Λογοθεραπευτική Ενισχυτική και Θεραπευτική Παρέμβαση
Attention Autism
Περιγραφή Προγράμματος
Το Attention Autism είναι ένα εξειδικευμένο ομαδικό θεραπευτικό πρόγραμμα. Είναι ένα μοντέλο παρέμβασης
τεσσάρων σταδίων που σχεδιάστηκε από την Gina Davies (εξειδικευμένη λογοπαθολόγο), έχοντας υπόψη τα
παιδιά που παρουσιάζουν ΔΑΦ
Στάδιο 1: Εστίαση της Προσοχής.
Στάδιο 2: Διατήρηση της προσοχής.
Στάδιο 3: Εναλλαγή της Προσοχής και
Στάδιο 4: Εστίαση, διατήρηση και εναλλαγή της προσοχής, περιλαμβάνοντας μία μετάβαση σε ένα ανεξάρτητο
εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Μέσω αυτού του προγράμματος οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα, δουλεύουν με ενθουσιασμό και ευχαρίστηση,
έχοντας κίνητρο τη δημιουργικότητα.
Η εκπαίδευση εστιάζει στις πρακτικές πτυχές της παρέμβασης, στην ικανότητα του παιδιού να δουλεύει σε
ομάδα και να προσφέρει μία ακαταμάχητη πρόσκληση για μάθηση.
Περαιτέρω εμπλέκει την διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους η ανάπτυξη της επικοινωνίας να ενισχυθεί
καθώς και να «καλλιεργηθεί» κατά τη διάρκεια των συνεδριών, εξασφαλίζοντας ότι οι ανάγκες των παιδιών
μπορούν να καλυφθούν με ευαισθησία, είτε το παιδί βρίσκεται σε προ-λεκτικό στάδιο, είτε η επικοινωνία είναι μηλεκτική.
Η παρέμβαση εστιάζει στη δύναμη της κοινής συνδιαλλαγής επιθυμητών/καλών στιγμών με στόχο την
καλλιέργεια της δεσμευμένης μάθησης και των σχέσεων, με εμπιστοσύνη, όπου η αλληλεπίδραση, και η
μάθηση μπορούν να ανθίσουν.

Στόχος Προγράμματος /Αναμενόμενο όφελος:
Το Attention Autism στοχεύει στην ενίσχυση των ικανοτήτων της Προσοχής, της Επικοινωνίας και της Κοινωνικής
Αλληλεπίδρασης των μαθητών.
Ο κύριος στόχος είναι να καλλιεργηθεί η λειτουργική κοινωνική επικοινωνία, η κατανόηση και η
αυθόρμητη επικοινωνία.
Αναλυτικά το πρόγραμμα στοχεύει:

 στο «δέσιμο» με τα παιδιά με ΔΑΦ/ αυτισμό
 στην εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό να εστιάσουν, να διατηρήσουν και να εναλλάξουν την προσοχή

τους
 στην εκπαίδευση, ενθάρρυνση και υποστήριξη της επικοινωνίας των παιδιών
 στην καλλιέργεια των μαθησιακών ικανοτήτων
 στην ενσωμάτωση των πρώιμων ικανοτήτων αλληλεπίδρασης στην ομάδα
 στην προσαρμογή των επίπεδων διέγερσης/διάσπασης σε ένα ομαδικό πλαίσιο
 στο να μοιραστούμε καλές στιγμές με την ομάδα παιδιών, σε πολύ ελκυστικές δραστηριότητες που

χτίζουν σχέσεις και εμπιστοσύνη
Επίσης, το πρόγραμμα προσφέρει:
 δυναμικές επικοινωνιακές ικανότητες, μέσω οπτικής υποστήριξης
 προσαρμοσμένη και τροποποιημένη γλώσσα για την ενίσχυση της κατανόησης και της αυθόρμητης

εκφραστικής επικοινωνίας
 δέσμευση ως θεμελιώδη τεχνική για την αντιμετώπιση των συμπεριφοριστικών προβλημάτων
 τεχνικές που ενθαρρύνουν τα παιδιά να αναπτύξουν ικανότητες αυτό-ελέγχου
 δραστηριότητες που εμπνέουν την προσοχή των παιδιών και κινητοποιούν την επικοινωνία
 τεχνικές και δραστηριότητες που στοχεύουν τόσο σε ατομικούς, αλλά και σε ευρύτερους σχολικούς

στόχους
 δημιουργία καλών κοινών αναμνήσεων που υποστηρίζουν τη δημιουργία καλών σχέσεων, την

επικοινωνία και τη μάθηση
 δημιουργία συναρπαστικών και χαρούμενων στιγμών μαζί – ο καλύτερος τρόπος μάθησης για

όλους!

Εβδομαδιαία Διάρκεια Προγράμματος
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται μια φορά την εβδομάδα σε κάθε επιλεγμένη ομάδα.(τα θετικά αποτελέσματα
είναι σχεδόν άμεσα και υποσχόμενα στην άμεση ενίσχυση των αδυναμιών που παρουσιάζει
εξατομικευμένα το κάθε παιδί με εμφανή διάγνωση ΔΑΦ, για αυτό είναι καλά να σημειωθεί ότι και άλλες
ομάδες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το αναφερόμενο πρόγραμμα)

