ما هو برنامج

؟

علمني كيف أتواصل هو برنامج تدريبي لألمهات األطفال املشخصني باضطراب طيف التوحد أو
األطفال الذين يعانون من ضعف يف مهارات التواصل والتفاعل االجتماعي.

ماهي فكرة الربنامج؟
تدريب األهل يعترب خطوة مهمة وأساسية يف برامج التدخل املبكر وكثري من الدراسات اثبتت
اهميته وفاعليته يف تطوير مهارات التواصل لدى األطفال ضعيفي التواصل
فكرة الربنامج تقوم على تدريب األمهات على كيفية تطوير مهارات التواصل من خالل الروتني
اليومي بشكل تفاعلي ممتع  ،بحيث توفر األم لطفلها تدريب مستمر ومسلي مبني على أسس
علمية من خالل الروتني اليومي بأسلوب سهل وبسيط ومالئم لبيئتنا العربية

ماهي مدة الربنامج؟
الربنامج عبارة عن  16ساعة تدريب مقسمة على:
•

 6جلسات لألمهات واألخصائيات دون أطفال

•

جلسة تقيم فردية للطفل مع أسرته

من هم الفئة املستهدفة؟
•

أهالي األطفال املشخصني ب (اضطراب طيف التوحد  -سمات التوحد – ضعف التواصل
والتفاعل االجتماعي) والتي ترتاوح أعمارهم ما بني  8-2سنوات

•

أخصائيات التخاطب – معلمات الرتبية الخاصة – أخصائيات علم نفس ( 5مقاعد)

شروط الربنامج؟
جلسات برنامج علمني أتواص ل مرتابطة وتعتمد على تعّلم املهارات بشكل تدريجي ،لهذا من أهم
شروط االلتحاق بالربنامج هو االلتزام بحضور الربنامج كامالً

الجلسة األوىل (االنتباه والتفاعل)
•

ماهي نقاط القوة والضعف لدى طفلي

•

كيف أجعل طفلي ينتبه ويتفاعل معي

•

كيف أختار الهدف املناسب لطفلي

•

كيف ألعب واستمتع مع طفلي

الجلسة الثانية (تلبية األوامر وفهم اللغة)
•

كيف أتغلب على مزاجية وعناد طفلي

•

كيف أدرب طفلي على تلبية األوامر

•

كيف أساعد طفلي ليستجيب لجميع
األشخاص من حوله ويف مواقف مختلفة

الجلسة الثالثة (تلبية األوامر وفهم اللغة)
•

كيف أجعل طفلي يفهمني عندما أتحدث معه

•

كيف استخدم األناشيد لتعليم طفلي

•

كيف أستخدم الصور ألساعد طفلي ليفهم علي

•

األساسيات التي يجب على الطفل فهمها
قبل أن يتكلم

والتعبي)
الجلسة الرابعة (الطلب
ر
•

كيف أساعد طفلي ليطلب بطريقة أفضل

•

كيف أطور مهارة التأشري لدى طفلي

•

كيف أساعد طفلي ليطلب باستخدام الصور

•

كيف أطور مهارات طفلي اللغوية

•

كيف أساعد طفلي ليوظف الكلمات التي يعرفها

•

كيف أساعد طفلي ليتحدث مع اآلخرين

الجلسة الخامسة (اللعب والتقليد)
•

كيف أساعد طفلي ليلعب باأللعاب بشكل أفضل

•

كيف أساعد طفلي ليلعب مع األطفال

•

كيف أطور مهارات اللعب التخيلي

•

كيف أُوجه األطفال ليلعبوا مع طفلي

•

كيف أساعد طفلي ليقلد اآلخرين

جلسة فردية لألم والطفل وباق أفراد العائلة يتم فيها تطبيق عمل لما تم تدريبه خالل الجلسات السابقة
الجلسة السادسة (الخطة وربط جميع األهداف)
•

كيف أطبق جميع أهداف التواصل يف حياتي اليومية  +توزيع الخطة الفردية

