Já DOKÁŽU komunikovat. Tady jsou pokyny, jak mi můžete pomoci
Prosím, nechte tyto pokyny upevněné na m AAK pomůcce!
Toto nedělejte
Nečekejte, že budu vědět, jak mám komunikovat, aniž byste mi nejdříve
UKÁZALI, JAK TO MÁM DĚLAT

Toto dělejte
JDĚTE MI PŘÍKLADEM, JDĚTE MI PŘÍKLADEM, JDĚTE MI PŘÍKLADEM
Nejdřív mi ukažte, předveďte, co mám dělat, pak teprve můžete chtít,
abych to dělal.

NEMLUVTE tak moc, že zapomenete nechat mluvit mě.

PŘEDPOKLÁDEJTE, ŽE MOHU KOMUNIKOVAT. Já to zvládnu!

NEPOBÍZEJTE mě každou vteřinu. Potřebuju čas.

Před tím, než mě znovu pobídnete, POČKEJTE alespoň 10 – 20 sekund.
V duchu počítejte!

NEUČTE mě POUZE žádat o něco nebo sdělovat pouze to, co chci a
potřebuju. Potřebuji říci mnoho jiných věcí.
NEBERTE mi můj přístroj, i když nespolupracuji. Je to můj hlas!

NEZAŘAZUJTE do systému slova, která nejspíš znovu nepoužiji.

NEBRAŇTE mi stále ve „žvatlání“ neboli prozkoumávání mého přístroje tím,
že mačkám různá tlačítka. Potřebuji čas se s přístrojem naučit.
NEPŘESUNUJTE mi symboly. Potřebuju, aby zůstaly na stejném místě,
abych si mohl vytvořit motorický plán.
NENECHÁVEJTE mi můj systém ve stole, skříňce nebo v batohu
NEČEKEJTE, že budu hned mluvit ve větách. Nikdo nemluví ve větách, když
se teprve učí mluvit!

DODRŽUJTE jasnou posloupnost, postupujte po bodech tak, jak potřebuji
(Zde je příklad z Výuky environmentální komunikace – Dr. George Karlan)
1) Pauza. Věnujte mi pozornost. Pauza
2) Klaďte mi DOPLŇOVACÍ otázky (na které se odpovídá větou,
nikoli ano/ne). Pauza
3) Dejte mi dílčí nápovědu. Pauza.
4) Vyžadujte mou reakci. Pauza
5) Ukažte mi to celé. Pauza
Dejte mi vědět, co jste slyšeli a pak předveďte, co můžu přidat.
NAUČTE mě řídit procesy, mít připomínky, odmítat věci a další. Kromě
toho, co chci a potřebuju, bych rád sděloval své myšlenky, obavy, strachy a
radosti. Potřebuju si najít kamarády a naučit se číst a psát.
DEJTE mi JÁDROVOU SLOVNÍ ZÁSOBU včetně sloves, popisných slov a
funkčních slov … NE JENOM PODSTATNÁ JMÉNA!
BAREVNĚ mi ODDĚLTE slovní druhy.
ZAJISTĚTE, abych měl ke všem svým slovům NEUSTÁLE přístup.
ZAJISTĚTE podporu jazykového vstupu. POUŽÍVEJTE SYMBOLY, když se
mnou mluvíte!
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