Συµβουλές ∆ιδασκαλίας για παιδιά και ενήλικες µε αυτισµό.
Οι καλά ενηµερωµένοι και εκπαιδευµένοι δάσκαλοι και θεραπευτές δηµιουργούν ένα
σωστό και αποτελεσµατικό περιβάλλον για τη διδασκαλία και την παρέµβαση στον
αυτισµό.
Μερικά αυτιστικά παιδιά και ενήλικες µπορούν να τραγουδήσουν καλύτερα από ότι
µπορούν να µιλήσουν. Μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα αν οι λέξεις και φράσεις
δοθούν σε αυτά τραγουδιστά. Μερικά παιδιά µε ακραία ευαισθησία στον ήχο θα
ανταποκριθούν καλύτερα αν ο ειδικός - γονέας τους µιλά ψιθυριστά.
Μερικά µη λεκτικά παιδιά και ενήλικες δεν µπορούν να επεξεργαστούν οπτικά και
ακουστικά ερεθίσµατα την ίδια στιγµή. ∆εν µπορούν να δουν και να ακούσουν την ίδια
στιγµή. Για το λόγο αυτό το παιδί δεν θα πρέπει να κληθεί να κοιτάξει και να ακούσει
την ίδια στιγµή. Θα πρέπει να δίνεται είτε µια οπτική είτε µια ακουστική εργασία. Το
νευρικό τους σύστηµα δεν είναι αρκετά ώριµο ώστε να µπορεί να επεξεργάζεται
ταυτοχρόνως ερεθίσµατα οπτικά και ακουστικά.
Τα µεγαλύτερα παιδιά και οι ενήλικες µε αυτισµό, αναπτύσσουν ιδιαίτερα την
αίσθηση της αφής. Μπορούν να µάθουν ευκολότερα το αλφάβητο µε τη χρήση
πλαστικών γραµµάτων τα οποία µπορούν να αγγίζουν. Μπορούν να εξοικειωθούν µε το
καθηµερινό τους πρόγραµµα εάν αγγίζουν ένα αντικείµενο λίγο πριν επιδοθούν σε µια
συγκεκριµένη δραστηριότητα. Για παράδειγµα, δώστε τους να κρατούν ένα κουτάλι 15
λεπτά πριν από το φαγητό ή ένα αυτοκινητάκι λίγα λεπτά πριν µπουν στο αυτοκίνητο.
Μερικά παιδιά και ενήλικες µε αυτισµό θα µάθουν πιο εύκολα τη χρήση ενός
ηλεκτρονικού υπολογιστή εάν το πληκτρολόγιο του έχει τοποθετηθεί κοντά στην
οθόνη. Αυτό επιτρέπει στο άτοµο να βλέπει ταυτόχρονα το πληκτρολόγιο και την
οθόνη.
Παιδιά και ενήλικες µε προβλήµατα οµιλίας, θα είναι ευκολότερο να συνδέσουν
λέξεις µε εικόνες αν δουν τη λέξη έντυπη και µια εικόνα. Μερικά άτοµα δεν κατανοούν
γραµµικά σχέδια, γι’ αυτό συνιστάται να χρησιµοποιούνται πραγµατικά αντικείµενα και
φωτογραφίες πρώτα. Η εικόνα και η λέξη πρέπει να είναι στην ίδια πλευρά της
κάρτας.
Ορισµένα αυτιστικά άτοµα δεν γνωρίζουν ότι η οµιλία χρησιµοποιείται για την
επικοινωνία. Η εκµάθηση γλωσσών µπορεί να διευκολυνθεί µε γλωσσικές ασκήσεις
προώθησης της επικοινωνίας. Αν το παιδί ζητά ένα ποτήρι, τότε να του δώσετε ένα
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ποτήρι. Αν το παιδί ζητά ένα πιάτο, ενώ θέλει ένα ποτήρι, να του δώσετε ένα πιάτο. Το
άτοµο πρέπει να µάθει ότι όταν µιλάει, συγκεκριµένα πράγµατα θα συµβούν. Είναι πιο
εύκολο για ένα άτοµο µε αυτισµό να µάθει ότι τα λόγια του είναι λάθος αν η
λανθασµένη λέξη έχει ως αποτέλεσµα το εσφαλµένο αντικείµενο.
Ορισµένα αυτιστικά άτοµα δεν καταλαβαίνουν ότι το ποντίκι του υπολογιστή κινεί το
βέλος στην οθόνη. Μπορούν να µάθουν πιο εύκολα αν ένα βέλος σε εικόνα που µοιάζει
ακριβώς µε το βέλος στην οθόνη είναι κολληµένο πάνω στο ποντίκι.
Η γενικευµένη διδασκαλία είναι συχνά ένα πρόβληµα για τα παιδιά µε αυτισµό. Για
να διδαχθεί ένα παιδί ότι δεν τρέχει κατά µήκος του δρόµου, πρέπει να διδάσκεται σε
πολλές διαφορετικές θέσεις. Αν διδάσκεται µόνο σε µία τοποθεσία, το παιδί θα νοµίζει
ότι ο κανόνας εφαρµόζεται µόνο σε µία συγκεκριµένη θέση.
Ένα κοινό πρόβληµα είναι ότι ένα παιδί µπορεί να είναι σε θέση να χρησιµοποιήσει
την τουαλέτα σωστά στο σπίτι, αλλά αρνείται να τη χρησιµοποιήσει στο σχολείο. Αυτό
µπορεί να οφείλεται σε αδυναµία να αναγνωρίσει την τουαλέτα.
Οι δυσκολίες στο φαγητό είναι ένα κοινό πρόβληµα. Σε µερικές περιπτώσεις το παιδί
µπορεί

να

είναι

προσκολληµένο

σε

µια

λεπτοµέρεια

που

προσδιορίζει

ένα

συγκεκριµένο τρόφιµο (ετικέτα ή χρώµα). ∆οκιµάστε να βάλετε διαφορετικό φαγητό
στην ήδη αγαπηµένη συσκευασία του παιδιού.
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