Ερωτήσεις για αξιολόγηση μέρους 2 :
Τι σημαίνει ABA;

● Είναι ακρωνύμιο της Applied Behavior
Analysis-Εφαρμοσμένης Ανάλυσης
Συμπεριφοράς και είναι εφαρμοσμένη επιστήμη
η οποία προέρχεται από την Ανάλυση της
Συμπεριφοράς.
● Είναι ένα εργαλείο για την αλλαγή της μη
αποδεκτής συμπεριφοράς .
(αποδεκτές όλες οι απαντήσεις)

Ο κύριος ρόλος της ABA –
Εφαρμοσμένη Ανάλυση
Συμπεριφοράς

● Διαχείριση συμπεριφοράς,
● Γλωσσικές ικανότητες,
● Γνωστικές ικανότητες,
● Ακαδημαϊκές ικανότητες.
(μια απάντηση αποδεκτή )

To σκεπτικό της ABA είναι η
κοινωνική συμπεριφορά που
αφορά σε:

● Σχολικές δεξιότητες
● Κοινωνικές δεξιότητες
● Δεξιότητες επικοινωνίας
● Ικανότητες Προσαρμοστικότητας
(αποδεκτές όλες οι απαντήσεις)

Μορφές Ενθάρρυνσης

Κοινωνική
Αισθητηριακή (αιώρες, τραμπολίνα, κλπ.)
Απτή (πλαστελίνη, μπάλες, κλπ.)
Κινητική/Δυναμική (δραστηριότητα, παιχνίδι,
κίνηση/περπάτημα).
(αποδεκτές όλες οι απαντήσεις)

Ποιο είναι το νόημα της
εκπαιδευτικής διαδικασίας
στην ανάλυση της
συμπεριφοράς (Chaining);

Αφού μαζέψει το
συμφωνημένο αριθμό
αυτοκόλλητων το παιδί
επιβραβεύεται με :






A H εφαρμογή μιας σειράς ενεργειών με στόχο την
επίτευξη της επιθυμητής συμπεριφοράς (στόχο).
B Η ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε ή να κατανοούμε
την δική μας νοητική κατάσταση και των άλλων, τις
σκέψεις, τα πιστεύω, το συλλογισμό, τα συμπεράσματα,
τα συναισθήματα, τις προθέσεις και τις ανάγκες με βάση
την παρατήρηση της συμπεριφοράς, των συνθηκών και
της συμπερασματολογίας.
Γ Η συμπεριφορά-στόχος χωρίζεται σε βήματα που
ενισχύουν σταδιακά την επιθυμητή συμπεριφορά.
(αποδεκτή μια απάντηση)
● Ένα βραβείο,
● Ένα σύστημα ανταλλάγματος (token),
● Γλυκά,
● Ευχαριστώ,
● Αγκαλιές,
● Χειροκρότημα,
● Παιχνίδι.
(αποδεκτές όλες οι απαντήσεις)

Χρειάζεται να συλλεχθούν
πληροφορίες για το
Ερωτηματολόγιο ή τη
Συνέντευξη με τους γονείς
σχετικά με:

●
●
●
●
●
●
●

τη συμπεριφορά του παιδιού στο σπίτι ,
τη συμπεριφορά σε διαφορετικό περιβάλλον,
τα ενδιαφέροντα του παιδιού ,
τα ερεθίσματα του παιδιού,
τη σχέση με τα άλλα παιδιά,
τις σχέσεις με άλλους ενήλικες ,
τη συμπεριφορά εκτός σπιτιού.

(αποδεκτές όλες οι απαντήσεις)

PECS – Σύστημα
Επικοινωνίας με Ανταλλαγή
Εικόνων

● Είναι ένας τρόπος εργασίας που χρησιμοποιεί
εργαλεία IT για την ενίσχυση της μάθησης, της
επικοινωνίας και της συμμετοχής σε αυτούς τους
τομείς γνώσεων.
● Είναι μια από τις στρατηγικές που
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του όρου
Alternative Augmentative Communication
(όρος που περιγράφει διάφορους μεθόδους
επικοινωνίας), αλλά ειδικεύεται σε παιδιά με
διαταραχή του αυτιστικού φάσματος.
● Είναι ένας όρος που περιγράφει όλες τις μεθόδους
επικοινωνίας που βοηθούν άτομα με κάποια
δυσκολία να χρησιμοποιήσουν τα πιο
συνηθισμένα κανάλια επικοινωνίας, και πάνω απ΄
όλα τη γλώσσα και τη γραφή, για να
επικοινωνήσουν καλύτερα.
(αποδεκτή μια απάντηση)

Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος –
βήμα-βήμα

Ποια είναι η σειρά των δραστηριοτήτων ;
1. Εδραίωση
2. Υποβολή προτάσεων
3. Επιλογή
4. Ευκαιρίες υλοποίησης
5. Ενίσχυση
(Σωστή σειρά : 1. Υποβολή προτάσεων, 2. Ενίσχυση, 3.
Επιλογή, 4. Ευκαιρίες υλοποίησης, 5. Εδραίωση)

Το ABC- AntecedentBehavior-Consequences
αναφέρεται σε:

Επιλέξτε τις σωστές περιγραφές για AntecedentBehavior-Consequences:
- Πως συμπεριφέρεται το παιδί
- Η πράξη ή η αντίδραση που ακολουθεί τη
συμπεριφορά
- Τα γεγονότα, η ενέργεια ή οι συνθήκες πριν την
συμπεριφορά.
(Σωστό :

Antecedent - τα γεγονότα, η πράξη ή οι συνθήκες πριν τη
συμπεριφορά
Behavior – Η συμπεριφορά/πως συμπεριφέρεται το παιδί
Consequences (Συνέπειες) - Η πράξη ή η αντίδραση που
ακολουθεί τη συμπεριφορά.)

Η bold γραμματοσειρά υποδεικνύει τη σωστή απάντηση.
Διάρκεια μέρους 2. - 40 ώρες.

