توصیه هایی براي حمایت از کودکان اتیسم با عملکرد باال
 -1مبتاليان به اختالالت طيف اتيسم در تفکر انتزاعي و مفهومي مشکل دارند .بايد تا حد امکان از کاربرد چنين
واژه هايي خودداري شود و در صورت استفاده بايد از تصاوير و واژه هاي نوشته شده براي کمک به درک مفهوم
استفاده شود .در تعامل با اين افراد از واژه هاي محسوس استفاده نمايد و پرسشهاي مبهم از آنها نکنيد.
 -2اين کودکان گفتار را تحت اللفظي به کار برده و تفسير مي نمايند .بهتر است از به کار بردن ضرب المثلها و
کلمات دوپهلو خوداري شود مگر اينکه مطمئن باشيم که او معني گفته ها را از زمينه متوجه خواهد شد و يا شما آنرا
به او توضيح خواهيد داد.
 -3اين کودکان در فهميدن حاالت چهره و تفسير زبان بدن مشکل دارند.
 -4اين کودکان مشکالت شنيداري ندارند و به حرفهاي شما گوش مي دهند اما در پردازش شنيداري اطالعات
مشکل دارند .گفتار را بيش از حد به کار نبريد .جمالت کوتاه و واضح را به کار ببريد .گاهي استفاده از نوشته به
درک او کمک مي کند.
 -5مبتاليان در پردازش محرکات حسي مشکل دارند .سطح معمولي محرکات بينايي و شنيداري براي اين کودکان
ممکن است بيش از حد و يا کمتر از حد باشد .تغييرات کم محيطي مي تواند براي افراد مختلف مبتال متفاوت باشد.
 -6در اين کودکان مهارتها به شکل نامناسبي رشد مي نمايند .هنگام ارزيابي اين کودکان فرضيه پردازي نکنيد چون
آنها در برخي مهارتهاي پيچيده توانا هستند اما در برخي از مهارتهاي عادي زندگي روز مره مشکل نشان مي دهند.
 -7مهارتهاي اجتماعي مناسب بايد به اين کودکان آموزش داده شود .روشهايي براي بهبود درک افراد از محيط
اجتماعي آنها وجود دارد .آموزش پاسخهاي اجتماعي مناسب براي اين کودکان مفيد است .بايد فرصت کافي در
ا ختيار مبتاليان قرار گيرد تا بتوانند با همساالن تعامل نموده و مهارتهاي اجتماعي خود را افزايش دهد .پيوستن به
گروههاي اجتماعي که داراي عاليق و توانايي هاي مشترک هستند به تعامل و تبادل عاليق کمک مي کند.
 -8مبتاليان به اختالالت طيف اتيسم در سازمانبندي مشکل دارند .برنامه ي روزانه ،دستورات نوشتاري و چک
ليستها براي اين کودکان مفيد است.
 -9دستخط آنها بد است .گاهي اوقات يادگيري کاربرد کامپيوتر براي آنها مفيد مي باشد
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