www.ngogrants .bg

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА АДАПТИРАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА И СЪДЪРЖАНИЕ ЗА
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Настоящата методология е разработена като насока към специалисти обучители за
адаптиране на обучителна програма и съдържание за работа с информационни технологии към
нуждите и възможностите на хора с разстройства от аутистичния спектър. Целта на този документ
е да опише основните принципи и методи, които следва да се съблюдават при адаптирането и
разработването на обучително съдържание и подходи за обучение по информационни
технологии към нуждите и възможностите на хора със специални обучителни нужди. При
разработването на методологията се използва опитът на ЕСИ Център Източна Европа и Асоциация
„Аутизъм” в създаването и пилотирането на модел за включване на хора с аутистични
разстройства в обучителни дейности и заетост в ИТ сектора в България.
Методологията е разработена в рамките на проект “Технологии за включване на деца и
младежи с аутизъм в живота на общността и трудовия пазар”, финансиран в рамките на
програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009 – 2014 г.
При разработването са взети предвид следните няколко принципа от перспективата на
проекта:








Обучението се фокусира върху възрастни хора с аутистични разстройства или
младежи над 18 годишна възраст;
Обучението е изцяло практическо, насочено към нуждите на пазара на труда от
дигитални компетентности;
Обучението следва да измерва ясно постигнатия напредък и изградените
дигитални компетентности;
Обучителното съдържание се разработва в зависимост от планираните обучителни
резултати и е индивидуално;
Обучението следва да бъде съобразено с индивидуалните нужди, възможности и
стил на учене на всеки обучаем, които намират място в индивидуалните планове
за развитие. Обучителното съдържание и цели могат да се адаптират в процеса на
обучение в зависимост от нужди, интереси и възможности, които са
идентифицирани в процеса на обучение и не са намерили място в индивидуалния
план за развитие на обучаемия;
Обучението е неформално, но е съобразено с държавните изисквания,
съдържанието на обучителни програми за работа с офис програми и изискванията
за сертифициране на дигиталните умения и компетентности на европейски и
световни организации.
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Обща информация за аутизма
Аутизмът е разстройство на развитието, свързано със социалните умения и
взаимодействия на човек. В международната общност на експерите по проблемите на терапията и
социалното включване на хората с аутизъм са приети термините разстройство от аутистичния
спектър (Autistic Spectrum Disorder - ASD) или състояние от аутистичния спектър (Autistic Spectrum
Condition - ASC). Понятието "спектър" се използва, защото доколкото всички хора с аутизъм
изпитват трудности в три основни области, характеристиките или проявленията на разстройството
са уникални при всеки човек. Някои от засегнатите хора могат да живеят относително
самостоятелно (в някои случаи без всякаква допълнителна подкрепа), докато други се нуждаят от
специализирани грижи цял живот.
Причините за възникването на ASD не са напълно изяснени. Учените работят по много
теории - генетични фактори, химични процеси в тялото по време на ранното детско развитие в
следствие от приемане на медикаменти и храни, въздействие на околната среда, вируси в
предродилния период, зависимост от възрастта на родителите и т.н. В най-общи рамки
разстройството засяга комуникацията, социалното общуване, въображението, поведението.
Трудностите, които хората с аутизъм изпитват, се класифицират в 3 основни области:
1. Социалната комуникация – използване и разбиране на езика на тялото,
израженията на лицето, тона на гласа и абстрактния език.
2. Разпознаване и разбиране на емоциите и чувствата на другите хора, както и
собствените чувства и емоции.
3. Разбиране и действие в съответствие с поведението на околните, разбиране на
ежедневни ситуации и концепции.
Други проявления могат да включват привързаност към рутинни дейности и правила, съпротива
към промените, сензорна сензитивност (непоносимост към шумове, цветове, миризми),
разстройства на уменията за учене (според последните се класифицират като ниско- и високофункциониращи)1.
Независимо от тези трудности, децата с аутизъм продължават да напредват в
развитието си. В този напредък те трябва да бъдат подкрепяни по различни начини от близки и
специалисти2.

В световен мащаб

може да се смята, че броят на хората с разстройства от
аутистичния спектър е между двама и седем човека на 1000, но трудно се разчита на официални
данни. Статистиката, която се води в различните държави засяга различни възрастови групи,
започва да се отчита през различни периоди и среща редица трудности, свързани с
диагностицирането на аутистичните разстройства в развитието. В най-общи линии разстройството
засяга от три до четири пъти повече мъже, отколкото жени. Според изследване за
икономическите измерения на аутизма, проведено във Великобритания през 2007 г. от Фондация
за хората с разстройства в уменията за учене, разходите за социалната и терапевтична подкрепа
на един възрастен възлизат на около 63 750 британски лири годишно, докато при децата тези
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разходи са около 27 000 лири годишно3. Съотношението между разходите за заетост и разходите
за други социални услуги при възрастните в проценти е около 60:40.

В България

възрастните хора с аутизъм получават изключително ограничени като
брой, географски обхват и адекватност на нуждите подкрепящи услуги за социално включване и
самостоятелен живот. Само една организация в София предлага подкрепящи услуги за възрастни с
аутизъм – Асоциация „Аутизъм” чрез управляваната от нея услуга Център за социална
рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър в сътрудничество с
Европейски Софтуерен Институт – Център Източна Европа (ЕСИ Център Източна Европа),
Българската Асоциация на Софтуерните Компании (БАСКОМ) и Варненския свободен университет
„Черноризец Храбър”. Останалите организации в България, които предлагат подкрепящи услуги,
са фокусирани върху децата или възрастните с аутистични разстройства са включени в
стандартизирани социални услуги за хора с интелектуални или друг тип увреждания. През
последните 10-15 години услугите за приучаване на децата и младежите с аутизъм към
самостоятелен живот се развиха изключително много и този прогрес се отбелязва от семействата
на тези хора. От друга страна, подкрепата за заетост и включване в обучения за професионална
квалификация на хората с аутизъм е ограничена. Те се настаняват предимно в защитена работна
среда, където изпъляват сравнително ниско квалифициран труд.
През последните 20 години различни неправителствени организации и държавни агенции
реализираха различни по обхват и въздействие проекти и програми за реформиране на системата
на социалните услуги за хората с увреждания в България. Сред по-значимите резултати може да се
спомене напредъкът в извеждането на хората от държавно управляваните услуги, т.нар.
институции за хора с увреждания, където качеството на услугите е много ниско и сведено до
основна подкрепа за оцеляване, включването на повече деца в общообразователната система и
подготовката на ресурсни подкрепящи учители, подкрепената заетост на трудовите кооперативи и
нестопански организации.
Моделът за включване на хора с аутизъм в обучения и заетост предлаган от ЕСИ Център
Източна Европа, Асоциация „Аутизъм” и БАСКОМ преминава през два етапа. На първия етап беше
пилотирано индивидуално обучение за работа с основни програмни продукти и стажуване в ИТ
фирми и организации. Вторият етап се фокусира върху идентифицираните по време на първия
етап трудности и предизвикателства – практическо обучение в изнесена от работното място среда,
адаптиране на съдържание за изграждане на по-високи умения по информационни технологии,
менторска подкрепа за обучение и заетост в и извън работната среда, работа по реални проекти и
задачи в симулирана работна среда и настаняване в реална работна среда. Услугата за подкрепа
ще бъде внедрена в София и Варна.
Защо е необходима настоящата методология? През последните няколко години
заинтересованите страни в образованието на хората с специални образователни потребности
постигнаха напредък в изграждането на подходяща среда и инфраструктура за включването на
децата със специални потребности в обучението в образователната система. Бяха обучени много
ресурсни учители, обучително съдържание и методики бяха адаптирани към нуждите на
обучаемите, институционализираха се специфични практики и подходи в официалната
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образователна система. В обучението на възрастни и изграждането на подходящи умения за
работа и трудоспособност, обаче има сериозно изоставане. Голяма част от хората с увреждания,
родени между 1970 г. и 1990 г. са изключени от образователната система. В обучителните
организации и институти за учене през целия живот липсват педагози, които поне да са наясно с
особеностите при обучаването на хора със специални образователни потребности. По програмите
на ЕК за учене през целия живот се адаптират и разработват обучителни материали и съдържание
за обучение на възрастни със СОП, но тези усилия не са целенасочени и остават инцидентни и
неустойчиви. Настоящата методология би могла да бъде отправна точка не само за обучението по
ИТ, но и за внедряването на ИТ в обучителните процеси, така че да подпомагат всички страни – и
обучаеми, и обучители, и институции, които са отговорни за прилагането на принципите за учене
през целия живот.

Данни за идентифициране на нуждите на целевите групи и планиране на
интервенциите
Целевите групи за нуждите на методологията са:
- хората с аутистични разстройства и техните семейства;
- работодатели.

Ежегодно или на всеки шест месеца специалисти психолози и педагози актуализират
индивидуалните планове за развитие и профилите на децата и младежите с аутизъм. В
индивидуалните планове са описани особеностите в уменията за учене на младежите и са
заложени цели, които се отнасят основно до уменията, които се планира да бъдат развити у
младежа с аутизъм. Фокус в разработването на обучително съдържание и подходи е описанието
на знанията и уменията за работа с информационни технологии до момента на актуализирането
на индивидуалния план.
Компетентностите на младежите в областта на ИТ и уменията им за учене се сравняват с
възможните работни позиции и задачи, които биха могли да изпълняват в дадена компания. На
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база на идентифицираните възможности и пресечни точки, се изработват индивидуални
обучителни програми, които целят да развият приложни умения за максимално бързо адаптиране
към естеството на работните задачи.

Стратегия за планиране на обучителни цели и изработване на програма
за обучение
По-голямата част от доставчиците на социални услуги изготвят стратегии за интегриране на
хората с увреждания в социалния и икономически живот. Те са съобразени с методологиите за
предоставяне на социални услуги и подобряване на уменията за самостоятелен живот на хората с
увреждания.
Като използват опита си до момента във включването на хора с увреждания в неформални
обучителни дейности, които изграждат практически умения за работа с ИТ, партньорите в проекта
могат да обобщят следните елементи, които могат да се вземат предвид при планирането на
обучителните цели и резултати:
- Оценяване на входното ниво на компетентностите. Обективната оценка на входящото
ниво на знания и умения може да се извърши с наличните стандартизирани тестове за оценка на
знанията и уменията. Могат да използват тестовете на ECDL (Европейският сертификат за
компютърни умения), тестовете на ITCard (стандартизиран тест, съобразен с изискванията на
ECDL), други тестове, налични в интернет без заплащане (http://spclc.org/curricularesources/computer-curriculum, http://www.customguide.com/free-computer-training/). Въз основа
на постигнатите резултати се правят изводи за възможностите за надграждане на знанията и
уменията в зависимост от изискванията на пазара на труда или конкретни работни позиции.
- Дефиниране на задачи за практическа работа и включването им в обучителни програми
на младежи с аутизъм. Дефинирането на практически задачи и проекти за изграждане на ИТ
умения у младежи с аутизъм следва процесите за подкрепа при намиране на работа. Работна
група от подкрепящи специалисти (психолози, педагози и експерти от обучителна и браншова
организация) провежда регулярни срещи и дискусии с работодатели за изследване на
възможностите за осигуряване на работно място. В рамките на тези срещи се изяснява
изискваното входящо ниво на компетентности, уменията за учене, интересите, възможностите и
ограниченията на кандидатите за работа с аутизъм. Работодателите предлагат възможности,
вследствие на които работната група подкрепя екипи на потенциалните работодатели при
дефинирането на задачи и проекти за практическа работа. Работната група определя подкрепящ
специалист или ментор на обучаемите младежи и заедно започват работа по практическата/
практическите задачи.
- Принципи при дефиниране на обучителни цели на база на планираните резултати.
Дефинирането на обучителните цели и резултати в програмата гарантира сравняването на
придобитите знания и умения с нуждите на пазара на труда и потенциалните работодатели.
Фокусираната върху обучението или обучителните резултати програма трябва да отговаря на един
фундаментален въпрос: Какво трябва да знаят и да могат обучаемите, за да има полза от тяхното
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обучение? Отговорите на този въпрос се крият в разбирането за нуждите на пазара от
компетентности, разбирането за знанието и неговото споделяне в различни обучителни среди,
отговорност или мотивираност от страна на обучаемите за тяхното обучение (интерес,
предизвикателство, любопитство). Ясното определяне на обучителните цели и резултати е
обвързано със съдържанието на обучителната програма, подходите при поднасяне на това
съдържание от страна на обучителя, начина на оценяване на придобитите компетентности4 .
- Определяне на технологиите, с които ще работят младежите с аутизъм и начините на
взаимодействие с тях. Технологиите са едно от средствата, необходими за обучаването на
младежи с аутизъм. Според международни организации и учени, които изследват измеренията на
аутистичните разстройства и подкрепата на хората с аутизъм, технологиите са основното средство,
което подобрява социалното взаимодействие и уменията за учене на хората с аутизъм5.
Технологичните средства и инструменти се възприемат от хората с аутизъм като медиатори към
комуникацията с външния свят, с които те взаимодействат по-лесно и ефективно отколкото с
прекия човешки контакт. Комуникационните и информационните технологии подкрепят целия
обучителен процес и всички заинтересовани страни в него – учене, преподаване и оценяване. Те
съдействат за взаимодействието както между обучаемите, между обучаемите и техните
преподаватели, така и между обучаемите и съдържанието, което трябва да усвоят като знания и
умения. За съвременното поколение (родените след 1990 г., т. нар. поколение Z) интернет и
компютъра са основните средства за комуникация и възприемане на външния свят, предпочитани
пред телевизията и други традиционни медии. В този смисъл ИКТ са от изключителна важност за
изграждане на ключови умения като социална възприемчивост и интелигентност, междукултурно
общуване, математическо мислене, по-добри когнитивни способности.
- Ориентиране към практиката. Целта на втория, надграждащ етап в прилагането на
модела за включване на хора с аутизъм в обучителни дейности и заетост, е да бъдат изградени
практически умения за работа и по-лесно адаптиране към реалната работна среда чрез
практическо обучение в симулирана и подкрепена среда по задачи, максимално близки до
реалните бизнес операции и процеси в една фирма. В този смисъл обучителното съдържание
трябва да бъде максимално индивидуализирано и разработвано с активното участие на
обучаемите. В поднасянето му се използват традиционни за обучението на хора със специални
обучителни нужди подходи като представяне с картина, звук или мултимедия, учене чрез
правене, повтаряемост и предвидимост, отчитане на индивидуалните особености и стилове на
учене и т.н.
- Изграждане на подкрепяща среда - инфраструктура. Елементите на тази среда са
обучаване на подходящ подкрепящ специалист, подходящи обучителни материали, подходяща
архитектурна среда и социални условия. Архитектурната среда и социалните условия са обект на
националното законодателство, което засяга интегрирането на хората с увреждания. Фокус на
настоящата методология са осигуряването на подходящ подкрепящ специалист и разработването
на подходящи обучителни материали;
- Формализиране на обучителните резултати, постигнати в процес на неформално
обучение. За щастие реалностите в бизнеса, научния прогрес и информационната свързаност
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оказват силен и до голяма степен успешен натиск към консервативните образователни системи да
отговарят гъвкаво на нуждите на обществото. Огромният брой свободни източници за електронно
самообучение и качествена информация в интернет подпомагат хората в желанието им да се
самоусъвършенстват и квалифицират. Безплатно или срещу символична такса най-престижните
университети в света предлагат и сертифициране на знания и умения, които се разпознават от
работодатели във всички икономически сфери. Образователните системи по света и в България се
адаптират към тези промени и са в процес на признаване или официализиране на знанията и
уменията, получени самостоятелно или в работата на човек извън училище или университет.
Компетентностите, сертифицирани извън официалната или националната образователна система
се ценят и разпознават все повече от работодателите и други заинтересовани страни. Поради тази
причина партньорите в проекта се фокусират върху практическите измерения или прилгането на
усвоените знания и умения по време на обучението.

Роля на информационните технологии – съдържание и обучителни
процеси
Основната роля, която ИТ изпълняват в живота на хората с аутизъм е медиаторска. ИТ са
средството, посредством което хората с аутизъм преодоляват социалните бариери в общуването и
взаимодействието със заобикалящия ги свят. Освен революционния ефект на интернет във всички
сфери на съвременния живот, той е най-мощния асистент в интегрирането на хората с аутизъм и
хората с увреждания въобще, в обществото. Компютрите и интернет създават условия на хората
със специални образователни потребности да контролират средата в която живеят, да се чувстват
сигурни в общуването, работата и ученето, да правят информиран избор и осмислят опита си, да
компенсират неспособност за извършване на някои функции6.
Ролята на технологиите в обучението на хора с аутизъм от гледна точка на интегирането им в
живота на общността може да се разглежда в два аспекта: (I) изграждане на умения за работа с
информационни технологии и взаимодействието на хората с аутизъм с ИТ и (II) внедряване на
информационните технологии в обучителните процеси във всички области на познанието и
науката. Терминът „обучителни технологии” се дефинира като широк набор от комуникационни и
информационни технологии, които могат да бъдат използвани в подкрепа на ученето,
преподаването и оценяването на придобитите знания и умения7 . Напредъкът и постиженията в
областта на внедряването на ИТ в обучението се изразяват в множество положителни резултати за
потребителите, от които могат да се откроят следните ефекти:





подобрява се и се осмисля взаимодействието между обучител и обучаем;
премахват се различията между страните в процеса, породени от време и пространство. В
реално време се осъществява контакт между хора, разположени на различни места;
улеснява се интердисциплинарността и приложимостта на тясно специализирано знание;
потребителите се насърчават да създават съдържание и да задълбочават познанията си в
дадена област. Улеснява се комуникацията между много потребители по различни теми;
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подобрява се развитието на ключови умения като социална интелигентност,
междукултурни компетентности, математическо мислене, управление на когнитивното
натоварване и уменията за учене.

Алтернативните възможности за комуникация, предоставени от ИТ, подкрепят развиването на
подходящи изразни умения, контрол на емоционални реакции, контрол на стреса и възприемане
на концепции, които иначе трудно се възприемат от хората с аутизъм. Наред с подкрепата за
изграждане на умения за социално взаимодействие, опитът на ЕСИ Център Източна Европа и
Асоциация Аутизъм показа, че ИТ средствата подобряват значително за кратки периоди
самоувереността и самочуствието на младежите с аутизъм. Най-голямото предизвикателство
остава изборът на подходящо устройство и програмен продукт за нуждите на всеки конкретен
човек. Във всички случаи, специалистите са единодушни, че съдържанието и целите трябва да се
представят със символни средства, изображения и мултимедия. След като бъде направен избора
за подходящо устройство и програмен продукт следва да се оценят ИТ уменията на хората, които
ще работят с тях и да се направи план за развитие на такива умения с краткосрочни и дългосрочни
обучителни цели.

През последните няколко години интензивно се развиха проучванията в областта на т.нар.
assisstive technology и разработването на иновативни устройства за подкрепа на интегрирането на
хора с увреждания в обществото. Софтуерните решения доминират в тази област8. Наред с тях
успешно се прилагат и хардуерни устройства като роботи-асистенти, сензори и устройства за
подкрепа на хората с аутизъм в изпълнение на техните всекидневни дейности, „играчки” и
инструменти за подкрепа на хората с аутизъм да практикуват спорт, ортопедични и терапевтични
допълнения за компенсиране на липсващи физиологични функции и т.н.9
Особен интерес за целите на методологията представляват проучванията и обучителната
работа, в която се използват роботизирани системи. Оценява се взаимодействието на хора с
аутизъм с хуманоидни роботи и възприемането им като асистенти, експериментира се с
изграждане на умения за възприемане и фокусиране на вниманието на деца с аутизъм с помощта
на хуманоидни роботи, методи за развиване на социални умени. Основен извод, който може да
се направи от използването на роботизирани системи е, че децата с аутизъм отделят повече и поконцентрирано внимание на роботите, отколкото на хората-специалисти, които работят с тях. ЕСИ
Център Източна Европа направи проучване на добрите практики в тази област. Проучването (на
английски език) е приложено към настоящата методология.
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Методи при разработването на обучителна програма
Представените методи предлагат модел за изграждане на съдържателната част и някои
подходи в обучението по ИТ на хора с аутизъм. Авторите не претендират за изчерпателност, но
голяма част от тези методи за доказали ефективността си в опита на ЕСИ Център Източна Европа и
Асоциация Аутизъм.
1. Входяща оценка на знанията и уменията. При заявяването на интерес от страна на човек с
аутизъм да бъде включен в обучителна програма, специалисти психолози и педагози развиват
оценка на: придобитите до момента знания и умения за работа с ИТ; потенциал за развитие на
тези компетентности и значимостта им за трудова реализация; интереси, в случай, че са
идентифицирани такива; умения за учене и допълнителни социални умения, които човекът
притежава и/ или такива, за усвояването на които се работи в момента. На базата на интересите и
уменията за учене се дефинират постижими обучителни цели, съпоставими с международните
стандарти и модели за оценка на компетентностите. Съпоставимостта с международните добри
практики се прави, за да се улесни избора на обучително съдържание и подходи при оценяването.
2. Екипът от психолози и педагози, заедно с екип на обучителна организация в областта на ИТ
определят подходите, които следва да се прилагат в рамките на обучението. В повечето случаи
най-подходящата форма е индивидуално обучение. От наличните обучителни мате риали в
зависимост от поставените цели се избира съдържанието и средствата, с които то да бъде
поднесено. Акцентира се върху образното и символно поднасяне на знания, практически
упражнения, регулярна оценка на постигнатото, изследват се уменията за прилагане на наученото
в различни типове задачи. Структурата на съдържанието също се съобразява с уменията и
възможностите на конкретния човек за учене. Определят се правила и рамки на обучението,
чието съблюдаване се контролира от обучителя.
3. Следва най-трудната задача, за която е отговорен обучителят – да индивидуализира
инструкциите към обучаемия в зависимост от социалните умения и уменията за учене на
последния. Обучителят иска постоянно обратна връзка от обучаемия и дискутира степента на
трудност на преподавания материал, структурата на съдържанието, напомня и се връща към
знанията, които не са усвоени, наблюдава и контролира доколкото е възможно емоционалното
състояние на обучаемия. Целта е обучителния процес да следва дефинираната рамка, но и да се
реализира гъвкаво в зависимост от интересите, възможностите и емоционалното състояние на
обучаемия. Тъй като обучението е изнесено от формалните граници на образователната система е
необходимо определяне на стриктни правила за следване на присъственото обучение и
изпълняване на задачите за самостоятелна подготовка. Могат да се въведат някои методи като
игрово представяне на съдържанието, представяне на креативни методи за решаване на
проблеми от типа на мисловните карти.
4. Накрая се определя формата на оценка на придобитите знания и умения. Тук подходите могат
да бъдат няколко и изборът им зависи от нагласите и опитът на обучаемите и обучителите:
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използване на стандартизиране тестове. Предимството е, че обучаемият получава
стандартна оценка, приложима в различни среди – работа, преместване в друга
обучителна организация, използване на придобитите знания и умения в други обучения и
т.н. Недостатъкът е преживяване на дискомфорт от страна на обучаемия в оценъчния
процес (при попълването на теста);
получаване на оценка от страна на обучителя. Предимството е, че обучаемият получава
редовна оценка на придобитите знания и умения от практическа гледна точка и в случай,
че обучителят участва в подкрепящ екип за заетост, той може много ясно да комуникира
компетентностите на обучаемия с потенциални работодатели. Недостатъкът е в
необходимостта обучителят да е запознат с поне един стандарт или рамка за
компетентности, дефинирани от ИТ индустрията.
индивидуализирани форми на оценка, разработени за целите на обучението.
Предимството в този случай е стриктното контролиране на заложените цели и ясното им
съотнасяне с обучителните резултати. Недостатъкът е в допълнителната натовареност на
обучителя в разработването на индивидуален тест, съобразен с особеностите на
обучаемия (оценката от т.1) и индивидуалната програма за обучение.

Заключение
Изключително трудно разработването на стандарт за успешна учебна програма за хора със
специални образователни потребности. Тя следва да бъде съобразена с всеки отделен човек и
обучител. Подходите при разработването трябва да са гъвкави, така че да се постигне баланс
между компетентностите, така както са дефинирани от ИТ индустрията или специалисти в други
области и индивидуалните възможности на всеки обучаем. Обучителите могат да срещнат ред
предизвикателства като изграждане на дисциплина, стимулиране на креативността на
обучаемите, изграждане на ключови умения за работа в определена среда.
От друга страна разработването на учебна програма с всички тези компоненти на
правилното място ще помогне за по-голямо разнообразие от специфични умения, което води до
иновативни подходи в рутинирани бизнес модели и постигане на по-добри икономически
резултати в някои иновативни сектори. При всички случаи е необходимо да се създаде стройна
комуникационна мрежа между администратори, обучители, психолози, родители и обучаеми.
Въпреки, че предоставянето на индивидуална програма за всеки обучаем е трудно и
скъпоструващо, това ниво на подкрепа може да постигне изключително добри резултати в
успешното интегриране на хората със специални образователни потребности в социалния и
икономически живот.
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Приложение: Добри практики
в използването
на
роботизирани системи в обучението и терапията на деца и
младежи с аутистични разстройства
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General Notes
Introduction
This paper discusses a total of ten studies, categorized depending on their subject of exploration. All
seven studies from the site of Autism Solution for Kids NAO1 are included, so it is important to note that
five of them were conducted by the same research team from Malaysia. While it is normal for a research
team to conduct a series of experiments in a certain field of interest, those were all similar, wi th a small
sample size and short duration, so the conclusiveness of their results can be questioned. When
providing information about the authors of a particular study, I have consulted the official sites of the
authors' institutions and Wikipedia.

Executive summary
The studies show that children and teachers react positively to NAO. Both typically developing children
and children with autism spectrum disorder engage with the robot, especially those who are younger:
they tend to mimic and anthropomorphize it. All appreciated when NAO talked, moved or when his
eyes changed their color. NAO was able to improve children's joint attention skills, as well as to
relatively reduce their stereotyped behavior and their difficulties in communication. In some cases,
NAO was able to attract the attention of ASD children better than a therapist, though experiments
haven't proven interaction with him to be more effective than human-human interaction.

The site was created by Aldebaran Robotics in order to "customize NAO in order to support teachers with
in-class tasks and help children with autism reach new levels of greatness" (quote from the site). It forwards
to different studies on NAO's use for autism treatment.
1
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Studies on the acceptance of NAO
"Children’s perception of a Robotic Companion in a mildly
constrained setting"
Summary: The study introduces 35 children between 8 and 11 to NAO in order to assess their
perception of a robotic companion in general. Particular interest was focused on three main aspects: 1)
perception of the robot characteristics (like age, sex, etc.), 2) perception of the “robot being” (and how
close this was to “human being” in experiencing emotions and feelings but also in carrying out
autonomous life and activities), and 3) perception of their relationship with the robot.

Conclusions: The study demonstrated that all the kids accepted favorably the presence of the robot,
and were willing to spend more time with it. It also indicated that children have the tendency to
anthropomorphize the robot, assigning it functions, behaviors and emotions that are typical of human
beings.

About the authors: The study was conducted by an Italian research team from the Scientific Institute
San Raffaele in Milano, the largest private research center in Italy. San Raffaele is funded by public and
private Italian sources, as well as from international sources.

Notes: The study is also part of the ALIZ-e project2. Its sample is sufficient, and the methods and
procedure look rigorous. The detailed results contain interesting insights: e.g., all children thought that
the robot has friends, and 97% thought it has a family.

Links:
http://fostsvn.uopnet.plymouth.ac.uk/index.php?option=com_jresearch&view=publication&task=show
&id=24&Itemid=56

Details

Sample: 35 typically developing children from Italian schools of age 8-11
Procedure
The interaction was organized in small groups with 3-4 children per session for a duration of 15
minutes, and was structured in the form of a game, where the children had to discover how to activate
all the robot’s “capabilities.” The games were four in total, and one of them included physical contact
with the robot. The robot was controlled through a Wizard of Oz interface, through which an operator
was able to activate the specific behaviors.
The ALIZ-e project aims to dev elop robots "capable of mai ntaining believable any-depth affective
interactions with a young us er over an extended and possibly discontinuous period of time".
2
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After the interaction with the robot, the children were requested to fill a questionnaire with two groups
of questions regarding 1) their perceptions of the robot and 2) their relationship with the robot.
Results
A large majority of the children tended to antropomorphize the robot: 88.6% thought that it has
feelings, and 60% thought that it resembles human. A smaller number (45.7%) thought that it resembles
computer, and 17.1% thought it resembles something else. All thought that the robot has friends, and
97% thought that it has a family.
All of the kids reported feeling happy and curious during the activity, and said they would like to spend
more time with it. Of them, 85.7% perceived NAO as a potential companion, 22.9% saw it as a teacher,
and 11.4% as a coach.

“Attitudes of Children towards Dancing Robot NAO: A Kindergarten
Observation”
Summary: The research team introduced 38 kindergarten kids to NAO and recorded their reaction
and the attitude they formed towards the robot.

Conclusions: The results show that child-robot engagement may be more easily attained with
younger children since they have a predisposition to mimic the robot and are more aware when it
mimics them. Natural movements such as sitting, standing and hand-waving are more often and more
spontaneously imitated than other movements.

About the authors: The study was published by the international conference on social robotics, an
annual workshop which brings researchers and practitioners together to report and discuss advances in
the field of social robotics.
It was conducted by a team of four, three of whom from the Science and Mathematics or the Computer
science department in University of Bogazici in Istanbul, Turkey, and one from the International Institute
of Information Technology in India. The University of Bogazici is the first American higher education
institution founded outside the United State and consistently ranks among the highest in Turkey. The
Indian Institutes of Information Technology are actually a group of institutes of higher education in
India, but the author doesn't specify the institution he is from.

Notes: There are several grammar and spelling mistakes in the paper. The methods and evaluation
seem rigorous.

Links: http://workshops.acin.tuwien.ac.at/ISCR2013/downloads/proceedings.pdf [p 52]

Details
Sample
A total of 38 typically developing children (20 female, 18 male), separated in 4 groups: 2 groups aged 5
to 6 (a total of 15 children; 7 female, 8 male) and two groups aged 3 to 4 (a total of 23 children; 13
female, 10 male).
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Procedure
The experiment was carried out in 4 sessions. Initially, the robot stood in front of the group and greeted
it. Then the music, chosen from kids' programs familiar to preschoolers in Turkey, was turned on, but
the robot made only slow head movement as if it is observing. After 30 sec. the robot started to dance
with a pre-programmed sequence of six movements. After about 3 minutes of dance movements NAO
said thanks, wiped its brow as if it is tired and sat down.
The research team recorded videos from all of the four groups from three different perspectives,
including one from the perspective of the robot using its internal camera.
Evaluation procedure
Two evaluation procedures were used: a questionnaire and observation. The questionnaire asked the
children about their previous experience with robots, their perception of robots (whether they are toys,
pets, friends and so on). They also rated their enjoyment level of the experience on a 4-point Likert
scale.
Results
The results were collected from observations and a questionnaire that the children completed.
Results from the questionnaire:
The majority of the children (57.9%) had not seen any robot before the experiment. Among the rest,
about 50% had seen robots on television or on the computer. The children mostly considered robots as
toys (in 61.1% of the cases) or friends (27.8%).
The questionnaire also asked the children whether they imitated the robot and whether the robot
imitated them. Most of the children said that they imitated the robot, though there were several
exceptions among the older children. The majority of the younger children also thought the robot
imitated them, while most of the older ones did not.
Overall, children reported very positive reaction to the robot. However, the percentages shown below
add up to 97.4, so there must be some mistake in the authors’ description.
Really enjoyed the
Enjoyed the experience Somewhat enjoyed the Didn’t enjoy the
experience
experience
experience
65.8%
21.1%
7.9%
2.6%
From observations:
When Nao started to talk, most of the children were surprised and giggled. As soon as they heard the
music, they started dancing with soft movements. During the experiment, many times they wanted Nao
to talk.
Most of the children imitated NAO throughout the activities: 60% imitated his dance, and 83% sat down
and stood up simultaneously with him. The posture of the majority was similar to that of Nao, and after
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the children were asked to sit by their teacher, 67% of them imitated the head and arm movements of
Nao while sitting.
The children who encountered NAO for the first time watched it with greater attention instead of
engaging with it and imitating it (except for certain behaviors like sitting down.)
The movements of the younger group were sharper (more similar to those of Nao), and its imitation
responses were faster and more frequent.

“Acceptance of socially assistive humanoid robot by preschool and elementary
school teachers”
Summary: The experiment was performed during a professional workshop on educational robotics for
preschool and elementary school teachers. NAO approached different teachers with several humorous
requests, and the teachers who interacted with it and those who watched the interaction later
completed a questionnaire about their perception of the robot: they commented on its usefulness and
adaptability, as well as on their enjoyment of the communication.

Conclusions: This study showed that pre-school and elementary school teachers generally accept that
a human-like robot can serve as an interactive tool in the teaching process.

About the authors: Marina Fridin from the Faculty of Industrial Engineering and Management of Ariel
University Center, and Mark Belokopytov from the Human Motion Analysis Laboratory of Assaf Harofeh
Medical Center (both in Israel).

Notes: The fact that the teachers were attending a workshop on educational robotics means that they
probably were positively predisposed towards robots and the study was biased. In order to show results
representative for the general teacher population, a study has to use random teachers for its sample.

Links : See the attached file.
Details

Importance: Socially Assistive Robotics have great potential in the teaching realm, but the successful
adaptation and integration of SAR in preschool and elementary school classrooms depends on the
teachers’ acceptance of it.
Sample
36 preschool/elementary school teachers attending the workshop (none had previous experience of
interaction with SAR); they all either actively interacted with the robot or observed such an interaction
(interacted with the robot by proxy).
18 completed the questionnaire (gender: 6 male, 12 female; age: 28- 74, mean: 47). Of those 18, only
7 actively interacted with the robot; the rest observed the session.
Procedure
The attendees were exposed to a NAO robot located in the lobby. The robot was remotely
controlled and stood on a table with a small ball and a bottle of water nearby. It looked around and
approached passing attendees by saying ‘‘Hi!’’ and waving its hand. If a participant responded, the robot
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asked the attendee to give him a ball, indicating that the robot could not do it by itself. After NAO was
given the ball, it dropped the ball on purpose, so that the ball rolled away. NAO then said, ‘‘Do me a
favor, I cannot run after it.’’ The attendee had to go after the ball, bring it back, and give it to the robot
again. The robot thanked the attendee in an informal manner and said: ‘‘I am too tired. Could you give
me a bottle of water to drink?’’ When the attendee gave NAO the bottle, NAO laughed and asked, ‘‘are
you serious? Don’t you see that I am a robot? Robots do not drink!’’ Then it sat down to rest and, after a
small break, repeated the procedure.
The purpose of the procedure was to persuade the attendees to interact with the robot and
motivate them to fulfill the robot’s every request, even if it was an absurd one. The interaction
procedure was designed to be humorous.
Results
The scores concerning teachers’ positive feelings about the robot and the feelings of joy and pleasure
associated with the use of the system were the highest.
The teachers reported that the robot seemed to be sufficiently adaptable to their needs. The results
show that robots are accepted as performance- directed machines rather than social devices. This
perception of robots could lead to the user adapting the robot to his or her needs.
The experiment shows a significant, strong relationship between intention to use and perceived
usefulness. There is a small correlation between intention to use and attitude. The data also shows weak
correlations between perceived usefulness and perceived adaptability and perceived usefulness and
anxiety.

Studies connected to the use of NAO for training joint attention in
ASD kids
Joint attention is the ability to share a common focus on an object, concept, event, etc. This can happen
by means of pointing, gazing, or using verbal indications. Difficulties in sustaining joint attention are one
of the manifestations of autism.
Examples of early joint attention skills: reaching to be picked up by a caregiver, pointing to a stuffed
animal, looking at the same page in a book.
Examples of later skills: focusing on a game, playing make-believe, or requesting certain items (e.g.: a
favorite food).
Importance: Overall, sharing attention helps individuals develop important social skills such as bonding
and seeing another’s point of view, so it is critical to help autistic children develop joint attention skills.
Links: http://www.superduperinc.com/handouts/pdf/196_joinattentionandasd.pdf
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“Impact of Robot-mediated Interaction System on Joint Attention Skills for
Children with Autism”
Summary: Through a series of verbal prompts and gestures, NAO stimulated 6 children to pay
attention to different stimuli presented via monitors in the room. Two things were measured: directing
of attention (whether the child looked at the stimuli after the prompt of the robot) and eye gaze (how
much the child looked at the robot).

Conclusions: Children with ASD had sustained interest in NAO over several sessions. The majority
demonstrated improved joint attention skills. These findings together are promising in both supporting
system capabilities and potential relevance of application.

About the authors: The research team consisted of seven, four of whom from Vanderbilt University 's
Mechanical Engineering department and three from the university's Treatment and Research Institute
for Autism Spectrum Disorders. Vanderbilt University, located in Nashville, Tennessee, United States, is a
private research and medical center, which repeatedly ranks among the top 20 research institutions in
the US. Vanderbilt Treatment and Research Institute for Autism Spectrum Disorders (TRIAD) is an
institute dedicated to improving assessment and treatment of autism through advancing knowledge and
training.

Notes: There were a couple of problems which affect the results' reliability: small sample size, and the
lack of comparison between the children’s improvement in the experiment and the improvement
achieved by learning through other methods.

Links: http://www.brasil.bettshow.com/files/impact_of_robotmediated_interaction_system.pdf
Details
Sample: 6 boys of age: 2-4 years (mean: 3.46 years) and with IQ range 49- 107 (mean: 74); It is
important to note that the boys enter the study with different baseline joint attention skills (=different
ability to share focus with another person).
Note about samples in general: It is a well-known that males are more commonly affected with ASD
than females at a rate of almost 5:1. A predominantly male sample is therefore not atypical for the ASDrelated studies and experiments.
Duration: Each participant attended 4 sessions, scheduled on different days to assess the cumulative
effect of the experimental sessions on participants’ attention and performance.
Procedure: Through a series of verbal prompts, such as “look over here” and gestures such as looking
and pointing at one of the displays, the robot NAO stimulated the children to pay attention to different
stimuli presented via monitors in the room.
The stimuli were pictures of interest (e.g., pictures of children/animals), videos of similar
content, and discrete audio and visual events relevant to the pictures carefully selected from children’s
TV programs.
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In each trial there were 6 potential prompt levels, and a least-to-most prompt (LTM) hierarchy
of prompts was used. This means that with each following prompt the robot engaged in successively
more attention directing speech or motion. The Target Display also became more attention-getting as
more prompts were required.
For example, the first prompt involved the robot saying “Jim, look!” and looking at the monitor.
If Jim didn’t respond, at the second prompt the robot said “Jim, look over there” and also pointed. The
target display was initially a static picture, but was replaced in the next prompts by an audio (with 3 sec
length) and then by video (10 sec).
After the start of each prompt, a 7 second response time window was set. “Target hit” was
defined as the participant responding to, i.e., turning to look at the correct target within those 7
seconds. If the participant failed to hit the target, the robot proceeded to the next prompt level. If the
participant hit the target, a reward video was shown and then the next trial started. After each
successful hit, NAO also encouraged the kid verbally.
Results
Two things were measured: directing of attention (whether the child looked at the stimuli after the
prompt of the robot) and eye gaze (how much the child looked at the robot).
Directing of attention (as an indicator of joint attentions skills)
99.48% of the 32 trials ended with a target hit ( the child looking at the presented stimuli). This
illustrates that NAO successfully caught and transferred the attention of children with ASD. As they
became more accustomed to the games, four out of the six participants improved their performance.
The performance of one fluctuated and of one decreased.
Eye gaze
The initial interest that the participants showed towards the robot did not change statistically
significantly with repeated exposure.

“Pilot clinical application of an adaptive robotic system for young children
with autism”
Summary: This study evaluated the application of a robot-mediated system capable of both
administering and automatically adjusting joint attention prompts to a small group of preschool children
with autism spectrum disorders and a control group of typically developing children. Children in both
groups spent more time looking at the humanoid robot and were able to achieve a high level of accuracy
across trials.

Conclusion: The experiment showed that ASD children paid more attention to the robot than to their
human therapist during joint attention exercises and followed his orders almost as well as they did those
of the human.

About the authors: This pilot study was conducted by researchers from the Vanderbilt University.
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Notes: There is an experimental and a control group, and while the sample is not big, it is larger than
the average used in similar studies.

Links
<http://research.vuse.vanderbilt.edu/rasl/wpcontent/uploads/2014/01/pdf/pilot%20clinical%20applica
tion.pdf> [the original paper of the research team]
http://www.mc.vanderbilt.edu/news/releases.php?release=2508 [an article in the official site of
Vanderbilt University’s medical center that summarizes the results]

Details
Sample
12 children at an age 2-5-years with IQ range of 49-102. They were separated into 2 groups: 6 children
with ASD constituted the experimental group, and 6 typically developing constituted the control group.
Initially 18 children were recruited as participants, but 6 of them – 4 with ASD and 2 TD were unable to
complete the study due to distress. It's also important to note that the participants differed in their
baseline joint attention skills as they entered the study.
Procedure
Duration: a single visit of 30–50 min.
The participants were introduced to the experiment room and given time to explore the robot. A series
of joint attention prompts were administered via either a human administrator or the humanoid robot
with randomized presentation to control order effect.
The methods used are identical to those in the previous experiment described (“Impact of
Robot-mediated Interaction System on Joint Attention Skills for Children with Autism”). Each child sat in
a chair across from the robot or interventionist for the trial block and was instructed through a
hierarchy of prompts (i.e., head/gaze shifts, pointing, target activation) to look at a target. The system
registered gaze across all trials and provided reinforcement for looking through a simple reinforcement
protocol (e.g., praise and target activation).
Results
Directing of attention
Children successfully oriented to robotic prompting, meaning that they responded to robot prompts
prior to target activation (in other words, they looked in the direction of the video, as prompted by the
robot, before the video actually started playing), at very high levels (i.e., ASD = 77.08% success; TD =
93.75%). Those results are slightly worse than those achieved in the session with the human therapist
((ASD = 93.75%; TD =100%), but the difference is not statistically significant.
Eye gaze
Children with ASD spent approximately 27% more time looking towards the robot administrator than
towards the human administrator, and they did not fixate on either robot or target, meaning that they
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ultimately directed gaze correctly to the target for 95.83% of the total 48 trials, a rate equal to that of
typically developing children.
Sponsors
The research was supported by a Vanderbilt University Innovation and Discovery in Engineering and
Science (IDEAS) grant, National Science Foundation award 0967170, National Institutes of Health award
1R01MH091102-01A1 and by the Meredith Anne Thomas Foundation.

Other improvements in communication
“Promoting question-asking in school-aged children with autism spectrum
disorders: Effectiveness of a robot intervention compared to a human-trainer
intervention”
Summary: The present study investigated the effectiveness of an applied behavior analysis (ABA)-based
intervention conducted by a robot compared to an ABA-based intervention conducted by a human
trainer in promoting self-initiated questions in children with ASD. For the purpose, six children were
randomly assigned to two experimental groups. Results revealed that the number of self-initiated
questions for both experimental groups increased between baseline and the first intervention and was
maintained during follow-up, so it can be concluded that the children maintained this skill.
Conclusions: The interventions conducted by a robot and a human trainer were both effective in
promoting self-initiated questions in children with ASD. No conclusion with regard to the differential
effectiveness of both interventions could be drawn.
About the authors: Bibi Huskens, Rianne Verschuur, Jan Gillesen, Robert Didden, and Emiliya Barakova
from the University of Eindhoven, and Radbound University, The Netherlands.
Notes: The sample was small and the duration of the study - rather short, but there are no problems
regarding the methodology, and the authors don't make conclusions for which their results are not
sufficient.
Links:
http://asknao.aldebaran.com/images/papers/huskensverschuurgillesenbarakova_2013_promotingquest
ionasking.pdf

Details
Sample: 6 boys Age range: 8-12
Full scale IQ (FSIQ) > 80;
 All were characterized as unable to initiate a question after a statement of a trainer.
 All attended a day treatment group or a clinical treatment facility of the Dr Leo Kannerhuis.
 They were randomly assigned to two intervention (experimental) groups.
Experimental group 1
Experimental group 2
Mean age
11.4 years
10.1 years
Full-scale IQ
94
104
Preparation Details
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A female pre-recorded voice was used for the voice of NAO. A pre-recorded human voice is
preferred to synthetic speech and it reduced the difference between the robot and the trainer
intervention, which was conducted by a female trainer.
A remote control designed for the present study was used to control the robot. Prior to baseline,
the robot was introduced to all children who were part of the day treatment group for children and the
clinical treatment facility.
All 10-min baseline, intervention and follow-up sessions were recorded using a video camera.
Procedure:
All six children received two interventions: one conducted by the robot and one by the human
trainer. These interventions were conducted in a different order for the two groups.
At the beginning of each session, the trainer told the child that he/it will practice question
asking. The trainer then provided the child with four opportunities to ask a question by making a
statement (e.g., ‘‘I have done something nice yesterday’’). The child was not prompted to respond, but if
he asked a correct question (i.e., a syntactically correct question), the trainer responded accordingly. If
the child did not respond within 7 s, the trainer said ‘‘Maybe some other time’’ and made the next
statement, or ended the session if four statements were made. The procedure was identical for the
robot, with the addition that if the child asked a correct question that implied carrying out an action, the
robot subsequently performed its action (e.g., dancing).
Duration: Each intervention consisted of 4 individual sessions and each intervention session took 10
min.
Results:
For both experimental groups, the number of self initiated questions increased significantly
between the first baseline and the first intervention, indicating that the interventions conducted by a
robot and a human trainer were both effective in promoting self initiated questions in children with
ASD.
No conclusions with regard to the differential effectiveness of both interventions could be
drawn. The high number of self-initiated questions during follow-up indicates that both experimental
groups maintained this skill.

“Humanoid Robot NAO Interacting with Autistic Children of Moderately
Impaired Intelligence to Augment Communication Skills”
Summary: This study compared the behavior of five children in the presence of NAO to their behavior in
class. The results showed that the children exhibited a decrease of autistic behavior (in the
communication subscale) during the human-robot interaction in comparison to human-human
interaction.
Conclusions: Results from this study suggest that the presence of NAO robot during interaction is able to
relatively decrease the autistic behavior of the autistic children in the communication subscale.
About the authors: Syamimi Shamsuddin, Hanafiah Yussof, Luthffi Idzhar Ismail, Salina Mohamed, Fazah
Akhtar Hanapiah, Nur Ismarrubie Zahari. They work for Universiti Teknikal Malaysia Melaka and
Universiti Teknologi MARA (both in Malaysia).

Проектът “Технологии за включване на деца и младежи с аутизъм в живота на общността и трудовия пазар”
се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

www.ngogrants .bg

Notes: This study has a couple of serious limitations, because of which the results may not be
considered to be conclusive: it uses a very small sample size (n = 5), and it only includes a single
interaction with the robot (this duration is too short for the results to be reliable). It is probably made
with a commercial purpose.
Links: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812027464; also posted on
http://asknao.aldebaran.com/en/Resources/nao-benefits-for-autism [PDF n5]

Details
Sample: 5 autistic children (4 boys and one girl);


Age: 7-13 years (mean: 8.6).

FSIQ: 44 - 52  they can all be described as “moderately impaired” or “delayed” (the criterion
for that is having FSIQ in the range 40-54).

Procedure:
NAO is in a static standing position facing the child throughout the interaction. The interaction
begins with the simplest module of NAO in static mode for 45-seconds, then doing head-turn, eyes
blinking, talking, moving its arms, playing nursery rhymes combined with eyes blinking and finally ends
with NAO playing the ‘ABC’ song combined with arm movement.
Total duration of the HRI modules: 14 minutes and 30 seconds (excluding the 30-seconds break
in between the modules). Each child experienced the modules only once. The average duration for each
module was 2.9 minutes.
Movements and sounds during the child-robot interaction were recorded via 2 external HD
video cameras and 1 mini camera positioned on NAO’s body.
The children were also observed in class during regular school hours for the same duration. This
was done to observe their usual behavior amongst fellow classmates in the presence of their class
teacher and without the presence of the robot. Thus, the experiment provided evidence of the effects of
the robot’s presence on the children's behavior.
Measurement of results: To assess the children’s autistic characteristics, the team of researchers uses a
behavior score sheet based on the Gilliam Autism Rating Scale-Second Edition (GARS-2). The GARS-2 is
an autism screening tool developed to assist teachers, parents and other people who observe children
to identify and diagnose autism. It is a 42-questions form for individuals of ages 3- 22 years and is
divided into 3 subscales which address the definition of autism as stated in the DSM-IV-TR (Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders: Fourth Edition-Text Revision).
The items for assessment are categorized into subscales of stereotyped behavior,
communication and social interaction. Each child is given scores according to scales of: 0 (never
observed), 1 (observed, as in behaving in the respective manner during the module) or 8 (the child does
not speak at all during the module). The scores are then converted into percentage value.
Results: 4 out of the 5 children exhibited reduced autistic behavior (in the communication subscale)
during the human-robot interaction in comparison to human-human interaction in a classroom setting.
NAO was able to attract the children’s attention and keep each child engaged during their single session
of interaction.
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“Estimation of Concentration by Eye Contact Measurement in
Robot-based Intervention Program with Autistic Children”
Summary: Twelve ASD children are monitored in both Robot-Based Intervention Program (RBIP) and
normal classroom interaction, and the duration of their eye gaze in the two situations is compared.
Conclusions: A Robot-based Intervention Program could engage more eye contact than human-human
interaction in a classroom setting. The ASD child is more responsive to NAO than to its teachers. More
repetitive exposure and interaction with the robot could improve the ability of ASD children to sustain
eye contact.
About the authors: The same as that in the previous experiment: Luthffi Idzhar Ismail, Syamimi
Shamsudina, Hanafiah Yussof, Fazah Akhtar Hanapiah, and Nur Ismarrubie Zaharid.
Notes: The sample is too small to afford such a serious conclusion. Also, the experiment design is very
similar to that of other experiments conducted by the same team; only a different thing is measured.
They could make only one experiment and measure all those things, but their choice not to indicates the
commercial purpose of their experiments.
Links: http://asknao.aldebaran.com/en/Resources/nao-benefits-for-autism [ASK NAO: 3rd PDF]

Details
Sample: 12 ASD children
 Insufficient information about the sample: the age, gender and intelligence of the kids are not
specified
Procedure: ASD children are monitored in both Robot-Based Intervention Program (RBIP) and normal
classroom interaction.
A) Interaction with the robot:
There are 5 modules in the RBIP, in which NAO introduces himself, talks, moves his hands, plays songs
while blinking his eyes and plays songs while moving his hands.
Duration: 14 minutes and 30 seconds
The teacher of the child accompanies him/her during the interaction with NAO without
interrupting. The role of the teacher is to comfort the child with her presence and to stop the procedure
if the child becomes aggressive or touches the robot.
The interaction is being recorded with 2 external cameras and one mini camera attached to
NAO’s chest. The average of eye contact time is obtained through post analysis by certified personnel
using the recorded video.
B) Classroom interaction:
During the classroom interaction, the teacher tries to engage the child by asking it different questions
and to complete tasks, and then praises him/her upon completion.
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Results: The data shows that there is more eye contact during the RBIP interaction compared to the
classroom interaction. The ASD children are more concentrated when interacting with NAO, especially
when he moves or speaks.
Similar experiments: “HUMAN - ROBOT INTERACTION INTERVENTION THERAPY PROCEDURE FOR
INITIAL RESPONSE OF AUTISM CHILDREN WITH HUMANOID ROBOT”: An experiment by the same
research team that concludes that ASD children are more focused when interacting with NAO than in a
classroom setting.

Reducing Stereotyped Behavior
“Robot-based Intervention Program for Autistic Children with Humanoid
Robot NAO: Initial Response in Stereotyped Behavior”
Summary: Six children are observed during interaction with NAO and during class and their behavior in
the two situations is recorded and compared.
Conclusion: The autistic characteristics of the children become less evident in their behavior during
robotic exposure compared to normal environment in class.
It is noted that the children are able to focus on the robot repetitively.
There is also more eye contact between a child and the robot than between the child and his
teacher during a normal class. The results suggest that children with ASD with the same IQ group (within
one standard deviation from the average) will be receptive to robot based intervention even during the
first child-robot session.
About the authors: Luthffi Idzhar Ismail , Syamimi Shamsudina, Hanafiah Yussof, Fazah Akhtar Hanapiah,
Nur Ismarrubie Zahari
Notes: The small sample and short duration of the procedure make the results inconclusive, and the
claims the authors make don't correspond to the quality of the information gathered.
Links: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812027336

Details
Sample: Six children with full scale IQ score ranging from 44-107 (mean FSIQ – 74).
Procedure:
Identical to the one described in the previous experiment.
A) Interaction with the robot:
Duration: 14 minutes and 30 seconds
There are 5 modules in the RBIP, in which NAO introduces himself, talks, moves his hands, plays
songs while blinking his eyes and plays songs while moving his hands.
The teacher of the child accompanies him/her during the interaction with NAO without
interrupting. The role of the teacher is to comfort the child with her presence and to stop the procedure
if the child becomes aggressive or touches the robot.
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The interaction is being recorded with 2 external cameras and one mini camera attached to
NAO’s chest. The average of eye contact time is obtained through post analysis by certified personnel
using the recorded video.
B) Classroom interaction:
During the classroom interaction, the teacher tries to engage the child by asking it different questions
and to complete tasks, and then praises him/her upon completion.
Three main things are observed: the child’s stereotyped behavior, its communication, and its social
interaction.
Results:
Child number
Full Scale IQ
Stereotyped behavior
Stereotyped behavior
score in robot-based
score observed in
intervention program
classroom (%)
(%)
1
52
12.5
0
2
78
0
25
3
66
7.5
12.5
4
96
2.5
25
5
44
12.5
25
6
107
2.5
25
Interpretation: The ASD children with higher score of Full-Scale Intelligence Quotient (FSIQ) responded
with less stereotyped behavior during Robot-based Intervention Program (RBIP) compared to the
normal human-human interaction in a normal classroom session.
Similar experiments/studies: “Initial Response in HRI- a Case Study on Evaluation of Child with Autism
Spectrum Disorders Interacting with a Humanoid Robot NAO”: a study conducted by the same research
team that leads to similar results and conclusions.
[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812027348]

Conclusion
Research on autism has shown that early, individualized treatment is a key to improvement, and studies
using NAO show that younger kids tend to engage more with the robot, so it could be most appropriate
to think of games and activities for young children with autism (under the age of 12-13).
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