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Prijava : projekti/programi osnaživanja roditelja, skrbnika i članova obitelji; inovativni
programi
Naziv projekta/programa: More Than Words – Hanen program za roditelje djece s
poremećajima iz spektra autizma ili teškoćama socijalne komunikacije
Opis projekta/programa: Za komunikaciju s drugima potreban nam je komunikacijski
partner, međusobna interakcija, razlog zbog kojeg komuniciramo, način i sredstvo
kojim ćemo komunicirati i razumijevanje onoga o čemu se komunicira. Budući da je
čovjek društveno biće, temelj učenja i cjelokupnog razvoja pojedinca ovisi o njegovoj
mogućnosti povezivanja s ostalim pojedincima, interakcija, imitacija i komunikacija s
njima. Roditelji djece s komunikacijskim teškoćama svakodnevno se susreću s brojnim
preprekama u povezivanju, interakciji i komunikaciji s vlastitim djetetom te zasigurno
znaju koliko te vještine mogu biti zahtjevne za njihovo dijete. Ovaj je program dio
programa rane intervencije, a što je intervencija ranija, veće su mogućnosti da dijete
postigne svoj razvojni potencijal.
Roditelji najbolje poznaju svoje dijete – njegove interese, ponašanja, što dijete voli, a
što ne voli, stoga im oni mogu pružiti najveću podršku u razvoju socijalne interakcije i
komunikacije. Stoga je program More than Words zapravo logopedska terapija
namijenjena roditeljima djece s poremećajima iz spektra autizma i komunikacijskim
poremećajima. Program provode certificirani Hanen logopedi, koji su prošli
specijalizirani trening Hanen centra.
Roditelji tijekom i nakon programa pomažu djetetu da postigne tri ključna cilja:
1. Poboljšanje socijalne komunikacije i naizmjenične interakcije
2. Poboljšanje vještina igre
3. Poboljšanje vještina imitacije
Po završetku programa, svakodnevno korištenje naučenih strategija postaje prirodni
način interakcije s djetetom.

Ciljana skupina: roditelji
Plan provedbe i očekivani rezultati: More Than Words – Hanen program za roditelje
djece s poremećajima iz spektra autizma ili teškoćama socijalne komunikacije će
provoditi certificirana Hanen logopedinja, koja je prošli specijalizirani trening Hanen
centra. Radionice će se provoditi u Međimurskoj udruzi za ranu intervenciju u
djetinjstvu (MURID) kao dio programa rane intervencije. U jednu seriju radionica
direktno će se uključiti 5 do 8 obitelji (jedan ili oba roditelja), 5-16 roditelja, a indirektno
25-40 osoba uže obitelji (bake, djedovi, braća i sestre). Prije početka radionica,
potrebno je održati orijentacijsku prezentaciju predstavljanja programa, nakon čega
roditelji odlučuju žele li se uključiti u More than words program.
Program se sastoji od 8 radionica, na kojima su prisutno samo roditelji (bez djece).
Neke od stvari koje će roditelji naučiti u Programu su :
• Što njihovo dijete motivira za komunikaciju
• Kako iskoristiti poznavanje djeteta u postavljanju primjerenih i realnih ciljeva
• Kako da interakcija između roditelja i djeteta traje duže
• Savjeti o vizualnoj podršci
• Strategije o jezično izražavanju kako bi ih dijete razumjelo
• Strategije za razvoj igre kod djeteta
• Načini koji djetetu pomažu da stekne prijatelje
Nakon svake od 8 radionica roditelji s logopedinjom osmišljavaju zadaću, odnosno
kako da naučene strategije koriste u svakodnevnim situacijama s vlastitim djetetom.
Tijekom trajanja Programa, logopedinja će 4 puta otići u svaku od obitelji, ukupno 2032 odlazaka. Prvi odlazak je prije početka prve radionice, gdje će logopedinja snimati
roditelje u interakciji s djetetom tijekom igre, djetetovog zahtijevanja i zajedničkog
obroka. Prva snimka ujedno služi i za procjenu djetetovog inicijalnog stanja (je li dijete
u fazi predintencijske ili intencijske komunikacije, na koji način zahtijeva, ima li
razvijenu združenu pažnju i dr.).
Drugi posjet logopedinje je nakon Radionice 1 i 2, gdje snima roditelje u interakciji s
djetetom i tijekom primjene naučenih strategija u prve dvije radionice. Nakon toga
logopedinja s roditeljima gleda video i raspravlja o učincima primijenjene strategije na

dijete te kako bi još mogli poboljšati korištenje strategija. Po potrebi, snima se dodatni
video.
Treći posjet za snimanje i demonstraciju strategija događa se nakon treće i četvrte
radionice, a četvrti posjet za snimanje je nakon pete, šeste i sedme radionice. U
svakom posjetu nakon snimanja logopedinja s roditeljima pregledava snimku, prema
opisu u prvom primjeru.
Na zadnjoj, osmoj radionici logopedinja će s roditeljima zaokružiti cijeli Program, pričat
će se o naučenim strategijama, njihovoj primjeni, koje su bile lake,a koje teške strane
radionica te će se prikazati inicijalna i zadnja snimka svakog djeteta. Prije završetka,
roditelji će dobiti diplome o završenome More than words programu.
Video materijali, rezultati i osvrti roditelja, nakon suglasnosti roditelja, služit će kao
promocija programa za buduće roditelje-sudionike Programa. Takvi će osvrti biti
dostupni na MURID-ovoj službenoj web stranici.
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