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Ανάπτυξη της Λειτουργικής Επικοινωνίας (DFC) – Βήματα Εφαρμογής 

  

ΒΗΜΑ 1 Στο βήμα 1, οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν την ακατάλληλη συμπεριφορά (χτύπημα, 
γρύλισμα, ρίξιμο) ή μια προσπάθεια στη διακριτική επικοινωνία που μπορεί να 
αντικατασταθεί από μια πιο συμβατική μορφή επικοινωνίας. 

ΒΗΜΑ 2 Στο βήμα 2, οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν δύο στοιχεία της διαδικασίας αξιολόγησης 
λειτουργικής συμπεριφοράς (Functional Behavioral Assessment - FBA). Μια 
αξιολόγηση FBA έχει πολλά διακριτά βήματα που σχετίζονται με τον εντοπισμό της 
παρεμβατικής συμπεριφοράς, τη συλλογή δεδομένων βάσης, την ανάπτυξη μιας 
δήλωσης υπόθεσης και τον έλεγχό της , τα οποία είναι χρήσιμα κατά την εφαρμογή 
της εκπαίδευσης λειτουργικής επικοινωνίας (Functional Communication Training - 
FCT). Μια αξιολόγηση FBA παρέχει στους/στις εκπαιδευτικούς μια σαφή κατανόηση 
των λόγων για τους οποίους οι μαθητές/ριες έχουν παρεμβατική συμπεριφορά. Η 
συλλογή δεδομένων παρέχει βασικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον 
σχεδιασμό αποτελεσματικών παρεμβάσεων. 

ΒΗΜΑ 3 Στο βήμα 3, οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν μια συμπεριφορά αντικατάστασης που 
εκπληρώνει την ίδια λειτουργία με την παρεμβατική συμπεριφορά και χρησιμεύει 
ως υποκατάστατο. Η συμπεριφορά αντικατάστασης μπορεί να εκτελείται μέσω 
λεκτικών εκφράσεων, νοημάτων, χειρονομιών, δείχνοντας, κ.λπ. Η συμπεριφορά 
αντικατάστασης πρέπει να είναι αρκετά απλή ώστε να διδάσκεται σε σύντομο 
χρονικό διάστημα και να επιτρέπει στον/ην μαθητή/ρια να αποκτήσει γρήγορα τη 
συμπεριφορά και να έχει πρόσβαση στην ενδυνάμωση. Η συμπεριφορά 
αντικατάστασης πρέπει να είναι κατάλληλη για το περιβάλλον του/της μαθητή/ριας 
και να είναι μια δραστηριότητα που να μπορεί ή να επιθυμεί να εκτελέσει. Εάν η 
συμπεριφορά αντικατάστασης είναι δύσκολα κατανοητή, οι σύντροφοι επικοινωνίας 
μπορεί να μην παρέχουν την ενίσχυση με συνέπεια και η παρεμβατική συμπεριφορά 
μπορεί να μη μειωθεί. 

ΒΗΜΑ 4 Στο βήμα 4, οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν και στη συνέχεια εφαρμόζουν διαδικασίες 
συλλογής δεδομένων που είναι λειτουργικές, ουσιαστικές και χρήσιμες για την 
ομάδα. Τα δεδομένα συλλέγονται πριν από την εφαρμογή της Εκπαίδευσης FCT και 
κατά τη διάρκεια της εφαρμογής FCT. Αυτή η συλλογή δεδομένων θα δείξει αν η 
συμπεριφορά αντικατάστασης μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης της παρεμβατικής 
συμπεριφοράς. Εάν ένας/μια μαθητής/ρια έχει δυσκολίες ή συνεχίζει να 
χρησιμοποιεί την παρεμβατική συμπεριφορά αντί της συμπεριφοράς 
αντικατάστασης, μπορεί να είναι απαραίτητο να τροποποιηθούν ορισμένες πτυχές 
της παρέμβασης. 

ΒΗΜΑ 5 Στο βήμα 5, οι εκπαιδευτικοί χειρίζονται το περιβάλλον, τα υλικά ή/και τις 
δραστηριότητες για να προκαλέσουν την παρεμβατική συμπεριφορά και παρέχουν 
πολλές ευκαιρίες στους/τις μαθητές/ριες να εξασκηθούν στη χρήση συμπεριφορών 
αντικατάστασης της. 

ΒΗΜΑ 6 Στο βήμα 6, σχεδιάζονται ευκαιρίες γενίκευσης ώστε οι μαθητές/ριες να μπορούν να 
εξασκηθούν στη συμπεριφορά αντικατάστασης σε πολλαπλά περιβάλλοντα και με 
πολλαπλά άτομα. Οι εκπαιδευτικοί εκπαιδεύουν τους/τις συντρόφους επικοινωνίας 
να ανταποκρίνονται στη χρήση της συμπεριφοράς αντικατάστασης από τους/τις 
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μαθητές/ριες. Εισάγεται επίσης ποικίλο λεξιλόγιο για προτροπή, αν είναι κατάλληλο 
για το αναπτυξιακό επίπεδο του/της εκπαιδευόμενου. 

ΒΗΜΑ 7 Στο βήμα 7, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν διαδικασίες για να βοηθήσουν τους/τις 
εκπαιδευόμενους να χρησιμοποιούν τη συμπεριφορά υποκατάστασης, όταν είναι 
κατάλληλη. Οι προτροπές ποικίλλουν ανάλογα με τις ικανότητες του καθενός/μίας. 
Οι εκπαιδευτικοί θα προτρέπουν τους/τις μαθητές/ριες να χρησιμοποιούν τη 
συμπεριφορά αντικατάστασης. Σε όλες τις διαδικασίες προτροπής, στόχος είναι η 
διδασκαλία χωρίς λάθη. Δηλαδή, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει 
υψηλότερο επίπεδο προτροπής για να εξασφαλίσει ότι ο/η μαθητής/ρια παράγει τη 
συμπεριφορά αντικατάστασης και όχι την παρεμβατική συμπεριφορά. 

ΒΗΜΑ 8 Στο βήμα 8, δεν παρέχεται καμία ενίσχυση για την παρεμβατική συμπεριφορά. Στην 
περίπτωση επικίνδυνων συμπεριφορών και λεπτών επικοινωνιακών πράξεων, οι 
εκπαιδευτικοί μεταβάλλουν τις αντιδράσεις τους ώστε να μειώσουν την 
αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της παρεμβατικής συμπεριφοράς. 

ΒΗΜΑ 9 Στο βήμα 9, είναι κρίσιμο να παρέχεται γρήγορα και με συνέπεια η ενίσχυση της 
συμπεριφοράς αντικατάστασης. Όλοι οι σύντροφοι επικοινωνίας παρέχουν με 
συνέπεια άμεση ενίσχυση ως απάντηση στη συμπεριφορά αντικατάστασης. 

ΒΗΜΑ 10 Στο βήμα 10, οι εκπαιδευτικοί εστιάζουν στη διαμόρφωση των απαντήσεων των 
μαθητών σε πιο σύνθετη επικοινωνία. 

ΒΗΜΑ 11  Στο βήμα 11, οι εκπαιδευτικοί μειώνουν σταδιακά τη χρήση προτροπών, ώστε οι 
μαθητές/ριες να γίνουν πιο ανεξάρτητοι στη χρήση των συμπεριφορών 
αντικατάστασης. 

ΒΗΜΑ 12 Στο βήμα 12, καθώς δεν είναι ρεαλιστικό η ενίσχυση να δίνεται πάντα αμέσως μετά 
το αίτημα, οι εκπαιδευτικοί αυξάνουν σιγά-σιγά το διάστημα μεταξύ της 
συμπεριφοράς αντικατάστασης και της παροχής της ενίσχυσης. 

ΒΗΜΑ 13 Στο βήμα 13, ο/η εκπαιδευτικός συνεχίζει να λαμβάνει δεδομένα σχετικά με τη 
χρήση της συμπεριφοράς αντικατάστασης από τον/την εκπαιδευόμενο/η για να 
μετρήσει την πρόοδο και να σχεδιάσει ανάλογα τις απαιτούμενες διαδικασίες 
ενθάρρυνσης και ενίσχυσης. 

 

 

 


