Przykładowe postępy w terapii
Nieformalnie
Dziewczynka, 4 lata, uczęszcza do
przedszkola
Pomoc nauczyciela nawiązuje relacje
z dzieckiem w przedszkolu przez
zajęcia niewerbalne i upewnia
dziewczynkę, że nie musi mówić - że
poczeka aż będzie gotowa. Personel
przedszkola częściej komentuje niż
zadaje pytania i wyjaśnia dziecku, że
może skinąć głową lub pokazać.

Pomoc nauczyciela włącza dziecko
w zabawy dźwiękonaśladowcze
oraz z instrumentami muzycznymi
w małej grupie, dochodząc do gry
na flecie.

Mama zostaje z dzieckiem w przedszkolu
i zachęca do mówienia podczas zabawy najpierw, kiedy są same, a potem z innym
dzieckiem poza główną salą. Pomoc
nauczyciela stopniowa dołącza do
zabawy, ale unika bezpośrednich zwrotów
do dziecka.

Pomoc nauczyciela coraz bardziej
angażuje się w gry, a kiedy dziecko
z nim rozmawia – matka stopniowo
się wycofuje.
Pomoc nauczyciela zaprasza inne
dzieci i pracowników przedszkola do
wspólnej zabawy w innej sali.
Kiedy dziecko jest swobodne, pomoc
wycofuje się.
Później, w przypadku zmiany
nauczyciela wskazane jest, aby nowy
nauczyciel odwiedził grupę
Matka i pomoc nauczyciela przenoszą
zabawy z tą samą grupą dzieci do sali
przedszkolnej. Kiedy dziecko czuje
się komfortowo i rozmawia
swobodnie, mama opuszcza na chwilę
salę.

Ponieważ dziecko będzie chodzić
do zerówki w tym samym zespole,
pomoc nauczyciela zabiera małą
grupę dzieci i odwiedza klasę “0”.
Pomoc nauczyciela pomaga dziecku
w czasie wycieczki.
Koordynator = nauczyciel dodatkowy

Etapy swobodnego
mówienia

Program małych kroków
Chłopiec, 7 lat, skierowany do logopedy z
podejrzeniem zaburzeń mowy.

1 Brak komunikacji

2. Udział

Logopeda zdobywa zaufanie dziecka w gabinecie
diagnozując za pomocą niewerbalnych zadań oraz
wyjaśnia, dlaczego mówienie jest trudne.
Wyznaczony nauczyciel nawiązuje z dzieckiem
dobrą relacje w szkole.

3. Komunikacja bez
mówienia
5. Niewerbalne dźwięki

Poza rozśmieszaniem dziecka, możesz pominąć ten
krok

Mowa w zasięgu
słuchu nowej osoby
4. Mówienie przez
rodzica

Dziecko dostaje naklejki za granie w gry z mama,
podczas gdy logopeda jest nieobecny w gabinecie.
Grają z logopedą w zgadywanki używając
“Gadających Puszek”. Logopeda wchodzi do
pokoju, kiedy dziecko liczy.

4/6 Pojedyncze słowa z
nową osobą
7. Zdania z nową osobą

Mówienie do większej
ilości nowych osób

Mówienie w innym
miejscu

Mówienie w większej
ilości innych miejsc

Na zajęciach dziecko z logopedą przechodzą od
wyliczanek do zdań. Zakończenie diagnozy
logopedycznej.
Matka opuszcza gabinet, kiedy dziecko swobodnie
rozmawia z logopedą sam na sam. Zajęcia powinna
być powtórzone w szkole (idź do etapu 9).

W pustej klasie szkolnej za pomocą gier
wymagających mówienia, nauczyciel dodatkowy
zaczyna rozmawiać z dzieckiem, a logopeda się
wycofuje. Nauczyciel dodatkowy powtarza gry na
przerwie, początkowo sam, a potem z innymi
dziećmi, które wybrał chłopiec. Wychowawca też
musi być wprowadzony, ale nie należy oczekiwać,
że dziecko będzie mówić w klasie, póki więcej
osób nie usłyszy jego głosu.
Dziecko rozmawia z logopedą w pustej klasie po
zajęciach szkolnych. Mama jest obecna przez część
spotkania (przejdź do etapu 8).
Kiedy dziecko przestaje się bać, że zostanie
podsłuchane przez inne osoby, nauczyciel
dodatkowy kieruje zajęcia do klasy szkolnej, na
boisko i na stołówkę.
Nie ma potrzeby pracy logopedy w szkole, poza
wskazówkami dotyczącymi zadań dla dziecka,
kiedy nabierze pewności siebie.
Koordynator 1 = logopeda
Koordynator 2 = nauczyciel dodatkowy
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