Copilul tău a fost
diagnosticat cu autism
sau alta disabilitate
de dez voltare?
Există
diverse
opţiuni
de
tratament și terapii disponibile
pentru dumneavoastră şi copilul
al cărui părinte sau educator
sunteți. Alegerea poate fi uneori
copleşitoare. Este important să
optați pentru un tratament sau
metodă de lucru fundamentată pe
studii și cercetari care îi dovedesc
eficacitatea.
Mulţi copii cu autism sau alte
dizabilităţi de dezvoltare au frecvent
dificultăţi de comunicare. În lipsa
unui mod adecvat de a interacţiona
cu mediul lor, aceștia se pot angaja
în comportamente nedorite. De
aceea, este foarte important și
necesar ca ei să înveţe cum să
comunice. Studiile demonstrează
că odată ce copilul dobândeşte
un mijloc eficient de comunicare,
comportamentele nedorite se vor
diminua.
Experimentând PECS împreună cu
copilul dumneavostră veţi putea
aprecia puterea comunicarii!

Servicii oferite

(la domiciliu/sediu și la distanță)

Pentru familii:
. PECS Start-Up (consultanță și incepere PECS)
. PECS Check-Up (supervizare PECS)

Autismul
şi

Comunicarea

Pentru școli și organizaţii:
. PECS Start-Up (consultanță și incepere PECS)
. PECS Check-Up (supervizare PECS)
. Împlementarea claselor PECS
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Învaţă-l să comunice

Ce este PECS?

Comunicarea este cheia succesului. În
cele mai multe cazuri, copiilor afectaţi de
autism şi alte dizabilităţi le este dificil să
vorbească. Astfel, va trebui să exploraţi alte
sisteme/forme de comunicare, însă fără a
neglija dezvoltarea vorbirii. Căutând cea
mai potrivita strategie pentru a-l învăța pe
copilul dumneavoastră să comunice, este
important să optați pentru aceea care îl va
determina să inițieze comunicarea.

Sistemul de Comunicare prin Schimbul
de Pictograme - PECS este un protocol ce
conţine şase faze. Pornind de la faptul că
imaginile sunt simboluri universal înțelese
copilul va învăţa să inițieze comunicarea
oferind o pictogramă în schimbul obiectului
din imagine. Abilitățile se extind sistematic
pentru a include discriminarea vizuală,
structura de propoziție, folosirea atributelor
şi comentarea. Dintre copiii care au utilizat
PECS, o mare parte au început să vorbească
spontan sau să folosească sisteme de voce.

Copilul va fi extrem de motivat să ceară
lucruri/obiecte preferate dacă va învăța
că actul comunicării are ca rezultat acțiuni
pozitive. In contextul in care copilului
dumneavoastră îi plac filmele, cărţile,
dulciurile, etc. primul pas spre comunicare
este să îl învăţați cum să ceară aceste lucruri.
Pe măsură ce copilul dumneavoastră își
însușește eficient aceste abilități, funcţia de
comunicare se va extinde ajungând până la
comentarea evenimentelor noi ce apar în
mediu.
Utilizând principiile de mai sus, Andy Bondy
(PhD) şi Lori Frost (MS/CCC-PSL) au creat un
instrument dinamic și unic de comunicare
pentru a preda aceste abilităţi.

Cele șase faze sunt:
Faza I

Schimbul fizic al pictogramei

Faza II

Distanţa şi Perseverența

Faza III

Discriminarea Vizuală

Faza IV

Structura Propoziţiei
Atributele
Extinderea structurii propozitiei

Faza V

Răspunsul la întrebare

Faza VI Comentariul

Unde pot afla mai multe
despre PECS?
Pyramid Educational Consultants România
oferă o gamă largă de opţiuni de consultanță
şi formare profesională pentru specialiști şi
părinţii copiilor cu autism şi alte dizabilităţi.
Pyramid este un grup de profesionişti bine
instruiţi și dedicați pentru a oferi servicii de
înaltă calitate.
Cursurile şi consultanța se concentrează pe
învațarea inițierii comunicării şi crearea de
medii educaţionale eficiente. Noi prezentăm
un amestec unic al unui spectru larg al
Analizei Comportamentale Aplicate - ABA,
punând accent pe dezvoltarea abilităţilor
de comunicare funcțională.
Pyramid Education Consultants este
sursa exclusivă pentru PECS şi Abordarea
Piramidală a Educaţiei.
Puteți să ne contactați pentru a programa
servicii de consultanță, supervizare sau participare la curs.

Consultant PECS
Lili Covaci

Sistemul de Comunicare prin Schimbul de
Pictograme - PECS, îl va învăţa pe copilul
dumneavoastră să inițieze comunicarea,
să ceară lucruri şi, în cele din urmă, să facă
comentarii.

mobil: 0723 671338
mail: lcovaci@pecs.com
web: www.pecs-romania.com
www.pecs.ro

PECS a fost dezvoltat in anul 1985 și este
o metodă bazată pe dovezi, susţinute de
cercetari din întreaga lume.

Imaginați-vă copilul comunicând!

