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Στρατηγικές για να υποστηρίξετε την επικοινωνία των ανθρώπων µε
Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (ΑΓΔ) καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Για Όλες τις Ηλικιακές Οµάδες

Προσπάθησε να έχεις την προσοχή του παιδιού πριν αρχίσεις να 
Εξήγησε το νόηµα των νέων λέξεων.
Πρόσθεσε λέξεις ώστε να κάνεις την πρόταση του παιδιού µία
ολοκληρωµένη πρόταση.
Μη µιλάς για πολύ κάθε φορά που παίρνεις τον λόγο.

Don’t talk too long in each turn.

3-5 χρόνια

Παραδειγµάτησε την ολοκλήρωση µίας πρότασης και της
γραµµατικής της ορθότητας.
Περιέγραψε περίπλοκες ιδέες, χρησιµοποιώντας απλή γλώσσα.
Βοήθησε το παιδί να βάλει τις προτάσεις µαζί ώστε να πει µία
ιστορία.
Άφησε αρκετό χρόνο για το παιδί να αποκριθεί.

6-10 χρόνια

Περιέγραψε το πώς οι λέξεις σχετίζονται η µία µε την άλλη
ώστε να ενισχύσεις την κατανόηση.
Δώσε παραδείγµατα στο άτοµο για το πώς θα
χρησιµοποιήσει τη συζήτηση µε τον εαυτό του ώστε να
σκεφτεί ιδέες και να κάνει σχέδια.
Ρώτησε εάν χρειάζονται βοήθεια για να µοιραστούν
πληροφορίες µε έναν διαφορετικό τρόπο.
Ενθάρρυνε τα άτοµα να ρωτάνε όταν δεν καταλαβαίνουν
κάτι.

11-18 χρόνια

Έλεγξε εάν καταλαβαίνουν κάτι. Εάν όχι, επανάλαβε ή αναδιατύπωσε.
Κάνε µία περίληψη αφότου έχεις δώσει πολλές πληροφορίες.
Πάρε τον χρόνο σου να µιλήσεις και να συζητήσεις.

Ενηλικίωση

Δώσε την απόλυτη προσοχή σου. 
Κάνε ένα νεύµα για να δείξεις ότι κατάλαβες. 
Χρησιµοποίησε φωτογραφίες και γραπτές σηµειώσεις ώστε
να υποστηρίξεις την κατανόηση.
Μίλα αρκετά δυνατά. 
Γράψε ξεκάθαρα και ευκρινώς.
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