
Athena Inclusion guide to supporting students with ASD 

ASD 
Autistic Spectrum Disorder 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content  

(input) 

Depth of knowledge 

(input) 

Intended Goals 

(output) 

Method of Instruction 

Same as general 

curriculum 

Same or modified Modified Modified 

What does it look like? 

• Prefers to play alone 

• Does not follow usual social rules 

• Strong long-term memory 

• Intensive focus on preferred activities 

• Can be sensitive to particular textures, smells, 
sounds or light, either seeking or avoiding 
them 

• Punctual, honest and detail oriented 

• Has particular interests and tends to focus on 
them 

• Fine detail processing 

• Sometimes overreacts to things 

• Finds it hard to communicate what he/she 
wants 

• Strong sequencing skills 

• Takes instructions literally 

• Sometimes has few friends 

• Might have poor coordination or motor skills 

• Sometimes avoids eye contact 
 

Curriculum modifications: 

• Set high expectations 

• Create opportunities to exhibit positive behaviours 

• Have a set, explicit routine / timetable (visual timetable) 

• Accept alternative form of presenting understanding e.g. video, blog, drawing 

• Allow typing instead of writing 

• Preferential seating so the teacher is easily accessible 

• Use templates and examples of expectations 

• Set up ‘relaxation’ activities before a lesson (finger gym, sensory space) 

• Be explicit with all directions 

• Call the student by name at regular intervals 

• Use the students favourite topics as a starting point 

• Put fewer questions on a page or activity 

• Use highlighters to draw attention to key information 

• Create fact sheets of key information 

• If a student is capable of getting to the correct answer by “doing it in his head” 
consider allowing him to not have to show his work, or only having to show work on a 
few select problems 

• Use ear defenders during quiet activities 

• Allow extra time for activities or reduce the content 

• Use index cards 

• Use a theraband on the legs of the chair 

• Use test adaptations 
 

Resources to support this student: 
Visual Timetable 
Timer 
Highlighters 
Fidget tools 
Elastic Bands 
Theraband 
Ear defenders 
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 المحتوى
 )المدخالت( 

 تعمق المعرفة
 )المدخالت(

 أسلوب الشرح األهداف المرجوة )النتائج(

 معدل معدل مطابق أو معدل مطابق للمنهاج العام

 مظاهر التشخيص

 يفضل اللعب بمفرده •

 ال يتبع القواعد االجتماعية المعتادة •

 ذاكرة قوية على المدى الطويل •

 المكثف على األنشطة المفضلةالتركيز  •

يمكن أن يشعر بالحساسية تجاه قوام أو روائح أو أصوات أو  •
 ضوء معين، سواء كان يسعى إليها أو يتجنبها

 يتميز باالنضباط، والصادق والميل نحو التفصيل •

 له اهتمامات خاصة ويميل إلى التركيز عليها •

 معالجة التفاصيل الدقيقة •

 رد فعله بالنسبة لألمورفي بعض األحيان يبالغ في  •

 يجد صعوبة في توصيل ما يريده/ما تريده •

 قوة مهارات التتابع •

 ينفذ التعليمات حرفيًا •

 في بعض األحيان يكون لديه عدد قليل من األصدقاء •

 قد يعاني من ضعف التنسيق أو المهارات الحركية •

 في بعض األحيان يتجنب التواصل بنظرات العين •
 

 التعديالت على المنهاج:

 رفع سقف التوقعات •

 خلق فرص إلظهار السلوكيات اإليجابية •

 يلتزم بجدول زمني )جدول زمني بصري( أو بروتين محدد وصريح  •

 أو المدونات، أو الرسم الفيديو،قبول صيغة بديلة لتقديم الفهم، على سبيل المثال  •

 الكتابةالسماح بالكتابة المطبوعة بدالً من  •

 الجلوس في المقاعد التفضيلية بحيث يمكن الوصول إلى المعلم بسهولة •

 استخدام قوالب وأمثلة للتوقعات •
 إعداد أنشطة "االسترخاء" قبل الدرس )ألعاب تحريك األصابع )فنجر جيم(، المساحة الحسية( •
 التزام الصراحة بشأن كافة التوجيهات •
 نتظمةنداء الطالب باسمه بانتظام على فترات م •
 استخدام الموضوعات المفضلة للطالب كنقطة انطالق •
 طرح عدد أقل من األسئلة حول صفحة أو نشاط •
 استخدام األقالم الفسفورية لجذب االنتباه إلى المعلومات األساسية •
 ابتكار صحائف الوقائع حول المعلومات الرئيسية •
ففكر في السماح له  "،ريق "اجراء ذلك في ذهنهإذا كان الطالب قادًرا على الوصول إلى اإلجابة الصحيحة عن ط •

 بعدم عرض عمله، أو عرض عمله فقط حول بعض المشكالت المحددة.
 استخدام سماعات حماية االذن أثناء األنشطة الهادئة •
 السماح بوقت إضافي لألنشطة أو الحد من المحتوى •
 استخدام بطاقات الفهرس •
 ياستخدام أدوات )ثيرا باند( على أرجل الكرس •
 استخدام التكيف مع االختبار  •

 

 مصادر دعم الطالب:
 جدول زمني بصري

 جهاز التوقيت
 أقالم فسفورية

 ألعاب التململ )فيدجيت تولز(
 أربطة مطاطية 

 أدوات )ثيرا باند(
 سماعات حماية االذن

 


