3.1.1 ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το εργαλείο αυτό απευθύνεται σε παιδιά με γλωσσικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές
διαταραχές, διαταραχές αυτιστικού συνδρόμου και άλλες ειδικές ανάγκες.
ΣΤΟΧΟΣ είναι να βοηθηθούν τα παιδιά να προσαρμοστούν στο περιβάλλον, να επικοινωνήσουν
με τους εκπαιδευτές, τους γονείς, να διαχειριστούν τα συναισθήματα, τη συμπεριφορά τους, να
αναπτύξουν διάφορες γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες..
ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Χρειάζονται κάρτες για την επικοινωνία, τη διαχείριση (αυτό-έλεγχος) των
συναισθημάτων και τη συμπεριφορά, σχεδιασμός των δραστηριοτήτων (προγράμματα), οργάνωση
των μαθημάτων, ανάπτυξη των δεξιοτήτων της καθημερινότητας.
Με τη χρήση καρτών το παιδί μαθαίνει να εκφράζει τις επιθυμίες και τις ανάγκες του. Τα εργαλεία
που χρειάζονται για τις εργασίες μπαίνουν σε ένα ντοσιέ με τη σειρά των εργασιών, τα βραβεία
δίνονται πάντα στο τέλος. Οι σελίδες του ντοσιέ πρέπει να έχουν το ίδιο χρώμα. Ακολουθείται η
ίδια διαδικασία όπως και στο ντοσιέ με τις κάρτες, τα εργαλεία τοποθετούνται στο τραπέζι για να
γίνουν οι εργασίες σύμφωνα με το πρόγραμμα : η μια μετά την άλλη, από αριστερά προς τα δεξιά.
Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, να μιλάτε καθαρά στο παιδί. Κάθε εργασία διαθέτει μια
λεκτική οδηγία η οποία αποτελείται από 2-3 λέξεις. Όταν ένα παιδί εκτελεί μια εργασία, θα πρέπει
να επαινείται για την επιτυχία του, αλλά εάν η εργασία δεν ολοκληρωθεί σωστά, πρέπει να
αντιδράτε ήρεμα. Εάν η εργασία είναι καινούργια χρειάζεται να βοηθήσετε το παιδί. Να
ελαττώνετε τη βοήθεια σας κάθε φορά που επαναλαμβάνετε μια εργασία. Η εκπαίδευση στηρίζεται
στην υποστήριξη και την ανταμοιβή. Το παιδί πρέπει να καταλάβει ότι θα εμψυχωθεί μετά την
ολοκλήρωση της εργασίας.
Οι εικόνες φτιάχνονται από μια μητέρα της οποίας το παιδί παρακολουθεί μια ειδική ομάδα στο
νηπιαγωγείο. Η μητέρα συμφωνεί να συνεργαστεί επειδή θέλει να βοηθήσει το παιδί της να
προσαρμοστεί στο περιβάλλον, να βελτιωθεί και να μάθει να επικοινωνεί με τους ενήλικες και τους
συνομήλικους. Οι εικόνες χρησιμοποιούνται και στο σπίτι με το παιδί τους, ώστε να διασφαλιστεί η
πρόοδος των δραστηριοτήτων.

