następnie należy zadać każdej grupie pytanie "Jakie kryteria brane są pod 
uwagę przy wyborze strony internetowej?" (Zawartość strony, cechy 
produktu, zalety produktu, niezawodność źródła internetowego, itp.) 

 Za pomocą tych pytań kontynuowana jest dyskusja na temat tego, w jaki 
sposób osoby z zaburzeniami ASD muszą uzyskać dostęp do wysoce 
niezawodnych źródeł internetowych w zakresie wykorzystania technologii 
wspomagających w edukacji osób z ASD.  
 

                OCENA :  
Uczestnicy są proszeni o wybranie jednego z dwóch poniższych tematów, zebranie 
informacji i przedstawienie wyników w przyszłym tygodniu. 
1. 1. Przeprowadźcie półstrukturalną rozmowę z rodzicami dziecka z ASD. Jakie są 
pierwsze wskazówki, które sprawiły, że rodzice uznali, że ich dziecko jest inne i ma 
ASD, oraz kiedy po raz pierwszy zetknęli się z tym problemem?   

2. 2. Przeprowadźcie półstrukturalną rozmowę z nauczycielami kształcenia 

specjalnego. Określ poziom ich wiedzy na temat stosowania technologii 

wspomagających w edukacji dzieci z ASD. 

     End of training activity  

https://lifezest.co/best-assistive-technology-for-autism/
https://lifezest.co/best-assistive-technology-for-autism/
http://www.youtube.com/watch?v=PRoM2rYLm90
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4.1.3. Scenariusz 3 

Informacje nauczyciela 

Nauczyciel Email Miejsce I data kursu - czas 

………………………………… ……………………………….. Miejsce, ……… - (09:00 – 15:00) 

Adres I pokój: ……………………… 

Jeśli online proszę wskazać. 

Ogólne informacje 

Opis 

W tym module studenci dowiedzą się o interwencjach edukacyjnych w ASD. Są to historie społeczne, wizualne 

wsparcie komunikacji, obsesje dla motywacji i wsparcia zachowania, ect. 

Cele 

1.  Dowiesz się, jakie są praktyki oparte na dowodach.  

2. Omówienie praktyk opartych na dowodach dla osób z zaburzeniami ASD. 

3. Skuteczne interwencje edukacyjne w zakresie ASD 

(Historie społeczne, wizualne wsparcie dla komunikacji, obsesje na punkcie motywacji i wsparcia zachowań, itp.) 

Grupa docelowa  

Przyszli nauczyciele pracujący z dziećmi z autyzmem 

Harmonogram kursu  

Sesja Czas          Data 

Sesja I początek – koniec ................. 

Sesja II początek – koniec ................. 

 

 

 

 

  



     Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Prezentacja odzwierciedla jedynie poglądy autorów a Komisja nie  
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 

ABLEWITHTECHTOOLS 
 

 

 

 

 

 

 

 

42 

Treści ogólne i sesje instruktażowe 

Czas Cele (efekty kształcenia/uczenia 

się) 

Tematy Metody 

(dydaktyczne) 

Materiały  

Zasoby 

Metody oceny 

40-50 

minut 

 

Po zakończeniu tego szkolenia 
oczekuje się, że studenci: 

 Dowiedzą się o 
praktyce opartej na 
dowodach, 

 Dowiedzą się o 
przewodnikach 
stosowanych w 
edukacji uczniów z 
ASD. 

 Poprawią zdolność do 
wyszukiwania 
informacji i dzielenia 
się wiedzą, 
wykorzystywania stron 
internetowych i 
platform tematycznych 
do poznawania 
różnych rodzajów 
terapii / pracy ze 
studentem z ASD 

 Poznają oparte na 
dowodach naukowych 
praktyczne interakcje 
terapeutyczne mające 
na celu poprawę 
funkcjonowania dzieci 
z autyzmem 

 Wprowadzenie 

  Czym są 

metody oparte 

na dowodach? 

 Skuteczne 

działania 

edukacyjne w 

zakresie ASD - 

część 1 

 

 “Przełamanie 
pierwszych 
lodów” 

 Ćwiczenia 
bezpośrednie 

 Gry 

zespołowe 

 Praca 

grupowa (do 

zrealizowania

w Internecie) 

 

 

 Komputery & 

Wi Fi 

 Zgodnie z 

działaniem: 

 Spotkania 

grupowe 

Teams 

 Karty pracy  

 Tworzenie i 

dostarczanie 

dokumentów 

Google 

 Dyskusja 

 Obserwacja 

uczestników 

 

40-50 

minut 

 

Po zakończeniu tego szkolenia 
oczekuje się, że studenci: 

 Rozumieją, jakie metody 
oparte na dowodach 
naukowych są odpowiednie 
dla studentów ASD w 
oparciu o ich indywidualne 
potrzeby, 

 Rozwiną umiejętność 
korzystania z interwencji 
edukacyjnych dla uczniów z 
ASD. 
 

 

 Skuteczne 

działania 

edukacyjne w 

zakresie ASD - 

część 2 

 Skuteczne 

metody 

odpowiednie dla 

uczniów ASD w 

oparciu o ich 

indywidualne 

potrzeby - 

ćwiczenia 

 Ćwiczenia 

bezpośrednie 

 Symulacja 

 Wsparcie 

technologiczn

e 

 Praca 

grupowa (do 

zrealizowania

w Internecie) 

 E-learning 

 

 Komputery & 

Wi Fi 

 Zgodnie z 

działaniem: 

 Spotkanie 

Skype 

 Karty pracy 

 Tworzenie i 

wdrażanie 

praktyk 

dotyczących 

dysków Google 

 Dyskusja wśród 

pracowników i 

uczestników 

 Obserwacja 

uczestników 

 Prezentacja 
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Czas Sesja Opis 

09:00 – 

10:00  

Sesja I 
Interwencje edukacyjne w zakresie ASD . 

Słowa kluczowe: Autyzm, Technika wspomagająca, Program nauczania, autyzm różnie funkcjonujący 

 

Wstęp 

W ciągu ostatnich pięciu dekad badania wykazały, że edukacja jest jednym z najpotężniejszych 

źródeł zwiększania możliwości rozwojowych uczniów z ASD. W szczególności zdecydowana 

większość uczniów z ASD, którym zapewniono odpowiednie wykształcenie, wykazuje poprawę nie 

tylko w zakresie nauki akademickiej i języka funkcjonalnego, ale także w zakresie socjalizacji, 

umiejętności adaptacyjnych i komunikacji, a niektórzy z nich mogą lepiej wykorzystać swoje 

umiejętności i zdolności (National Research Council, 2001; Manti, Scholte & Van Berkelaer-Onnes, 

2011). 

 

Czym są metody oparte na dowodach? 

Ignaz Semmelweis jest powszechnie uważany za przodownika trendu opartego na dowodach. 

Najprościej mówiąc, metody oparte na dowodach można określić jako dobre i skuteczne praktyki, 

które prowadzą do pozytywnych wyników. Metody oparte na dowodach definiuje się jako metody, 

które opierają się na klinicznym zarządzaniu wiarygodnymi dowodami naukowymi dotyczącymi 

zarówno bezpieczeństwa, jak i skuteczności terapii. Praktyki oparte na dowodach i badaniach 

naukowych są obecnie stosowane w wielu dziedzinach, w tym w edukacji opartej na dowodach. 

Obecnie istnieje wiele publikacji porównujących skuteczność różnych interwencji terapeutycznych 

oferowanych dzieciom z autyzmem. Istnieją również organizacje non-profit (np. Association for 

Science in Autism Treatment), które na swoich stronach internetowych promują metody oparte na 

dowodach i przedstawiają aktualny stan wiedzy na temat skuteczności poszczególnych metod 

stosowanych w leczeniu autyzmu  (zobacz: http://www.nationalautismcenter.org/national-

standards-project/ ). 

Interwencje oparte na dowodach w zakresie technologii wspomagających w celu wspierania 

umiejętności komunikacyjnych i społecznych 

Omówienie ustalonych metod leczenia: interakcje uważane za skuteczne. Technologie 

wspomagające można zdefiniować jako przedmioty, narzędzia, bodźce wzrokowe i produkty o 

zaawansowanej technologii wykorzystywane do rozwoju, utrzymania i zwiększania umiejętności 

funkcjonalnych osób z niepełnosprawnością rozwojową w najbardziej ogólnym znaczeniu (Michel, 

2004; Çuhadar, 2008). 

  

Skuteczne działania edukacyjne w zakresie ASD 

W literaturze można znaleźć wiele różnych strategii nauczania, które są uznawane za skuteczne.  

Następujące interwencje zostały zidentyfikowane jako mieszczące się na ustalonym poziomie 

dowodowym: Interwencje behawioralne, pakiet interwencji poznawczo-behawioralnej, 

kompleksowe leczenie behawioralne małych dzieci, szkolenie językowe (produkcja), naturalistyczne 

strategie nauczania, pakiet szkoleń dla rówieśników, leczenie w sytuacjach kryzysowych, 

harmonogramy, wspólne działania interwencyjne, samodzielne zarządzanie, skryptowanie, pakiet 

szkoleń dla rodziców, pakiet umiejętności społecznych, interwencje oparte na historii, 

modelowanie, wspólne działania interwencyjne, integracja sensoryczna.  

http://www.nationalautismcenter.org/national-standards-project/
http://www.nationalautismcenter.org/national-standards-project/
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W ostatnich latach, aby pomóc nauczycielowi w tworzeniu strategii nauczania opartych na 

zainteresowaniach i umiejętnościach savantowych każdego przedmiotu, do programu nauczania 

Savant Skill Curriculum włączono kilka ważnych, specyficznych dla autyzmu technik nauczania 

opartych na dowodach. Obejmują one wykorzystanie (1) historii społecznych, (2) wizualnego 

wsparcia komunikacji i zachowania oraz wykorzystanie (3) obsesji jako pozytywnego wzmocnienia i 

motywacji do nauki. 

 

Historie społeczne 

Historie społeczne zostały stworzone przez Carol Gray w 1991 roku. Są to krótkie opisy konkretnej 

sytuacji, wydarzenia lub działania, które zawierają konkretne informacje o tym, czego można się w 

tej sytuacji spodziewać i dlaczego. 

W jaki sposób pomagają historie społeczne? Uczniowie z zaburzeniami ASD mogą aktywnie unikać 

kontaktów towarzyskich z innymi, stosować się do sztywnych schematów postępowania i 

niewłaściwie wytrwać na przedmiotach. Podczas gdy do poprawy umiejętności społecznych osób z 

autyzmem tradycyjnie wykorzystuje się różne techniki, takie jak tworzenie grup umiejętności 

społecznych i nauczanie umiejętności indywidualnych (kontakt wzrokowy, nawiązywanie kontaktów, 

dzielenie się i proszenie o pomoc), wykorzystanie historii społecznych również zyskało akceptację. 

Istnieje coraz więcej dowodów na to, że historie społeczne, określane również jako narracje 

społeczne, mogą być skutecznie wykorzystywane do rozwiązywania problemów społecznych, 

komunikacyjnych, behawioralnych, dotyczących wspólnej uwagi, zabawy, gotowości do nauki, 

umiejętności akademickich i adaptacyjnych (Schneider, & Goldstein, 2010; Wong i in., 2014). 

Wykazano, że są one skuteczne w przypadku uczniów z ASD w wieku od 3 do 18 lat. 

Historie społeczne lub narracje społeczne to interwencje, które opisują sytuacje społeczne w sposób 

szczegółowy, podkreślając istotne wskazówki i oferując przykłady odpowiednich reakcji.. 

Mają one na celu pomóc uczniom dostosować się do zmian w rutynie i dostosować ich zachowania 

w oparciu o fizyczne i społeczne wskazówki danej sytuacji lub nauczyć konkretnych umiejętności lub 

zachowań społecznych. Historie/narracje społeczne są zindywidualizowane zgodnie z potrzebami 

uczącego się i zazwyczaj są dość krótkie i mogą zawierać zdjęcia lub inne wizualne materiały 

pomocnicze. Zazwyczaj pisane w pierwszej osobie z perspektywy uczącego się, zawierają zdania, 

które szczegółowo opisują sytuację, dostarczają sugestii dotyczących odpowiednich reakcji uczącego 

się oraz opisują myśli i uczucia innych osób zaangażowanych w sytuację. Stworzenie lub 

wykorzystanie historii społecznej może pomóc w zrozumieniu, jak osoba autystyczna postrzega 

różne sytuacje. Wiecej informacji:  

https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/topics/communication/communication-

tools/social-stories-and-comic-strip-coversations  

Wizualne wsparcie dla komunikacji 

Zachowania komunikacyjne wielu uczniów z autyzmem mogą się charakteryzować: 

a) nietypową komunikacją niewerbalną, np. w kontakcie wzrokowym, mimiką twarzy, ciałem 

postawa lub gesty do inicjowania lub modulowania interakcji społecznych; 

b) brak aktywności twórczej, takiej jak odgrywanie ról dorosłych, postaci fantastycznych; 

c) nietypowe zjawiska w produkcji mowy, takie jak wysokość dźwięku, stres, tempo, rytm i 

https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/topics/communication/communication-tools/social-stories-and-comic-strip-coversations
https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/topics/communication/communication-tools/social-stories-and-comic-strip-coversations
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intonacja; 

d) nietypowe zjawiska w postaci treści mowy, w tym stereotypowe i powtarzalne użycie mowy, 

idiosynkratyczne użycie słów lub zwrotów, lub częste nieistotne uwagi; 

e) upośledzenie zdolności do inicjowania lub podtrzymywania rozmowy z innymi pomimo 

odpowiedniej mowy;  

f) ograniczony zakres zainteresowań i zaabsorbowanie jednym wąskim zainteresowaniem; 

g) trudności ze zrozumieniem (Cantwell, Howlin, & Rutter, 1977). 

Szacuje się, że ponad połowa wszystkich uczniów z ASD nie rozwija mowy funkcjonalnej, a nawet 

wśród uczniów z dobrym słownictwem ekspresyjnym istnieją utrzymujące się i wszechobecne 

upośledzenia w zakresie komunikatywnego używania języka oraz rozumienia złożonych lub 

abstrakcyjnych pojęć (Lord & Rutter, 1994). 

Aby pomóc dzieciom z autyzmem w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, stosuje się różne 

systemy komunikacji augmentacyjnej, w tym: systemy znaków (system Makaton), chociaż badania 

wykazały zmienność w zdolności uczniów do opanowania znaków i problemów z uogólnianiem 

(Kiernan, 1983); 

systemy oparte na obrazach lub nośnikach wizualnych, które stawiają najmniejsze wymagania 

umiejętnościom kognitywnym, językowym lub pamięciowym, takim jak fotografie lub rysunki 

kreskowe (Bondy & Frost, 1996; Communication Pictures, 1991) oraz skomputeryzowane porady w 

zakresie komunikacji, zachęcające do wykonywania skrętów i wzajemnych interakcji. 

Systemy wsparcia wizualnego lub obrazowego zostały włączone do strategii wykorzystania 

zainteresowań oszczędzających w celu ułatwienia umiejętności komunikacyjnych. Wsparcie 

wizualne to konkretne wskazówki, które dostarczają informacji o aktywności, rutynie lub 

oczekiwaniu i/lub demonstracji umiejętności wsparcia. Mogą one zapewnić pomoc w różnych 

działaniach i okolicznościach oraz przybierać różne formy i funkcje. Obejmują one między innymi: 

fotografie, ikony, rysunki, słowa pisane, obiekty, układ otoczenia, harmonogramy, organizery 

graficzne, systemy organizacyjne i skrypty. Więcej informacji:  

https://www.actcommunity.ca/education/videos/visual-support-strategies-for-individuals-with-asd  

i https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/topics/communication/communication-

tools/visual-supports  

 

Obsesje na temat motywacji i wsparcia zachowań 

Wykorzystanie obsesji jako potężnego wzmocnienia dla zmiany zachowań lub wsparcia dla dzieci z 

autyzmem zostało udokumentowane w literaturze (Wolery, Kirk & Gost, 1985; Charlop-Christy & 

Haymes, 1996). Charlop-Christy i Haymes ocenili skuteczność wykorzystania obsesji na punkcie 

dzieci z autyzmem w celu ograniczenia ich niewłaściwych zachowań. Wyniki wykazały, że 

wykorzystywanie obsesji jest bardzo skuteczne w redukcji niewłaściwych zachowań. Chociaż 

przedmioty tych badań nie były klasyfikowane jako sawanny, wszyscy byli studentami z autyzmem 

wykazującymi wysoki poziom zachowań obsesyjnych. Ponownie wskazano na wspólność 

obsesyjnych zainteresowań zbawiciela jego aktywnościami lub dziedzinami zbawczymi oraz 

obsesyjne zachowanie osoby z autyzmem. Grandin (cytowana w książce Schopler i Mesibov, 1992, s. 

115) odnosi się do obsesji lub zainteresowań związanych z autyzmem jako do "fiksacji", które jej 

https://www.actcommunity.ca/education/videos/visual-support-strategies-for-individuals-with-asd
https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/topics/communication/communication-tools/visual-supports
https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/topics/communication/communication-tools/visual-supports
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zdaniem, jeżeli zostaną włączone do programów dla uczniów z ASD, a w szczególności z wysoko 

funkcjonującymi ASD, mogą przerodzić się w udane kariery zawodowe; "te fiksacje lub obsesje mogą 

być ogromnymi czynnikami motywującymi". Opisuje ona własną dziecięcą obsesję na punkcie bydła, 

która doprowadziła ją do uzyskania tytułu doktora w dziedzinie hodowli zwierząt i osiągnięcia 

pozycji światowego lidera w tej dziedzinie. Kanner (1973), w swoich dalszych studiach nad 

pierwotnymi jedenastoma przypadkami, odkrył dwa przykłady sukcesów zawodowych związanych z 

infantylnymi obsesjami lub fiksacjami. Jeden temat, który został utrwalony liczbami, stał się 

kasjerem bankowym; drugi, utrwalony liczbami i muzyką, należy do miejscowego chóru i zajmuje się 

obsługą dublerów. Moim zdaniem, zbawiciel oferuje opiekunowi i wychowawcy "klucz", który ma 

pomóc w odblokowaniu wyniszczających aspektów ich niepełnosprawności, sposób lub środek do 

zmniejszenia wpływu ich niepełnosprawności. To właśnie to intensywne zainteresowanie i 

wewnętrzna motywacja zostały zastosowane lub zapożyczone w celu ułatwienia autystycznym 

zbawcom w tym badaniu poprawy ich komunikacji, umiejętności społecznych i wzmocnienia 

odpowiednich zachowań, co stanowi czwarty element programu nauczania umiejętności zbawienia. 

Więcej: https://www.supernanny.co.uk/Advice/-/Health-and-Development/-/Special-

Needs/Behaviour-and-Discipline-issues-for-children-with-Autistic-Spectrum-Disorders.aspx  

Inne strategie są opisane w publikacji: Findings and Conclusions: National Standards Project,Phase 

2, http://www.autismdiagnostics.com/assets/Resources/NSP2.pdf  

 

ĆWICZENIA  

ĆWICZENIE ROZGRZEWAJĄCE 

Krótka wymiana refleksji na temat dnia i nastroju 

ĆWICZENIE 1 

Założenie ćwiczenia :   Wprowadzenie do tematu - TYTUŁ: Czym są metody oparte na dowodach? - 

Pogłębienie rozumienia tego terminu 

Cel:   Uświadomienie uczniom cech i znaczenia metod opartych na dowodach naukowych 

Czas: 15 min 

Materiały:  Tablica 

Instrukcja: Brainstorming 

 Krótka prezentacja opartej na dowodach praktyki oddziaływań terapeutycznych mających na 

celu poprawę funkcjonowania dzieci z autyzmem dokonana przez nauczyciela 

 Krótka prezentacja metody Burzy Mózgów - krótka sesja (limit czasu), wszystko jest 

dopuszczalne, nie oceniaj, nie krytykuj, mów co ci przyjdzie do głowy 

 Nauczyciel zapisuje na tablicy słowa PRAKTYKI OPARTE NA DOŚWIADCZENIACH 

 Uczestnicy proszeni są o podanie słów/wyrażeń, które przychodzą im na myśl, gdy słyszą termin 

"Praktyki oparte na dowodach"  

 Nauczyciel zapisuje je na tablicy 

 Uczestnicy proszeni są o przyjrzenie się wszystkim terminom 

https://www.supernanny.co.uk/Advice/-/Health-and-Development/-/Special-Needs/Behaviour-and-Discipline-issues-for-children-with-Autistic-Spectrum-Disorders.aspx
https://www.supernanny.co.uk/Advice/-/Health-and-Development/-/Special-Needs/Behaviour-and-Discipline-issues-for-children-with-Autistic-Spectrum-Disorders.aspx
http://www.autismdiagnostics.com/assets/Resources/NSP2.pdf


     Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Prezentacja odzwierciedla jedynie poglądy autorów a Komisja nie  
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 

ABLEWITHTECHTOOLS 
 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 Uczestnicy zostają podzieleni na grupy i próbują wymyślić własną definicję tego terminu 

 Uczestnicy prezentują swoje definicje 

ĆWICZENIE 2 

Cel ćwiczenia:   Zapoznanie uczniów z wykorzystaniem technologii wspomagającej opartej na 

dowodach naukowych, która wspiera umiejętności komunikacyjne i społeczne. 

Cel:   Sporządzenie listy strategii nauczania z wykorzystaniem technologii wspomagającej opartej na 

dowodach naukowych, która wspiera umiejętności komunikacyjne i społeczne 

Czas: 15 min. 

Materiały: Materiały na temat "Oparte na dowodach interwencje w zakresie technologii 

wspomagających w celu wspierania umiejętności komunikacyjnych i umiejętności społecznych". 

Instrukcja: Prezentacja 

 Proszę omówić technologie wspomagające opisane w materiałach (powyżej) 

 Zapytaj uczniów, czy znają wymienione metody oparte na technologii wspomagającej. 

 Zwróć uwagę, które technologie wspomagające są znane, a które nie. Zapisz, które z nich nie są 

znane 

 

ĆWICZENIE 3 

Cel ćwiczenia :   Wyszukanie informacji na zadany temat "Strategie nauczania osób z autyzmem z 

wykorzystaniem technologii wspomagających". 

Cel:   Zapoznanie się z różnymi strategiami nauczania osób z autyzmem z wykorzystaniem 

technologii wspomagających 

Czas: 20 min 

Materiały:   papier/flipchart, markery, dostęp do internetu, komputer, smartfony, publikacje 

Instrukcja:   Praca w grupach, uczenie się we współpracy 

 Podziel uczestników na grupy po 2-3 osoby. 

 Zaprezentuj listę strategii/metod nauczania (z poprzedniego ćwiczenia) oraz 

publikacje opisujące te metody. 

 Każda grupa losuje jedną metodę.  

 Każda grupa znajduje informacje na temat danej metody i dokonuje opisu 

 Każda grupa wybiera przedstawiciela, który zaprezentuje wyniki badań 

POWTÓRZENIE 

Cel działania:   Podsumowanie   

Cel:   Zweryfikowanie wiedzy zdobytej podczas tej sesji  

Czas: 10 min 

Materiały:  - 

Metoda:  Dyskusja 
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 Dlaczego powinniśmy stosować metody oparte na dowodach? 

 Dlaczego musimy stosować różne strategie nauczania? 

 Które z omawianych strategii edukacyjnych wydają Ci się najlepsze? 

OCENA:  

Uczniowie wypełniają quiz na Kahoot dotyczący strategii nauczania osób korzystających z 

technologii wspomagającej 

10:00 – 

10:15 

Przerwa 

10:15 – 

12:00  

Sesja II 
Skuteczna interwencja edukacyjna w zakresie ASD - ćwiczenie 
 
Historie społeczne.  
Dyskusja na temat wsparcia dla komunikacji  
Wspieranie zachowań i wykorzystywanie obsesji do pozytywnego skutecznego motywowania do 

nauki   

Osoby z autyzmem mogą komunikować się w różny sposób. Niektóre osoby mogą być niewerbalne 

lub uważać tradycyjne formy komunikacji za trudne lub zagmatwane. Omówimy tu kilka 

przydatnych narzędzi i urządzeń, które mogą pomóc w komunikacji - w tym historie społeczne, 

rozmowy w formie komiksów i wsparcie wizualne. Jeśli chodzi o ostatnie, wsparcie wizualne może 

pomóc:  

 zapewnić strukturę i rutynę 

 zachęcać do niezależności 

 budować pewność siebie 

 poprawić zrozumienie 

 uniknąć frustracji i niepokoju 

 stwarzają okazje do interakcji z innymi.   

 

ĆWICZENIA 
ĆWICZENIE ROZGRZEWAJĄCE 

Wprowadzenie do tematu 

ĆWICZENIE 1 

Cel ćwiczenia:   Zapoznanie studentów z Historią Społeczną jako interwencją edukacyjną dla dzieci z 

ASD 

Cel:   Napisz historię społeczną 

Czas: 20 min. 

Materiały:   Tablica, papier, długopis 

Instrukcja:  Praca w grupach, uczenie się we współpracy 

Pokaż przykładowe animowane historie społeczne: Zarządzanie złością i autyzm - Animowana 

historia społeczna (1.05 minut) https://www.youtube.com/watch?v=HllgxfV2Q-M  

https://www.youtube.com/watch?v=HllgxfV2Q-M


     Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Prezentacja odzwierciedla jedynie poglądy autorów a Komisja nie  
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 

ABLEWITHTECHTOOLS 
 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 Podziel uczestników na grupy. 

 Przedstaw instrukcję, jak napisać historię społeczną. 

o  

wyobraź sobie cel   

Zastanów się, jaki jest cel opowieści społecznej. Na przykład, celem może być nauczenie dziecka, aby 

zakrywało usta podczas kaszlu.  Teraz zastanów się, co dziecko musi zrozumieć, aby osiągnąć ten cel. 

Na przykład, musi ono zrozumieć, dlaczego zakrywanie ust podczas kaszlu jest ważne, ponieważ 

zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, które mogą wywołać chorobę u innych osób..  

o  

zbierz informacje/wyobraź sobie cel 

Zbierz informacje na temat sytuacji, którą chcesz opisać w swojej opowieści społecznej.  

 Gdzie ta sytuacja ma miejsce?  

 Z kim ma miejsce?  

 Jak się zaczyna i kończy?  

 Jak długo trwa?  

 Co właściwie dzieje się w tej sytuacji i dlaczego?  

Jeśli chodzi o sytuację, w której nie ma gwarancji określonego wyniku, użyj w opowiadaniu słów 

takich jak "czasami" i "zazwyczaj"..  

Opowiadania powinny odwoływać się do zainteresowań osoby, dla której są przeznaczone, i unikać 

słów, które mogą wywołać u niej niepokój lub cierpienie. Treść i sposób przedstawienia historii 

społecznych powinny być dostosowane do wieku i poziomu zrozumienia danej osoby. Aby pomóc 

osobom, które mają trudności z czytaniem lub młodszym dzieciom, należy używać zdjęć 

odpowiednich do wieku, symboli obrazkowych lub rysunków z tekstem. Należy zebrać informacje o 

osobie, w tym o jej wieku, zainteresowaniach, koncentracji uwagi, poziomie zdolności i zrozumienia .  

dostosuj tekst do celu 

Opowiadanie społeczne musi mieć tytuł, wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Powinna używać 

łagodnego i wspierającego języka. Powinna odpowiadać na sześć pytań: gdzie, kiedy, kto, co, jak i 

dlaczego?   

Powinna składać się ze zdań opisowych, może też zawierać zdania coachingowe. Zdania opisowe 

dokładnie opisują kontekst, np. gdzie sytuacja ma miejsce, kto tam jest, co się dzieje i dlaczego, np: 

Odbierz telefon (patrz: National Standards Project, Faza 2, część 70, 

http://www.autismdiagnostics.com/assets/Resources/NSP2.pdf  

Dawanie wskazówek: Zastanów się, w jaki sposób można ułożyć opowieść i zaplanuj, jak często i 

gdzie opowieść będzie przekazywana danej osobie. 

 Grupy pracują przez dwadzieścia minut.   

 Każda grupa przedstawia historię społeczną, którą wymyśliła. 

 

ĆWICZENIE 2 

http://www.autismdiagnostics.com/assets/Resources/NSP2.pdf
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Purpose of activity:  Presenting the information on the subject on how to create Visual Supports for  

Komunikacja 

Cel:   Stworzenie wizualnego wsparcia dla komunikacji   

Czas: 45 min. 

Materiały:   Tablica, papier, długopis, dostęp do Internetu, komputer 

Metoda:  Praca w grupach, uczenie się we współpracy 

Pokaż przykłady:  Znaczenie wsparcia wizualnego - wideo 8 ASD (4.48 minutes) 

https://www.youtube.com/watch?v=UPWFTdDPX4k  

Uczestnicy zostają podzieleni na grupy. 

Uczestnicy proszeni są o zapoznanie się z publikacją - Wsparcie wizualne a zaburzenia ze spektrum 

autyzmu 

https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/2018-08/Visual%20Supports%20Tool%20Kit.pdf 

 (lub pokazanie przykładów)  

Uczniowie są proszeni o opracowanie przykładów wsparcia wizualnego. 

Każda grupa prezentuje swoje prace. 

Przykłady wsparcia wizualnego: 

https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/topics/communication/communication-

tools/visual-supports 

ĆWICZENIE 3 

Cel ćwiczenia:  Uświadomienie uczniom "Jak możemy wspierać zachowania i wykorzystywać 

obsesję?". 

Cel: Wspieranie zachowań i wykorzystywanie obsesji do pozytywnej efektywnej motywacji uczenia 

się 

Czas: 30 min. 

Materiały:   Filmy (wymienione poniżej) 

Metoda:  Dyskusja 

 Nauczyciel prezentuje filmy uczestnikom. 

 Carly's Café to interaktywny film, który pozwala użytkownikowi doświadczyć autyzmu od 

środka. Zobacz, jak dla osoby z autyzmem prosta czynność, jak pójście na kawę, może 

przerodzić się w chaos.  

 Carly's Café - Doświadczenie autyzmu oczami Carly (2.18 minut) 

https://www.youtube.com/watch?v=KmDGvquzn2k   

 Krótka dyskusja, jak w tej sytuacji pomóc Carly Fleischmann, 17-letniej dziewczynie żyjącej z 

autyzmem niewerbalnym? Jaka jest jej motywacja? 

 Obejrzyj: Wyjaśnienie Modelu Projektowania Motywacyjnego ARCS Johna M. Kellera (1.37 

https://www.youtube.com/watch?v=UPWFTdDPX4k
https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/2018-08/Visual%20Supports%20Tool%20Kit.pdf
https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/topics/communication/communication-tools/visual-supports
https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/topics/communication/communication-tools/visual-supports
https://www.youtube.com/watch?v=KmDGvquzn2k
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minut) https://www.youtube.com/watch?v=7z70BFlGbCA 

Omówienie: Dlaczego omawiane elementy są tak ważne dla uczniów z ASD? 

 Posłuchaj historii:  Temple Grandin - HBO Original Film z Claire Danes  w roli głównej (3.54 

minut) https://www.youtube.com/watch?v=bnI_Y8PyTHM  

 Porozmawiajmy o fascynacjach: Dlaczego fascynacje są ważne? Dlaczego osoby z autyzmem 

rozwijają szczególnie silne fascynacje? 

( Patrz: część 3 w książce Uniquely Human: A Different Way of Seeing Autism,  autor Barry 

M. Prizant, Tom Fields-Meyer )  

  

 I jeśli masz czas (na zakończenie/podsumowanie): 

 Rosie King TEDMED 2014.  Jak autyzm uwolnił mnie do bycia sobą (6.01 minut)  

https://www.ted.com/talks/rosie_king_how_autism_freed_me_to_be_myself  

POWTÓRZENIE 

Cel ćwiczenia:  Powtórzenie   

Cel:   Zweryfikowanie wiedzy zdobytej podczas tej sesji 

Czas: 10 min 

Materiały:  - 

Metoda:  Dyskusja 

1. Dlaczego potrzebujemy historii społecznych?  

2. Jak i kiedy wsparcie w komunikacji może pomóc osobom z ASD? 

3. Dlaczego wsparcie behawioralne jest ważne w przypadku ASD?  

4. Dlaczego przywiązanie do jednego tematu może mieć pozytywny wpływ na motywację do nauki? 

ZADANIE:  

Uczenie się we współpracy i uczenie się oparte na dociekaniu. 

Zastanów się, w jaki sposób osoby nieautystyczne wspierają osoby z ASD w Twojej przestrzeni 

społecznej.  

 Zakończenie szkolenia 

https://www.youtube.com/watch?v=7z70BFlGbCA
https://www.youtube.com/watch?v=bnI_Y8PyTHM
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Dr.+Barry+M.+Prizant+Ph.D&text=Dr.+Barry+M.+Prizant+Ph.D&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Dr.+Barry+M.+Prizant+Ph.D&text=Dr.+Barry+M.+Prizant+Ph.D&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
https://www.ted.com/talks/rosie_king_how_autism_freed_me_to_be_myself
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4.1.4. Scenariusz 4 

Informacje nauczyciela 

Nauczyciel Email Miejsce I data kursu - czas 

………………………………… ……………………………….. Miejsce, ……… - (09:00 – 15:00) 

Adres I pokój: ……………………… 

Jeśli online proszę wskazać. 

Ogólne informacje 

Opis 

Znaczenie technologii wspomagających w leczeniu autyzmu 

Wybór odpowiedniego narzędzia technologicznego dla uczącego się 

Cele 

 Dowiesz się, jak korzystać z technologii wspomagających dla uczniów z autyzmem 

 Będziesz znał elementy technologii wspomagającej dla uczniów z ASD 

 Zrozumiesz znaczenie technologii wspomagających w leczeniu ASD 

 Ocenisz uczących się przed wyborem narzędzi technologii wspomagającej 

 Będziesz monitorował ucznia, aby upewnić się, że narzędzie technologii wspomagającej jest używane zgodnie z 

zamierzonym celem 

Grupa docelowa   

Przyszli nauczyciele pracujący z dziećmi z autyzmem 

Harmonogram kursu  

Sesja Czas          Data 

Sesja I początek – koniec ................. 

Sesja II początek – koniec ................. 
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Treści ogólne i sesje instruktażowe 

 

 

 

  

Czas Cele (efekty kształcenia/uczenia 

się) 

Tematy Metody 

(dydaktyczne) 

Materiały  

Zasoby 

Metody oceny 

40-50 

minut 

 

Po zakończeniu tego szkolenia 
oczekuje się, że studenci: 
 Zrozumie znaczenie technologii 

wspomagających w leczeniu ASD 

 Będzie znał elementy technologii 

wspomagającej dla uczniów z 

ASD 

 Zdobędzie umiejętność 

korzystania z technologii 

wspomagających dla uczniów z 

autyzmem 

 Klasyfikacja 

technologii 

wspomagający

ch dla 

studentów z 

ASD 

Technologie 

wspierające 

komunikację i 

umiejętności 

społeczne 

 “Przełamanie 
pierwszych 
lodów” 

 Ćwiczenia 
bezpośrednie 

 Gry zespołowe 

 Praca grupowa 

(do 

zrealizowaniaw 

Internecie) 

 E-learning 

 

 

 Komputery 

& Wi Fi 

 Zgodnie z 

działaniem: 

 Spotkanie 

Skype 

 Karty pracy 

 Tworzenie i 

wdrażanie 

praktyk 

dotyczących 

dysków 

Google 

 Dyskusja 

 Obserwacja 

uczestników 

 

40-50 

minut 

 

 

Po zakończeniu tego szkolenia 
oczekuje się, że studenci:  
 Dowie się, jak oceniać uczących 

się przed wyborem narzędzi 

technologii wspomagającej  

• Wybierze narzędzie technologii 

wspomagającej i obserwację, aby 

upewnić się, że pomoc jest 

skuteczna 

 

 

 

 Ocena osób 

uczących się 

przed 

wyborem 

narzędzi 

technologii 

wspomagające

j 

 Jak zacząć od 

oceny -  

 Potrzeba 

Studenta w 

zakresie 

technologii 

wspomagającyc

h - praktyka 

 Ćwiczenia 

bezpośrednie 

 Gry zespołowe 

 Praca grupowa 

(do 

zrealizowaniaw 

Internecie) 

 E-learning 

 

 

 Komputery 

& Wi Fi 

 Zgodnie z 

działaniem: 

 Spotkanie 

Skype 

 Karty pracy 

 Tworzenie i 

wdrażanie 

praktyk 

dotyczących 

dysków 

Google 

 Dyskusja wśród 

pracowników i 

uczestników 

 Obserwacja 

uczestników 

Prezentacja 
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Czas Sesja Opis 

08:30 – 

10:10  

Sesja I ZNACZENIE TECHNOLOGII WSPOMAGAJĄCYCH W LECZENIU AUTYZMU 

 

Korzyści płynące z integracji technologii 

Technologia jest uznawana przez nauczycieli za niezbędne narzędzie w edukacji, ponieważ 

"wyrównuje szanse" i pomaga nauczycielom w pomaganiu uczniom w realizacji ich celów 

(Chambers & Berlach, 2015). W literaturze podkreśla się wiele korzyści, które obejmują: rozwój 

umiejętności funkcjonalnych, które można uogólnić do środowiska naturalnego, poprawę 

sprawności fizycznej, lepszą komunikację społeczną, lepsze zarządzanie czasem, lepsze 

wykonywanie zadań, komunikację z innymi, wzrost poczucia własnej wartości i lepsze wyniki w 

nauce (Chambers & Berlach, 2015).  

Zobacz:  https://techandcurriculum.pressbooks.com/chapter/assistive-tech-and-asd/ 

 

Klasyfikacja technologii wspomagających dla uczniów z ASD 

Urządzenia wspomagające są kategoryzowane na podstawie kontinuum i klasyfikowane jako 

(1) low-tech, (2) medium-tech lub (3) high tech w zależności od poziomu zaawansowania 

funkcji, kosztów, poziomu wsparcia potrzebnego do użycia (Chambers & Berlach, 2015). 

Chamber & Berlach (2015) opisuje urządzenia o niskim i średnim stopniu zaawansowania 

technicznego jako wymagające jedynie podstawowych instrukcji lub niezbyt skomplikowane w 

obsłudze. 

(1) Urządzenia o niskim stopniu zaawansowania technologicznego często nie są 

elektroniczne, łatwe do wykonania i nabycia, takie jak tablice komunikacyjne, wizualne 

harmonogramy, podkreślenia, kręgi słowne.  

(2) Średnie urządzenia techniczne nie są skomplikowane, np. mówiące kalkulatory, wizualne 

timery, tablety i aplikacje IPad.  

(3) Urządzenia zaawansowane technologicznie są najbardziej złożone i często 

wyspecjalizowane w dostosowaniu do konkretnej funkcji i wymagają więcej szkoleń, 

które mogą obejmować: oprogramowanie (Inspiration mapping), augmentacyjne 

urządzenia komunikacyjne, Smartboardy (Chamber & Berlach, 2015). 

Korzyści płynące ze środowisk wirtualnych mogą obejmować systematyczne szkolenia, 

środowiska grupowe zachęcające do interakcji, a także nowoczesne technologie umożliwiające 

prezentowanie umiejętności wizualnych osobom z ASD. Może ono również zapewniać 

zakwaterowanie, które "ułatwia odpowiednie formy integracji społecznej" (Southall, 2013). 

Narzędzia właściwego użytkowania mogą zwiększyć zaangażowanie i uczestnictwo uczniów z 

funkcjonującymi zaburzeniami ASD.  Wachlarz narzędzi o niskim lub wysokim stopniu 

zaawansowania technologicznego oferuje nauczycielom wiele możliwości i może zostać 

włączony do różnych materiałów programowych. Nauczyciele muszą stosować wiele różnych 

metod w celu kształcenia osób z ASD. 

Zobacz: Technologia wspomagająca dla studentów z zaburzeniami spektrum autyzmu 

https://www.naset.org/fileadmin/user_upload/Autism_Series/Assist_tech/AssistiveTec_for_St

udents_W_Autism.pdf 

https://techandcurriculum.pressbooks.com/chapter/assistive-tech-and-asd/
https://www.naset.org/fileadmin/user_upload/Autism_Series/Assist_tech/AssistiveTec_for_Students_W_Autism.pdf
https://www.naset.org/fileadmin/user_upload/Autism_Series/Assist_tech/AssistiveTec_for_Students_W_Autism.pdf
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ĆWICZENIA 

ĆWICZENIE ROZGRZEWAJĄCE 

Pytanie na przełamanie lodów: Jaką supermoc chciałbyś mieć? Dlaczego? 

 

ĆWICZENIE 1  

Cel ćwiczenia: Wprowadzenie do tematu "Technologie wspomagające komunikację i 

umiejętności społeczne" 

Cel: Uświadomienie uczniom, że w procesie edukacji musimy 

wszechstronnie rozwijać swoje umiejętności.. 

Czas: 15 min. 

Materiały: - 

Matoda: Dyskusja 

 Zapytaj uczestników, jakie umiejętności powinny być rozwijane w procesie edukacji, 

Podkreśl, że powinni wziąć pod uwagę następujący podział: umiejętności 

komunikacyjne, umiejętności społeczne, umiejętności akademickie. 

 Zapytaj, jakie mogą być przyczyny/ przeszkody, które utrudniają rozwój 

poszczególnych umiejętności. 

 

ĆWICZENIE 2 

Cel ćwiczenia :  Przedstawienie technologii wspomagających z poszczególnych kategorii 

Cel:  Poznanie klasyfikacji technologii wspomagających dla uczniów z ASD. 

Czas: 30 min. 

Materiały:  strony internetowe 

Metoda:  Praca w grupach, uczenie się we współpracy 

 Podziel uczestników na 3 grupy. 

 Poproś każdą grupę o wyszukanie w Internecie informacji na temat technologii 

wspomagającejdla uczniów z ASD. 

 

Grupa 1: technologie wspomagające niskiego poziomu 

Grupa 2: Technologie wspomagające średniego poziomu 

Grupa 3: technologie wspomagające wysokiego poziomu 

 

Można wskazać informacje, gdzie szukać opisu np. 

http://www.autismadventures.com/low-tech-mid-tech-and-high-tech/ 

 Zadaniem każdej grupy jest opisanie i podanie przykładów technologii 

wspomagającyc z danej kategorii. Poproś o podanie zastosowania, w niektórych 

przypadkach można je wykorzystać. 

 Po kilku minutach pracy w grupach, przedstawiciele grup opisują swoją kategorię 

 Omówienie istoty technologii wspomagających i rodzajów technologii 

wspomagających (niskie, średnie, wysokie)  

ĆWICZENIE 3 

Cel ćwiczenia :  Pogłębienie tematu "Metody, techniki i zastosowania w zakresie potrzeb 

edukacyjnych ucznia“ 
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Cel:  Zaprezentowanie przykładów technologii wspomagających z danej kategorii. 

Czas: 30 min. 

Materiały:  dostęp do Internetu, komputer, smartfon. 

Metoda: Dyskusja 

 Wybór metod, technik i zastosowań, o których należy decydować pod w odniesieniu 

do potrzeb edukacyjnych uczniów . 

 Pokaż uczniom listę aplikacji, które można wykorzystać :  Aplikacje dla uczniów z 

Spektrum Zaburzeń Autystycznych v.4 

https://www.cumbria.gov.uk/elibrary/Content/Internet/537/3953/6769/6792/430281

62645.pdf?timestamp=433807132 

 Omówienie aplikacji dla uczniów ze spektrum autyzmu . 

 

POWTÓRZENIE: 

Cel ćwiczenia : Powtórzenie 

Cel:  Zweryfikowanie wiedzy zdobytej podczas tej sesji 

Time: 10 min 

Materiały: - 

Metoda: Dyskusja 

 Jakie są najważniejsze obszary w nauczaniu dziecka z autyzmem? 

 Jakie kryteria muszą być spełnione, aby dziecko mogło korzystać z określonych 

technologii wspomagających? 

 Dlaczego nauczyciele potrzebują specjalnych kompetencji do prowadzenia zajęć z 

wykorzystaniem metod wspomagających? 

 

ZADANIE : 

Podaj przykłady technologii wspomagających niskiego, średniego i wysokiego poziomu . 

 Przerwa 

10:15 – 

12:00  

Sesja II OCENA OSÓB UCZĄCYCH SIĘ PRZED WYBOREM NARZĘDZI TECHNOLOGII WSPOMAGAJĄCEJ 

ĆWICZENIA 

ĆWICZENIE ROZGRZEWAJĄCE 

 Pytanie na przełamanie lodów: Jaka jest najlepsza rada, jaką kiedykolwiek otrzymałeś? 

ĆWICZENIE 1 

Cel ćwiczenia:  Przedstawienie informacji na temat " Diagnozy ucznia". 

Cel:  Członkowie zespołu zbierają informacje na temat "Diagnoza ucznia". 

Czas: 60 min. 

Materiały:  Filmy (wymienione poniżej), kwestionariusz 

Metoda:  Praca w grupach, uczenie się we współpracy 

 Przygotowanie kwestionariusza do diagnozy ucznia (Pobierz ten zestaw do zbierania 
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informacji o planie wsparcia zachowania (DOCX 792KB)  

https://autismsupportpackage.schools.nsw.gov.au/behaviour/behaviour-plans.html ) 

 Podziel uczestników na 3 grupy i poproś każdą z nich o obserwację i diagnozę : 

1. Morgan 

2. Austin 

3. Christian 

 Wyjaśnij, że podczas oglądania filmu robią notatki (diagnozę) Just Like You – Autism 

(20.49 minut) https://www.youtube.com/watch?v=S0w6carvS8k 

 Omów wypełnione formularze i przedyskutuj problemy, jakie napotkali uczniowie 

(jeśli takie wystąpiły) 

ĆWICZENIE 2 

Cel ćwiczenia :  Ocena potrzeb uczniów w zakresie technologii wspomagającej 

Cel:  Przedstawienie uczniom wszystkich etapów oceny potrzeb ucznia 

Czas: 35 min 

Materiały:  Schemat identyfikacji problemu 

Metody:  Praca w grupach, uczenie się we współpracy 

Krok 1:  

 Krótka dyskusja na temat korzystania z technologii wspomagającej i podjęcia decyzji o 
tym, co już jest używane i wypróbowania technologii wspomagającej.  

 Seria pytań, które pomogą ustalić, czy uczeń "potrzebuje" urządzeń lub technologii 
wspomagających, czy też nie.  

Pytania: 

1. Jakie zadanie ma wykonać uczeń, który nie jest w stanie wykonać zadania na 
poziomie, który odzwierciedla jego umiejętności (pisanie, czytanie, 
komunikowanie się, widzenie, słuchanie)?  

2. Czy uczeń jest obecnie w stanie wykonywać zadania z wykorzystaniem 
specjalnych strategii lub udogodnień?  

3. Czy istnieją obecnie technologie wspomagające (urządzenia, narzędzia, 
sprzęt lub oprogramowanie) wykorzystywane do realizacji tego zadania? 

4. Czy stosowanie technologii wspomagających pomogłoby uczniowi w 
łatwiejszym lub skuteczniejszym wykonaniu tej umiejętności, w najmniej 
restrykcyjnym środowisku, czy też w pomyślnym wykonaniu zadania przy 
mniej osobistej pomocy? 

Krok 2:  
Zespół kończy identyfikację problem 

Grupa powinna się szybko przejść przez: 
1. Listę umiejętności/trudności ucznia związanych z zadaniami (5-10 minut). 
2. Wymienienie kluczowych aspektów środowiska, w którym funkcjonuje uczeń oraz jego 

położenia i pozycji w środowisku (5-10 minut). 
3. Zidentyfikowanie zadań, które student musi być w stanie wykonać, jest ważne, 

ponieważ zespół nie może generować wspomagających rozwiązań technologicznych, 
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dopóki zadania nie zostaną zidentyfikowane (5-10 minut). 
Krok 3:  
Zespół przedstawia własne ustalenia. 

POWTÓRZENIE: 

Cel ćwiczenia: Powtórzenie 
Cel:  Zweryfikowanie wiedzy zdobytej podczas tej sesji 
Czas: 10 min 
Materiały: - 
Metoda: Dyskusja 

 Jakie narzędzia zostaną wykorzystane do oceny początkowego poziomu 

funkcjonowania dziecka? 

 Dlaczego decyzja o zastosowaniu technologii wspomagających jest ważna? 

 Od czego to zależy? 

ZADANIE: 

Podaj przykłady, jak można wspierać uczniów z autyzmem. 

 Zakończenie szkolenia 
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4.1.5. Scenariusz 5 

Informacje nauczyciela 

Nauczyciel Email Miejsce I data kursu - czas 

………………………………… ……………………………….. Miejsce, ……… - (09:00 – 15:00) 

Adres I pokój: ……………………… 

Jeśli online proszę wskazać. 

Informacje ogólne 

Opis 

Narzędzia o niskim stopniu zaawansowania technologicznego wspomagające uczniów z ASD to proste narzędzia, które 

zazwyczaj nie wymagają żadnej technologii cyfrowej. Karty do komunikacji wizualnej, przewracarki stron i piktogramy 

to na przykład narzędzia o niskim stopniu zaawansowania technologicznego wykorzystywane w edukacji uczniów z 

ASD. Narzędzia te ułatwiają proces uczenia się lub omijają problemy wynikające z niepełnosprawności, koncentrując 

się na innych sposobach. 

Cele 

- Umiejętność rozróżniania technologii wspomagających niskiego, średniego i wysokiego poziomu. 

- Zrozumienie, czym jest technologia o niskim poziomie wspomagania. 

- Nauczenie się, jak stosować technologie o niskim poziomie wspomagania (Lego Boost Robot, narzędzia komunikacji 

wizualnej) w przypadku uczniów z ASD. 

Grupa docelowa   

Przyszli nauczyciele pracujący z dziećmi z autyzmem 

Harmonogram kursu  

Sesja Czas          Data 

Sesja I początek – koniec ................. 

Sesja II początek – koniec ................. 
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Treści ogólne i sesje instruktażowe 

 

 

Czas Cele (efekty 

kształcenia/uczenia 

się) 

Tematy Metody 

(dydaktyczne) 

Materiały  

Zasoby 

Metody oceny 

45 

minut  

Po zakończeniu tego 
szkolenia oczekuje się, 
że studenci: 

 zrozumieją, co to jest 

niska technologia 

wspomagająca . 

 

   Co to jest 

niska 

technologia 

wspomagając

? 

 “Przełamanie 

pierwszych 

lodów” 

 Ćwiczenia 

bezpośredni 

 Gry 

zespołowa 

 Praca 

grupowa  

 Dyskujsa 

 

 

 Komputer, 

projektor, WiFi 

 Karty z 

narzędziami 

technologii 

wspomagających 

różnego poziomu 

(przykłady) 

 Filmy o różnych 

poziomach 

technologii 

wspomagających 

 

 

 Dyskusja 

 Obserwacja 

uczestników 

 

45 

minut  

Po zakończeniu tego 
szkolenia oczekuje się, 
że studenci: 

 nauczą się stosować 

technologie nisko 

wspomagające w 

przypadku uczniów z 

ASD. 

 Jak stosować 

technologie 

nisko 

wspomagając

e w pracy z 

uczniami z 

ASD. 

 

 “Przełamanie 

pierwszych 

lodów” 

 Ćwiczenia 

bezpośredni 

 Gry 

zespołowa 

 Praca 

grupowa  

 Dyskujsa 

 

 Komputer, 

projektor, WiFi 

Niskie technologie 

wspomagające - 

Lego Boost Robot 

Narzędzia 

komunikacji 

wizualnej jako 

przykłady 

 

 

 Dyskusja 

 Obserwacja 

uczestników 
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Czas Sesja Opis 

9.30 – 

10:10  

Sesja I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT  

 Wiedza teoretyczna na temat narzędzi technologii niskiego wspomagania i ich przydatności 

w pracy z dziećmi z ASD. 

ĆWICZENIE ROZGRZEWAJĄCE 

 Na początku lekcji nauczyciele zadają uczniom kilka pytań dotyczących ich wcześniejszej 

wiedzy na temat technologii wspomagających naukę i doświadczenia w pracy z 

technologiami wspomagającymi, aby zrozumieć ich poziom wiedzy i umiejętności. 

ĆWICZENIE 1 

Założenie ćwiczenia: Zdobycie wiedzy na temat narzędzi technologii wspomagających i ich 

zastosowania w pracy z dziećmi z ASD . 

 Na początku zajęć nauczyciel przekazuje informacje o narzędziach technologii 

wspomagających, które są wykorzystywane do różnych celów przez osoby niepełnosprawne 

oraz o tym, jak mogą one poprawić swoje codzienne życie. Pokaż również film, który 

wyjaśnia pojęcie technologii wspomagających:   

https://www.youtube.com/watch?v=omjVM1lwkII  

 Następnie nauczyciel pokazuje różne rodzaje technologii wspomagających, które są 

wykorzystywane do różnych celów:  https://www.youtube.com/watch?v=9ZhIklMVgaY  

 Następnie nauczyciel wyjaśnia, jakie narzędzia technologii wspomagających są tworzone 

specjalnie dla osób z ASD i że można je podzielić na trzy poziomy - niski, średni i wysoki. 

 Nauczyciel prezentuje wideo jako przykład wykorzystania narzędzi technologii 

wspomagających z dzieckiem z zaburzeniami ASD:  

https://www.youtube.com/watch?v=CrlUruqPUFs  

ĆWICZENIE 2 

Założenie ćwiczenia::  Pokazanie różnych poziomów narzędzi technologii wspomagającej i pomoc w 

określeniu ich poziomu.  

 Nauczyciel pokazuje zdjęcia różnych narzędzi technologii wspomagającej i prosi uczniów o 

podzielenie ich na 3 grupy - narzędzia o niskim, średnim i wysokim poziomie 

zaawansowania. 

 Na podstawie wyników grupowania narzędzi technicznych, nauczyciel pomaga poprawić 

ewentualne błędy, wyjaśniając ich przyczynę. 

ĆWICZENIE 3 

Założenie ćwiczenia:: dostarczenie wiedzy teoretycznej na temat narzędzi technologii 

wspomagającej o niskim stopniu zaawansowania oraz tego, jak mogą być one przydatne w pracy z 

dziećmi z ASD  

 Nauczyciel pokazuje film, który wyjaśnia różnicę między narzędziami o niskim, średnim i 

wysokim stopniu zaawansowania technologicznego:  

https://www.youtube.com/watch?v=LdA3ybMvZYo 

https://www.youtube.com/watch?v=omjVM1lwkII
https://www.youtube.com/watch?v=9ZhIklMVgaY
https://www.youtube.com/watch?v=CrlUruqPUFs
https://www.youtube.com/watch?v=LdA3ybMvZYo
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 Nauczyciel przekazuje informacje teoretyczne na temat narzędzi o niskim stopniu 

zaawansowania technologicznego oraz wyzwań społecznych i komunikacyjnych, do których 

te technologie mogą być wykorzystywane. 

Czas Sesja Opis 

08:30 – 

9:15 

 

Sesja I DYSKUSJA (POWTÓRZENIE) 

 Jakich narzędzi użyłbyś, aby przyspieszyć proces uczenia się dzieci z zaburzeniami spektrum 

autyzmu? 

 W przypadku jakich wyzwań społecznych i komunikacyjnych związanych z zaburzeniami 

spektrum autyzmu użyłbyś jakiego narzędzia? 

 Czy wiesz jak je wykorzystać w życiu? Czy byłbyś w stanie wykorzystać je dla uczniów z ASD? 

9:15 - 

9:30 

Przerwa 

9:30 - 

10:15 

 

Sesja II ĆWICZENIA 

   Zajęcia praktyczne mające na celu lepsze zrozumienie koncepcji i zastosowania narzędzi 

technologii wspomagającej - Lego Boost Robot 

   Dowiedz się, jak zastosować Lego Boost Robot i narzędzia komunikacji wizualnej u dzieci z ASD. 

ĆWICZENIE ROZGRZEWAJĄCE 

Na początku lekcji nauczyciele kładą na stole robota Lego Boost i za pomocą tabletu wprawiają go w ruch. 

Zadaje pytanie, czy ktoś wie, co to jest, jak działa. Czy ktoś wie, jak go zbudować lub obsługiwać? 

ĆWICZENIE 1 

Założenie ćwiczenia :  Zdobycie wiedzy o robocie Lego Boos. 

 Nauczyciel pokazuje krótki film o robocie Lego Boost:  

https://www.youtube.com/watch?v=a2AJGz11Jzo    

 Zajęcia praktyczne z robotem Lego Boost 

 Uczniowie omawiają możliwości i wyzwania związane z zastosowaniem robota w pracy z dziećmi z 

ASD. 

ĆWICZENIE 2 

Założenie ćwiczenia :  zdobycie wiedzy na temat narzędzi komunikacji wizualnej . 

 Nauczyciele wyjaśniają, w jaki sposób narzędzia komunikacji wizualnej mogą być wykorzystywane w 

pracy z dziećmi z ASD. Wykładowi może towarzyszyć krótki film:  

https://www.youtube.com/watch?v=d3Hfr8hU_M8  

 Nauczyciel pokazuje różne rodzaje narzędzi komunikacji wizualnej, aby zrozumieć, jak one działają. 

ĆWICZENIE 3 

Założenie ćwiczenia :  zdobycie praktycznej wiedzy na temat tego, jak wykonać materiał. 

 Nauczyciel proponuje uczniom, aby wybrali jedno z pokazanych narzędzi komunikacji wizualnej i 

samodzielnie je wykonali . 

DYSKUSJA (POWTÓRZENIE ) 

 Uczniowie mogą zadawać nauczycielowi niejasne pytania dotyczące narzędzi pomocniczych i 

sposobu ich stosowania u uczniów z ASD. 

 Zakończenie szkolenia 

https://www.youtube.com/watch?v=a2AJGz11Jzo
https://www.youtube.com/watch?v=d3Hfr8hU_M8
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4.1.6. Scenariusz 6 

Informacje nauczyciela 

Nauczyciel Email Miejsce I data kursu - czas 

………………………………… ……………………………….. Miejsce, ……… - (09:00 – 15:00) 

Adres I pokój: ……………………… 

Jeśli online proszę wskazać. 

Informacje nauczyciela 

Opis  

Narzędzia średniej technologii wspomagające uczniów z ASD to proste narzędzia elektroniczne. Kalkulatory, dyktafony, 

audiobooki to na przykład narzędzia średniej technologii wykorzystywane w edukacji uczniów z ASD. Narzędzia te 

ułatwiają proces uczenia się lub omijają problemy wynikające z niepełnosprawności, koncentrując się na innych 

sposobach.  

Cele 

- Zrozumienie, czym jest technologia wspomagająca średniej techniki. 

- Zrozumienie, jak stosować technologie wspomagające (modelowanie wideo, system Widgit Symbols) w pracy z 

uczniami z ASD. 

Grupa docelowa   

Przyszli nauczyciele pracujący z dziećmi z autyzmem 

Harmonogram kursu  

Sesja Czas          Data 

Sesja I początek – koniec  ................. 

Sesja II początek – koniec ................. 
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Treści ogólne i sesje instruktażowe 

 

 

 

 

 

  

Czas Cele (efekty 

kształcenia/uczenia się) 

Tematy Metody 

(dydaktyczne) 

Materiały  

Zasoby 

Metody oceny 

45 minut  
Po zakończeniu tego 
szkolenia oczekuje się, 
że studenci: 

 zrozumieją, co to jest 

średnia technologia 

wspomagająca . 

 

   Co to jest średnia 

technologia 

wspomagającay? 

 

 “Przełamanie 

pierwszych 

lodów” 

 Ćwiczenia 

bezpośrednie 

 Gry zespołowa 

 Praca grupowa  

 Dyskujsa 

 

 

• Komputer, 

projektor, WiFi 

• Technologie 

nisko 

wspomagające 

(przykłady) 

 

 

• Dyskusja 

• Obserwacja 

uczestników 

 

45 minut  Po zakończeniu tego 

szkolenia oczekuje się, 

że studenci: 

 nauczą się stosować 

technologie średnio 

wspomagające w 

przypadku uczniów z 

ASD. 

 naucz się 

wykorzystywać 

modelowanie wideo w 

pracy z dziećmi z ASD. 

 naucz się korzystać z 

systemu Widgit 

Symbols 

 Jak stosować 

technologie średnio 

wspomagające w 

pracy z uczniami z 

ASD. 

 

 “Przełamanie 

pierwszych 

lodów” 

 Ćwiczenia 

bezpośrednie 

 Gry zespołowa 

 Praca grupowa  

 Dyskujsa 

 

 

• Komputer, 

projektor, WiFi 

• Technologie 

nisko 

wspomagające 

(przykłady) 

• Dyskusja 

• Obserwacja 

uczestników 
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Czas Sesja Opis 

08:30 – 

9:15 

Sesja I TEMAT  

Teoretyczna wiedza na temat narzędzi technologii średniego wspomagania i ich przydatności w 

pracy z dziećmi z ASD . 

ĆWICZENIE NA “PRZEŁAMANIE PIERWSZYCH LODÓW” 

Na początku lekcji nauczyciele zadają uczniom kilka pytań dotyczących ich wcześniejszej wiedzy na 

temat technologii wspomagających uczenie się oraz doświadczenia w pracy z technologiami 

wspomagającymi, aby zrozumieć ich poziom wiedzy i umiejętności na dany temat. 

ĆWICZENIE 1 

Założenie ćwiczenia: rozpoznanie różnicy między narzędziami technologii niskiego i średniego 

wspomagania.  

● Nauczyciel pokazuje zdjęcia różnych narzędzi techniki wspomagającej i prosi uczniów o 

posortowanie ich na grupy narzędzi techniki wspomagającej niskiego i średniego poziomu. 

● W oparciu o wyniki badań nad narzędziami technologii grupowej, nauczyciel pomaga 

skorygować ewentualne błędy, wyjaśniając ich przyczyny i główne różnice. 

 
ĆWICZENIE 2 

Założenie ćwiczenia: dostarczenie wiedzy teoretycznej na temat narzędzi technologii średniego 

wspomagania oraz tego, w jaki sposób mogą one być przydatne w pracy z dziećmi z ASD 

● Nauczyciel dostarcza teoretycznych informacji na temat narzędzi technologii średniego 

wspomagania oraz wyzwań społecznych i komunikacyjnych, które mogą być wykorzystane 

w tych technologiach. 

 

DYSKUSJA (POWTÓRZENIE) 

● Dla jakich społecznych i komunikacyjnych wyzwań spektrum zaburzeń autyzmu użyłbyś 

jakiego narzędzia? 

● Czy wiesz jak używać ich w życiu? 

ĆWICZENIE 3 

Cel ćwiczenia: zdobycie wiedzy na temat modelowania wideo. 

 Nauczyciel przedstawia krótki zarys teoretyczny dotyczący narzędzia jakim jest modelowanie 

wideo.  

 Modelowanie wideo jest formą nauki obserwacyjnej, która promuje pożądane zachowania 

poprzez obserwację modelu wideo i późniejsze naśladowanie. Uważa się, że modelowanie 

wideo jest łatwym i skutecznym sposobem nauczania umiejętności społecznych, takich jak 

przyjmowanie zwrotów, wskazywanie na przedmioty, proszenie i dzielenie się, a także 

umiejętności samoobsługowych, takich jak ubieranie się i karmienie oraz umiejętności 

odpowiedniej zabawy. 

 Nauczyciel pokazuje film, który daje wgląd w narzędzie modelowania wideo dla dzieci z ASD: 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=wBlvbTJz5u8  



     Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Prezentacja odzwierciedla jedynie poglądy autorów a Komisja nie  
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 

ABLEWITHTECHTOOLS 
 

 

 

 

 

 

 

 

67 

 2) https://www.youtube.com/watch?v=mMMUdG0h2G0  

 Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem wideo-modelowania w celu lepszego zrozumienia 

koncepcji i sposobu jej wykorzystania: Jeden uczeń może spróbować swoich sił jako aktor w 

filmie. Nauczyciel daje uczniowi krótki scenariusz działań i nagrywa go na telefon.   

15 min Przerwa 

9:30 - 

10:15 

Sesja II 
● Praktyczne działania mające na celu lepsze zrozumienie koncepcji i wykorzystania narzędzi 

średniej technologii wspomagającej. 

  Nauka stosowania technologii średnio wspomagających dla uczniów z zaburzeniami ASD 

ĆWICZENIE ROZGRZEWAJĄCE 

 Na początku tej lekcji wszyscy oglądają film (modelowanie wideo), który został nakręcony na 

poprzedniej lekcji przez nauczyciela, i omawiają proces, rezultat i uzyskane umiejętności. . 

ĆWICZENIE 1 

Założenie ćwiczenia : zdobycie i zrozumienie wiedzy teoretycznej na temat systemu Symboli Widgit. 

 Nauczyciel podaje uczniom nazwę technologii - System Symboli Widgit i daje 5 minut na 

wyszukanie informacji na temat tego narzędzia. Następnie uczniowie dzielą się informacjami w 

grupie i porównują znalezione informacje i opisy. 

ĆWICZENIE 2 

Założenie ćwiczenia : zdobycie praktycznej wiedzy na temat systemu Symboli Widgit i sposobu jego 

wykorzystania. 

 Nauczyciel pokazuje uczniom system Widgit Symbole, przekazuje dodatkowe informacje 

teoretyczne na temat jego struktury, zastosowania i znaczenia w pracy z dziećmi z ASD.  

 Nauczyciel pyta uczniów, czy jest to narzędzie o niskim czy średnim stopniu zaawansowania 

technologicznego? Wyjaśnia, że można kupić, zależy, czy używa się go jako flash cards, czy na 

iPadzie lub komputerze. Słowa pisane mogą być przekształcane na obrazy. Wyjaśnia, że "Widgit 

Writer" umożliwia pisanie prostych dokumentów na iPadzie z obsługą mowy i konwertowanie 

słów na obrazy, jak również "Widgit On", "Widgit Online" i podobne systemy. Nauczyciel może 

pokazać krótki filmik na pierwszej stronie programu Widgit Softwere: https://www.widgit.com/  

 Uczniowie mogą ćwiczyć i wykonywać praktyczne czynności na tabletach z systemem Widgit 

Symbols, aby zrozumieć jak on działa.  

 Nauczyciel daje zadanie uczniom, aby stworzyli krótkie historyjki i przekształcili je w obrazki, a 

następnie pokazali je innym. Rówieśnicy próbują przeczytać opowiadania. 

DYSKUSJA (POWTÓRZENIE) 

 Uczniowie mogą zadawać nauczycielowi niejasne pytania dotyczące narzędzi 

wspomagających średniego poziomu i ich zastosowania w pracy z uczniami z ASD. 

 Nauczyciel może zadać pytanie - Czy w pracy z dziećmi z ASD będziesz w stanie wykorzystać 

Widgit Symols lub Video modeling?.       

 Zakończenie szkolenia 
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4.1.7 Scenariusz 7 

Informacje nauczyciela 

Nauczyciel Email Miejsce I data kursu - czas 

………………………………… ……………………………….. Miejsce, ……… - (09:00 – 15:00) 

Adres I pokój: ……………………… 

Jeśli online proszę wskazać. 

Ogólne informacje 

Opis 

Podczas tej lekcji uczniowie dowiedzą się, jakie są korzyści płynące z wykorzystania robotów asystujących społecznie 

(SAR - Socially Assistive Robots) w pracy z dziećmi z ASD.  

Cele 

Zdobycie wiedzy na temat SAR i specyfiki robota Daisy. Poznanie i zrozumienie metody ARRoW 

Grupa docelowa 

Przyszli nauczyciele pracujący z dziećmi z autyzmem 

Grupa docelowa 

Sesja Czas            Data 

Sesja I 9:00-10:30  

Sesja II 10:45-12:00  
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Czas Cele (efekty 

kształcenia/uczenia 

się) 

Tematy Metody 

(dydaktyczne) 

Materiały  

Zasoby 

Metody oceny 

30 minut 
Po zakończeniu tego 
szkolenia oczekuje się, 
że studenci:  

Dowiedzą się, jak 

roboty społecznie 

wspomagające (SAR) 

mogą pomóc dzieciom 

z ASD w przekroczeniu 

niektórych z ich 

deficytów 

 SAR na rzecz 

rozwoju 

umiejętności 

społecznych u 

dzieci z ASD 

Ćwiczenia 

bezpośrednie 

Prezentacja 

Komputer &  

Wi Fi 

Prezentacja 

PowerPoint  

Dyskusja 

40 minut 
Po zakończeniu tego 
szkolenia oczekuje się, 
że studenci: 

Rozwiną umiejętność 

obsługiwania Robota 

Daisy 

Prezentacja 

funkcji Robota 

Daisy 

Prezentacja 

oprogramowani

a do 

komunikacji z 

robotem 

Przykłady 

zastosowania 

Prezentacja 

Odgrywanie ról 

Komputer &  

Wi Fi 

Wideo 

Tablet 

 

Obserwacja 

uczestników 

 

 

 

50 minut 
Po zakończeniu tego 

szkolenia oczekuje się, 

że studenci:  

Nauczą się jak wdrażać 

Metodę ARRoW za 

pomocą SAR 

 

Wprowadzenie 

Metody ARRoW 

Przykłady 

zastosowania 

Ćwiczenia 

bezpośrednie 

 

Komputer &  

Wi FiTablet 

Dyskusja 

Obserwacja 

uczestników  

Opracowanie 

scenariusza 

wdrożenia metody 

ARRoW za pomocą 

robota Daisy 
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Czas Sesja Opis 

09:00

-

10:30 

Sesja I ĆWICZENIE ROZGRZEWAJĄCE 

Zapoznajmy się z robotami. Każdy student dostanie kartę SAR. Uczniowie z tym samym robotem 

muszą współpracować, zdecydować i zaprezentować jak ich robot porusza się i mówi. (czas trwania 10 

minut) - W przypadku sesji online, każdy uczeń powinien przeszukać Internet, wybrać i zaprezentować 

robota, który jego zdaniem jest SAR-em. 

Temat 

Roboty asystujące społecznie i umiejętności społeczne u dzieci z ASD 

ĆWICZENIE 1 

Założenie ćwiczenia: zrozumienie, dlaczego SAR może być użytecznym narzędziem w działaniach, 

które mają na celu pomoc dzieciom z ASD. 

Podczas pierwszych zajęć studenci zapoznają się z prezentacją, która opisuje charakterystykę 

Robotów Socjalnych, jedne z najczęściej stosowanych SAR w badaniach nad ASD, trzy rodzaje SAR 

(Czarnoksiężnik z Oz, Pół-Autonomiczny i Autonomiczny) oraz kilka przykładów interwencji SAR. 

  

Materiały wideo przedstawiające SAR stosowane w ASD 

https://youtu.be/NbTDF3_djI8  

https://youtu.be/2Ko8O-4sINw  

https://youtu.be/Iz7ajAi4yQY  

Uczniowie będą dyskutować o tym, który typ robota wydaje się najbardziej odpowiedni do zajęć z 

dziećmi z ASD. 

Uczniowie będą dyskutować o tym, która z umiejętności (społeczna, emocjonalna, motoryczna, SAR) 

może skuteczniej pomagać dzieciom z ASD. 

Materiał na temat SAR 

SAR to potężne interaktywne narzędzie, które zapewnia pomoc użytkownikowi w kontekście 

interakcji społecznych. Wykazano, że pomaga on dzieciom z ASD w rozwijaniu umiejętności 

komunikacyjnych, zapewniając im motywację do komunikacji oraz ułatwiając wyrażanie własnych 

emocji, a także postrzeganie i rozumienie emocji innych (Cabibihan i in. 2013). Robot jest w stanie 

angażować się w działania z użytkownikiem (dzieckiem), pełniąc funkcje kliniczne, a także udzielać 

jednocześnie informacji zwrotnych, przy minimalnym bezpośrednim udziale przeszkolonego 

specjalisty (Feil-Seifer i in. 2009). 

Przeprowadzono kilka badań, które określają zalety stosowania SAR u dzieci z ASD, które muszą być 

zdolne do radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych i być narażone na różne emocje (Baron-

Cohen i in. 1985). SAR może tworzyć sytuacje i symulacje, które są specyficzne i spójne. W środowisku 

SAR dzieci mogą być wspomagane w rozpoznawaniu emocji sytuacyjnych u innych i mogą 

https://youtu.be/NbTDF3_djI8
https://youtu.be/2Ko8O-4sINw
https://youtu.be/Iz7ajAi4yQY
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przyzwyczaić się do różnych emocji, a także uczyć się i ćwiczyć (Pop i in., 2013). Rozpoznawanie i SAR 

są przewidywalne i proste w interakcji (Francois i in., 2008). Ich systemy wyrażania emocji są kluczowe 

dla rozwoju interakcji społecznych (Aresti-Bartolome i in., 2014). 

W kontaktach z robotami dzieci z zaburzeniami ASD wykazują entuzjazm i uczą się postrzegać robota 

jako przyjemnego, tolerancyjnego kolegę z grupy. Wykazują zwiększone zainteresowanie, które 

wyraża się poprzez wysoki poziom uwagi, wspólną uwagę, zwiększoną zdolność naśladowania, reakcję 

werbalną i chęć uczestnictwa w zajęciach społecznych (Begum i in., 2016). Wzbudzając 

zainteresowanie dzieci konkretnym zadaniem, roboty mogą być świetnym motywatorem (Pennisi i in., 

2016). Korzystanie z przyjaznych grup, materiałów do zabawy i gier opartych na zainteresowaniach 

dziecka, zwłaszcza w kontekście alternatywnych technik komunikacji, w tym przypadku robotów, 

wiąże się z pozytywnymi wynikami w rozwoju umiejętności społecznych (Chapin i in. 2018). 

Roboty są konsekwentne i można je zaprogramować tak, aby dostosowywały swoje zachowanie do 

indywidualnych potrzeb każdego dziecka oraz unikały czynników wywołujących lęk, które mogłyby 

stymulować negatywne reakcje lub odmowę współpracy (Thill i in. 2013). Ponieważ roboty są 

stosowane w sposób kontrolowany, z ruchami i głosem, które nie zmieniają się niespodziewanie, 

sytuacje stresowe, które mogą wywołać " zapaść" mogą być zmniejszone, a nawet można ich uniknąć 

(Sigman i in. 1999). Podczas interakcji z robotem dzieci z zaburzeniami ASD wykazują mniejszy 

niepokój i zmniejszają liczbę powtarzających się stereotypowych ruchów (Michaud i in. 2007). Dzieci 

czują się pewniej i angażują się w interakcje z robotem, który wykonuje czynności podobne do 

ludzkich, bez nieprzewidywalności ludzkiej ekspresji (Scassellati i in. 2012). Ruchy robota wywołują 

efekt wizualny, uważany za warunek wstępny naśladownictwa, który jest poważnym deficytem u 

dzieci z ASD (Begum i in. 2015). 

Dzieci z zaburzeniami ASD łatwiej współdziałają z robotami niż z ludźmi, ponieważ lubią bawić się 

urządzeniami mechanicznymi, ułatwiając w ten sposób ich zaangażowanie, nie tylko w swobodną 

zabawę asocjacyjną, ale również w bardziej zorganizowaną i złożoną zabawę kooperacyjną (Wainer i 

in. 2010). W badaniach Scasselattiego i współpracowników (2012) zaobserwowano zwiększony 

poziom uwagi i nowe zachowania społeczne (wspólna uwaga, naśladownictwo), gdy dzieci z 

zaburzeniami ASD wchodziły w interakcję z robotami, które mogą dostarczać nowych bodźców 

sensorycznych w porównaniu z ludźmi lub zabawkami nieożywionymi (Kim i in. 2013). W jednym z 

badań opisano nawet dzieci z ASD zajęte zajęciami z robotem, które wykazują afektywną radość i 

zaangażowanie podobne do tych, jakie wykazują dzieci o typowym rozwoju (TD) (Begum i in. 2015). 

Robins i współpracownicy (2006) zasugerowali, że SAR mogą promować interakcje triadyczne między 

sobą, dzieckiem z ASD i eksperymentatorem na ludziach. W swoim badaniu przedstawiającym roboty 

jako mediatorów społecznych pokazali oni, że SAR mogą w nowatorski sposób pomagać w socjalizacji 

z rówieśnikami, nawet z innymi dziećmi z ASD (Robins i in. 2009). W powtarzających się badaniach 

wykazano, że długie okresy interakcji z robotami pomagają dzieciom z ASD w rozwijaniu 

podstawowych interakcji społecznych (Robins i in. 2005), ponieważ wydają się być środkiem 

wspomagającym dzieci w nawiązywaniu kontaktu, tak aby zachowywały się z robotami tak, jak dzieci z 

TD, gdy spotykają się z nieznajomymi (Duquette i in. 2008) lub wchodzą w interakcje z ludzkimi 

partnerami (Begum i in. 2016). 

W badaniach, które porównywały interakcje dzieci z zaburzeniami ASD z robotem i człowiekiem, 
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roboty wydawały się osiągać lepsze wyniki w rozwijaniu umiejętności wspólnej uwagi, kontaktu 

wzrokowego i bliskości (Duquette i in. 2008), a w porównaniu z wyświetlaczem komputerowym lub 

rodzicami, roboty były bardziej skutecznym bodźcem (Lee i Obinata, 2013; Pennisi i in. 2016). 

Wydaje się zatem, że interwencje w zakresie SAR mają duży potencjał w zakresie pomocy dzieciom z 

ASD w komunikacji i nabywaniu umiejętności społecznych oraz zdolności do współpracy poprzez 

zorganizowane i zaprogramowane interakcje. Kluczowe pytanie brzmi: jakie są dowody na to, że 

umiejętności te można uogólniać w różnych kontekstach społecznych, do interakcji z ludźmi, zarówno 

rówieśnikami, jak i dorosłymi, gdy robot jest nieobecny, i utrzymywać je po upływie czasu od 

interwencji? Begum i jego współpracownicy (tabela 1) dokonali przeglądu robotów najczęściej 

wykorzystywanych w leczeniu ASD, oceniając ich wyniki pod kątem uogólnienia (Begum i in. 2016). 

Spośród 22 interwencji różnych robotów, w których uczestniczyły 204 osoby, 13 interwencji, w 

których uczestniczyło 70 osób, obejmowało działania następcze w celu oceny, czy uzyskane 

umiejętności były uogólnione i trwałe. Spośród nich 8 interwencji oceniono jako mające pewne 

pozytywne skutki w zakresie uogólnienia umiejętności społecznych, w sumie u 23 uczestników. 

10:45 

– 

12:00 

Sesja II 
Temat:  Szkolenie z wykorzystaniem Robota Daisy. 

 

ĆWICZENIE 2 

Założenie ćwiczenia: nauka obsługi robota Daisy.  

Część 1 

● Podczas tych zajęć uczniowie zapoznają się z prezentacją Robota Daisy. Uczniowie zostaną 
poproszeni o zwrócenie uwagi na charakterystykę robota oraz na jego ruchy, mimikę i 
dźwięki.  

● Po prezentacji uczniowie odpowiedzą na pytania dotyczące specyficznych cech robota i 
uzasadnią, dlaczego są one odpowiednie dla tego spektrum.  

● Przykłady pytań 

1. Opisz twarz robota. Dlaczego według ciebie wybrano taki kształt oczu? 

2. Opisz materiał, z którego wykonany jest robot. Dlaczego jest to tak ważne, by robot był 
miękki? 

 

Materiał na temat Robota Daisy  

Daisy jest robotem o cechach antropomorficznych, stworzonym w celu pomocy dzieciom, które mają 

trudności w komunikacji i współpracy z powodu umiejętności społecznych i braków językowych, takich 

jak dzieci z autyzmem, zaburzeniami nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), itp. 

Jest to narzędzie odpowiednie do stosowania w szkołach, ośrodkach leczenia i w domu, pomagając 

dzieciom rozwijać zdolność do rozumienia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, wyrażania siebie, a 

także poprawy ich relacji społecznych z rówieśnikami i innymi członkami rodziny.  Robot wypowiada 

frazy, porusza płatkami w różnych motywach, wydaje dźwięki i wyraża mimikę.  

 

W skład robota wchodzą następujące elementy 
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Aspekty pedagogiczno-edukacyjne 

● Komunikacja werbalna i niewerbalna (wyraz twarzy, ruchy ciała) 

● Funkcje, które pozwalają nauczycielowi na interakcję z dziećmi poprzez robota i osiągnięcie 

spersonalizowanej nauki. 

● Spersonalizowana nauka i traktowanie, ponieważ nauczyciel/opiekun może zastosować swój 

własny materiał (słownictwo robota, wyrażenia, ćwiczenia, itp.) w oparciu o potrzeby i cechy 

każdego dziecka. 

● Przyjazny dla dzieci  

● Interfejs prosty w obsłudze dla nauczyciela/opiekuna/rodziców. 

● Interaktywność multimodalna 

● Łatwość aktualizacji i dodawania treści (pisanie lub dyktowanie) 

● Treści multimedialne 

● Obsługa wielu użytkowników 

● Utrzymuje zainteresowanie ucznia 

● Odpowiedni dla metod dyadaktycznych, triadycznych i innych rodzajów współpracy. 

Aspekty społeczne 

● Wdrażanie zasad funkcjonowania robota wspomagającego 

● Robot w kształcie kwiatu o antropomorficznej charakterystyce i funkcjach 

● Możliwość przytulania (właściwy wymiar i materiał) 

● Mimika twarzy 

● Mowa ciała (język ciała)  

● Praca indywidualna, bez obecności wychowawcy/trenera ingeruje w "strefę bezpieczną" dziecka 

(kontakt wzrokowy, ton głosu, sposób ubierania się, zapach, wymiary ciała itp.) 

● Zwiększenie motywacji dzieci 

● Ogromny wpływ na życie jednostki, krewnych i społeczności lokalneje  

Aspekty technologiczne 

● Wdrażanie technologii robotycznych 

● Wymienna obudowa (właściwa dla specjalnych potrzeb) 

● Interakcja z otoczeniem (wykrywanie obecności, właściwy kierunek twarzy, ruch pnia i płatków, 

wyczuwanie dotyku, wyczuwanie głosu itp.) 

● Konwersja tekstu na mowę 

● Konwersja mowy na tekst (rozpoznawanie mowy) 
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● Komunikacja zdalna  

● Komunikacja bezprzewodowa (Bluetooth, WiFi) 

● Dostęp do Internetu 

● Urządzenia mobilne 

● Otwarta konstrukcja 

● Lekkie i przenośne  

● Długotrwała eksploatacja 

 

 

Przykłady interakcji Robota Daisy z dziećmi z ASD 

 

 

 

 

 

1. przykład 

Robot został przetestowany przez S., siedmioletnią dziewczynkę z autyzmem, która miała wiele 

problemów z komunikacją. Jej główna trudność polegała nie tylko na wyrażaniu swoich uczuć, ale 

także na opisywaniu zdarzeń i doświadczanych sytuacji. Po zapoznaniu się z robotem, zaczęła czuć się 

pewnie, by opisać swoją codzienną rutynę, a nawet poufnie wyjawić swoje tajemnice. Rezultaty te 

były nieoczekiwane nawet dla jej nauczyciela, który następnie wdrożył metodę robota społecznego 

również u innych dzieci z autyzmem, i te same efekty zostały otrzymane.   

2. przykład 

Robot został wykorzystany podczas sesji terapeutycznej czteroletniej dziewczynki P. z zaburzeniami 

mowy. Ma duże trudności z wymową nawet podstawowych fonemów. Po zapoznaniu się z robotem, 

zaczęła zwiększać, a także przedłużać swoje wysiłki. W międzyczasie jej nauczycielka wykorzystała 

miłość P. do muzyki i piosenek, a ona przeprowadziła część zabiegu opartego na śpiewie robota 

społecznego (robot może śpiewać). Rodzice P. wyrazili swoje pozytywne wrażenia na temat chęci 

uczestnictwa ich córki w tym przedsięwzięciu. 

Część 2 

System operacyjny 
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Studenci zostaną zapoznani z oprogramowaniem, które obsługuje robota. Jest to aplikacja, która działa 

przez smartfon lub tablet.  Oprócz funkcji opisanych poniżej, oprogramowanie umożliwia 

użytkownikowi nagrywanie i zapisywanie każdego nowego słowa lub wyrażenia, które chce, aby robot 

wypowiedzia. 

Ponadto, za pomocą "konwersji tekstu na mowę", w czasie rzeczywistym nauczyciel prosi robota o 

możliwość zwerbalizowania każdej nowej frazy.  

 

 

Interfejs systemu operacyjnego 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istnieją różne wyrażenia, które osoba obsługująca urządzenie 

może wybrać do wykonania przez robota. 
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Ocena 

Ogdrywanie ról 

Uczniowie będą tworzyć 3-osobowe zespoły, które zostaną poproszone o zagranie w grę planszową 

"węże i drabinki". Dwóch z nich będzie udawać dzieci z ASD, a pozostały będzie udawać robota, który 

zapewnia instrukcje gier i wszystkie niezbędne podpowiedzi potrzebne dzieciom do udziału i 

wypełnienia gry. Celem tej czynności jest zrozumienie przez uczniów, w jaki sposób robot pośredniczy 

pomiędzy dwojgiem dzieci.  

 

ĆWICZENIE 3 

Założenie ćwiczenia:  Zapoznanie się z Metodą ARRoW poprzez SAR 

CZAS: 50 minut 

Materiały: Komputer, Wi Fi, tablet 

 

Podczas tego zajęcia dzieci poznają Metodę ARRoW, metodę opracowaną w celu wykorzystania SAR w 

działaniach wspierających włączenie dzieci z ASD. 

Metoda ARRoW jest metodą opracowaną specjalnie dla wykorzystania robotów społecznie 

wspomagających (SAR) u dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu (ASD), aby pomóc im w rozwoju 

Istnieją różne miny, które 
użytkownik może wybrać do 
wykonania przez robota. 

 

Istnieją przyciski, które 

poruszają płatkami robota w 

różnych kierunkach. 
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umiejętności społecznych i ułatwić ich integrację. ARRoW jest akronimem, który oznacza Assisting 

Relations Robotic Workfellow. Projektowanie i rozwój Metody ARRoW obejmuje techniki SAR i 

wytyczne dotyczące interwencji w zakresie ASD, których podstawowym celem jest edukacja dzieci z 

ASD w zakresie rozwijania i utrzymywania akceptowalnych społecznie zachowań, komunikacji i 

przezwyciężania ich deficytów społecznych poprzez komunikację werbalną i gry.  

Metoda ARRoW składa się z pięciu kroków 

 

Etap 1 

W pierwszym etapie dochodzi do zainicjowania i ustanowienia interakcji pomiędzy SAR a dzieckiem z 

ASD.  

Na tym etapie dziecko wchodzi w interakcję z robotem, prowadząc rozmowę i wykonując czynności. 

Etap 2 

W tym kroku nauczyciel dołącza do dziecka i robota, aby podczas interakcji stworzyć grupę. Robot 

ustawia instrukcje gier i prowadzi dialog.  

Krok 3  

W kroku 3 do zespołu z poprzedniego kroku wchodzi dziecko o typowym rozwoju. Zarówno dzieci, jak i 

nauczyciel wchodzą w interakcję pod kierunkiem i podpowiedzią robota.  

Krok 4 

Na tym etapie osoba referencyjna dziecka z ASD - nauczyciel - nie jest obecna. Celem jest utrzymanie 

umiejętności współpracy i komunikacji, które dziecko z ASD osiągnęło w Krokach 1, 2 i 3, ale przy 

minimalnej obecności osoby wspierającej. 

Etap 5 

W kroku 5, robot zrzeka się głównej roli. Wycofuje się, oświadcza, że jest zmęczony i pozostaje jako 

prosty obserwator interakcji między dwojgiem dzieci. 

Ocena 

Uczniowie zostaną poproszeni o stworzenie scenariusza promującego interwencję u dziecka z ASD z 

wykorzystaniem pięciu kroków Metody ARRoW. 

12:15 Zakończenie szkolenia 
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4.1.8. Scenariusz 8 

 

Informacje nauczyciela 

Nauczyciel Email Miejsce I data kursu - czas 

………………………………… ……………………………….. Miejsce, ……… - (09:00 – 15:00) 

Adres I pokój: ……………………… 

Jeśli online proszę wskazać. 

Ogólne informacje 

Description 

Na tej lekcji uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób rodzice mogą być skuteczni w edukacji uczniów z ASD. 

Goals 

Zdobycie wiedzy na temat SAR i specyfiki robota Daisy. Poznanie i zrozumienie metody ARRoW 

Grupa docelowa 

Przyszli nauczyciele pracujący z dziećmi z autyzmem 

Grupa docelowa 

Sesja Czas         Data 

Sesja I początek – koniec ................. 

Sesja II początek – koniec ................. 

Treści ogólne i sesje instruktażowe 

Czas Cele (efekty 

kształcenia/uczenia się) 

Tematy Metody 

(dydaktyczne) 

Materiały  

Zasoby 

Metody oceny 

80-100 

minut 

 Po zakończeniu tego 

szkolenia oczekuje się, że 

studenci: 

a) będą mieli możliwość 
wspierania rodziców, jakie 
działania mogą być 
wykonywane w domu 

b) będą monitorować i oceniać 

uczących się w celu 

określenia kolejnych kroków 

 Rodzic 
angażujący się 
w edukację 
dzieci  
z zaburzeniami 
ASD  

 Dzieci  
o specjalnych 
potrzebach 
edukacyjnych 

 Ocena postępów 

 Instrukcja dla 

całej grupy 

 Ćwiczenia 

bezpośrednie 

 Symulacja 

 Burza 

mózgów 

 Wspólne 

 Komputer, 
projektor, Wi 
Fi 

 Tablica 
 

 

 Dyskusja 
 Ocena 

wyników 

 Ewaluacja - 

rubryka 

Prezentacja 
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na podstawie postępów 

uczącego się 

osób uczących 

się 

nauczanie 

Czas Sesja Opis 

08:30 – 11:10  Sesja I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na początku zajęć omówione zostanie z uczniami znaczenie wspierania zaangażowania 

rodziców. Kilka pytań przygotowawczych zostanie zadanych uczniom jako pytanie 

rozgrzewające. Jako metody nauczania, w klasie będą stosowane: nauczanie w całej 

grupie, uczenie się twarzą w twarz, symulacja, burza mózgów i wspólne uczenie się. Na 

koniec sesji odbędzie się dyskusja, ocena wyników i krótka prezentacja. Proponuje się 

wprowadzenie rubryki do oceny nauczyciela. 

Nauczanie Zaangażowania Rodziców 

Celem ćwiczenia jest : 

1. Stworzenie szkolnego klimatu i struktur, które wspierają zaangażowanie 
rodziny. 

2. Dostarczenie rodzinom listy wymaganych umiejętności z zakresu każdego 
przedmiotu nauczanego na danym poziomie zaawansowania. 

3. Zaproszenie rodzin do dzielenia się oczekiwaniami i obawami związanymi z 
dziećmi, a następnie do wspólnej pracy nad ustaleniem celów dla uczniów 

Ćwiczenie 

Założenie ćwiczenia:  Zdobycie zdolności do wspierania rodziców, jakie czynności można 

wykonywać w domu 

Czas: 40 min. 

Materiały:   Komputer, projektor, & Wi Fi, tablica, karteczki indeksujące 

Metoda:   Instrukcja dla całej grupy, Ćwiczenia bezpośrednie, Symulacja, Burza mózgów, 

Wspólne nauczanie 

Ocena: Dyskusja, Ocena wyników, Ewaluacja – rubryka, Prezentacja 

Niektóre z tych zadań mogą angażować rodziców : 
a. Zapewnij "Karty informacyjne" dla rodziców z nazwą szkoły, adresem, 

numerem telefonu, nazwiskiem dyrektora, sekretarki i pielęgniarki szkolnej. 
To może być nawet magnes na lodówkę! 

b. Wysyłaj do domu nagrane wiadomości w języku rodziców. 
c. Załóż "Spotkanie w domu" jako dzień na wysłanie dokumentów szkolnych i 

zajęć domowych. 
d. Zorganizuj specjalny dzień dla rodziców i pozwól dzieciom dzielić się 

opowieściami, które napisały. 
e. Zorganizuj dzień czytania lub zajęć z rodzicami, którzy przynoszą książki do 

czytania z dzieckiem. 
f. Poproś rodziców, aby zgłosili swoje umiejętności, którymi mogą się podzielić 

w twoim ośrodku/klasie i nauczyć innych uczniów. 
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g. Pokaż na filmach rodzicom ich dzieci w akcj. 

TEMAT 

Aby skutecznie leczyć dzieci z ASD, rodzice muszą być włączeni w działania interwencyjne. 

Badania sugerują, że zaangażowanie rodziców w leczenie poprawia uogólnienie 

umiejętności i zwiększa zakres działań interwencyjnych, które dziecko otrzymuje. 

Znaleziono wiele korzyści dla dziecka i rodziców, gdy rodzice są włączeni w leczenie. 

Prowadzone badania pokazują, że zaangażowanie rodziny w szkole poprawia osiągnięcia 

uczniów, zmniejsza absencję i przywraca zaufanie rodziców do edukacji ich dzieci. 

Uczniowie z zaangażowanymi rodzicami lub innymi opiekunami uzyskują wyższe stopnie i 

wyniki testów, mają lepsze umiejętności społeczne i wykazują lepsze zachowanie. 

 

Zaangażowanie rodziny wiązało się z szeregiem pozytywnych wyników w przypadku dzieci 

bez zaburzeń ASD, w tym z wyższym poziomem osiągnięć akademickich (Fan i Chen, 2001; 

Jeynes, 2011; Kohl, Lengua i McMahon, 2000; Manz, Fantuzzo i Power, 2004), niższym 

poziomem problemowych zachowań dzieci (Domina, 2005) oraz zwiększonymi 

umiejętnościami społeczno-emocjonalnymi (Sheridan, Ryoo, Garbacz, Kunz i Chumney, 

2013). Zaangażowanie to jest wyjątkowe w przypadku rodzin dzieci z ASD (Zablotsky, 

Boswell, & Smith, 2012). Biorąc pod uwagę krzyżowy charakter wsparcia dla dzieci z ASD 

oraz możliwość długotrwałej współpracy z usługodawcami, zaangażowanie rodziny 

prawdopodobnie zwiększy skuteczność leczenia (Matson i in., 2009). 

 

        Na zaangażowanie rodziny i relacje rodzic-nauczyciel wpływa szereg czynników, w 

tym cechy dziecka, wykształcenie macierzyńskie, źródła wsparcia i zadowolenie z usług. 

Praca koncepcyjna nad zaangażowaniem rodziny sugeruje, że przekonania rodziców o ich 

roli w edukacji dziecka, w tym decyzje o tym, czy zaangażować się w edukację, mogą 

uwzględniać potrzeby ich dziecka (Walker, Wilkins, Daillaire, Sandler, & Hoover-Dempsey, 

2005). Istotnie, cechy dziecka (np. zachowanie dziecka) mogą wpływać na rodzicielstwo 

(Marshall, Tilton-Weaver, & Bosdet, 2005; Wang, Dishion, Stormshak, & Willeett, 2011). 

Dzieci z ASD często napotykają trudności w rozwijaniu umiejętności językowych i 

komunikacyjnych (National Research Council, 2001) oraz nadpobudliwość (Konst i in., 

2014). Zakres potrzeb dziecka w zakresie wsparcia zachowań adaptacyjnych może 

wpływać na stopień zaangażowania rodzin w programowanie edukacyjne. Ponadto na 

stopień zaangażowania rodziny mogą wpływać nasilenie trudności behawioralnych 

(Benson, Karlof i Siperstein, 2008) oraz trudności w interakcji społecznej (Kasari i Sigman, 

1997) wśród dzieci z ASD. Na przykład rodzice dzieci z problemami behawioralnymi mogą 

być bardziej skłonni do szukania wsparcia u pracowników szkoły. Jednym z czynników 

rodzicielskich, który konsekwentnie określa się jako czynnik prognostyczny dla 

zaangażowania rodziny, jest edukacja macierzyńska, przy czym wyższy poziom edukacji 

macierzyńskiej przewiduje większe zaangażowanie rodziny (np. Fantuzzo, Tighe, & Childs, 

2000). 

 



     Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Prezentacja odzwierciedla jedynie poglądy autorów a Komisja nie  
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 

ABLEWITHTECHTOOLS 
 

 

 

 

 

 

 

 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja II 

Monitorowanie i ocena uczących się w celu określenia kolejnych kroków na podstawie 
ich postępów . 
 Studenci dowiedzą się, jak monitorować i oceniać uczniów, aby określić kolejne kroki w 
procesie uczenia się, które są bardzo ważne dla rozwoju uczniów z ASD.  Kilka pytań 
wstępnych zostanie zadanych uczniom tytułem pytań rozgrzewających. Jako metody 
nauczania, w klasie będą stosowane: nauczanie w grupach, ćwiczenia indywidualne, 
symulacja, burza mózgów i wspólne uczenie się w trakcie tej sesji. 
           Istnieją cztery główne sposoby na śledzenie postępów uczniów . 

a. Testy monitorujące oparte na programie nauczania. Nauczyciel stosuje 
standaryzowane testy, które obejmują cały materiał prezentowany w ciągu 
roku.  

b. Obserwacja i interakcja.  
c. Częste oceny.  
d. Ocena formatywna. 

 

Ćwiczenie 
Założenie ćwiczenia :   Umiejętność monitorowania i oceniania uczących się w celu 
określenia kolejnych kroków na podstawie ich postępów . 
Czas: 40 min. 
Materiały:   Komputer, projektor, Wi Fi, tablica, karteczki indeksujące 
Metoda:   Instrukcja dla całej grupy, Ćwiczenia bezpośrednie, Symulacja, Burza mózgów, 

Wspólne nauczanie 

Ocena: Dyskusja, Ocena wyników, Ewaluacja – rubryka, Prezentacja 

 

Działania związane z danymi dotyczącymi monitorowania i oceny 
a) Gromadzenie danych:  Przeprowadzanie regularnych ocen i zbieranie próbek 

pracy uczniów jest użytecznym sposobem na zebranie informacji na temat 
osiągnięć uczniów. Dane te są pomocne w monitorowaniu postępów 
poszczególnych uczniów w różnych obszarach nauki, a także w śledzeniu ich 
osiągnięć w ciągu całego roku. Dane te mogą być wykorzystane do określenia, 
gdzie znajduje się uczeń w stosunku do jego osobistych celów edukacyjnych, 
innych uczniów w klasie lub innych docelowych punktów odniesienia. Można to 
zestawić w osobistym systemie archiwizacji lub stworzyć portfolio uczniów? 
Portfolio ma również dodatkową zaletę, pomagając uczniowi zobaczyć jego 
własną drogę do nauki i umożliwiając przekazanie pracy następnemu 
nauczycielowi po zakończeniu roku. 

b) Ulepszenie wytycznych:  Wielką zaletą monitorowania postępów ucznia jest to, 
że pozwala nauczycielowi na ocenę skuteczności własnego nauczania. Jeśli 
większość klasy ma trudności ze zrozumieniem lub zademonstrowaniem 
konkretnego celu, może to nie być kwestia zdolności uczniów.  W tym celu 
szczególnie ważne jest, by nauczyciele oceniali własne strategie nauczania, by 
sprawdzić, czy działają. Zebranie próbek pracy oraz testy przed- i poporodowe 
mogą wskazywać, że istnieje potrzeba dostosowania przez nauczyciela swoich 
strategii nauczania, by lepiej odpowiadały potrzebom uczniów. Czasami może 
być konieczne ponowne przeprowadzenie konkretnej lekcji.  W tym właśnie celu 
dysponujemy szeregiem zasobów przed- i po-testowych, jednak każdy prosty test 
umiejętności czytania, pisania i liczenia może być przeprowadzany przed i po 
zakończeniu zajęć. Więcej informacji na temat tych testów można znaleźć na 
blogu Holly's Pre and Post Tests | Are they Beneficial in the Classroom? 
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Monitorowanie postępów uczniów może pomóc nauczycielom w podejmowaniu 
bardziej świadomych decyzji instruktażowych i zmianie stylu nauczania w celu 
poprawy jakości ich nauczania. 

c) Osiągnięcia ucznia: regularne monitorowanie postępów ucznia umożliwia 
również nauczycielowi analizę aktualnego poziomu osiągnięć ucznia pod kątem 
konkretnej umiejętności. W rezultacie nauczyciele mogą zapewnić uczniom 
pomoc w osiąganiu ich osobistych celów akademickich. Dzięki informacjom 
pochodzącym z ocen i próbek pracy, nauczyciel może współpracować z uczniem 
w celu ustalenia osiągalnych celów nauczania i pomóc każdemu uczniowi 
utrzymać się na właściwej drodze. Dzięki stałemu monitorowaniu uczniów, 
nauczyciele mogą ustalić osiągalny i indywidualny wskaźnik postępu dla każdego 
ucznia, lub odwrotnie, interweniować w razie potrzeby. 

d) Identyfikacja uczniów:  Ważną korzyścią płynącą z ciągłego monitorowania 
postępów uczniów w klasie jest to, że nauczyciel jest w stanie zidentyfikować 
uczniów zagrożonych i w razie potrzeby zapewnić im interwencję. Dodatkowe 
wsparcie i instrukcje mogą być udzielane uczniom zagrożonym i można 
zidentyfikować obszary, które muszą być ponownie nauczane lub nauczane w 
inny sposób. Regularne monitorowanie wszystkich uczniów gwarantuje, że żaden 
z nich nie "wymknie się" z tej luki. Uwypukla również tych uczniów, którzy 
wymagają rozszerzenia i bardziej wymagających zadań. 

 

Temat 

Sukces szkolny definiowany jest jako zapewnienie osiągnięć dla każdego ucznia. Aby 
osiągnąć ten cel, nauczyciele potrzebują narzędzi, które pomogą im w identyfikacji 
uczniów zagrożonych naukowo oraz w dostosowaniu strategii nauczania do potrzeb tych 
uczniów. Monitorowanie postępów uczniów jest praktyką, która pomaga nauczycielom 
wykorzystywać dane o osiągnięciach uczniów do ciągłej oceny skuteczności ich nauczania i 
podejmowania bardziej świadomych decyzji instruktażowych. 
Aby wdrożyć monitorowanie postępów ucznia, nauczyciel określa aktualny poziom 
osiągnięć ucznia w zakresie umiejętności, których uczeń będzie się uczył w danym roku 
szkolnym, określa cele, które uczeń musi osiągnąć do końca roku oraz ustala tempo 
postępów, jakie uczeń musi osiągnąć, aby osiągnąć te cele. Następnie nauczyciel mierzy 
postępy w nauce ucznia regularnie (co tydzień, dwa razy w tygodniu lub co miesiąc), 
używając sprawdzonych, łatwych do zastosowania miar. Każda z sond bada cały zakres 
umiejętności, których uczeń musi się nauczyć do końca roku, a nie tylko poszczególne 
umiejętności, których nauczyciel może uczyć w danym tygodniu lub miesiącu. 
 Jest to kluczowa różnica pomiędzy monitorowaniem postępów uczniów a metodami 
pomiaru mistrzostwa, takimi jak testy jednostkowe wykonywane przez nauczyciela. 
Mierzenie mistrzostwa mówi nauczycielom, czy uczeń nauczył się konkretnych 
umiejętności objętych daną jednostką, ale nie mówi, czy uczeń uczy się w tempie, które 
pozwoli mu na osiągnięcie rocznych celów edukacyjnych. Dzięki regularnemu pomiarowi 
wszystkich umiejętności, których należy się nauczyć, nauczyciele mogą wykreślić zmiany w 
liczbie poprawnych słów na minutę (czytanie) lub poprawnych cyfr (matematyka) i 
porównać postępy ucznia do tempa poprawy potrzebnego do osiągnięcia celów na koniec 
roku. Jeśli tempo, w jakim dany uczeń się uczy, wydaje się niewystarczające, nauczyciel 
może skorygować nauczanie 
Aby śledzić postępy ucznia, nauczyciel wykreśla linię pomiędzy początkowym poziomem 
osiągnięć ucznia w zakresie danej umiejętności a celem na koniec roku. Następnie, 
nauczyciel wykreśla poziom wydajności w trakcie podawania każdej sondy. Po 
zanotowaniu wzorca postępów, nauczyciel może dostosować instrukcje, aby usprawnić 
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naukę ucznia. Jeśli wyniki ucznia spadną poniżej linii, nauczyciel może wykorzystać 
bardziej intensywne nauczanie (w małych grupach lub w pojedynkę), wykorzystać 
materiał lub zapewnić uczniowi dodatkowe możliwości przećwiczenia pewnych 
umiejętności.  
(www.studentprogress.org) 

 
DYSKUSJA (POWTÓRZENIE) 
Klasa jest podzielona na grupy po 4-5 osób w zależności od wielkości klasy. 
Studenci ci otrzymują pytania dotyczące treści kursu. 
Odpowiedzi udzielane przez studentów są zapisywane na tablicy w konwencji. 
Grupy studentów tworzą krótkie akapity na dany temat w oparciu o koncepcje 
zamieszczone na tablicy. 
Następnie akapity te są przedstawiane klasie w grupach. 
Po zakończeniu prezentacji wszystkich studentów, staramy się stworzyć jeden akapit. 
Omówione zostają sposoby zastosowania każdego z pojęć, jego zalety i wady. 
Nauczyciel prowadzi przedmiot, a grupy włączają biernych uczniów do lekcji. 
Ocena:  
Koncepcje i propozycje stworzone przez studentów są porównywane z aplikacjami w 
literaturze. Różnice te są niwelowane. Pokazany jest film wzmacniający na ten temat. 
Studenci otrzymują formularz samooceny na temat tego, czy rozumieją tematy. 

 Zakończenie szkolenia 
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4.1.9. Scenariusz 9 

Informacje nauczyciela 

Nauczyciel Email Miejsce I data kursu - czas 

………………………………… ……………………………….. Miejsce, ……… - (09:00 – 15:00) 

Adres I pokój: ……………………… 

Jeśli online proszę wskazać. 

Ogólne informacje 

Opis 

Na tej lekcji uczniowie dowiedzą się, jak bardzo uczniowie z ASD lubią się uczyć, opierając swoją uwagę na 

umiejętnościach komunikacyjnych i mowy 

Cele 

Umiejętności komunikacyjne, językowe i mowy dla uczniów z ASD 

Grupa docelowa  

Przyszli nauczyciele pracujący z dziećmi z autyzmem 

 Harmonogram kursu  

Sesja Czas          Data 

Sesja I początek – koniec ................. 

Sesja II początek – koniec ................. 
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Czas Cele (efekty 

kształcenia/uczenia 

się) 

Tematy Metody 

(dydaktyczne) 

Materiały  

Zasoby 

Metody oceny 

60 minut 
Po zakończeniu tego 
szkolenia oczekuje 
się, że studenci: 
 
 Rozwiną 

umiejętność 

zachęcania uczniów 

do komunikowania 

się ze sobą. 

 Zrozumieją, w jaki 

sposób uczniowie 

używają języka w 

ramach zajęć 

 Opracowanie 

komunikatu 

 Języki uczniów 

i studentów 

 Umiejętność 

posługiwania się 

mową 

 “Przełamanie 
pierwszych 
lodów” 

 Ćwiczenia 
bezpośrednie 

 Gry zespołowe 

 Praca grupowa 

(do 

zrealizowaniaw 

Internecie) 

 E-learning 

 

 

 Komputery & 

Wi Fi 

 Zgodnie z 

działaniem: 

 Karty pracy  

 Tworzenie i 

dostarczanie 

dokumentów 

Google  

 Lim  

 Tablet 

 Zestaw 

robotyki 

 Różne 

materiały 

 

 Dyskusja 

 Obserwacja 

uczestników 

  

60 minut 
Po zakończeniu tego 
szkolenia oczekuje 
się, że studenci: 

 Learn advantages 

of: Communication, 

Language and 

Speech Skills for 

students with ASD 

 

 Opracowanie 

komunikatu 

 Języki uczniów 

i studentów 

Umiejętność 

posługiwania się 

mową 

 Ćwiczenia 

bezpośrednie 

 Gry zespołowe 

 Praca grupowa 

(do 

zrealizowaniaw 

Internecie) 

 E-learning 

 

 Komputery & 

Wi Fi 

 Zgodnie z 

działaniem: 

 Karty pracy  

 Tworzenie i 

dostarczanie 

dokumentów 

Google  

 Lim  

 Tablet 

 Zestaw 

robotyki 

 Różne materiały 

 Dyskusja 

 Obserwacja 

uczestników 
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Czas Sesja Opis 

09:00 – 10:00 Sesja I 
Wprowadzenie: 

Na początku lekcji użyteczne może być pokazanie takiej inspiracji wideo, jak ta : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cvipLjMK5Js&pbjreload=101  

 

W ten sposób lekcja będzie się koncentrować na temacie, którym chcemy się zająć . 

 

Dlaczego ważne jest rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych ? 

 

Ogólnym celem planu lekcji jest wyjście poza proste, osobiste użycie narzędzi i strategii 

kompensacyjnych. Wątkiem przewodnim kursu jest zapewnienie umiejętności, które mogą 

zmniejszyć trudności operacyjne i funkcjonalne, jakie się 

z tym wiążą. 

Z metodologicznego punktu widzenia lekcja jest podzielona na 4 główne makro obszary: 

- Wprowadzenie, Łączenie. 

- Budowa 

- Kontemplacja 

- Kontynuacja 

 

Na lekcjach przewidziano postać nauczyciela jako dyrygenta w ramach całej ścieżki. Nauczyciel 

pełni rolę opiekuna, może skalibrować proponowaną interwencję na podstawie informacji 

uzyskanych z wywiadu i kwestionariuszy podanych na początku kursu, skupiając się bardziej na 

obszarach, których brakuje. Nauczyciel posiada wiedzę na temat strategii uczenia się i studiowania, 

badań kognitywnych nad przetwarzaniem informacji oraz emocjonalno-motywacyjnych aspektów 

uczenia się. Jego zadaniem będzie łączenie i zachęcanie do współpracy między uczniami zarówno w 

początkowej fazie podziału na grupy, jak i w rzeczywistej części pracy. 

Ważne jest również, aby nie lekceważyć przydzielania studentom różnych zadań, biorąc pod uwagę, 

że : 

1.zadania te wzmacniają wyznaczone cele; 

2. należy nauczyć ucznia jak wykonać zadanie (wziąć je, zrobić, wprowadzić w życie); 

3. cele zadania muszą być jasne i oczywiste; 

4. materiały muszą być stabilne, tak aby nie spadały ani nie rozprzestrzeniały się; 

5. należy nauczać pojęcia "gotowy/skończony". 

ĆWICZENIA 

ĆWICZENIE 1 

https://www.youtube.com/watch?v=cvipLjMK5Js&pbjreload=101
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Założenie ćwiczenia:  Zachęcanie do komunikacji werbalnej - TYTUŁ: Konstrukcja werbalna 

Do wykonania tego zadania potrzebny jest zestaw do budowy z instrukcjami. Zazwyczaj instrukcje 

zestawu są napisane i istnieje wiele rysunków, które pomagają uzyskać ostateczną wersję 

przedmiotu . 

 

Poprzez tę czynność normalna procedura konstruowania obiektów zmieni się . 

 

Uczeń nie będzie już miał prawdziwych instrukcji do skonstruowania obiektu, ale powie mu o tym 

kolega 

Etapy ćwiczenia : 

1. Podziel klasę na grupy 

2. Podział ról w ramach każdej grupy:  Grupa zostanie podzielona na trzy (niektórzy 

budują, inni szukają elementów, a ostatni dyktują instrukcje). 

3. Opisz  główne zasady 

4. Dostawa zestawu 

5. Realizacja przedmiotu z zachowaniem zasad 

6. Refleksja nad czasem realizacji i jakością wykonanych prac 

Zasady : 

1. Instrukcje nie mogą być oglądane przez tych, którzy szukają części i tych, którzy 

budują 

2. Instrukcje mogą być podyktowane tylko werbalnie 

3. Ten  kto dyktuje instrukcje, nie może naśladować fragmentów ani pokazywać 

rysunku. 

Rozwinięcie: 

Instrukcje będą podyktowane przez osobę odpowiedzialną za ich odczytanie, pozostałe dwie grupy 

będą musiały poszukać elementów, przekazać je konstruktorowi i zbudować obiekt . 

10:30 – 10:45 Przerwa 

10:45 – 12:15 Sesja II 
Dziecko musi być zachęcane do komunikowania się z innymi osobami . 

Jak to zrobić ? 

1. Zaangażuj się w komunikację 

2. Poznaj dziecko i jego zainteresowania 

3. Zacznij od prostych narzędzi dostosowanych do Twoich zainteresowań 

4. Używaj znajomych przedmiotów 
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5. Podziel klasę na równe grupy 

6. Przydziel każdemu członkowi grupy określone role odnoszące się do 4C z klocków 

Lego i niezbędne role (można dać każdemu dziecku kartonik z wypisaną na nim 

przypisaną rolą): 

 Budowniczy 

 Projektant 

 Programista 

 Badacz części 

W ramach lekcji zawsze warto zostawić czas na pytania i odpowiedzi 

- Proszę rozważyć rozpoczęcie od ćwiczeń rozgrzewających 

ĆWICZENIE 2 

Założenie ćwiczenia:  Zachęcanie do komunikacji - TYTUŁ: Konstrukcja niewerbalna 

Do wykonania tego zadania potrzebny jest zestaw do budowy z instrukcjami. Zazwyczaj instrukcje 

zestawu są napisane i istnieje wiele rysunków, które pomagają uzyskać ostateczną wersję 

przedmiotu . 

Poprzez tę czynność normalna procedura konstruowania obiektów zmieni się . 

Uczeń nie będzie już miał prawdziwych instrukcji do skonstruowania obiektu, ale powie mu o tym 

kolega. 

Etapy ćwiczenia : 

1. Podziel klasę na grupy 

2. Podział ról w ramach każdej grupy:  Grupa zostanie podzielona na trzy (niektórzy 

budują, inni szukają elementów, a ostatni dyktują instrukcje). 

3. Opisz  główne zasady 

4. Dostawa zestawu 

5. Realizacja przedmiotu z zachowaniem zasad 

6. Refleksja nad czasem realizacji i jakością wykonanych prac 

Zasady:  

1. Instrukcje nie mogą być oglądane przez tych, którzy szukają części i tych, którzy 

budują 

2. Instrukcje mogą być podyktowane tylko werbalnie 

3. Ten kto dyktuje instrukcje, nie może naśladować fragmentów ani pokazywać 

rysunku. 

Rozwinięcie: 

Instrukcje będą podyktowane przez osobę odpowiedzialną za ich odczytanie, pozostałe dwie grupy 

będą musiały poszukać elementów, przekazać je konstruktorowi i zbudować obiekt.. 
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4.1.10.       Scenariusz 10 

Informacje nauczyciela 

Nauczyciel Email Miejsce I data kursu - czas 

………………………………… ……………………………….. Miejsce, ……… - (09:00 – 15:00) 

Adres I pokój: ……………………… 

Jeśli online proszę wskazać. 

Ogólne informacje 

Opis 

Na tej lekcji studenci dowiedzą się, w jaki sposób wzmocnić umiejętności akademickie związane z uczniami z ASD 

Cele 

Wzmocnienie umiejętności akademickich związanych z uczniami z ASD 

Grupa docelowa 

Przyszli nauczyciele pracujący z dziećmi z autyzmem 

 Harmonogram kursu 

Sesja Czas          Data 

Sesja I początek – koniec ................. 

Sesja II początek – koniec ................. 
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Czas Cele (efekty 

kształcenia/uczenia 

się) 

Tematy Metody 

(dydaktyczne) 

Materiały  

Zasoby 

Metody oceny 

60 minut 
Po zakończeniu tego 
szkolenia oczekuje 
się, że studenci:  
 
Rozwiną umiejętność 

zachęcania uczniów 

do komunikowania 

się ze sobą. 

Zrozumieją, jak 

uczniowie 

wykorzystują i 

promują 

umiejętności 

Dowiedzą się, jak 

obserwować 

uczniów, aby 

zrozumieć, jak 

odnoszą się oni do 

problemów do 

rozwiązania 

Zachęcanie do 

obserwacji 

Rozwijanie chęci 

uczenia się uczniów 

Umiejętności 

posługiwania się 

mową 

Nauczenie się 

obserwować uczniów 

i ich ruchy zgodnie z 

zadanymi 

poleceniami. 

“Przełamanie 
pierwszych lodów” 

Ćwiczenia 
bezpośrednie 

Gry zespołowe 

Praca grupowa (do 

zrealizowania  

w Internecie) 

E-learning 

 

 

Komputery & WiFi 

Zgodnie z 

działaniem: 

Karty pracy  

Tworzenie i 

dostarczanie 

dokumentów 

Google  

Lim  

Tablet 

Zestaw robotyki 

Biurowe materiały 

piśmiennicze 

Różne materiały 

Dyskusja 

Obserwacja 

uczestników 

 

60 minut    
Zachęcanie do 

obserwacji 

Rozwijanie chęci 

uczenia się uczniów 

Umiejętności 

posługiwania się 

mową 

Nauczenie się 

obserwować uczniów 

i ich ruchy zgodnie z 

zadanymi 

poleceniami. 

“ Zachęcanie do 
obserwacji 

Rozwijanie chęci 
uczenia się uczniów 

Umiejętności 
posługiwania się 
mową 

Nauczenie się 

obserwować 

uczniów i ich ruchy 

zgodnie z zadanymi 

poleceniami  

 

Ćwiczenia 

bezpośrednie 

Gry zespołowe 

Praca grupowa (do 

zrealizowania  

w Internecie) 

E-learning 

 

Komputery & WiFi 

Zgodnie z 

działaniem: 

Karty pracy  

Tworzenie i 

dostarczanie 

dokumentów 

Google  

Lim  

Tablet 

Zestaw robotyki 

Biurowe materiały 

piśmiennicze 

Różne materiały 

Dyskusja 

Obserwacja 

uczestników 
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Czas Sesja Opis 

09:00 – 

10:00 

Sesja I 
Wprowadzenie: 

Na początku lekcji warto pokazać inspirację wideo dotyczącą zachowań uczniów ASD. 

W ten sposób lekcja będzie się koncentrować na temacie, którym chcemy się zająć. 

Uczniowie z ASD reagują inaczej na każde polecenie. Bardzo ważna jest umiejętność 

obserwowania działań mających na celu analizę zachowań. 

W związku z tym, że nauka odbywa się na różnych kierunkach studiów, możliwe jest 

złożenie ustnej prośby na wiele różnych sposobów. Jednocześnie możemy dodać do 

werbalnej prośby odpowiednią mimikę, a na koniec możliwe jest udzielenie słownej 

pomocy w postaci gestów lub narzędzi. Na każdą z tych prośb uczeń będzie miał inną 

reakcję. Czas i kolejność zgłoszeń może również różnić się w zależności od reakcji ucznia. 

Proces przetwarzania próśb i lekcji powinien być przemyślany i rozwijany z 

uwzględnieniem wiedzy ucznia. 

 

Główne kroki to: 

 Przeanalizować, kogo mamy przed sobą lub zastanowić się nad typem ucznia, jeśli 

już go znamy 

 Opracowanie odpowiedniego planu lekcji, który pozwoli nam uspokoić uczniów, ale 

jednocześnie zachęci ich do poprawy. 

 Przeanalizować udzielone odpowiedzi i zachowania uczniów. 

 Stworzyć prośby w oparciu o to, co jest analizowane 

 Powtórzyć prośby w oparciu o wcześniejsze zachowania w celu opracowania 

odpowiedniej i spersonalizowanej ścieżki stymulowania uczniów. 

ĆWICZENIA 

ĆWICZENIE 1 

Założenie ćwiczenia:  Opracowanie planu stymulowania w czasie rzeczywistym ucznia do 

nauki 

Zasady: 

Nauczyciel zadaje pytania i na podstawie zdobytych doświadczeń przedstawia polecenia 

uczniom z ASD. 

Rozwinięcie: 

Jeśli nauczyciel zna już ucznia, może zacząć od zadawania pytań w oparciu o nabyte 

umiejętności, poniżej znajduje się przykład ścieżki, z której można czerpać inspirację. 

Należy pamiętać, że każdy uczeń może zdecydować, od którego momentu zacząć, w 
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oparciu o umiejętności ucznia, do którego zadaje pytania. 

Uwaga: poniżej przedstawiono przykład do naśladowania z różnymi punktami. 

Interesujące jest uporządkowanie poleceń lub pomieszanie ich. Polecenia są 

uporządkowane według stopnia trudności. Nie trzeba zaczynać od pierwszego, a niektóre 

z nich można pominąć, przewidzieć lub odroczyć. 

1. Poproś ucznia, aby coś narysował, zapewniając papier i ołówek oraz 

naśladując ruch ręki 

2. Poproś ucznia, aby coś narysował, zapewniając papier i ołówek 

3. Poproś ucznia o narysowanie czegoś, zapewniając mu papier i zostawiając 

ołówek na biurku, gdzie może się udać po niego 

4. Zapewnij uczniowi ołówek, papier i naśladuj rysunek 

5. Zapewnij uczniowi papier, kopię rysunku i pozostawić ołówek w dostępnym 

miejscu 

6. Poproś ucznia, aby narysował coś na kartce papieru, pozostawiając ołówek w 

miejscu, do którego tylko nauczyciel ma dostęp, ale które uczeń może 

zobaczyć 

7. Poproś ucznia o rysowanie bez podania ołówka, który zostanie ukryty w 

szufladzie wraz z kartką papieru. 

8. Naśladuj rysunek i zostaw wszystko ukryte w miejscu, w którym uczeń będzie 

musiał poprosić nauczyciela o pomoc w odzyskaniu niezbędnej pomocy 

Śledząc każde z tych poleceń, możemy zobaczyć jak uczeń wchodzi w interakcję i 

przetwarza prośbę. 

Prawdopodobnie prosząc o wykonanie polecenia 8 od razu, uczeń z ASD nie będzie w 

stanie go wykonać. Przechodząc punkt po punkcie od 1 do 8, uczeń będzie miał więcej 

możliwości, aby zrealizować polecenie. 

10:30 – 

10:45 

Przerwa 

10:45 – 

12:15 

Sesja II 
Studenci powinni być zachęcani do doskonalenia się 

Jak to zrobić? 

1. Rozwiń tę część myśli, która pamięta, co się już wydarzyło. 

2. Poznaj dziecko i jego zainteresowania 

3. Zacznij od prostych narzędzi dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

4. Korzystaj ze znajomych poleceń. 

5. Stymuluj rozpoznawanie już znanych poleceń 

- Proszę rozważyć rozpoczęcie od ćwiczeń rozgrzewających 

ĆWICZENIA 

ĆWICZENIE 2 



     Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Prezentacja odzwierciedla jedynie poglądy autorów a Komisja nie  
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 

ABLEWITHTECHTOOLS 
 

 

 

 

 

 

 

 

93 

Założenie ćwiczenia: Ćwiczenie pamięci poprzez powtarzanie wyuczonych czynności   

Tytuł:  Luki i ubytki w pamięci 

Zasady: 

1. Jedna osoba lub grupa 

2. Nauczyciel formułuje następujące polecenia 

Rozwinięcie: 

W tym ćwiczeniu wnioski będą składane poprzez celowe pominięcie kilku kroków. Ważne 

jest, aby pamiętać, że w zależności od ucznia, możemy rozwijać projekt i pytania w sposób 

spersonalizowany. 

W odróżnieniu od poprzedniego ćwiczenia, w tym ćwiczeniu konieczna będzie 

każdorazowa zmiana prośby i pominięcie niektórych z nich. Od czasu do czasu uczeń 

będzie musiał zapamiętać, co zrobił pierwszy. 

Przykłady sesji:  

 Sesja 1 

1. Poproś ucznia, aby coś narysował, zapewniając papier i ołówek oraz 

naśladując ruch ręki 

2. Poproś ucznia, aby coś narysował, zapewniając papier i ołówek 

3. Poproś ucznia o narysowanie czegoś, zapewniając mu papier i zostawiając 

ołówek na biurku, gdzie może się udać po niego 

4. Zapewnij uczniowi ołówek, papier i naśladuj rysunek 

5. Zapewnij uczniowi papier, kopię rysunku i pozostawić ołówek w dostępnym 

miejscu 

6. Poproś ucznia, aby narysował coś na kartce papieru, pozostawiając ołówek w 

miejscu, do którego tylko nauczyciel ma dostęp, ale które uczeń może 

zobaczyć 

7. Poproś ucznia o rysowanie bez podania ołówka, który zostanie ukryty w 

szufladzie wraz z kartką papieru. 

8. Naśladuj rysunek i zostaw wszystko ukryte w miejscu, w którym uczeń będzie 

musiał poprosić nauczyciela o pomoc w odzyskaniu niezbędnej pomocy 

Sesja 2 

1. Poproś ucznia, aby coś narysował, zapewniając papier i ołówek oraz 

naśladując ruch ręki 

2. Poproś ucznia, aby coś narysował, zapewniając papier i ołówek 

3. Poproś ucznia o narysowanie czegoś, zapewniając mu papier i zostawiając 

ołówek na biurku, gdzie może się udać po niego 
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4. Zapewnij uczniowi ołówek, papier i naśladuj rysunek 

5. Zapewnij uczniowi papier, kopię rysunku i pozostawić ołówek w dostępnym 

miejscu 

6. Poproś ucznia, aby narysował coś na kartce papieru, pozostawiając ołówek w 

miejscu, do którego tylko nauczyciel ma dostęp, ale które uczeń może 

zobaczyć 

7. Poproś ucznia o rysowanie bez podania ołówka, który zostanie ukryty w 

szufladzie wraz z kartką papieru. 

8. Naśladuj rysunek i zostaw wszystko ukryte w miejscu, w którym uczeń będzie 

musiał poprosić nauczyciela o pomoc w odzyskaniu niezbędnej pomocy  

Sesja 3 

1. Poproś ucznia, aby coś narysował, zapewniając papier i ołówek oraz 

naśladując ruch ręki 

2. Poproś ucznia, aby coś narysował, zapewniając papier i ołówek 

3. Poproś ucznia o narysowanie czegoś, zapewniając mu papier i zostawiając 

ołówek na biurku, gdzie może się udać po niego 

4. Zapewnij uczniowi ołówek, papier i naśladuj rysunek 

5. Zapewnij uczniowi papier, kopię rysunku i pozostawić ołówek w dostępnym 

miejscu 

6. Poproś ucznia, aby narysował coś na kartce papieru, pozostawiając ołówek w 

miejscu, do którego tylko nauczyciel ma dostęp, ale które uczeń może 

zobaczyć 

7. Poproś ucznia o rysowanie bez podania ołówka, który zostanie ukryty w 

szufladzie wraz z kartką papieru. 

8. Naśladuj rysunek i zostaw wszystko ukryte w miejscu, w którym uczeń będzie 

musiał poprosić nauczyciela o pomoc w odzyskaniu niezbędnej pomocy  

Sesja 4 

1. Poproś ucznia, aby coś narysował, zapewniając papier i ołówek oraz 

naśladując ruch ręki 

2. Poproś ucznia, aby coś narysował, zapewniając papier i ołówek 

3. Poproś ucznia o narysowanie czegoś, zapewniając mu papier i zostawiając 

ołówek na biurku, gdzie może się udać po niego 

4. Zapewnij uczniowi ołówek, papier i naśladuj rysunek 

5. Zapewnij uczniowi papier, kopię rysunku i pozostawić ołówek w dostępnym 

miejscu 

6. Poproś ucznia, aby narysował coś na kartce papieru, pozostawiając ołówek w 

miejscu, do którego tylko nauczyciel ma dostęp, ale które uczeń może 

zobaczyć 

7. Poproś ucznia o rysowanie bez podania ołówka, który zostanie ukryty w 

szufladzie wraz z kartką papieru. 

8. Naśladuj rysunek i zostaw wszystko ukryte w miejscu, w którym uczeń będzie 

musiał poprosić nauczyciela o pomoc w odzyskaniu niezbędnej pomocy  
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Sesja 5 

1. Poproś ucznia, aby coś narysował, zapewniając papier i ołówek oraz 

naśladując ruch ręki 

2. Poproś ucznia, aby coś narysował, zapewniając papier i ołówek 

3. Poproś ucznia o narysowanie czegoś, zapewniając mu papier i zostawiając 

ołówek na biurku, gdzie może się udać po niego 

4. Zapewnij uczniowi ołówek, papier i naśladuj rysunek 

5. Zapewnij uczniowi papier, kopię rysunku i pozostawić ołówek w dostępnym 

miejscu 

6. Poproś ucznia, aby narysował coś na kartce papieru, pozostawiając ołówek w 

miejscu, do którego tylko nauczyciel ma dostęp, ale które uczeń może 

zobaczyć 

7. Poproś ucznia o rysowanie bez podania ołówka, który zostanie ukryty w 

szufladzie wraz z kartką papieru. 

8. Naśladuj rysunek i zostaw wszystko ukryte w miejscu, w którym uczeń będzie 

musiał poprosić nauczyciela o pomoc w odzyskaniu niezbędnej pomocy 
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4.1.12. Scenariusz 11 

Informaje nauczyciela 

Nauczyciel Email Miejsce I data kursu - 

czas 

………………………………… ……………………………….. Miejsce, ……… - (09:00 – 15:00) 

Adres I pokój: ……………………… 

Jeśli online proszę 

wskazać. 

Ogólne informacje 

Opis 

Kompetencje społeczne i emocjonalne związane z uczniami z ASD  

Cele 

Zapoznanie się z kompetencjami społecznymi i emocjonalnymi uczniów z ASD, ograniczeniami, z jakimi się 
borykają, a także ich mocnymi stronami 

Grupa docelowa 

Przyszli nauczyciele pracujący z dziećmi z autyzmem 

Harmonogram kursu  

Sesja Czas          Data 

Sesja I początek – koniec ................. 

Sesja II początek – koniec ................. 

Czas Cele (efekty kształcenia/uczenia się) Tematy Metody 
(dydaktyczne) 

Materiały  

Zasoby 

Metody 
oceny 

120 
minut 

Po zakończeniu tego szkolenia oczekuje 
się, że studenci:   

Dowiedzą się, jak wspierać i rozwijać 

kompetencje społeczne i emocjonalne 

uczniów z ASD 

Dowiedzą się, jak rozwijać kompetencje 

społeczne i emocjonalne 

Poznają korzyści wynikające ze 
zrozumienia znaczenia znajomości 
kompetencji społecznych i 

Kompetencje 

społeczne 

uczniów z ASD  

Kompetencje 
emocjonalne 
uczniów z ASD  

“Przełamanie 

pierwszych lodów” 

Ćwiczenia 

bezpośrednie 

Burza mózgów 

Gry zespołowe 

Wspólne uczenie się 

Prezentacja 

Komputer &  

Wi Fi 

Projektor 

Zgodnie z działaniem: 

Skype/Zoom lub inne 

narzędzie online do 

spotkań 

Tworzenie i 

dostarczanie 

Dyskusja 

Obserwacja 

uczestników 

Prezentacja 
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emocjonalnych dzieci z ASD.  

 

dokumentów Google  

 

Czas Sesja Opis 

08:30 – 

10:10  

Sesja I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĆWICZENIE NA “PRZEŁAMANIE PIERWSZYCH LODÓW” 

Pokaż wideo https://www.youtube.com/watch?v=cpkN0JdXRpM  z biopsją Temple Grandin, 
autystycznej kobiety, która stała się jednym z najlepszych naukowców w branży hodowli zwierząt. 

 

TYTUŁ: Grandin, Profesor uniwersytecki 

Uczniowie (dzieci i dorośli) ze spektrum autyzmu potrzebują pomocy w nauce postępowania w 
różnego rodzaju sytuacjach społecznych. Często mają chęć do interakcji z innymi, ale mogą nie 
wiedzieć, jak zaangażować przyjaciół lub mogą być przytłoczeni ideą nowych doświadczeń.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cpkN0JdXRpM 

https://www.autismspeaks.org/social-skills-and-autism  

 

Rozwój kompetencji społecznych dla osób z autyzmem obejmuje: 

- Bezpośrednie lub wyraźne instrukcje i nauka przez praktykę w realistycznych warunkach 

- Koncentracja na czasie i uwadze 

- Wsparcie dla poprawy komunikacji i integracji sensorycznej 

- Zachowania edukacyjne, które przewidują ważne efekty społeczne, takie jak przyjaźń i 

szczęście 

- Sposób na budowanie umiejętności poznawczych i językowych 

Sprawne grupy umiejętności społecznych powinny: 

- Zapewnić strukturę i przewidywalność 

- Rozbić abstrakcyjne koncepcje społeczne na konkretne działania 

- Uprościć język i grupować dzieci według poziomu językowego 

- Współpracować w parach lub grupach wspieranych współpracą i partnerstwem 

- Zapewnić wielorakie i zróżnicowane możliwości uczenia się 

- Zwiększać samoświadomość i poczucie własnej wartości 

- Zapewnić możliwość ćwiczenia, aby umiejętności były wykorzystywane poza grupą w 

rzeczywistych warunkach 

 

ĆWICZENIE 1 

Pokaż film z robotem Kaspara https://www.youtube.com/watch?v=wT0RtnCR13o  i poproś uczniów 
o kilka komentarzy na temat tego, co widzieli 

 

Założenie ćwiczenia :  Połączenie zdobytych informacji na temat rozwijania aktywności społecznej u 

https://www.youtube.com/watch?v=cpkN0JdXRpM
https://www.youtube.com/watch?v=cpkN0JdXRpM
https://www.autismspeaks.org/social-skills-and-autism
https://www.youtube.com/watch?v=wT0RtnCR13o
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uczniów z ASD z nowoczesną technologią - TYTUŁ: Technologia i umiejętności społeczne 

● Obejrzyj wideo 
● Podziel uczniów na grupy 
● Napisz i podziel się dokumentem Google na temat powodów, dla których uważają, że robot 

może pomóc w rozwijaniu zachowań społecznych u uczniów z ASD  

DYSKUSJA (POWTÓRZENIE) 

Proszę omówić punkty i wyjaśnić ich przyczyny. 

 

Komunikacja 

Prawdopodobnie najbardziej powszechnym zastosowaniem technologii w celu pomocy dzieciom i 

dorosłym z autyzmem jest poprawa umiejętności komunikacyjnych. Istnieją setki aplikacji i wiele 

wbudowanych funkcji tych urządzeń, które mogą pomóc wspierać osoby z autyzmem na wszystkich 

poziomach i możliwości. Jedna z aplikacji może być na przykład skierowana do niewerbalnego 

dziecka lub osoby dorosłej, podczas gdy inna może pomóc w przekazaniu wskazówek społecznych dla 

osoby z silnymi zdolnościami komunikacji werbalnej.  

 

Plany wizualne 

Plany wizualne na tabletach mogą być doskonałym narzędziem pomagającym dziecku w 

wykonywaniu zadań i pracy nad takimi umiejętnościami jak samoopieka i codzienne życie. Na 

przykład, wizualny plan zajęć wieczornych może pomóc dziecku w nauce zarządzania czasem i 

stopniowym opanowaniu rutyny na własną rękę - od szkolnej przekąski, przez pracę domową, aż po 

szczotkowanie zębów i wszystko pomiędzy. Te wizualne plany mogą być bardzo pomocne między 

innymi w nauce samodzielnego życia dziecka. 

 

Podejmowanie decyzji 

Osoby z autyzmem, które mają większe trudności z komunikowaniem się, mogą wykorzystywać 

technologię do tego, by ich "głosy" były słyszalne przy podejmowaniu decyzji, co pomaga w 

rozwijaniu umiejętności samopopierania się, które są tak ważne w miarę starzenia się w dorosłości. 

Możesz zacząć od małej rzeczy, np. zamiast zamawiać dla dziecka w restauracji, może ono użyć 

smartfona lub tabletu, aby wskazać na wybrany przez siebie przedmio. 

 

Narzędzia motywujące 

Urządzenia technologiczne, takie jak smartfony i tablety, mogą również służyć jako motywacja dla 

Twojego dziecka. Korzystanie z iPada lub ulubionej aplikacji do gier może służyć jako nagroda za 

pozytywne zachowania, takie jak wykonanie jakiegoś obowiązku lub zadania domowego. 

 

Modelowanie z wykorzystaniem wideo 
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Modelowanie z wykorzystaniem wideo jest metodą, która polega na nauczaniu umiejętności w 

sposób wizualny. Wideo może przedstawiać osobę wykonującą zadanie lub zadanie, albo 

nauczyciela, pedagoga lub rodzica uczącego wymaganych umiejętności i kroków. Dziecko może 

oglądać te filmy tak często, jak lubi/potrzebuje, aby pomóc w nauce ważnych umiejętności. Ponieważ 

filmy te dotyczą używania tabletu lub smartfona, dziecko jest najprawdopodobniej bardziej 

zainteresowane nauką tych umiejętności w ten sposób. Modelowanie wideo może pomóc w 

zdobyciu szerokiego wachlarza umiejętności, w tym w zakresie higieny, zadań zawodowych i innych. 

 

Serwisy społecznościowe 

Czasami osobom z autyzmem łatwiej jest socjalizować się za pośrednictwem portali 

społecznościowych niż za pomocą bardziej tradycyjnych metod. Zaprzyjaźnianie się lub 

komunikowanie się z innymi w sieci może pomóc w pracy nad umiejętnościami, które mogą 

przekładać się w szkole, w pracy lub w społeczności. 

 

Wsparcie zawodowe 

Technologia może być bardzo pomocna dla niektórych młodych ludzi i dorosłych z autyzmem w 

miejscu pracy. Na przykład, listy kontrolne "krok po kroku" mogą pomóc Twojemu dziecku utrzymać 

się na szczycie zadań i wykonać je w sposób uporządkowany i skuteczny. Przypomnienia i notatki o 

każdym zadaniu na wypadek, gdyby o nim zapomniało, zamiast ciągle prosić pracodawcę lub 

współpracownika, mogą również pomóc dziecku w uzyskaniu większej niezależności w miejscu pracy. 

● https://www.herts.ac.uk/kaspar/the-social-robot  

● Hopkins, I. M., Gower, M. W., Perez, T. A., Smith, D. S., Amthor, F. R., Wimsatt, F. C., & Biasini, 

F. J. (2011). Avatar assistant: improving social skills in students with an ASD through a 

computer-based intervention. Journal of autism and developmental disorders, 41(11), 1543-

1555. 

● https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-49576-3_44  

● https://www.autismspeaks.org/tool-kit-excerpt/how-technology-can-help  

10.30-

10.45 

Break  

10:45 – 

12:00 

Sesja II Tytuł:  Jak ona się czuje? 

https://aquila.usm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1430&context=honors_theses 

https://raisingchildren.net.au/autism/development/social-emotional-development/emotional-

development-

asd#:~:text=Children%20with%20ASD%20often%20also,that%20are%20off%20the%20mark.  

W wieku szkolnym dzieci z mniej poważnymi zaburzeniami ASD mają tendencję do okazywania 

swoich uczuć w podobny sposób, jak dzieci normalnie rozwijające się, ale mogą mieć trudności z 

opisaniem swoich uczuć. Mogą one powiedzieć, że nie odczuwają żadnych szczególnych emocji. W 

https://www.herts.ac.uk/kaspar/the-social-robot
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-49576-3_44
https://www.autismspeaks.org/tool-kit-excerpt/how-technology-can-help
https://aquila.usm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1430&context=honors_theses
https://raisingchildren.net.au/autism/development/social-emotional-development/emotional-development-asd#:~:text=Children%20with%20ASD%20often%20also,that%20are%20off%20the%20mark
https://raisingchildren.net.au/autism/development/social-emotional-development/emotional-development-asd#:~:text=Children%20with%20ASD%20often%20also,that%20are%20off%20the%20mark
https://raisingchildren.net.au/autism/development/social-emotional-development/emotional-development-asd#:~:text=Children%20with%20ASD%20often%20also,that%20are%20off%20the%20mark
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tym samym wieku wiele dzieci z cięższymi zaburzeniami ASD wydaje się mieć mniejszą ekspresję 

emocjonalną niż normalnie rozwijające się dzieci. 

 

Może się wydawać, że dzieci z ASD nie reagują emocjonalnie lub ich reakcje emocjonalne mogą 

czasami wydawać się ponad miarę - na przykład mogą bardzo szybko się rozzłościć. 

 

Reagowanie i interakcja z innymi 

Od najmłodszych lat dzieci z ASD często zwracają mniejszą uwagę na zachowania emocjonalne i 

twarze innych osób. 

 

Nie mają tendencji do wskazywania innym ludziom interesujących rzeczy, ani do reagowania na 

interesujące rzeczy, które inni im wskazują. Nazywa się to uwagą społeczną lub wspólną, a jej brak 

jest jedną z oznak wczesnego rozpoznania ASD. Przedszkolaki z zaburzeniami ASD nadal mają 

trudności ze wspólnym zwracaniem na siebie uwagi i często nie używają słów, aby zwrócić na siebie 

uwagę innych osób. 

 

Dzieciom z ASD często trudno jest również wykorzystać emocje do opanowania interakcji 

społecznych. Mogą one wykazywać mniejszą troskę o innych i mniejszą zdolność do pocieszania 

innych lub dzielenia się emocjami. Mogą źle odczytywać sytuacje i reagować emocjami, które są nie 

na miejscu. 

 

Na przykład, dziecko z ASD może nie pocieszać rodzeństwa, które przewróci się, lub może się śmiać, 

ponieważ nie rozpoznaje, że jego rodzeństwo jest ranne. 

 

Percepcja twarzy 

Dzieci z ASD mogą mieć problemy ze zrozumieniem emocji innych osób z powodu sposobu, w jaki 

skanują twarze. 

 

Osoby z ASD mają tendencję do skanowania twarzy w sposób bardziej przypadkowy niż osoby 

rozwijające się typowo. Spędzają mniej czasu na patrzeniu w oczy, a więcej na skupianiu się na 

ustach. Oznacza to, że informacje, które otrzymują z twarzy danej osoby, mniej mówią jej o tym, co 

czuje. 

ĆWICZENIE 2 

Założenie ćwiczenia: Burza mózgów – Tytuł: Rozpoznaj uczucie  

● Pokaż film   https://www.youtube.com/watch?v=dOkyKyVFnSs  

● Każdy z uczestników zapisuje odpowiedzi we wspólnym dokumencie Google 

● Przedyskutuj w klasie zgodnie z wcześniejszymi informacjami, dlaczego uczniom z ASD jest 
tak trudno 

 
Ocena 
W jaki sposób technologia może pomóc uczniom z ASD w rozwijaniu umiejętności emocjonalnych? 

● Odpowiedź bazuje na poprzedniej lekcji 

Zakończenie szkolenia 

https://www.youtube.com/watch?v=dOkyKyVFnSs
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4.1.12. Scenariusz 12 

Informacje nauczyciela 

Nauczyciel Email Miejsce I data kursu - czas 

………………………………… ……………………………….. Miejsce, ……… - (09:00 – 15:00) 

Adres I pokój: ……………………… 

Jeśli online proszę wskazać. 

Ogólne informacje  

Opis 

Rozwijanie umiejętności poznawczych uczniów z ASD 

Cele 

Poznanie sposobów rozwijania umiejętności poznawczych uczniów z ASD 

Grupa docelowa  

Przyszli nauczyciele pracujący z dziećmi z autyzmem 

Course Schedule  

Sesja Czas          Data 

Sesja I początek – koniec ................. 

Sesja II początek – koniec ................. 
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Treści ogólne i sesje instruktażowe 

Czas Cele (efekty 

kształcenia/uczenia się) 

Tematy Metody 

(dydaktyczne) 

Materiały  

Zasoby 

Metody oceny 

80-100 

minut 

Po zakończeniu tego 
szkolenia oczekuje się, że 
studenci: 
Poznają korzyści płynące ze 
zrozumienia znaczenia 
umiejętności kognitywnych 
dzieci z ASD 

Nauczą się jak rozwijać 

umiejętności poznawcze 

dzieci z ASD 

 Umiejętności 

poznawcze dzieci 

z ASD 

Rozwijanie 

umiejętności 

poznawczych 

dzieci z ASD 

 Ćwiczenia 

bezpośrednie 

 Burza mózgów 

 Szkolenie dla 
całej grupy 

 Wspólne uczenie 

się 

 Układanka 

 Prezentacja 

 

 

 Komputer, 

projektor &  

Wi Fi 

 Tablica/tablic

a 

interaktywna 

 Zgodnie z 

działaniem: 

 Artykuły 

prasowe 

 Filmy (The 

Good Doctor, 

Atypical), 

 Dokumenty 

(Asperger's 

and Me; Chris 

Packham 

 Dyskusja 

 Obserwacja 

uczestników 

 Ocena wyników 

 Ewaluacja - 

rubryka 

 Prezetacja 
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Czas Sesja Opis 

09:00-09:40 Sesja I 
Na początku zajęć omówione zostanie z uczniami znaczenie korzyści płynących ze 
zrozumienia korzyści płynących ze zrozumienia znaczenia umiejętności poznawczych 
dzieci z ASD. Uczniom zadanych zostanie kilka pytań przygotowawczych, takich jak: "Czy 
wyobrażasz sobie świat bez Van Gogha, Ludwiga van Beethovena?  Friedrich Nietzsche. 
Albert Einstein. Nikola Tesla, Thomas Edison.  Wolfgang Amadeus Mozart, Isaac Newton." 
Jako metoda nauczania, w klasie stosowane będą instrukcje dla całej grupy, nauka 
bezpośrednia, symulacja, prezentacja, wspólne uczenie się przez burzę mózgów i 
odwrócona lekcja. Na koniec sesji odbędzie się dyskusja, ocena wyników i krótka 
prezentacja. Do oceny nauczyciela proponuje się rubrykę. 

 

ĆWICZENIE    Obejrzyjmy filmy/dokumenty 

Założenie ćwiczenia:   Uświadomienie uczniom, że osoby z ASD mogą mieć różne cechy 

poznawcze 

Czas: Czas wolny w domu  

Materiały:  Komputer, smartfon, filmy (The Good Doctor, Atypical), dokumenty 

(Asperger’s and Me; Chris Packham 

Metody:   odwrócona lekcja,  nauka w grupie, nauka bezpośrednia, burza mózgów i 

wspólne uczenie się 

 Filmy i dokumenty dotyczące osób z ASD są dystrybuowane wśród uczniów. 

 Uczestnicy są proszeni o obejrzenie odpowiednich filmów i dokumentów 

oraz wyciągnięcie wniosków na temat cech poznawczych osób z ASD. 

 Następnie proszeni są o podzielenie się swoimi wnioskami z kolegami z 

klasy w krótkiej prezentacji. 

Ocena:  Dyskusja, ocean wyników, ewaluacja-rubryka lub prezentacja. 

 
TEMAT 

Uwaga: 

– Nie ma jednoznacznego profilu poznawczego dla ASD 

– Każda osoba z ASD jest indywidualna i wyjątkowa. Tak jak nie ma nadrzędnego 

profilu poznawczego dla "neurotypów", tak nie ma nadrzędnego profilu 

poznawczego dla ASD.  Niektóre dzieci z autyzmem mają wyraźne mocne strony 

kognitywne, które często są zamaskowane przez ich trudności. Zrozumienie 

mocnych stron dziecka może stanowić okno do nauki, a to z kolei może 

zwiększyć pewność siebie i poczucie własnej wartości.  Ocena dzieci z 

zaburzeniami ASD stanowi wyzwanie, ponieważ: 

- Poziomy uwagi i słuchania są często słabe 

- Język jest często ograniczony 

- Dziecko nie widzi celu oceny i dlatego nie dostosuje się do niego 

- Dziecko nie będzie się angażować w urządzenie testowe 

Standardowe testy mogą być skuteczne, ale często nie jest możliwe przeprowadzenie 

testu w normalny sposób. Oceniający musi mieć do dyspozycji szereg testów, a lepszym 
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rozwiązaniem może być przeprowadzenie oceny niewerbalnej. 

Poznanie jest czasami definiowane jako umysłowy proces poznawczy, obejmujący takie 

aspekty jak świadomość, percepcja, rozumowanie i osąd. Mówiąc prosto, poznanie 

oznacza myślenie. Niektóre osoby z spektrum autyzmu mają bardzo dobre zdolności 

poznawcze. Na przykład w spektrum autyzmu znajduje się wiele osób z bardzo udanymi 

karierami akademickimi, takich jak Temple Grandin, profesor zajmująca się hodowlą 

zwierząt na Colorado State University. Jednakże wiele osób ze spektrum autyzmu zmaga 

się z pewnymi zadaniami kognitywnymi i nie musi mieć to nic wspólnego z inteligencją. 

Dla przykładu, niektóre uczone osoby ze spektrum autyzmu nie są w stanie same przejść 

przez drogę, ponieważ nie są w stanie przetworzyć wszystkich zmiennych (takich jak 

prędkość ruchu przychodzącego w różnych kierunkach).  Uwaga/koncentracja, spójność 

centralna, funkcja wykonawcza, inteligencja/umiejętność intelektualna, pamięć a teoria 

umysłu to specyficzne umiejętności poznawcze (http://www.researchautism.net/autism-

issues/cognition-and-autism).  

Populacja osób z ASD jest heterogeniczna. Osoby te mogą mieć różne zdolności, od 

znacznych zaburzeń poznawczych i językowych po ponadprzeciętne zdolności poznawcze 

i językowe (np. związane z nauką w szkole wyższej i karierą zawodową). Jednak 

niezależnie od tych różnic, podstawowe cechy i wyzwania związane z zaburzeniami ASD 

będą miały wpływ na rozwój krytycznych umiejętności komunikacji społecznej. Poniżej 

przedstawiono symptomy i oznaki wspólne dla ASD. Poszczególne obszary deficytów 

będą się różnić; żaden z nich nie będzie miał wszystkich oznak i symptomów.  

Utrudnienia w komunikacji społecznej obejmują braki w zakresie wspólnej uwagi, 

wzajemności społecznej i poznania społecznego. Poznanie społeczne odnosi się do 

procesów umysłowych związanych z postrzeganiem, zajmowaniem się, pamiętaniem, 

myśleniem i nadawaniem sensu ludziom w naszym świecie społecznym (Moskowitz, 

2005). Deficytami w poznaniu społecznym są: 

 Wyzwania w nauce społecznej i emocjonalnej, w tym trudności 

 zrozumienie i kontrolowanie emocji, 

 docenianie perspektywy innych, 

 rozwijanie celów prospołecznych 

 wykorzystanie umiejętności interpersonalnych do wykonywania 
zadań właściwych dla rozwoju (Payton i in., 2000). 

 Trudność w odróżnieniu uczuć własnych od uczuć innych, przyjęciu 
perspektywy innej osoby i odpowiedniej modyfikacji języka (np. teorii 
umysłu). 

 Trudność w zintegrowaniu różnych informacji w celu skonstruowania 
znaczenia w kontekście (tj. centralnej spójności; Frith & Happé , 1994). 

Upośledzenia w zakresie umiejętności językowych i związanych z nimi 
umiejętności poznawczych obejmują deficyty w następujących obszarach : 
 

 Opóźnienie lub utrata wartości nabywania słów, kombinacji wyrazów i 
składni, w tym 

 utrata wcześniej poznanych słów, 

 opóźnione nabywanie słów reprezentujących bodźce społeczne, 

http://www.researchautism.net/autism-issues/cognition-and-autism
http://www.researchautism.net/autism-issues/cognition-and-autism
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takie jak czyny i imiona ludzi (początkowe słowa są często 
rzeczownikami i atrybutami), 

 stosowanie echolalii . 

 Deficyty w użyciu i rozumienie komunikacji niewerbalnej i werbalnej 
, w tym 

 opóźnione korzystanie z mimiki twarzy, języka ciała i gestów jako 
form komunikacji w drugiej części pierwszego roku życia, pozostając 
niekonwencjonalne przez cały okres rozwoju; 

 stosowanie niekonwencjonalnych gestów (np. pociągnięcie ręki 
opiekuna w kierunku przedmiotu) pojawia się przed lub zamiast 
bardziej konwencjonalnych gestów (np. dawanie, wskazywanie, 
kiwanie głową/kręcenie głową); 

 ograniczone rozumienie dalekosiężnych gestów przesunięcia 
wzroku, mimiki twarzy oraz zasad bliskości i języka ciała;  

 język bardziej podatny na opóźnienia niż język ekspresyjny. 

 Deficyty rozwoju głosowego , w tym 

 nietypowa reakcja na wołanie opiekuna, 

 atypowe produkcje wokalne 

 nieprawidłowa prosodiacja po pojawieniu się mowy (mowa może 
brzmieć jak u robota ). 

 Deficyty gry symbolicznej , w tym 

 opóźnione nabycie funkcjonalnego i konwencjonalnego 
użytkowania obiektów, 

 powtarzalna, nieelastyczna, mniej wyrafinowana i pomysłowa gra 

 ograniczona gra zespołowa w sytuacjach interaktywnych . 

 Deficyty rozmów , w tym  

 ograniczenia w rozumieniu i stosowaniu norm społecznych w 
rozmowie (np. zrównoważona wymiana ról, natężenie głosu, 
bliskość, prozodia i czas rozmowy); 

 dostarczanie niewłaściwych i niepotrzebnych informacji w 
rozmowie; 

 dostarczanie zbyt małej ilości szczegółów w rozmowie; 

 problemy pojawiające się na zmianę podczas rozmowy; 

 trudności w inicjowaniu tematów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania; 

 preferowanie tematów o szczególnym znaczeniu; 

 trudności w rozpoznaniu potrzeby wyjaśnienia; 

 trudności w odpowiednim naprawieniu błędnej komunikacji; 

 problemy ze zrozumieniem języka figuratywnego, w tym idiomów, 
wielu znaczeń i sarkazmu; 

 brak lub ograniczona liczba pytań zadawanych w rozmowie. 

 Deficyty w zakresie umiejętności czytania i pisania, w tym trudności 

 z czytaniem ze zrozumieniem (funkcjonalne wykorzystanie książek), 

 ze zrozumieniem narracji i eksponowanych gatunków tekstu, które 
wymagają wielu perspektyw (np. perswazyjnych, 
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porównawczych/kontrastywnych), 

 ze znalezieniem głównej myśli i podsumowaniem, 

 z zapewnieniem czytelnikowi wystarczających informacji podczas 
pisania. 

 Deficyty w funkcjonowaniu  organów wykonawczych, w tym 

 brak lub ograniczona elastyczność, 

 słabe rozwiązywanie problemów, 

 słabe planowanie i organizacja, 

 brak zahamowań 

Osoby podejrzane o występowanie ASD na podstawie wyników badań przesiewowych 

kierowane są do logopedy (SLP) i innych specjalistów, w razie potrzeby, w celu dokonania 

kompleksowej oceny. Ocena powinna być funkcjonalna i uwzględniać szeroki zakres 

dopuszczalnych norm społecznych w społecznościach i kulturach oraz różnice między 

nimi. Powinna ona obejmować wspólne wysiłki rodzin, opiekunów, nauczycieli szkolnych, 

osób zajmujących się SLP, specjalnych pedagogów i psychologów, w zależności od 

potrzeb. SLP włącza perspektywę rodziny do oceny i skutecznie gromadzi informacje o jej 

przekonaniach i obawach. Ważne jest, by przekazywać informacje rodzinom w sposób 

jasny i empatyczny, ponieważ proces oceny i diagnozy może być stresujący i emocjonalny 

(Marcus i in., 2005).  Wysokiej rangi osoby z ASD stanowią wyzwanie zarówno w zakresie 

identyfikacji, jak i ustalania uprawnień do korzystania z usług. Osoby te charakteryzują się 

często inteligencją werbalną lub niewerbalną w zakresie lub powyżej średniej i wydają się 

odnosić sukcesy na niektórych lub większości przedmiotów akademickich, zwłaszcza we 

wczesnych latach szkolnych. W związku z tym wiele z nich diagnozuje się dopiero w 

późniejszym wieku szkolnym, w okresie dojrzewania, a nawet w wieku dorosłym. 

Długoterminowe wyniki dla tych osób pokazują, że wyzwania związane z 

zaangażowaniem społecznym i komunikacją społeczną mogą znacząco wpłynąć na ich 

zdolność do dostosowania się do wymagań społecznych w późniejszych środowiskach 

akademickich i społecznych oraz w miejscu pracy (Gilchrist i in., 2001; Mueller i in., 2003; 

Tsatsanis i in., 2004). Wyniki te sugerują, jak ważne jest podejmowanie interwencji w 

celu zniwelowania luki między potencjałem poznawczym a funkcjonowaniem 

adaptacyjnym w społeczeństwie. 

09:00 – 09:40  Sesja II 
Umiejętność rozwijania kompetencji kognitywnych dzieci z ASD   
 
Studenci dowiedzą się, jak rozwijać umiejętności poznawcze dzieci z ASD.  Uczniom 

zadanych zostanie kilka pytań przygotowawczych w formie pytania rozgrzewającego.  

Takie jak "Do czego dzieci z ASD wykorzystują funkcje wykonawcze?". Jako metoda 

nauczania w klasie zostaną zastosowane: nauczanie grupowe, nauka bezpośrednia, 

symulacja, burza mózgów i wspólne uczenie się. 

ĆWICZENIE    Stańmy się silniejsi dzięki układance 

Założenie ćwiczenia:   Umiejętność rozwijania kompetencji kognitywnych osób z ASD 

polegająca na planowaniu, organizowaniu, strategizowaniu oraz zwracaniu uwagi i 

zapamiętywaniu szczegółów . 

Czas: 30 minut 
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Materiały: Komputer, smartfon, artykuły prasowe, Wİ-Fi 

Metody:  Nauczanie grupowe, wspólne uczenie się (układanka), nauka bezpośrednia i 

burza mózgów 

1. Podziel uczniów na 5- lub 6-osobowe grupy . 

Grupy te powinny być zróżnicowane pod względem płci, pochodzenia etnicznego, 

przynależności narodowej, i umiejętności. 

2. Wybierz jednego ucznia z każdej grupy jako lidera. 

Ta osoba powinna być  najbardziej dojrzałym uczniem w grupie. 

3. Podziel lekcję na 5-6 segmentów. 

Na przykład, jeśli chcesz, aby uczniowie uczyli się o rozwijaniu umiejętności 

kognitywnych uczniów z ASD. Możliwe jest podzielenie praktyk, zajęć na 

samodzielne segmenty:(1) Brak narzędzi i strategii technologicznych, (2) Narzędzia i 

strategie niskiej techniki, (3) Narzędzia i strategie średniej techniki oraz (4) 

Narzędzia i strategie wysokiej techniki,. 

4. Przydziel każdego ucznia do nauki jednego segmentu. 

Upewnij się, że studenci mają bezpośredni dostęp tylko do własnego segmentu. 

5. Daj uczniom czas na przeczytanie swojego segmentu przynajmniej dwa razy i 

zapoznanie się z nim. 

Nie ma potrzeby, aby go zapamiętywali. 

6.Utwórz tymczasowe "grupy eksperckie", w których jeden uczeń z każdej grupy 

układanki dołączy do innych uczniów przypisanych do tego samego segmentu. 

Daj uczniom w tych grupach ekspertów czas na omówienie głównych punktów ich 

segmentu oraz na przećwiczenie prezentacji, które przeprowadzą w swojej grupie 

układanki. 

6. Przyprowadź uczniów z powrotem do swoich grup układanek. 

7. Poproś każdego z uczniów, aby zaprezentował swój segment w grupie. 

Zachęć innych członków grupy do zadawania pytań. 

8. Przejdź od jednej grupy do drugiej, obserwując proces. 

Jeśli któraś z grup ma kłopoty (np. członek grupy dominuje lub przeszkadza), 

dokonaj odpowiedniej interwencji. Ostatecznie, najlepiej jest, aby zadanie to 

wykonał lider grupy. Liderzy mogą być szkoleni poprzez szeptanie instrukcji, jak 

interweniować, aż do momentu, gdy lider otrzyma odpowiednią instrukcję. 

9. Pod koniec sesji należy przeprowadzić quiz na temat omawianego materiału. 

Uczniowie szybko zdają sobie sprawę, że te zajęcia nie są tylko zabawą i grami, ale 

naprawdę mają duże znaczenie. 

  

Ocena:   Dyskusja, ocean wyników, ewaluacja-rubryka lub prezentacja 

Temat 

Podczas gdy każde dziecko z autyzmem ma specyficzne potrzeby i zachowania, ważne 

jest, aby nauczyciele rozumieli ogólne rodzaje obaw, z którymi może się zetknąć. 

Opóźnienia w przetwarzaniu poznawczym nie powinny być nigdy mylone z inteligencją. 

Opóźnienia w przetwarzaniu mają niewiele wspólnego z umiejętnością uwzględniania i 

oceny obserwacji i pomysłów. Opóźnienia w przetwarzaniu języka werbalnego lub 

pisanego mają podłoże neurologiczne. W przypadku tych osób, które cierpią z powodu 

opóźnień, fakty, pomysły i pytania są często opóźnione lub nawet zagubione w 

tłumaczeniu z języka na myśl i na odwrót. Problemy związane z przetwarzaniem są 
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podobne - przynajmniej w rezultacie - do sposobu, w jaki możemy funkcjonować, gdy 

rozmawiamy w języku obcym, z którym mamy tylko podstawowe zrozumienie. Podczas 

gdy native speaker rozmawia, my musimy tłumaczyć słowa na te, które rozumiemy i 

zajmujemy się nimi jako takimi, stracimy wiele z tego, co zostało powiedziane. W klasie, 

gdzie od dzieci oczekuje się, że będą strzelać sobie w dłonie w odpowiedzi na pytania, 

opóźnienia w przetwarzaniu mogą stanowić pozornie niemożliwą do pokonania barierę, 

mającą zarówno konsekwencje dla nauki, jak i społeczne. Gdy dziecko z ASD zostanie 

wezwane, nieprzeszkolony nauczyciel zamiast czekać, będzie zwiększał jego stres, 

powtarzając pytanie lub wyrażając niecierpliwość, a gdy presja stanie się zbyt duża, 

dziecko po prostu sprawdzi lub zareaguje niewłaściwym zachowaniem. Jeśli dziecko 

wymelduje się o jeden raz za dużo razy, dużym wyzwaniem będzie ponowne 

zaangażowanie go w działania. 

Strategie do wykorzystania : 

 Daj uczniowi czas potrzebny na przetworzenie faktu lub pytania, przed 

oczekiwaniem na odpowiedź. Niektórych uczniów można nauczyć różnych metod 

kupowania potrzebnego czasu, w tym powtórzyć pytanie, poprosić o kilka sekund, 

lub po prostu położyć palec, aby zaznaczyć, że myślą. 

 W przypadku wykładów ustnych studenci mogą mieć możliwość korzystania z 

urządzenia rejestrującego lub sporządzania notatek podsumowujących po ich 

zakończeniu . 

 

Z funkcji wykonawczej korzystamy podczas podejmowania takich działań jak planowanie, 

organizowanie, strategizowanie oraz zwracanie uwagi i zapamiętywanie szczegółów. 

Osoby mające problemy z funkcjami wykonawczymi mają trudności z planowaniem, 

organizowaniem i zarządzaniem czasem i przestrzenią. Uczniowie z zaburzeniami ASD 

mogą mieć większe trudności w organizowaniu i porządkowaniu materiałów ze względu 

na braki w funkcjonowaniu kadry kierowniczej (Mesibov, Shea, & Schopler, 2005). W 

związku z tym studenci z problemami organizacyjnymi mogą mieć trudności z wiedzą, ile 

czasu zajmie im wykonanie zadania. Uczniowie z zaburzeniami ASD mogą mieć trudności 

ze sprowadzeniem do domu odpowiednich podręczników, aby wykonać różne zadania 

domowe. Nawet osobista organizacja, jak np. ustalenie, jak zabrać książki, foldery, 

przybory do pisania, itp. i zanieść je do następnej klasy, może być trudna. Próba i błąd 

oraz zdefiniowanie systemu dla ucznia z autyzmem (najlepiej jak najwcześniej) może 

pomóc w przygotowaniu go do sukcesu w środowisku edukacyjnym, domowym i 

zawodowym. 

 

DYSKUSJA (Powtórzenie) 

 Klasa jest podzielona na grupy po 5-6 uczniów w zależności od wielkości klasy. 

 Studenci otrzymują pytania dotyczące treści kursu. 

 Odpowiedzi udzielane przez studentów są zapisywane na tablicy w konwencji. 

 Grupy studentów tworzą krótkie akapity na dany temat w oparciu o koncepcje 

zamieszczone na tablicy. 

 Następnie akapity te są przedstawiane klasie w grupach. 

 Nauczyciel prowadzi zajęcia z danego przedmiotu i w grupach. Na lekcji należy 

uwzględnić biernych uczniów. 

 Po zakończeniu prezentacji wszyscy uczniowie dokonują oceny każdej z 

prezentacji.  
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 OCENA:  

Uczniowie są proszeni o wykonanie ćwiczenia rozwijającego umiejętności kognitywne 

uczniów z ASD.  
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4.1.13. Scenariusz 13 

Informacje nauczyciela 

Nauczyciel Email Miejsce I data kursu - czas 

………………………………… ……………………………….. Miejsce, ……… - (09:00 – 15:00) 

Adres I pokój: ……………………… 

Jeśli online proszę wskazać. 

Ogólne informacje 

Opie 

Rozwój zachowań uczniów z ASD 

Cele 

Zapoznanie się z metodami rozwijania umiejętności behawioralnych uczniów z ASD 

Grupa docelowa  

Przyszli nauczyciele pracujący z dziećmi z autyzmem 

Harmonogram kursu  

Sesja Czas          Data 

Sesja I początek – koniec  ................. 

Sesja II początek – koniec ................. 

 

Treści ogólne i sesje instruktażowe 
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Czas Cele (efekty 
kształcenia/uczenia 
się) 

Tematy Metody 
(dydaktyczne) 

Materiały  

Zasoby 

Metody oceny 

80-100 
minut  

 Po zakończeniu 
tego szkolenia 
oczekuje się, że 
studenci: 

a- Nauczą się jak 
kształtować 
zachowania dzieci 
z ASD 

 Zachowania 

dzieci z ASD 

Rozwój 
zachowań 
dzieci z ASD  

 Ćwiczenia 

bezpośrednie 

 Burza mózgów 

 Szkolenie dla 
całej grupy 

 Wspólne 

uczenie się 

 Prezentacja 

 

 

 Komputer, 

projektor &  

Wi Fi 

 Tablica/tablica 

interaktywna 

Zgodnie z 

działaniem: 

 opracowanie 

studium 

przypadku 

 Karty do 

stadium 

przypadku 

 Dyskusja 

 Obserwacja 

uczestników 

 Ocena wyników 

 Ewaluacja - 

rubryka 

 Prezetacja 

 

 

Czas Sesja Opis 

09:00-

09:40 

Sesja l 
Na początku zajęć omówione zostanie z uczniami znaczenie korzyści płynących ze zrozumienia istoty rozwijania 

zachowań dzieci z ASD. Uczniom zadanych zostanie kilka pytań przygotowawczych w formie pytania 

rozgrzewającego. Jako metoda nauczania, w klasie stosowane będą instrukcje dla całej grupy, nauka 

bezpośrednia, burza mózgów i wspólne uczenie się. Na koniec sesji odbędzie się dyskusja, ocena wyników i 

krótka prezentacja. Do oceny nauczyciela proponuje się rubrykę. 

 

ĆWICZENIE    Wyzywające zachowania, czy coś innego? 

Założenie ćwiczenia:   Uświadamianie uczniom, że osoby z ASD mogą wykazywać różne przejawy nietypowych 

zachowań 

Czas: 35 minut  

Materiały:   Komputer, smartfon, kartka z pytaniami 

Metody:    instrukcje dla całej grupy, nauka bezpośrednia, burza mózgów i wspólne uczenie się 

1.  Podziel uczniów na grupy 3- lub 4-osobowe . 

Grupy te powinny być zróżnicowane pod względem płci, pochodzenia etnicznego, przynależności 

narodowej i możliwości. 

2. Wybierz jednego ucznia z każdej grupy jako lidera. 

Ta osoba powinna być  najbardziej dojrzałym uczniem w grupie . 

3.  Każdej grupie zadaj pytanie: 

 Jak można stwierdzić, czy złe zachowanie jest wynikiem objawów autystycznych, czy też jest 

zwykłą złośliwością? 
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 Dlaczego autyzm kojarzy się z zachowaniami agresywnymi i wymagającymi? 

 Czy autyzm sam w sobie jest przyczyną trudnych zachowań? 

 Kiedy pojawiają się trudne zachowania? 

 Co warto wiedzieć o zachowaniach autystycznych? 

 Dlaczego ważne jest, by robić coś z takimi zachowaniami? 

 Co należy zrobić z trudnymi zachowaniami?? 

4.  Daj uczniom czas na przedyskutowanie swojego pytania z kolegami z grupy. 

5.  Poproś uczniów by wrócili do swoich grup. 

6. Poproś każdego z liderów grupy, aby przedstawił uczestnikom swoją opinię na temat pytania. 

7.  Zachęć innych członków grupy do zadawania pytań. 

8. Na koniec zajęć napisz wszystkie odpowiedzi na tablicy.. 

Ocena:   Dyskusja, ocean wyników, ewaluacja-rubryka lub prezentacja. 
WYJAŚNIENIE 

Zachowania problemowe dzieci z zaburzeniami spektrum autystycznego - i innych dzieci - należą do 

najtrudniejszych i najbardziej stresujących problemów, z jakimi borykają się szkoły i rodzice w dążeniu do 

zapewnienia odpowiednich programów edukacyjnych. Zachowania problemowe, takie jak niszczenie mienia, 

agresja fizyczna, samookaleczenia i napady złości są głównymi barierami skutecznego rozwoju społecznego i 

edukacyjnego (Horner i in., 2000; Riechle, 1990). Takie zachowania narażają małe dzieci na wykluczenie i izolację 

od działań społecznych, edukacyjnych, rodzinnych i społecznych (Sprague i Rian, 1993). Ponadto zachowania 

problemowe mogą stanowić uciążliwe obciążenie dla rodzin, zwłaszcza gdy dzieci rosną od wieku 

przedszkolnego do szkolnego (Bristol i in., 1993). Definicja zachowań problemowych zależy od tego, czy są one 

rozpatrywane z perspektywy dziecka z zaburzeniem spektrum autystycznego, czy z perspektywy rodzica lub 

nauczyciela. Z perspektywy dziecka do zachowań problemowych należy zaliczyć niezdolność do rozumienia 

wymagań klasy lub rodzica oraz komunikowania jego potrzeb i pragnień, poważne trudności w inicjowaniu i 

utrzymywaniu społecznych interakcji i relacji, niejasność co do skutków i konsekwencji wielu zachowań oraz 

zaangażowanie w restrykcyjne i powtarzalne zachowania i zainteresowania, które mogą ograniczać zdolność 

dziecka do uczenia się i dopasowywania do rówieśników. Z punktu widzenia nauczyciela lub rodzica do 

zachowań problemowych należą: nieprzestrzeganie lub zakłócanie rutynowych czynności w klasie, napady złości, 

niszczenie mienia oraz agresja wobec siebie lub innych osób. 

Z drugiej strony, nie zawsze jest łatwo odróżnić zachowania "autystyczne" od "niewłaściwego zachowania". 

Wiele z zachowań typowych dla dzieci z tego spektrum można uznać za problemy z dyscypliną u innych dzieci. 

Na przykład: 

 Dzieci z autyzmem mogą piszczeć lub krzyczeć, gdy są przytłoczone lub sfrustrowane. 

 Niektóre dzieci autystyczne uciekają z pokoju, uderzają w innych, a nawet ranią się, gdy są 
zdenerwowane. 

 Dzieci z autyzmem nie mogą patrzeć bezpośrednio na osobę, gdy mówi. 

 Dzieci z autyzmem mogą kołysać się, rzucać się lub poruszać, kiedy oczekuje się od nich, że będą 
siedzieć spokojnie. 

 Dzieci z autyzmem mogą być pochłonięte przez siebie i nieuważne na wydarzenia lub emocje wokół 
nich. 

 W szkole dzieci z autyzmem mogą nadmiernie lub niedostatecznie reagować na prośby lub potrzeby 
innych osób (na przykład pchając inne dzieci w kolejce lub ignorując prośby o przeniesienie się lub 
pośpiech). 
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Mogą pojawić się pytania o to, dlaczego dziecko zachowuje się w określony sposób, między innymi: 

 Czy to zachowanie zaczęło się nagle? Jeśli tak, to czy dziecko może być chore, czy jest jeszcze jedna 
zmiana, która mogła to spowodować? 

 Czy istnieją jakieś medyczne powody do obaw lub choroby, które sprawiają, że jest on aktywny? 
Zmęczony? Zdenerwowany? 

 Co dziecko próbuje zyskać na tym zachowaniu? Czy próbuje przed czymś uciec? 

 Co próbuje nam powiedzieć? Czego możemy się z tego nauczyć? 

 Czy dzieje się to w pewnych miejscach, z konkretnymi ludźmi lub w sytuacjach, gdy jest głodny lub 
zmęczony? 

 Co dzieje się przed tym zachowaniem? Czy jest coś, co zwiększa prawdopodobieństwo jego 
wystąpienia? 

 Co dzieje się po wystąpieniu tego zachowania? Co sprawia, że to zachowanie się utrzymuje? Co 
utrzymuje je lub sprawia, że działa jako narzędzie dla tej osoby. 

 Co zazwyczaj robimy, aby dziecko przestało się angażować w to zachowanie? Czy poświęcamy mu 
wtedy (lub ktoś inny) więcej uwagi, czy też robimy coś, co może sprawić, że dane zachowanie zadziała, 
aby uzyskać to, czego chce? 

Jeśli potrafisz sobie wyobrazić, kiedy lub dlaczego dane zachowanie ma miejsce, możesz zdać sobie sprawę, że 

istnieją proste rozwiązania, które pomagają poprawić sytuację i zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia 

niepożądanego zachowania. 

09:00 

– 

09:40  

Sesja ll Studenci będą uczyć się, jak rozwijać zachowania dzieci z ASD.  Uczniom zadanych zostanie kilka pytań 

przygotowawczych w formie pytania rozgrzewającego.  Jako metoda nauczania, w klasie zostaną zastosowane: 

nauczanie w całej grupie, uczenie bezpośrednie, studium przypadku, burza mózgów i wspólne uczenie się. 

ĆWICZENIE   Studium przypadku 

Założenie ćwiczenia :   Rozwijanie zachowań osób z ASD za pomocą studium przypadku . 

Czas: 30 minut 

Materiały: Komputer, smartfon,  opracowanie studium przypadku , Wİ-Fi 

Metody:  nauczanie w całej grupie, uczenie bezpośrednie, opracowanie studium przypadku, burza mózgów i 

wspólne uczenie się 

 

Przypadek: jeśli dziecko uderza swoją mamę, aby wstać z łóżka, postawienie dziecka na "krótki czas" dałoby mu 

to, czego chce (uniknięcie zadania), a tym samym wsparłoby (wzmocniło) jego zachowanie.  

  

Możliwe, że w tym przypadku byłby skłonny uderzyć ponownie, by uciec. Zamiast tego, jeśli zostanie 

stwierdzone, że dziecko uderza, ponieważ zadanie jest zbyt trudne, ułatwienie mu budowania sukcesu może 

pozwolić mu pozostać zaangażowanym i wyeliminować potrzebę uderzenia. Możesz zacząć od tego, że 

pomożesz mu nakryć łóżko, ale upewnij się, że musi skończyć pracę poprawnie, kładąc ostatnią poduszkę. 

 

   Temat  

Mimo że trudne zachowania stanowią często "problem" dla uczniów z zaburzeniami ASD, ich unikalne cechy i 

cechy charakterystyczne mogą powodować trudne zachowania. Na przykład, osoby z ASD często mają takie 

trudności ze zrozumieniem języka mówionego, że zachowanie to wydaje się być niestosowne, gdy jest to po 

prostu brak zrozumienia prośby lub polecenia (Fouse & Wheeler, 1997). 

Ważne jest, aby rozważyć możliwy cel lub funkcję. W jaki sposób takie zachowanie służy danej osobie? Czy coś z 

tego wynika? Czy ucieka przed czymś nudnym lub trudnym? Czy otrzymuje uwagę? Czy pozwala mu to na 

zachowanie odrobiny kontroli nad swoim życiem lub otoczeniem? Co jest dobrego w tym zachowaniu? Czy on 
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próbuje nam coś powiedzieć? Rozwijając proaktywne, pozytywne zachowania, oprócz poszukiwania funkcji 

konkretnych zachowań, należy pamiętać o uwzględnieniu unikalnych potrzeb i cech autyzmu. Funkcje te mogą 

być niejasne lub mylące, zespół edukacyjny może chcieć rozważyć formalną lub nieformalną Ocenę Zachowania 

Funkcjonalnego, aby mieć pewność, że interwencje i wsparcie dotyczą prawdziwej przyczyny zachowania.  

Proces oceny funkcjonalnej zachowania zazwyczaj obejmuje: 

 identyfikację problematycznego zachowania (zachowań); 

 opracowanie hipotez dotyczących wcześniejszych wydarzeń i konsekwencji, które mogą 

wywołać lub wesprzeć problematyczne zachowanie; 

 testowanie hipotez;  

 opracowanie, w oparciu o wnioski z oceny, interwencji, w której zmianie ulegają 

wcześniejsze zdarzenia lub konsekwencje, a zachowanie dziecka jest monitorowane. 

W dziedzinie Stosowanej Analizy Behawioralnej trzy komponenty, które są dokumentowane i uwzględniane w 

analizie konkretnego epizodu behawioralnego, nazywane są analizą A-B-C (antecedent-behavior-consequence) i 

obejmują następujące komponenty: 

 jasny opis zachowania 

 sytuacja, zdarzenia i warunki, które wystąpiły przed rozpoczęciem zachowania (wydarzenie 

poprzedzające) 

 sytuacja i zdarzenia, które nastąpiły bezpośrednio po zachowaniu (skutki) 

Zachowania te mogą być śledzone za pomocą poniższego arkusza 

Data  Czas  Wydarzenie 
poprzedzające 

Zdarzenie, które 

ma miejsce 

bezpośrednio 

przed 

zachowaniem 

Wydarzenie 
właściwe 

Występowanie 

problemu 

docelowego 

zachowania 

(częstotliwość 

występowania) 

Skutki 
Zdarzenie, które 

następuje 

bezpośrednio po 

wystąpieniu 

zachowania 

Komentarz 

 
     

 
     

 

ABA stało się powszechnie akceptowane przez pracowników służby zdrowia i stosowane w wielu szkołach i 

klinikach leczenia. ABA zachęca do pozytywnych zachowań oraz zniechęca do negatywnych zachowań w celu 

poprawy różnych umiejętności. Postęp dziecka jest śledzony i mierzony. Istnieją różne rodzaje ABA. Oto kilka 

przykładów: 

Dyskretny trening próbny (DTT) 

DTT to styl nauczania, który wykorzystuje serię prób do nauczania każdego kroku pożądanego zachowania lub 

reakcji. Lekcje są podzielone na ich najprostsze części, a pozytywne wzmocnienie jest wykorzystywane do 

nagradzania poprawnych odpowiedzi i zachowań. Nieprawidłowe odpowiedzi są ignorowane. 

Wczesna Intensywna Interwencja Behawioralna (Early Intensive Behavioral Intervention - EIBI) 

Jest to rodzaj ABA dla bardzo małych dzieci z ASD, zwykle młodszych niż 5 lat i często młodszych niż 3 lata. EIBI 

stosuje wysoce ustrukturyzowane podejście do nauczania w celu budowania pozytywnych zachowań (takich jak 

komunikacja społeczna) i ograniczania niepożądanych zachowań (takich jak napady złości, agresja i 

samookaleczenia). EBII odbywa się w środowisku "jeden-na-jeden-jeden-na-dziecko" pod nadzorem 
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wykwalifikowanego specjalisty. 

Model Early Start Denver (ESDM) 

Jest to rodzaj ABA dla dzieci z ASD w wieku 12-48 miesięcy. Poprzez ESDM rodzice i terapeuci wykorzystują 

zabawę i wspólne działania, aby pomóc dzieciom rozwijać ich umiejętności społeczne, językowe i poznawcze. 

Szkolenie w zakresie reagowania (PRT) 

PRT ma na celu zwiększenie motywacji dziecka do nauki, monitorowanie własnych zachowań i inicjowanie 

komunikacji z innymi. Uważa się, że pozytywne zmiany w tych zachowaniach mają powszechny wpływ na inne 

zachowania. 

Interwencja werbalna (VBI) 

VBI jest rodzajem ABA, który koncentruje się na nauczaniu umiejętności werbalnych. 

Istnieją inne terapie, które mogą być częścią kompletnego programu leczenia dziecka z ASD: 

Technika wspomagająca 

Technologie wspomagające, w tym urządzenia takie jak tablice komunikacyjne i tablety elektroniczne, mogą 

pomóc osobom z ASD w komunikacji i interakcji z innymi osobami. Na przykład system komunikacji oparty na 

wymianie obrazów (Picture Exchange Communication System - PECS) wykorzystuje symbole obrazu do nauki 

umiejętności komunikacyjnych. Osoba jest uczona używania symboli graficznych do zadawania i odpowiadania 

na pytania oraz prowadzenia rozmowy. Inne osoby mogą używać tabletu jako urządzenia do generowania mowy 

lub komunikacji. 

Różnice rozwojowe, różnice indywidualne, podejście oparte na relacjach (nazywane również "floortime") 

Floortime skupia się na rozwoju emocjonalnym i relacyjnym (uczucia i relacje z opiekunami). Skupia się również 

na tym, jak dziecko radzi sobie z widokami, dźwiękami i zapachami. 

Leczenie i edukacja dzieci autystycznych i pokrewnych niepełnosprawnych komunikacyjnie (TEACCH)  

TEACCH używa wizualnych wskazówek do nauczania umiejętności. Na przykład, kartki z obrazkami mogą pomóc 

w nauce ubierania się dziecka poprzez podział informacji na małe kroki. 

 

Terapia zajęciowa (Occupational Therapy) 

Terapia zajęciowa uczy umiejętności, które pomagają osobie żyć jak najbardziej niezależnie. Umiejętności te 

mogą obejmować ubieranie się, jedzenie, kąpiele i odnawianie się do ludzi. 

Szkolenie w zakresie umiejętności społecznych 

Szkolenie w zakresie umiejętności społecznych uczy dzieci umiejętności niezbędnych do komunikowania się z 

innymi, w tym umiejętności rozmowy i rozwiązywania problemów. 

Terapia mowy 

Terapia mowy pomaga poprawić umiejętności komunikacyjne danej osoby. Niektóre osoby są w stanie nauczyć 

się umiejętności komunikacji werbalnej. Dla innych bardziej realistyczne jest używanie gestów lub tablic z 

obrazkami. 

 

Wiele osób pracujących i mieszkających z osobami z ASD staje przed wyzwaniem określenia strategii 

postępowania w przypadku niewłaściwych lub nawet agresywnych zachowań. Określenie przyczyny takiego 

zachowania może często prowadzić do powstania sugestii dotyczących zapobiegania lub ograniczania takiego 

zachowania. Eksperymentując z różnymi strategiami (np. usunięciem z sytuacji, przekierowaniem, 

zapobieganiem poprzez nieumieszczanie danej osoby w takiej sytuacji), pomocne może być ustalenie, czy w 

innych środowiskach, w których dana osoba żyje i pracuje, zwiększyła się również liczba trudnych zachowań. 

 

Jedna ze strategii 

Symbole wizualne ("idź", "prawie zrobione" i " stop") mogą być również użyte, aby zapobiec eskalacji zachowań 

z powodu braku zrozumienia przez ucznia, kiedy będzie mógł przerwać działanie, które jest trudne lub 

przynajmniej nie tak przyjemne jak niektóre inne. Dane będą musiały być podjęte na początku, aby uzyskać 
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ogólne pojęcie jak długo uczeń będzie kontynuował konkretne zadanie. Na przykład, uczeń będzie uczestniczył w 

konkretnym zadaniu przez około 45 sekund, a następnie wyrzuci materiały na bok, aby wskazać, że jest gotowy 

do wykonania zadania. Na początku należy nauczyć znaczenia karteczek "idź", "prawie skończone" i " stop", 

najważniejsze jest wyczucie czasu. Karteczkę "idź" przedstawia się na początku ćwiczenia, karteczkę "prawie 

skończone" podaje się po około 30 sekundach (jak już wiemy uczeń wyrzuci materiały po 45 sekundach), a 

karteczkę "stop" podaje się po około 40 sekundach, przy czym ćwiczenie natychmiast się kończy. Istotne jest, 

aby najpierw wykorzystać karteczki do "zatrzymania" aktywności przed rzuceniem materiałów, tak aby student 

zdał sobie sprawę ze znaczenia karteczek w przekazywaniu komunikatów "prawie skończone" i " stop". Należy 

pamiętać, że kartka "prawie skończona" jest zawsze przekazywana studentowi w krótkim czasie od przekazania 

mu karty "stop". Ważna jest konsekwencja w używaniu tych karteczek, aby uniknąć negatywnych zachowań 

DYSKUSJA (POWTÓRZENIE) 

 Klasa jest podzielona na grupy po 5-6 uczniów w zależności od wielkości klasy. 

 Studenci otrzymują pytania dotyczące treści kursu. 

 Odpowiedzi udzielane przez studentów są zapisywane na tablicy w konwencji. 

 Następnie studenci mają do dyspozycji następujący przypadek; 

Jeśli coś mnie niepokoi, mogę...:  

Ta strategia wsparcia wizualnie pomaga jednostce w wyborze odpowiednich alternatywnych 

zachowań, gdy doświadcza ona lęku lub stresu. Kartę tę można ponownie przykleić do biurka z 

powyższym nagłówkiem i następującymi przykładami lub umieścić w małym albumie fotograficznym, 

który zawiera inne strategie wsparcia wizualnego, takie jak "rutyna poranna", "lista kontrolna zadań 

domowych" lub inne: Co jest napisane na kartce? 

• Podnieś rękę po pomoc 

• Zamknij oczy i policz do 10 

• Weź 5 głębokich oddechów 

• Poproś o przerwę 

 Następnie kartki są prezentowane klasie w grupach. 

 Nauczyciel prowadzi dany przedmiot i grupy. Włącza pasywnych uczniów do lekcji. 

 Po zakończeniu prezentacji wszyscy uczniowie dokonują oceny każdej z prezentacji.  

 OCENA:  

Uczniowie są proszeni o wykonanie czynności mających na celu rozwinięcie zachowań uczniów z ASD.  
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4.1.14. Scenariusz 14 

Informacje nauczyciela 

Nauczyciel Email Miejsce I data kursu - czas 

………………………………… ……………………………….. Miejsce, ……… - (09:00 – 15:00) 

Adres I pokój: ……………………… 

Jeśli online proszę wskazać. 

Ogólne Informacje 

Opis 

 Na tej lekcji studenci nauczą się oceniać uczniów z ASD w sposób rzeczowy i metodyczny 

Cele 

 Ocena całego wykonania programu 

Grupa docelowa 

Przyszli nauczyciele pracujący z dziećmi z autyzmem 

Harmonogram kursu  

Sesja Czas         Data 

Sesja I początek – koniec  ................. 

Sesja II początek – koniec ................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Prezentacja odzwierciedla jedynie poglądy autorów a Komisja nie  
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 

ABLEWITHTECHTOOLS 
 

 

 

 

 

 

 

 

118 

Czas Cele (efekty kształcenia/uczenia 

się) 

Tematy Metody 

(dydaktyczne) 

Materiały  

Zasoby 

Metody oceny 

60 minut 
Po zakończeniu tego szkolenia 
oczekuje się, że studenci:  
 
 Rozwiną umiejętności oceny 

uczniów z ASD 

 Opracują oni i wdrożą 

dedykowane scenariusze, które 

mogą pomóc w ocenie uczniów 

 Opracują narzędzie oceny, które 

weźmie pod uwagę: 

-  Poznanie werbalne 

-  Język ekspresyjny 

-  Język odbiorczy 

-  Umiejętności motoryczne 

-  Koordynacja wzrokowo-

ruchowa 

 Poznanie werbalne 

  Język ekspresyjny 

  Język odbiorczy 

  Umiejętności 

motoryczne 

  Koordynacja 

wzrokowo-ruchowa 

 “Przełamanie 

pierwszych 

lodów” 

 Ćwiczenia 

bezpośrednie 

 Gry zespołowe 

 Praca grupowa 

 E-learning 

 

 Komputery & WiFi 

 Zgodnie z 

działaniem: 

 Karty pracy  

 Tworzenie i 

dostarczanie 

dokumentów 

Google  

 Lim  

 Tablet 

 Zestaw robotyki 

 Różne materiały  

Lego lub zestaw 

konstrukcyjny 

 Dyskusja 

Obserwacja 

uczestników 

60 minut 
Po zakończeniu tego szkolenia 
oczekuje się, że studenci:  
 
 Opracują narzędzie oceny, które 

weźmie pod uwagę: 

-  Poznanie werbalne 

-  Język ekspresyjny 

-  Język odbiorczy 

-  Umiejętności motoryczne 

-  Koordynacja wzrokowo-

ruchowa 

 Ocena umiejętności 

programowych 

 Scenariusz części 

psychoedukacyjnej 

 

 Rozwój działań 

 Realizacja 

scenariuszy 

 Część 

psychoedukacyjna 

 

 Ćwiczenia 

bezpośrednie 

 Gry zespołowe 

 Praca grupowa 

(do zrealizowania  

w Internecie) 

 E-learning 

 

 Komputery & WiFi 

 Zgodnie z 

działaniem: 

 Karty pracy  

 Tworzenie i 

dostarczanie 

dokumentów 

Google  

 Lim  

 Tablet 

 Zestaw robotyki 

 Różne materiały  

Lego lub zestaw 

konstrukcyjny  

 Dyskusja 

Obserwacja 

uczestników 
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Czas Sesja Opis 

09:00 – 

10:00 

Sesja I 
Wprowadzenie : 

 

Na początku zajęć warto pokazać taką wideo inspirację : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xVvemykh78s 

W tym filmie autor opowiada o Pep 3, trzeciej edycji Psychoedukacyjnego Profilu, który stanowi 

najnowszą wersję tego, co od ponad 20 lat jest uznawane za najbardziej dokładne i skuteczne narzędzie 

do oceny dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością komunikacyjną.  

PEP-3 stanowi ważną kliniczną miarę możliwości dziecka z trudnościami rozwojowymi. Jako narzędzie 

oceny, PEP-3 dostarcza informacji związanych z poziomem rozwoju wraz z następującymi podtestami: 

Poznanie werbalne/prewerbalne. Język ekspresyjny. 

Aby umożliwić nauczycielom dysponowanie narzędziami do ewaluacji, przystępujemy do 

przykładowych ćwiczeń. 

Pep 3 jest jednym z najbardziej znanych narzędzi na świecie.  

Nauczyciel nie musi podchodzić do testu Pep 3, ponieważ jego umiejętności nie wymagają tego, ale 

powinien mieć podstawową wiedzę na ten temat. 

Dzięki proponowanemu ćwiczeniu opracujemy jeden z wielu możliwych scenariuszy, w którym 

ćwiczenie i podstawy teoretyczne, o których mowa w Pep 3, pozwalają nam studiować i oceniać              

 
ĆWICZENIA 

 
ĆWICZENIE 1 

Założenie ćwiczenia :    Opracowanie działania, które pozwoli nam na prostą i metodyczną ocenę 

Tytuł:    Bezużyteczne urządzenia 

W tym ćwiczeniu nauczyciel pełni rolę opiekuna i koordynatora działań. 

Po zapoznaniu się z przykładami bezużytecznych maszyn Munari, 

https://www.youtube.com/watch?v=vIaYeMVdcjE 

Nauczyciel poprosi uczniów o wykonanie własnej bezużytecznej maszyny z dostępnych materiałów. 

Każda grupa będzie musiała stworzyć swoją własną bezużyteczną maszynę, tzn. maszynę, która nie ma 

rzeczywistego zastosowania, maszynę, która nie ma określonego przeznaczenia, dla którego została 

zbudowana. 

Zasady: 

1. Każda grupa musi zbudować maszynę lub bezużyteczny przedmiot 

2. Zbudowany obiekt nie może mieć rzeczywistego zastosowania  

https://www.youtube.com/watch?v=vIaYeMVdcjE
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3. Należy zbudować coś nowego, co nie istnieje 

Rozwinięcie : 

Wykonując to ćwiczenie nauczyciel musi brać pod uwagę wymienione zachowania i obserwować je 

wśród uczniów :  

Poznanie werbalne i prewerbalne:  Uczniowie muszą komunikować się i rozmawiać ze sobą, aby 

zdecydować, co zbudować i jaką bezużyteczną maszynę zbudują. Jeśli zostaną poproszeni o wzięcie 

czerwonego kawałka, możemy obserwować, czy dany kawałek został wzięty, czy też nie, lub czy został 

zabrany kawałek w innym kolorze. 

Język ekspresyjny :  Dziecko, dzieląc pracę na części, musi komunikować się z grupą . 

Język odbiorczy :  Pracując w grupie, dziecko powinno otrzymywać instrukcje i komunikaty od swoich 

rówieśników. 

Np. poprosić o kawałek i go wziąć . 

Umiejętności motoryczne :  Są one widoczne po wykonaniu szkiców projektu i po skonstruowaniu 

bezużytecznej maszyny . 

Koordynacja wzrokowo-ruchowa:  Kiedy robię bezużyteczną maszynę, albo czekam, uczę się 

Wyrażenie emocjonalne: można obserwować, czy uczeń jest zadowolony, gdy widzi, że maszyna jest 
bezużyteczna 

Wzajemne relacje społeczne: rozpoznawanie pracy innych i swojej własnej 

15 min. Przerwa 

10:45 – 

12:15 

Sesja II 
ĆWICZENIE 2 

Założenie ćwiczenia :  Zachęcanie do pracy grupowej i komunikacji w celu oceny pracy uczniów - TYTUŁ: 

Podręcznik NIE-BUDOWY 

W tym ćwiczeniu każda grupa będzie miała do dyspozycji określoną liczbę elementów. Przydatne może 

być umieszczenie tych elementów w małym pudełku. Grupa musi zrobić bezużyteczną maszynę, tak jak 

w poprzednim ćwiczeniu. Następnie musi stworzyć instrukcję obsługi urządzenia.  

Za drugim razem grupy wymieniają się i każda z nich przekazuje podręcznik i części innej grupie . 

Każda grupa będzie musiała spróbować skonstruować bezużyteczny obiekt używając instrukcji 

napisanej przez inną grupę . 

W tym ćwiczeniu musisz obserwować różne czynniki i punkty już  wcześniej opisane w teście Pep 3 . 

Zasady: 

 

1. Każda grupa musi zbudować maszynę lub bezużyteczny przedmiot 
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2. Zbudowany obiekt nie może mieć rzeczywistego zastosowania 

3. Należy zbudować coś nowego, co nie istnieje.  

4. Należy napisać instrukcję budowy 

5. Każda grupa musi starać się, aby bezużyteczna maszyna działała zgodnie z 

instrukcjami napisanymi przez inną grupę 

Rozwinięcie : 

Wykonując to ćwiczenie nauczyciel musi brać pod uwagę wymienione zachowania i obserwować je 

wśród uczniów :  

Poznanie werbalne i prewerbalne:  Uczniowie muszą komunikować się i rozmawiać ze sobą, aby 

zdecydować, co zbudować i jaką bezużyteczną maszynę zbudują. Jeśli zostaną poproszeni o wzięcie 

czerwonego kawałka, możemy obserwować, czy dany kawałek został wzięty, czy też nie, lub czy został 

zabrany kawałek w innym kolorze. 

Język ekspresyjny :  Dziecko, dzieląc pracę na części, musi komunikować się z grupą . 

Język odbiorczy :  Pracując w grupie, dziecko powinno otrzymywać instrukcje i komunikaty od swoich 

rówieśników. 

Np. poprosić o kawałek i go wziąć . 

Umiejętności motoryczne :  Są one widoczne po wykonaniu szkiców projektu i po skonstruowaniu 

bezużytecznej maszyny . 

Koordynacja wzrokowo-ruchowa:  Kiedy robię bezużyteczną maszynę, albo czekam, uczę się 

Wyrażenie emocjonalne: można obserwować, czy uczeń jest zadowolony, gdy widzi, że maszyna jest 

bezużyteczna 

Wzajemne relacje społeczne: rozpoznawanie pracy innych i swojej własnej 
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P O D S U M O W A N I E  

Według Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (2013) ASD jest zaburzeniem neurorozwojowym, którego 

centralnymi objawami są obniżona interakcja społeczna i komunikacja, obecność ograniczonych zainteresowań i 

powtarzających się zachowań. Zgodnie z DSM-V (2013), aby zdiagnozować u danej osoby ASD, należy wziąć pod uwagę trzy 

kryteria:  

i. Znaczące deficyty w komunikacji społecznej i interakcji,  

ii. Uporczywe, powtarzające się typy zachowań, zainteresowań i czynności wyrażone przez co najmniej dwie osoby, 

iii. Symptomy powinny być obecne we wczesnym dzieciństwie 

Mimo że od definicji Leo Kannera minęło już ponad 60 lat, ASD jest nadal zespołem o niepewnym charakterze, a jego częstość  

występowania wzrasta z dnia na dzień. Podczas gdy częstotliwość ASD wynosiła 5 / 10 000 w statystykach opublikowanych 

przez APA w 2000 roku, wykazała szybki wzrost w kierunku 1/59 według danych National Autism Center 2018. Badania nad 

powstawaniem ASD wskazują, że każdy z czynników genetycznych, rodzinnych i środowiskowych jest skuteczny. Niezależnie 

od tego, który czynnik (czynniki) występuje, komunikacja społeczna, zaburzenia językowe, zachowania powtarzalne i 

restrykcyjne, przetwarzanie informacji i różnice sensoryczne charakteryzują się szeregiem ograniczeń. W zależności od 

reakcji, poziom narażenia uczniów na autyzm może być różny - od łagodnego do poważnego. Dodatkowo, ograniczenia mogą 

się pogłębiać ze względu na obecność i poziom upośledzenia umysłowego oraz towarzyszącego mu innego rodzaju 

niepełnosprawności z ASD. 

Objawy ASD można zredukować dzięki wsparciu intensywnej i systematycznej edukacji specjalnej rozpoczętej we wczesnym 

wieku, a problemy behawioralne można wyeliminować poprzez wprowadzenie nowych umiejętności. Ponieważ skuteczność i 

efektywność metod wczesnej, intensywnej, ciągłej i systematycznej edukacji jest potwierdzona badaniami naukowymi 

opartymi na wielu dowodach (Karasu, 2009), należy stosować priorytetowe i dominujące metody edukacji. Główne cele 

edukacji można wymienić jako tolerancję na bodźce, poprawę komunikacji werbalnej, poprawę komunikacji pisemnej, 

zwiększenie uczestnictwa w zajęciach akademickich, uporządkowanie środowiska uczenia się, zachowanie zgodne z 

oczekiwaniami, poprawę interakcji społecznych oraz przejście z jednej aktywności do drugiej. W edukacji uczniów z ASD 

często stosowano IEP i/lub analizę zachowania.  

W różnych badaniach dotyczących uczniów z ASD, technologie wspomagające przynoszą skuteczne rezultaty. Na przykład w 

badaniu przeprowadzonym przez Moore'a i Calverta (2000) stwierdzono, że uczniowie z ASD koncentrowali się na 41% lekcji 

prowadzonej przez nauczyciela, podczas gdy na 97% lekcji prowadzonych z wykorzystaniem komputera. W edukacji uczniów z 

ASD w ostatnich latach technologie wspomagające rozwijają się z coraz większym rozmachem i różnorodnością. Sytuacja ta 

zwiększa potrzebę podnoszenia kompetencji nauczycieli/przyszłych nauczycieli, którzy pracują/pracować będą z uczniami z 

ASD w tym zakresie. Ponieważ w przeszłości w edukacji uczniów z ASD intensywniej wykorzystywano narzędzia takie jak karty 

wizualne / piktogramy, plansze wizualne, uchwyty na długopisy, które należą do technologii wspomagających niskiego 

poziomu, obecnie obserwuje się ewolucję w kierunku robotów i środowisk wirtualnej rzeczywistości należących do 

technologii wysokiego poziomu. 

Technologia VR może być wykorzystywana jako interaktywna, skuteczna i zabawna w kształceniu nauczycieli dzieci z ASD, 

podobnie jak we wszystkich dziedzinach edukacji. Środowisko VR wchodzi w interakcję z opcjami wizualnymi, emocjonalnymi, 

dotykowymi, zapachowymi i smakowymi, stwarzając uczącemu się możliwość postrzegania świata rzeczywistego za pomocą 

symulacji. Technologia ta pomaga uczniom mieć różnorodne doświadczenia w generowanym komputerowo sztucznym 

świecie, kierować tym światem i uogólniać swoje doświadczenia na świat rzeczywisty na najwyższym poziomie. 
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P O D Z I Ę K O W A N I A  I  R E F E R E N C J E  

Podziękowania  

Wszystkie zdjęcia i obrazy użyte w tym dokumencie są udostępnione na licencji Creative Commons. Jesteśmy zaszczyceni, że 

możemy docenić pracę i wkład fotografów, którzy udostępniają swoje dzieła na licencji Creative Commons na stronach Pexels 

i Pixabay.  
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