
 

 

 

 

  TO WORKSHOP 

Οι εταιρίες Stark & Watson και TalkTools σας καλωσορίζουν στο διήµερο  Workshop µε θέµα     
¨Εκπαίδευση στη Λειτουργική Λεκτική Επικοινωνία µη Οµιλούντων Ατόµων µε Αυτισµό και 
Σχετικές Διαταραχές: Applied Behavioral Analysis Εφαρµοσµένη Ανάλυση Συµπεριφοράς 
(A.B.A.) και Oral Placement Therapy (OPT)¨ που πρόκειται να διεξαχθεί στις 28 – 29 Ιουνίου 2014, στο 
Stratos Vassilikos Hotel, στην Αθήνα. 

Η ανάπτυξη της λειτουργικής λεκτικής επικοινωνίας σε µη οµιλούντα άτοµα µε Αυτισµό µπορεί να αποτελέσει 
µια από τις µεγαλύτερες επαγγελµατικές προκλήσεις για ένα Λογοθεραπευτή ή  έναν Αναλυτή Συµπεριφοράς, 
ειδικά όταν τα άτοµα αυτά δεν ανταποκρίνονται σε κλασσικές θεραπευτικές προσεγγίσεις. Εξίσου δύσκολη 
µπορεί να είναι και η συνεργασία µε άτοµα µε δυσκολίες συµπεριφοράς.  

Στο Workshop αυτό θα παρουσιαστεί µια συστηµατική προσέγγιση εκπαίδευσης ατόµων που δεν είναι σε θέση 
είτε να µιλήσουν (non verbal), είτε να µιµηθούν (non imitative). Πρόκειται για ένα Ολοκληρωµένο 
Πρόγραµµα το οποίο εφαρµόζει βασικές αρχές Εφαρµοσµένης Ανάλυσης Συµπεριφοράς (A.B.A.) και Μυο–
λειτουργικής Π αρέµβασης (Oral Placement Therapy). Όσον αφορά στους Αναλυτές Συµπεριφοράς, το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα τονίζει τη σηµασία της εφαρµογής, βάσει ιεραρχίας, συγκεκριµένων τεχνικών, µε 
σκοπό να βελτιωθεί η τοποθέτηση των αρθρωτών για οµιλία και σίτιση. Όσον αφορά στους Λογοθεραπευτές, 
το πρόγραµµα αυτό παρουσιάζει τις τεχνικές που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της Εφαρµοσµένης Ανάλυσης 
Συµπεριφοράς µε σκοπό να αναπτυχθεί στο µέγιστο βαθµ ό η  λειτουργική λεκτική επικοινωνία 
χρησιµοποιώντας τεχνικές βασισµένες στην αρχή της θετικής ενίσχυσης. Το Workshop καθοδηγεί όλους τους 
συµµετέχοντες σε ένα πλήρες πρόγραµµα, το οποίο ξεκινά µε την ανάπτυξη της συνεργασίας και 
ολοκληρώνεται µε την ανάπτυξη του λειτουργικού λεξιλογίου.  

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα προβληθούν video εφαρµογής των συγκεκριµένων τεχνικών.  

Η γλώσσα του Workshop είναι η αγγλική µε δυνατότητα ταυτόχρονης Διερµηνείας στα Ελληνικά. 

   ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Στο Workshop θα παρουσιαστούν οι παρακάτω θεµατικές ενότητες:  

§ Ανάπτυξη εµπιστοσύνης  µεταξύ θεραπευτή και ατόµων που παρουσιάζουν δυσκολίες συµπεριφοράς 
§ Εφαρµοσµένη Ανάλυση Συµπεριφοράς σε συνδυασµό µε τεχνικές αγγίγµατος – αφής και τοποθέτησης 
αρθρωτών για εκµάθηση λειτουργικής οµιλίας σε άτοµα µε Αυτισµό 

§ Τεχνικές  Εφαρµοσµένης Ανάλυσης Συµπεριφοράς για την ανάπτυξη της οµιλίας 
§ Αρχές της Εφαρµοσµένης Ανάλυσης Συµπεριφοράς. Δηµιουργία κινήτρου, ενίσχυση και µίµηση κίνησης. 
Ανάπτυξη Λεκτικής Επικοινωνίας 

§ Αξιολόγηση µη οµιλούντων ατόµων µε υποβόσκοντα ελλείµµατα στοµατο-κινητικού µηχανισµού ή  / και 
κινητικού προγραµµατισµού, τα οποία χρίζουν αποκατάστασης 

§ Εκµάθηση και εφαρµογή συγκεκριµένων τεχνικών ανάλυσης δραστηριοτήτων µε σκοπό την αξιολόγηση από 
τον θεραπευτή και την επιλογή του κατάλληλου πρωτοκόλλου ιεραρχίας OPT (Oral Placement Therapy)  σε 
άτοµα µε Αυτισµό 

§ Σύνδεση ανάµεσα στις δεξιότητες τοποθέτησης αρθρωτών και τις µυο-κινητικές πτυχές της οµιλίας 
§ Εφαρµογή συγκεκριµένων τεχνικών µε διαβάθµιση τοποθέτησης αρ θρωτών  µε σκοπό την αναχαίτιση 
ελλειµµάτων στοµατο-κινητικού µηχανισµού, σε άτοµα που δεν ανταποκρίνονται σε παραδοσιακές 
θεραπευτικές τεχνικές 

§ Τεχνικές Μετάβασης  από την στοµατική µυο-λειτουργικη ενίσχυση στην λειτουργική οµιλία 
§ Ιεραρχίες OPT  για την ανάπτυξη θεµελιωδών µυο-κινητικων  ικανοτήτων για την παραγωγή λόγου  
 
 



 

 

 

 

 
 
   KEY NOTE SPEAKERS 
 

  

OI ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ   

Το Workshop απευθύνεται σε Λογοθεραπευτές, Αναλυτές Συµπεριφοράς, Εργοθεραπευτές, Ειδικούς 
Παιδαγωγούς, Δασκάλους,  Γονείς και άλλα άτοµα που ασχολούνται µε µη οµιλούντα άτοµα µε Αυτισµό.  

Οι Συµµετέχοντες του Workshop θα παραλάβουν τα εξής: 

• Σηµειώσεις Workshop 
• Προϊόν της εταιρίας TalkTools αξίας 37 ευρώ (Bite Block) 
• Προϊόντα για όλες τις βιωµατικές ασκήσεις 
• Πιστοποίηση (12 credit hours) ( 1.2 ASHA CEUs) υπογεγραµµένη από τις εισηγήτριες, Renne 

Roy Hill και Risca Solomon 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ WORKSHOP 

To Workshop θα λάβει χώρα στο Stratos Vassilikos Hotel, έναν ιδιαίτερα ζεστό και φιλόξενο χώρο. 

    

Για την ευκολότερη προσέλευσή σας στο χώρο διεξαγωγής του Workshop παρακαλούµε πατήστε εδώ. 

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                                                                                                                                                              

 
 

 

Η Renne Roy Hill είναι Λογοθεραπεύτρια µε περισσότερα από 15 χρόνια 
επαγγελµατικής εµπειρίας. Ειδικεύεται στη Λεκτική Απραξία. Είναι η δηµιουργός του 
Σετ Απραξίας της TalkTools. Μεταξύ άλλων, έχει µεγάλη εµπειρία σε περιστατικά 
Εγκεφαλικής Παράλυσης, Χειλεοσχιστίας, Μυο-κινητικές Διαταραχές Οµιλίας και 
Σίτισης, Δυσαρθρίας, Συνδρόµου Moebius κ .α.  Είναι µέλος του TalkTools® 
Speaker’s Bureau και πραγµατοποιεί διαλέξεις τόσο στις Η.Π.Α όσο και διεθνώς.      

Η Risca Solomon εργάζεται για πάνω από 12 χρόνια σαν Αναλύτρια Συµπεριφοράς. 
Διαθέτει Master στις Θ ετικές Προσεγγίσεις της Προκλητικής Συµπεριφοράς’. Είναι 
πιστοποιηµένη Αναλύτρια Συµπεριφοράς από το 2010. Σύµβουλος σε σχολεία, ιδρύµατα 
αλλά και οικογένειες στη Μ. Βρετανία αλλά και διεθνώς. Διδάσκει διεθνώς µε θέµα 
κυρίως την Εφαρµοσµένη Ανάλυση Συµπεριφοράς (Α.Β.Α.) και τη θετική της επίδραση 
στον Αυτισµό. Είναι Επίτιµη Διδάσκαλος του Welsh School of Medicine και του Cardiff 
University. To 2010 της απονεµήθηκε το Βραβείο ‘Exceptional Professional Award’ της 
Cerebra. 

 

 

 
Τ:  +302109944403 
F:  +302109944408 
M: +306972007483/+306972007400 

 
E:   info@starkandwatson.com  
W:  www.starkandwatson.com 



 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  WORKSHOP 

  

Π  

 

Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014 
8.00 – 8.30 Εγγραφές - Καφές 
8.30 – 12.30 Ενότητα 1η  

 1.  Γιατί να συνδυάσουµε Εφαρµοσµένη Ανάλυση Συµπεριφοράς και 
Λογοθεραπευτική Παρέµβαση; 

 2. Προσδιορισµός Σύγχρονων Ορισµών του Αυτισµού, Εφαρµοσµένη Ανάλυση 
Συµπεριφοράς και Oral Placement Therapy (OPT) 

 3. Λεκτικοί Συντελεστές κατά Skinner 

 4. Επισκόπηση-Δηµιουργία Συστηµατικού Προγράµµατος Παρέµβασης 

12.30 – 13.30 Διάλλειµα Καφέ – Ελαφρύ Γεύµα 

13:30 – 17:00 Ενότητα 2η  

 6.  Βασικές Τεχνικές της Εφαρµοσµένης Ανάλυσης Συµπεριφοράς. Κίνητρο - 
Ενίσχυση κ.α (Motivation – Reinforement, Discrete Trial) 

 7.  Αναπτύσσοντας την εµπιστοσύνη των ατόµων µε Δυσκολίες Συµπεριφοράς 

 8.  Επικοινωνία µέσω Ζήτησης (Manding) 

 9.  Μίµηση (Imitation): Η σηµασία της και πώς να τη διδάξετε 
Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014 
8.00 -.8.30 Προσέλευση – Καφές 
8:30 – 12:30 Ενότητα 1η 

 1.  Oral Placement Therapy: Επισκόπηση των Τεχνικών και Εφαρµογή τους σε 
συνδυασµό µε Συµπεριφορικές Τεχνικές 

12:30 – 13:30 Διάλλειµα Καφέ – Ελαφρύ Γεύµα 
13:30 – 17:00 Ενότητα 2η 

 2. Καθιερώνοντας ένα Οπτικό Πρόγραµµα. Πότε και Γιατί 

 3. Φώνηση µετά από Ζήτηση (on Demand). Stimulus, Stimulus Pairing, Direct 
Reinforcement, Extinction, Rapid Motor Imitation 

 4. Καλύπτοντας το κενό µεταξύ OPT και Οµιλίας. Συνδυάζοντας ό,τι γνωρίζουµε 

 5. Σετ Απραξίας και απτικά βοηθήµατα 

 6.  Μετάβαση από τους Μεµονωµένους Ήχους στη Λειτουργική Οµιλία. 
Πρακτική Εξάσκηση Προγραµµάτων Παρέµβασης 

 


