Enam kui sõnad (More Than Words®) - Hanen Program® autismispektrihäire
või sotsiaalse kommunikatsiooni raskustega laste vanematele
Programm on loodud

alla 6-aastaste autismispektrihäiretega või sotsiaalse kommunikatsiooni

raskustega laste vanematele. Enam kui sõnad programm pakub teile strateegiaid, mis lähtuvalt teie
lapse erivajadusest, toetavad kommunikatsiooni ja sotsiaalsete oskuste kujunemist igapäevaste
tegevuste ja mängude kaudu.

Miks on vanemad kaasatud EKS programmi?
Vanemad on kõige olulisemad inimesed oma lapse elus ning samas ka tema parimad
õpetajad. Üks suurimaid kinke, mida sa vanemana oma lapsele anda saad, on pakkuda
talle abi suhtlemisel ja ümbritseva mõistmisel. EKS programmi raames õpid Sa kasutama
praktilisi ja tõhusaid strateegiaid, et toetada oma lapse kommunikatsiooni ja interaktsiooni
igapäevastes tegevustes. Just igapäevases tuttavas ja korduvas argisuhtluses arenevad
Sinu lapse kommunikatiivsed oskused.

Mida vanemad EKS programmi raames õpivad?
•

Kuidas su laps hetkel suhtleb ning millised võiksid olla järgmised sammud.

•

Milline on sinu lapse õpistiil ning kuidas seda kõige paremini ära kasutada.

•

Mis motiveerib su last suhtlema.

•

Kuidas muuta igapäevased tegevused suhtlemisvõimalusteks.

•

Kuidas aidata lapsel talle öeldut mõista.

•

Kuidas arendada lapse mängusoskusi.

•

Kuidas aidata oma lapsel luua sõprussuhteid.

• kuidas toime tulla oma lapse sensoorsete eelistustega;
• nõuandeid, kuidas kasutada pilte ja trükiseid, et toetada oma lapse võimet kõnest aru
saada.
• Programmi viib läbi Hanen keskuse poolt sertifitseeritud logopeed;
• Programm on mõeldud vanemate gruppidele (kuni 8 perekonda ühe programmi kohta);
• Programm koosneb kolmest peamisest komponendist:
• Programmieelne

konsultatsioon

ja

videosalvestus

vanema

ja

lapse

omavahelisest interaktsioonist/suhtlemisest;
• Grupikohtumised: 8 kohtumist,
• Programmi jooksul kolm individuaalset konsultatsiooni koos filmimise ja
tagasisidega igale perele personaalselt.

Logopeediakliinik/ Kõneravi OÜ, J. Sütiste tee 17, Tallinn, 13419, Eesti

• Programmi tõhusamaks läbiviimiseks on välja töötatud mitmed materjalid (õppevideod,
vanematele õpik (hetkel inglise keelne, kuid on tõlkimisel ja töölehed).
Programmi viib läbi logopeed Ly Laane
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