Προϊκθςθ Λόγου και Ομιλίασ ςτο Φάςμα του Αυτιςμοφ: υνεργαςία για Επιτυχία
Promoting Speech and Language in Individuals Across the Autism Spectrum:
Collaboration for Success.
Παραςκευι απόγευμα, 1θ Νοεμβρίου 2013
Εφαρμοςμζνθ Ανάλυςθ υμπεριφοράσ και Λογοκεραπεία - υνδυαςμόσ και
ολοκλιρωςθ
(Για γονείσ, λογοπακολόγουσ και άλλουσ επαγγελματίεσ)
Οι λογοπακολόγοι όπωσ και οι επαγγελματίεσ με ειδίκευςθ ςτθ μζκοδο τθσ
Εφαρμοςμζνθσ Ανάλυςθσ Συμπεριφοράσ (ΑΒΑ) ςυχνά ςυμμετζχουν ςε ομάδεσ
υποςτιριξθσ για παιδιά με αυτιςμό. Η ςυνεργαςία μεταξφ των επαγγελματιϊν αυτϊν
μπορεί να ενιςχφςει το ζργο τθσ ομάδασ. Ωςτόςο, θ αλλθλοεπικάλυψθ που
παρατθρείται ςε οριςμζνουσ τομείσ εμπειρογνωμοςφνθσ, θ χριςθ διαφορετικισ
ορολογίασ για παρόμοια ςτοιχεία διαπαιδαγϊγθςθσ και οι διαφοροποιθμζνεσ
προςεγγίςεισ ςτθν αντιμετϊπιςθ των ίδιων προβλθμάτων ενδζχεται να περιπλζκουν τθ
ςυνεργατικι διαδικαςία, εκτόσ εάν οι επαγγελματίεσ είναι ςε κζςθ να κατανοιςουν το
πλαίςιο εργαςίασ ο ζνασ του άλλου. Η παρουςίαςθ αυτι κα παρζχει μια επιςκόπθςθ
των περίπλοκων μακθςιακϊν προφίλ ςτο φάςμα του αυτιςμοφ. Ιδιαίτερθ αναφορά κα
γίνει ςτουσ τομείσ τθσ πρϊιμθσ μάκθςθσ και τθσ ςυνδυαςμζνθσ προςοχισ κακϊσ και
ςτθν ανάπτυξθ του λόγου. Θα παρουςιαςτοφν μελζτεσ περιπτϊςεων που εμπίπτουν
ςτουσ πιο πάνω τομείσ με ςτόχο τθν ανάδειξθ ςτρατθγικϊν αποτελεςματικισ
ςυνεργαςίασ.
Μετά τθν παρουςίαςθ, οι ςυμμετζχοντεσ κα είναι ςε κζςθ:
1. Να περιγράψουν τα μακθςιακά χαρακτθριςτικά των παιδιϊν με διαταραχζσ ςτο
φάςμα του αυτιςμοφ
2. Να εντοπίςουν τομείσ όπου παρατθρείται αλλθλοεπικάλυψθ
εμπειρογνωμοςφνθσ και των ρόλων του λογοπακολόγου και του ειδικοφ ςτθν
ανάλυςθ ςυμπεριφοράσ
3. Να προςδιορίςουν πικανζσ ςτρατθγικζσ ενίςχυςθσ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ του
λογοπακολόγου και του ειδικοφ ςτθν ανάλυςθ ςυμπεριφοράσ.
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άββατο, 2 Νοεμβρίου 2013
9:00-11:00: Προϊκθςθ του Προφορικοφ Λόγου ςε Μθ Ομιλοφντα Παιδιά
Το εργαςτιρι αυτό κα παρζχει μια επιςκόπθςθ των βαςικϊν ςτοιχείων ενόσ
αποτελεςματικοφ προγράμματοσ για τθν προϊκθςθ του προφορικοφ λόγου ςε παιδιά
με διαταραχζσ ςτο φάςμα του αυτιςμοφ. Στθν αρχι κα γίνει αναφορά ςτθν ανάπτυξθ
τθσ ςυνδυαςμζνθσ προςοχισ και ςτθν πρϊιμθ κοινωνικι και γλωςςικι ανάπτυξθ. Θα
ακολουκιςει μια επιςκόπθςθ τθσ απόκτθςθσ του λόγου και των εμποδίων που ςυχνά
αντιμετωπίηουν κατά τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ τα άτομα με διαταραχζσ ςτο φάςμα
του αυτιςμοφ. Θα παρουςιαςτοφν ςτρατθγικζσ προαγωγισ του λόγου και ενίςχυςθσ
τθσ καταλθπτότθτασ. Παρά τθν πρϊιμθ εντατικι παρζμβαςθ, κάποια άτομα με
διαταραχζσ ςτο φάςμα του αυτιςμοφ δεν αναπτφςςουν ποτζ λειτουργικό λόγο. Το
εργαςτιρι αυτό κα ολοκλθρωκεί με μια επιςκόπθςθ τθσ Εναλλακτικισ και Ενιςχυτικισ
Επικοινωνίασ (AAC). Θα τονιςτοφν ηθτιματα που αφοροφν ςυγκεκριμζνα τα άτομα με
διαταραχζσ ςτο φάςμα του αυτιςμοφ.
Εκπαιδευτικοί ςτόχοι:
Μετά το εργαςτιρι, οι ςυμμετζχοντεσ κα είναι ςε κζςθ:
1. Να περιγράψουν τθ ςυνδυαςμζνθ προςοχι και το ρόλο τθσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ
γλωςςικισ και κοινωνικισ ικανότθτασ
2. Να περιγράψουν ςτρατθγικζσ για ενίςχυςθ τθσ καταλθπτότθτασ του λόγου ςε
άτομα με διαταραχζσ ςτο φάςμα του αυτιςμοφ
3. Να παρακζςουν διάφορα εμπόδια που ςυχνά αντιμετωπίηουν τα άτομα με
διαταραχζσ ςτο φάςμα του αυτιςμοφ κατά τθν ανάπτυξθ του λόγου
4. Να περιγράψουν ςτρατθγικζσ προϊκθςθσ του λόγου και ενίςχυςθσ τθσ
καταλθπτότθτασ ςε άτομα με διαταραχζσ ςτο φάςμα του αυτιςμοφ
5. Να προςδιορίςουν αρικμό διαφορετικϊν ςυςτθμάτων Εναλλακτικισ και
Ενιςχυτικισ Επικοινωνίασ για άτομα με διαταραχζσ ςτο φάςμα του αυτιςμοφ
και να ςυηθτιςουν τα υπζρ και τα κατά του κάκε ςυςτιματοσ

11:30- 1:30:

υνδυαςμζνθ Προςοχι: Αξιολόγθςθ και Αντιμετϊπιςθ

Τα παιδιά με αυτιςμό παρουςιάηουν ςτα πρϊιμα ςτάδια τθσ ανάπτυξισ τουσ
ανεπάρκειεσ ςτθ ςυνδυαςμζνθ προςοχι, οι οποίεσ ςυχνά τα ςυνοδεφουν κακ’ όλθ τθ
διάρκεια τθσ ανάπτυξθσ. Ανεπάρκειεσ που αφοροφν το επιλεκτικό κοίταγμα (referential
looking), τθν ικανότθτα να επιλζγουν/δθλϊνουν με το δείξιμο (declarative pointing)
κακϊσ και θ αδυναμία ανταπόκριςθσ ςτο όνομά τουσ και άλλεσ κοινωνικζσ υποδείξεισ
αποτελοφν κοινά χαρακτθριςτικά κατά τθν πρϊιμθ ανάπτυξθ. Έχει τεκμθριωκεί
επιςτθμονικά ότι θ ςυνδυαςμζνθ προςοχι διαδραματίηει κρίςιμο ρόλο ςτθν ανάπτυξθ
τθσ ομιλίασ και των κοινωνικϊν δεξιοτιτων. Το εργαςτιρι αυτό κα παρζχει μια
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επιςκόπθςθ τθσ ςυνδυαςμζνθσ προςοχισ κακϊσ και των ςυγκεκριμζνων προβλθμάτων
που ςυνδζονται με τον αυτιςμό. Θα παρουςιαςτοφν οι επιπτϊςεισ τθσ ςτθν αξιολόγθςθ
και τθν παρζμβαςθ που προςφζρεται ςε άτομα με διαταραχζσ ςτο φάςμα του
αυτιςμοφ, ιδιαίτερα ςε ςχζςθ με τθν ανάπτυξθ τθσ ομιλίασ και τθσ κοινωνικισ
ικανότθτασ.
Εκπαιδευτικοί ςτόχοι:
Οι ςυμμετζχοντεσ:






Θα εξοικειωκοφν με τισ ζννοιεσ ςυνδυαςμζνθ προςοχι και τυπικι ανάπτυξθ
Θα κατανοιςουν τισ ανεπάρκειεσ ςε ςχζςθ με τθ ςυνδυαςμζνθ προςοχι που
εμφανίηουν τα άτομα με διαταραχζσ ςτο φάςμα του αυτιςμοφ και πϊσ αυτζσ
επθρεάηουν τθν ομιλία και τθν κοινωνικι ανάπτυξθ
Θα είναι ςε κζςθ να ςυηθτιςουν τισ επιπτϊςεισ των ερευνϊν για τθ
ςυνδυαςμζνθ προςοχι ςτθν αξιολόγθςθ των παιδιϊν με διαταραχζσ ςτο φάςμα
του αυτιςμοφ
Θα είναι ςε κζςθ να προςδιορίςουν ςτρατθγικζσ για αντιμετϊπιςθ των
ανεπαρκειϊν

2:30-4:00 Προϊκθςθ του Αυκόρμθτου Προφορικοφ Λόγου
Ένα από τα πλζον χαρακτθριςτικά ςτοιχεία του αυτιςμοφ είναι θ απουςία ςκόπιμθσ
επικοινωνίασ. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ, μποροφμε να διδάξουμε ςτα άτομα αυτά να
εντοπίηουν και να κατονομάηουν αντικείμενα, ενζργειεσ και γεγονότα. Ωςτόςο, το
πρόβλθμα ζγκειται ςτθ χριςθ εκ μζρουσ τουσ των γνϊςεων αυτϊν για να
επικοινωνιςουν τισ επικυμίεσ και ανάγκεσ τουσ. Ωσ επαγγελματίεσ, διαδραματίηουμε
ζνα ηωτικισ ςθμαςίασ ρόλο ςτθ βοικεια που προςφζρουμε ϊςτε να αναπτφξουν
ςυμβατικζσ και αποτελεςματικζσ δεξιότθτεσ επικοινωνίασ. Η δικι μασ ευκφνθ αρχίηει
με τθν ακριβι κατανόθςθ των πραγματικϊν δεξιοτιτων επικοινωνίασ των περιςτατικϊν
μασ. Επίςθσ, είναι εξαιρετικά ςθμαντικό να επιλζξουμε κατάλλθλουσ ςτόχουσ ςε ςχζςθ
με τθν ομιλία, το λόγο και γενικά τθν επικοινωνία. Πζραν τοφτου, μποροφμε
παράλλθλα να διευκολφνουμε τθν επικοινωνία προςφζροντασ ζνα κατάλλθλο
περιβάλλον. Το εργαςτιρι αυτό κα παρζχει μια επιςκόπθςθ των κεμάτων που
περιγράφονται πιο πάνω ςε ςυνδυαςμό με κάποιεσ ςτρατθγικζσ που ςυμβάλλουν ςτθν
προαγωγι τθσ αυκόρμθτθσ χριςθσ του προφορικοφ λόγου ςε άτομα με διαταραχζσ ςτο
φάςμα του αυτιςμοφ.
Εκπαιδευτικοί ςτόχοι:
Μετά τθν παρουςίαςθ, οι ςυμμετζχοντεσ κα είναι ςε κζςθ:


Να κατανοιςουν τα μακθςιακά χαρακτθριςτικά ςτον αυτιςμό που
ςυμβάλλουν ςε ανεπάρκειεσ ςτθν αυκόρμθτθ χριςθ του προφορικοφ λόγου
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Να ανακεωριςουν διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ που βαςίηονται ςε ςχετικζσ
ζρευνεσ και οι οποίεσ προάγουν τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν ςε παιδιά με
αυτιςμό



Να ανακεωριςουν διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ που βαςίηονται ςε ςχετικζσ
ζρευνεσ και οι οποίεσ ενιςχφουν τον κοινωνικό λόγο ςε παιδιά με αυτιςμό.

4:30-6:00 Προχωρϊντασ πζρα από τα Βαςικά: τρατθγικζσ Αντιμετϊπιςθσ
Γλωςςικϊν Δεξιοτιτων Ανϊτερου Επιπζδου

Περίλθψθ:
Παρά τα επιτεφγματα ςτθν ανάπτυξθ του λόγου και τθσ ομιλίασ, πολλά άτομα με
διαταραχζσ ςτο φάςμα του αυτιςμοφ εξακολουκοφν να αντιμετωπίηουν ςθμαντικζσ
δυςκολίεσ ςτθν κατανόθςθ και χριςθ του αφθρθμζνου και μθ-κυριολεκτικοφ λόγου.
Σχετικζσ ζρευνεσ ςτουσ τομείσ τθσ εκτελεςτικισ λειτουργίασ, τθσ κεωρίασ του νου και
τθσ κεωρίασ τθσ κεντρικισ ςυνοχισ μάσ παρζχουν ζνα πλαίςιο για να κατανοιςουμε
καλφτερα μερικζσ από αυτζσ τισ προκλιςεισ. Το εργαςτιρι κα παρζχει μια επιςκόπθςθ
των μοναδικϊν ανεπαρκειϊν που αφοροφν ςτθ χριςθ του λόγου υψθλότερου
επιπζδου. Θα παρουςιαςτοφν ςυγκεκριμζνεσ ςτρατθγικζσ που ζχουν ωσ ςτόχο να
βοθκιςουν τα άτομα με διαταραχζσ ςτο φάςμα του αυτιςμοφ να κάνουν ζνα βιμα
πζρα από τθν κατανόθςθ και χριςθ του βαςικοφ λόγου.
Εκπαιδευτικοί ςτόχοι:
Μετά το εργαςτιρι, οι ςυμμετζχοντεσ κα είναι ςε κζςθ:
1. Να προςδιορίςουν ςυγκεκριμζνεσ ανεπάρκειεσ ςτθν κατανόθςθ και χριςθ
αφθρθμζνου λόγου ςε άτομα με διαταραχζσ ςτο φάςμα του αυτιςμοφ
2. Να ςυηθτιςουν τα πορίςματα των ερευνϊν ςτουσ τομείσ τθσ εκτελεςτικισ
λειτουργίασ, τθσ κεωρίασ του νου και τθσ κεωρίασ τθσ κεντρικισ ςυνοχισ ςε
ςχζςθ με τθν ανάπτυξθ του αφθρθμζνου λόγου
3. Να περιγράψουν τρία τουλάχιςτον διαφορετικά προγράμματα που είναι ειδικά
ςχεδιαςμζνα ϊςτε να προάγουν τον αφθρθμζνο λόγο ςε άτομα με διαταραχζσ
ςτο φάςμα του αυτιςμοφ
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Κυριακι, 3 Νοεμβρίου 2013
9:00 11:00 Σα Δζκα πιο Κοινά Λάκθ που Κάνουμε όταν Εργαηόμαςτε με Παιδιά με
Διαταραχζσ ςτο Φάςμα του Αυτιςμοφ
Πζραν του 30% των παιδιϊν με αυτιςμό εξακολουκοφν να εμφανίηουν περιοριςμζνο
λειτουργικό λόγο, δυςκολίεσ με το δεκτικό και εκφραςτικό λεξιλόγιο κακϊσ κι ζνα
περιοριςμζνο φάςμα κοινωνικισ επικοινωνίασ. Για να μεγιςτοποιιςουμε το χρόνο
διαπαιδαγϊγθςθσ και να αποφφγουμε τα ςυνικθ λάκθ, είναι ςθμαντικό να
κατανοιςουμε τισ πλθροφορίεσ που λαμβάνουμε από διάφορεσ επιςτιμεσ,
περιλαμβανομζνθσ τθσ εφαρμοςμζνθσ ανάλυςθσ ςυμπεριφοράσ, τθσ
ψυχογλωςςολογίασ και τθσ γνωςτικισ ψυχολογίασ. Στο εργαςτιρι αυτό κα
ςυηθτιςουμε τα δζκα πιο κοινά λάκθ που κάνουμε ςυχνά όταν εργαηόμαςτε με παιδιά
με διαταραχζσ ςτο φάςμα του αυτιςμοφ, κα διαπιςτϊςουμε τισ αιτίεσ των
προβλθμάτων αυτϊν και κα προτείνουμε πικανζσ λφςεισ.

Εκπαιδευτικοί ςτόχοι:
Μετά τθν παρουςίαςθ, οι ςυμμετζχοντεσ κα είναι ςε κζςθ:
1. Να περιγράψουν τισ βαςικζσ ανεπάρκειεσ λόγου και ομιλίασ ςε άτομα με
διαταραχζσ ςτο φάςμα του αυτιςμοφ
2. Να ςυηθτιςουν τρία τουλάχιςτον βαςικά πρόςφατα πορίςματα από τθ
βιβλιογραφία που αφορά τισ ζρευνεσ για τον αυτιςμό και να τα ςυςχετίςουν με
τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςιμερα
3. Να εντοπίςουν τρία τουλάχιςτον κοινά λάκθ που κάνουν οι κεραπευτζσ όταν
εργάηονται με παιδιά με διαταραχζσ ςτο φάςμα του αυτιςμοφ και να
περιγράψουν τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ γίνονται τα λάκθ αυτά
4. Να ςυηθτιςουν τρεισ τουλάχιςτον πικανζσ ςτρατθγικζσ/λφςεισ για αποφυγι των
κοινϊν αυτϊν λακϊν.

11:30 – 1:30 Διαχείριςθ Περίπλοκων και Δφςκολων υμπεριφορϊν: Ο Ρόλοσ του
Λογοκεραπευτι
Περίλθψθ
Πολλά παιδιά με αυτιςμό επιδεικνφουν ζνα φάςμα περίπλοκων και δφςκολων
ςυμπεριφορϊν που ςυχνά περιορίηουν τθν πρόςβαςι τουσ ςε λιγότερο περιοριςτικά
περιβάλλοντα ενϊ παράλλθλα προβάλλουν εμπόδια ςτθ μάκθςθ. Οι ςυμπεριφορζσ
αυτζσ περιλαμβάνουν τθν πρόκλθςθ παρεμβάςεων όπωσ δθμιουργία κορφβων ι
επανάλθψθ ςκθνϊν διαλόγου από ζνα βίντεο μζχρι και επικίνδυνεσ ςυμπεριφορζσ
όπωσ επικετικότθτα και αυτοτραυματιςμόσ. Σχεδόν πάντοτε, οι ςυμπεριφορζσ αυτζσ
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εξυπθρετοφν κάποιου είδουσ επικοινωνιακι λειτουργία και εμφανίηονται με
μεγαλφτερθ ςυχνότθτα και ζνταςθ ςε άτομα με περιοριςμζνεσ δεξιότθτεσ επικοινωνίασ.
Το εργαςτιρι αυτό κα παρζχει μια επιςκόπθςθ του ρόλου που μπορεί να
διαδραματίςει ο λογοκεραπευτισ ςτα πλαίςια τθσ Λειτουργικισ Ανάλυςθσ
Συμπεριφοράσ (Functional Behavior Assessment) κακϊσ και τθσ ανάπτυξθσ Σχεδίου
Παρζμβαςθσ ςε Θζματα Συμπεριφοράσ (Behavior Intervention Plan). Θα γίνει μια
επιςκόπθςθ των ςτοιχείων τθσ Λειτουργικισ Ανάλυςθσ Συμπεριφοράσ και του Σχεδίου
Παρζμβαςθσ ςε Θζματα Συμπεριφοράσ. Επίςθσ, κα παρουςιαςτεί θ Εκπαίδευςθ ςτθ
Λειτουργικι Επικοινωνία (Functional Communication Training). Θα ςυηθτθκοφν ακόμθ
ςτρατθγικζσ για προλθπτικι αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ εντόσ των
ςυνεδρίων λογοκεραπείασ.
Εκπαιδευτικοί ςτόχοι:
Μετά τθν παρουςίαςθ, οι ςυμμετζχοντεσ κα είναι ςε κζςθ:
1. Να περιγράψουν τα ςτοιχεία μιασ Λειτουργικισ Ανάλυςθσ Συμπεριφοράσ και
ενόσ Σχεδίου Παρζμβαςθσ ςε Θζματα Συμπεριφοράσ
2. Να ςυηθτιςουν τισ πιο κοινζσ λειτουργίεσ των ςυμπεριφορϊν
3. Να περιγράψουν τθν Εκπαίδευςθ ςτθ Λειτουργικι Επικοινωνία
4. Να προςδιορίςουν ςτρατθγικζσ προλθπτικισ διαχείριςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ
κατά τθν παροχι λογοκεραπείασ ςε παιδιά με διαταραχζσ ςτο φάςμα του
αυτιςμοφ.

6

