Ogólny wykaz kroków ku pewnemu komunikowaniu się

Etapy interakcji jeden do jednego

1. Brak komunikacji

Zastosowanie w programie interwencji
Zacznij program od zidentyfikowania problemów w
środowisku dziecka, które podtrzymują ciszę a nie
komunikację, i spróbuj je rozwiązać. Porozmawiaj z
dzieckiem o tej sytuacji i co możecie z nią zrobić.

2. Uczestnictwo
3. Komunikacja bez odzywania się

Budowanie relacji lub praca bezpośrednia z osobą
w szkole, która prowadzi program.

5. Użycie głosu do wydania z
siebie dźwięku lub czytania na
głos
Rozmowa w zasięgu słuchu nowej osoby
4. Rozmowa poprzez rodzica/przyjaciela

Jeśli to możliwe, rodzic lub inna osoba, z którą
dziecko już rozmawia, pomaga dziecku tolerować
podczas ćwiczeń obecność osoby ze szkoły, która
prowadzi program.

6. Pojedyncze słowa z nową osobą
Dziecko rozmawia swobodnie z osobą prowadzącą
program.
7. Zdania z nową osobą

Rozmowa z większą ilością nowych osób

Osoba prowadząca program wprowadza inne osoby
w tym samym otoczeniu (i, jeśli dziecko jest na to
gotowe, przekazuje swoje obowiązki nowemu
pracownikowi). Stopniowo grupa osób, z którymi
rozmawia dziecko, powiększa się.

Rozmowa w różnych miejscach

Ćwiczenia powtarzane w różnych miejscach z tą
samą osobą lub grupą. Dziecko stopniowo oswaja
się z faktem, że coraz więcej osób (także zupełnie
obcych)może je usłyszeć .

8. Mówienie swobodne i pełnymi zdaniami

Praca nad spontaniczną mową i generalizacja
mowy do klasy i innego otoczenia.

Ważne: Kiedy rozpoczynacie pracę, zaczynajcie od ćwiczeń „niskiego ryzyka komunikacyjnego” i
przechodźcie stopniowo do ćwiczeń o wyższym ryzyku (niskie ryzyko=znane tematy, łatwe i
ustrukturyzowane ćwiczenia, nie ma ryzyka zrobienia błędu; wysokie ryzyko=nowe/trudne tematy, rozmowa
towarzyska, bycie usłyszanym przez kogoś obcego, bez wsparcia znajomej osoby, mówienie przed
innymi).
Osoby, z którymi dziecko już rozmawia nie są zawsze dostępne, żeby wspierać kolejne kroki programu, ale
można wtedy zastosować strategie alternatywne takie jak nagranie głosu – to może pomóc dziecku
przygotować się do faktycznego mówienia.
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