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Content  

(input) 

Depth of knowledge 

(input) 

Intended Goals 

(output) 

Method of Instruction 

Same as general 

curriculum 

Usually same  Same or modified Modified 

What does it look like? 

 Frequently falls over 

 Walks on their toes 

 Strong problem solving 

 Muscular pain or stiffness 

 Difficulty standing or sitting up  

 Strong reasoning skills 

 May have trouble swallowing or speaking 
clearly 

 May or may not have learning difficulties 
(fewer than 1/3) 

 May appear to be “clumsy” 

 Uses hands to push up when standing 

 Enlarged calf muscles 

Curriculum modifications: 

 Set high expectations 

 Create opportunities to exhibit positive behaviours 

 Encourage independence  

 Use adaptive tools (scissors, spoon/fork, modified seat) 

 Allow frequent movement breaks (stretching, walking, rotating) 

 Use the language of “now, then, next” 

 Seat the student near the door so that they have easy access 

 Ensure accessibility (ramps, toilets, lifts) 

 Reduce the amount of content to be processed in lessons  

 Ensure that there is space around the student to access and maneuver  

 Assist with organization (remind the student what is coming next, where are they going 
to) 

 Allow alternative methods of presenting knowledge (video, blog, type, poster) 

 Allow extra time to complete tasks 

 Use rewards to encourage participation 

 Reduce mat time or provide support or specialized seating 

 Ensure that resources are accessible (can be reached, opened easily) 

 Use computers and audio-visual aids 

 Pair the student with a more able partner 

 If the student uses a wheelchair or modified chair ensure you address them at their 
level  

 Lower the board or displays to be accessible on the student’s level 

 Liaise with PE teachers to ensure activities are accessible 

 Allow extra time for lunch or snack  
 
 
 

Resources to support this student: 
Thick pencil / pen grip 
Easy access resources (boxes, containers) 
Brace or theraband to support the body on a chair 
Flash Cards 
Visual Timetable 
 
 
 



 دليل أثينا إلدماج طالب ضمور العضالت
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 المحتوى 

 (المدخالت)

 عمق المعرفة

 اإلدخال

األهداف المرجوة 

 (النتائج)

 أسلوب الشرح

 معدل مطابق أو معدل دائًما مطابق  مطابق للمنهاج العام

 مظاهر التشخيص

 وطكثير السق 

 ي عىل أصابع قدميه
 يمش 

  قوة حل المشاكل 

  تصلب أو ألم عضىلي 

  ي الوقوف
 
 يواجه صعوبة ف

  قوة مهارات التفكير 

 ي بلع الطعام او الحديث بوضوح
 
 قد يواجه مشاكل ف

  ي التعلم
 
 (1/3أقل من )قد يواجه وقد ال يواجه صعوبات ف

  طائش"قد يبدو أنه" 

 يستخدم اليدين للرفع ألعىل عند الوقوف 

 عضالت بطن الساق تضخم 

 :التعديالت عىل المنهاج

 رفع سقف التوقعات 

 خلق فرص إلظهار السلوكيات اإليجابية 

  التشجيع عىل االستقاللية 

  (مقص، ملعقة أو شوكة، مقعد معدل)استخدام أدوات التكيف 

  ات فواصل حركة متكررة ي ، الدوران)السماح بفير
 (التمدد ، المش 

  التالي  اآلن، ثم،"استخدم العبارات" 

 العمل عىل أن يجلس الطالب بالقرب من الباب بحيث يسهل عليه الوصول إليه 

  (الساللم ، دورات المياه ، المصاعد)ضمان إمكانية الوصول 

  ي الدروس
 
 الحد من حجم المحتوى المراد معالجته ف

  التأكد من وجود مساحة حول الطالب للتحرك والوصول إليه 

  ي التنظيم
 
ر الط)المساعدة ف

ّ
ي بعد ذلك ، و إل أين يذهبذك

 (الب بما سيأتر

  (الفيديو ، أو المدونات، أو الكتابة المطبوعة، أو الملصق)السماح بأساليب بديلة لتقديم المعرفة 

 ي الستكمال المهام
 
 السماح بوقت إضاف

 استخدم المكافآت لتشجيع المشاركة 

  ة أو تقديم المسند أو  الجلوس بطريقة خاصةالحد من وقت الجلوس عىل الحصير

  (يمكن الوصول إليها ، وفتحها بسهولة)ضمان إمكانية الوصول إل الموارد 

 استخدام أجهزة الحاسب اآللي والوسائل المساعدة السمعية والبرصية 

   يك ذي قدرات اكي  إقران الطالب مع ش 

  ًا أو كرسي
ً
 ضمان مخاطبة الطالب عىل قدر مستواه إذا كان يستخدم كرسًيا متحرك

ً
 . ا معدال

 خفض مستوى اللوحة أو شاشات العرض إل مستوى الطالب حتر يمكن الوصول إليها 

 بية البدنية لضمان سهولة القيام باألنشطة  التواصل مع معلمي الير

  ي لتناول الغداء أو وجبة خفيفة
 
 السماح بوقت إضاف

 
 
 
 
 
 
 

 :مصادر دعم الطالب

 لجاف بقوةاإلمساك بالقلم الرصاص أو القلم الحي  ا

 (الصناديق والحاويات)سهولة الوصول  إل الموارد 

 استجماع القوى لدعم الجسم عىل الكرسي 

 بطاقات تعليمية

ي برصي
 جدول زمت 

 
 
 
 


