VISUELE SKEDULE: HOE OM ‘N KOMMUNIKASIERAAD TE GEBRUIK - AFRIKAANS

HOE OM 'N KOMMUNIKASIERAAD TE GEBRUIK
‘n Kommunikasiebord het prentjiesimbole wat 'n persoon kan help om te verstaan en te kommunikeer..

1.
Sorg dat albei
die bord kan
sien.

2.
Wys na die
prente terwyl
u die woorde
sê.

Sit of staan
langs mekaar.

3.
Gee die bord
aan die
persoon en
vra 'n vraag
met behulp
van die bord.

Wys hulle die
moontlike
antwoorde.

Ja

4.
Gee die
persoon tyd
om vir u 'n
antwoord te
gee.

5
Sê die
antwoord
wat die
persoon
gegee het.

1.
As die persoon
nie kan wys
nie of nie kan
sien nie: Vra
hulle hoe hulle
"ja" sê.

3.
Sê die antwoord
wat die persoon
jou gegee het,
en bevestig met
hulle dat dit die
antwoord is wat
hulle wou hê.

Gaan stadig
sodat daar tyd
is vir die
persoon om
'ja' te sê op
die een wat hy
wil hê.

Begrip en
uitdrukking
kan tyd neem.

Help my asseblief

2.
Lees die
woorde op
die bord een
vir een.

Kan ek asseblief 'n
kommunikasiebord hê.

Nee

Dit is 'n visuele skedule. 'n Visuele skedule kan mense help om te verstaan hoe 'n opeenvolgende proses of prosedure werk. Dit is veral nuttig vir mense
met intellektuele gestremdhede of outisme om hulle te help om te verstaan wat hulle verder moet doen of wat daarna sal gebeur. As iemand in staat is om
te verwag wat volgende gaan gebeur, kan dit sy angs verminder en hul onafhanklikheid verhoog. Om die visuele skedule te gebruik, moet u voor die
aktiwiteit by die persoon sit en die prosedure stap vir stap aan hulle verduidelik en met verwysing na die foto's wys. Wys tydens die prosedure voor elke
stap vir die persoon die prentjie, en wanneer die stap voltooi is, wys vir hulle dat u na die volgende stap gaan.

