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TÄNUSÕNAD
Koolituse autorid on Coram Children’s Legal Centre juures toimivas Coram Internationalis töötav
professor Carolyn Hamilton, Coram Voice’is töötavad Dr Lynn Brady ja Jo Woolf, ja European Roma
Rights Centres töötavad Judit Geller ja Adam Weiss, neid toetasid University College Corki juures
toimivas Child Law Clinicus töötav Dr Ursula Kilkelly ning Dr Maria Herczog Family Child Youth
Associationist Ungarist. Eraldi mainimist väärivad Ruth Barnes, Awaz Raoof ja Jen Roest Coram
Children’s Legal Centre’st ja Ido Weijers Universiteit Utrechtist nende väärtuslike panuste eest.
Tänu ka kõigile, kes aitasid kaasa koolitamisel, kaasa arvatud projekti partneritele: Children of
Slovakia Foundationile, Eesti Inimõiguste Keskusele, FICE Bulgariale, L’ Albero della Vita Cooperativa
Socialele, Empowering Children Foundationile, Social Educational Actionile ja Czech Helsinki
Committeele, ning katsekoolitsussessioonide abistajatele ja neis osalejatele, kelle väärtuslik
tagasiside on mõjutanud käesoleva koolitusmaterjali arengut.
Lisaks soovivad koostajad tänu avaldada Coram Voice’s Care Experienced Championsitele, ning
kõigile lastele ja noortele, kes osalesid fookusgrupi aruteludel koolituses osalenud riikides, kelle hääl
ja panus on materjalide koostamise jooksul olnud hindamatu.
Lõpuks ka tänu Euroopa Liidu põhiõiguste ja kodakondsuse programmile. Käesolev väljaanne on
antud välja nende rahalise toetusega osana projektist „Laste õigusi avades: Tugevdades EL-is
töötavate spetsialistide kompetentsi haavatavate laste õiguste kaitsmisel“. Autorid on ka tänulikud
Allan and Nesta Ferguson Charitable Trustile nende lahke annetuse eest projektile.
Käesoleva väljaande sisu eest vastutavad üksikisikuliselt Coram Children’s Legal Centre ja projekti
partnerid ning ei peegelda mingil moel Euroopa Komisjoni vaateid.

„Spetsialistid peaksid ennekõike iseendas rahu leidma.
Kui sa iseendas rahu ei ole leidnud, siis ei saa sa ka lapsi aidata.“
Fookusgrupis osalenud noor, Kreeka
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KASUTAMISTINGIMUSED
Käesolevaid materjale tuleb kasutada selgelt näha oleva märkega omandi- ja autoriõiguse kohta ning
tunnustades kõigi partnerite ja Coram Children’s Centre kombineeritud tegevusi järgnevalt:
„© Coram Children’s Legal Centre. Arendanud Coram Children’s Legal Centre ja Coram Voice,
Ühendkuningriik, European Roma Rights Centre, Ungari, the Child Law Clinic at University College Cork,
Iirimaa, FCYA Hungary, FICE Bulgaria, Czech Helsinki Committee, Children of Slovakia Foundation, Eesti
Inimõiguste Keskus, Fondazione L'Albero della Vita, Itaalia, Empowering Children Foundation, Poola, ja Social
Educational Action, Kreeka osana projektist „Laste õigusi avades: Tugevdades EL-is töötavate spetsialistide
kompetentsi haavatavate laste õiguste kaitsmisel“.
Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu põhiõiguste ja kodakondsuse programm. Lisarahastust pakub Allan and
Nesta Ferguson Charitable Trust.“
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MOODUL 3: SUHTLUSOSKUS
KAVANDATAV KESTUS:
-

Miks suhelda? – 30 minutit

-

Millal suhelda? – 30 minutit

-

Kus suhelda? – 45 minutit kuni 1 tund

-

Mida suhtlusega peale hakata? – 30–45 minutit

-

Kuidas suhelda? – Mitmed valitud aja jooksul laiali hajutatud harjutused, mille kogukestvus on 7
tundi ja 15 minutit

PÄEVAKORD
 MIKS LASTEGA SUHELDA?
 MILLAL ON LASTEL ÕIGUS SUHELDA?
 KUS PEAKS SUHTLUS TOIMUMA?
 MIDA PEAKSID SPETSIALISTID SAADUD INFORMATSIOONIGA PEALE HAKKAMA?
 KUIDAS LASTEGA SUHELDA
-

TÖÖVAHENDID

-

HARJUTUSED
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3.1 MIKS PEAKSID SPETSIALISTID LASTEGA SUHTLEMA?
Mis on positiivsest suhtlusest kasu lapsele ja spetsialistidele?

LAPS

SPETSIALISTID
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3.2 MILLAL PEAKSID SPETSIALISTID LASTEGA SUHTLEMA?
Minu ametis/töös/asutuses on lastel tavaliselt võimalus rääkida järgmistes oludes...

Kui oleksin üks lastest tahaksin rääkida järgmistel aegadel...

Tulevikus üritan lastega suhelda ka järgmistes oludes...

MEENUTA: ÜRO lapse õiguste konventsiooni artiklit 12:
1. Osalisriigid tagavad lapsele, kes on võimeline iseseisvaks seisukohavõtuks, õiguse väljendada oma
vaateid vabalt kõikides teda puudutavates küsimustes, hinnates lapse vaateid vastavalt tema vanusele ja
küpsusele.
2. Selleks antakse lapsele võimalus avaldada arvamust, eriti igas teda puudutavas kohtu- ja
administratiivmenetluses, vahetult või esindaja või vastava organi vahendusel siseriiklikele
protsessinormidele vastavalt.
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3.3 KUS PEAKS SUHTLUS TOIMUMA?
Milline on lapsesõbralik keskkond?
 turvaline
 puhas
 õhutatud

Milline on mitte-lapsesõbralik keskkond?
 hall ja rõske
 räpane
 avalik

Kes peaksid kohal olema?
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3.4 MIDA PEAKSID SPETSIALISTID SAADUD INFORMATSIOONIGA TEGEMA?
Järgnev diagramm aitab otsustada, mida suhtlusest saadud informatsiooniga teha:
KÜSIMUS NR. 1: KAS SAAN OMA ROLLIS PAKKUDA LAPSELE TÄIELIKKU KONFIDENTSIAALSUST?
Mõtle: Kas mul on seadusest tulenev või moraalne kohustus tegutseda, kui laps avaldab, et ta kannatab,
või tõenäoliselt kannatab väärkohtlemise/kahju all? Aga kui laps ütleb, et ta kavatseb endale viga teha?

Jah

Ei

Selgita, et saadud info hoitakse
salajas, kui just laps ei taha teisiti
– ja kehtesta ootused selle kohta,
mida saadud infoga teha on
võimalik

Ei ole kindel

Selgita, et saadud info hoitakse
salajas, kui just laps ei taha teisiti
ja kui avalikustamine pole vajalik ütle see selgelt välja ja kehtesta
ootused selle kohta, mida saadud
infoga teha on võimalik

Kust rohkem teada saada:
otsi professsionaalsetest
standarditest, seadustest
ja poliitikatest

Üldsegi mitte

KÜSIMUS NR. 2: KAS LAPS ON
PALUNUD MUL SAADUD
INFORMATSIOONIGA MIDAGI
TEHA?
Jah

Ei

Selgita mil määral on see
info avalik (näit.
tunnistuse andmine või
politsei-intervjuu)

KÜSIMUS NR. 3: KAS MUL ON
KOHUSTUS SAADUD
INFORMATSIOONIGA MIDAGI
TEHA?

Jah

Ei
KÜSIMUS NR. 4: KAS MA
TAHAN SAADUD
INFORMATSIOONIGA
MIDAGI TEHA?

Kas ma suudan seda teha?
Kas ma tahan seda teha?
Kas mind ajendavad lapse huvid?
Kas mind ajendavad lapse soovid ja tunded?
Kas olen lapsele seda selgelt väljendanud?

Jah

Ei

Peale eelpooltoodu arvesse võtmist selgita lapsele selgelt:
• Kas see, mida nad tahavad, on võimalik
• Kas suudad teha seda, mida nad tahavad (miks / miks mitte)
• Kas kavatsed teha, mida nad tahavad (miks / miks mitte)
• Mis on võimalikud tulemused
• Kontrolli veelkord mida nad tahavad, et sa teeksid ja jätka sealt…
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Lastele avaldamise/konfidentsiaalsuse ja informatsiooni kasutamise selgitamisega seonduvad märkmed

Kiida last, et toetada tema enesekindlust.
Anna lastele tegevusi ja ülesandeid, mis
aitaks neil ühtsust tekitada ja looks
positiivsust. Usu neisse.
Mulle meeldis, et minu
lastekaitsespetsialist kutsus mind oma
kontori asemel kohvikusse, et arutada
minu juhtumit ja meil oli väga mõnus
vestlus. See võttis teatud määral ärevust
vähemaks. Mulle ei meeldi need hallid
kontorihooned.

Ära vii mind kaubanduskeskusesse,
sest kõik näevad siis mind. Kohtumine
peaks olema näost näkku, siis ei tee
laps kindlasti midagi muud ja
keskendub kohtumisele.
Lase lapsel valida, mis kell ja kus
kohtuda. Isegi kui mu vanemad teaksid
mind sama hästi, kui ma ise end tean,
ikkagi tahan ma oma elus ise otsuseid
teha.

Laste ja noorte arvamused
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KUIDAS SUHELDA (3.5-3.13)
3.5 MITTE-VERBAALNE SUHTLUS
Märkmed:

3.6 IDENTIFITSEERIDES JA ÜLETADES SUHTLUSTAKISTUSI

Märkmed:
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3.7 LAPSESÕBRALIK TOON, KEEL JA LÄHENEMINE
SUHTLUSE LAPSESÕBRALIKUMAKS TEGEMINE
Järgnevad nõuanded on iseäranis kasulikud kõigis õigusmõistmise olukordades:
MIDA TEHA
 Ole tundlik keelekasutuse suhtes, mis võib lapsele raske olla (näit. seksuaalne või kehaosasid
puudutav keelekasutus)
 Selgita, et laps võib öelda „ma ei tea“ või „ma ei mäleta“ selle asemel, et tunda kohustust vastust
leida
 Kasuta lahket, rahustavat ja sõbralikku tooni (ära karju ega ole üleliia karm)
 Kasuta lihtsat keelekasutust (väldi tehnilisi mõisteid ja argood, mida laps tõenäoliselt ei mõista)
 Küsi üks küsimus korraga
 Muuda keelekasutust vastavalt lapse vanusele ja küpsusastmele
 Tunnista, et võib olla vajadus suhelda toetaja kaudu
 Võimalda lapsele lisapuhkepause kui tal on valus või ta on väsinud
 Anna lapsele vastamiseks aega
 Riietu vähemametlikult
 Jälgi lapse osalemist ja soovita puhkepauside tegemist
 Vii läbi individuaalne hinnang või ole teisiti teadlik lapse taustast ja iseloomust, et aidata lapsel kõige
efektiivsemalt osaleda
 Selgita menetlust selgelt
 Tee kindlaks, et lapsega on kaasas õiged inimesed, kes teda toetavad ja talle kindlust sisendavad
 Avalda oma arvamust ja tee kaebusi, kui on oht, et kellegi teise tegevus keelab lapsel menetluses
osalemist või selle mõistmist

MIDA MITTE TEHA
 Väldi suunavaid küsimusi
 Väldi küsimusi, mis sisaldavad võrdleva arvamuse andmist, kuna lastele võivad need rasked olla või
on neil teistsugune arusaam (näit. suur, väike, kiire, aeglane)
 Ära kasuta agressiivset, vastasseisu tekitavat või alandavat keelekasutust
 Ära korruta sama küsimust üha uuesti – see võib lapse segadusse ajada
 Väldi mitme osalausega lauseid
 Väldi mitmest küsimusest koosnevaid lauseid, suunavaid küsimusi ja kahekordset eitust
 Ära eelda, et tead lapse vaateid, soove ja tundeid vastavalt sellistele omavolilistele kriteeriumitele
nagu nende vanus, sugu, rahvus, usk, seksuaalne sättumus jne.
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Halb praktika

Selle küsimuse probleemid

Sama küsimus teisiti küsituna

Kas pole tõsi, et sa ei pidanud
sel kellaajal koolis olema?

Kahekordne eitus, suunav küsimus Kas pidid sel kellaajal koolis olema / Kas
ja segadusseajav ülesehitus
sul oli lubatud sel kellaajal koolis olla?
VÕI
Kus sa pidid sel kellaajal olema?

Sa varastasid selle ratta, oli
nii?!

Agressiivne ja hirmutav toon

Kas sa võtsid selle ratta?

Kas see oli naine, kellega sa
rääkisid ja kui vana ta oli ja
mida sa ütlesid?

Mitu küsimust ühel ajal

Kellega sa rääkisid? VÕI
See inimene kellega sa rääkisid – oli ta
naine või mees?
… Kui vana ta oli?
… Mida sa ütlesid?

Niisiis olid seal kell 9 õhtul
koos oma sõbra Sairaga?

Palun seleta, kasutades
korralikke mõisteid, kust ta
sind katsus

Mitu suletud küsimust samal ajal
– pole kindel millisele on vaja
vastata

Kus sa olid kell 9 õhtul? VÕI Kas olid
seal kell 9 õhtul? (selgitava küsimusena)

Sunnib last keelekasutusele,
millega ta end mugavalt ei pruugi
tunda

Palun seleta mis juhtus, kasutades
sõnu, millega end mugavalt tunned

Kas olid seal kellegiga koos? VÕI Kas
olid seal oma sõbra Sairaga? (selgitava
küsimusena)

VÕI – kas võiksid mulle selle
nuku/diagrammi peal näidata, kust ta
sind katsus
(VÕI, viita eelnevale tunnistusele,
kusiganes võimalik)

Allikas: Coram Children’s Legal Centre ja UNICEF Tanzania Judicial Training (2013-14) ja prokuröri suunised.
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3.8 SUHTLEMINE VÄLJAKUTSUVALT KÄITUVATE LASTEGA
Allolev tabel näitab võimalikke emotsionaalseid, kognitiivseid, füüsilisi ja inimestevahelise käitumise
reaktsioone kriisisituatsioonidele.
EMOTSIONAALNE

Šokk

KOGNITIIVNE

Häiritud
kontsentratsioon

Viha

Häiritud
Meeleheide/depressioon/
otsusetegemise võime
kurbus
Mäluhäire
Tuimus
Segadustunne
Hirm/viha
Moonutustunne
Süütunne
Vähenenud
Foobiad
enesehinnang

FÜÜSILINE

INIMESTEVAHELINE
KÄITUMINE

Väsimus

Agressioon

Unetus

Vaenulikkus

Unehäired

Usalduse puudumine

Üli-erutus

Riskide võtmine

Peavalud

Kergelt nutma hakkamine

Seedimisprobleemid

Emotsioonide puudumine

Vähenenud isu

Valvsus

Ehmatusreaktsioon

Emotsioonide puudumine

Lein

Enese süüdistamine

Jonnihood

Ärritustunne
Ülitundlikkus/erutus

Pealetükkivad
mõtted/mälestused

Vastumeelsus kooli/koju/jne
minemisel

Ülivalvelolev

Mure

Abitu/lootusetu

Õudusunenäod

Keeldub spetsialistidega
suhtlemast

Dissotsiatsioon

Mäletuskillud

Võõrandamine
Sotsiaalne
tagasitõmbumine/isolatsioon
Suurenenud suhete konflikt
Alkoholide/narkootikumide
kasutamine

Mis tüüpi reaktsioonide või käitumisviisidega on Sinu jaoks olnud raske toime tulla lastega töötamisel?

Mis Sinuga toimub, kui oled silmitsi sellist tüüpi reaktsiooni või käitumisviisiga? Kuidas kipud reageerima?
© Coram Children’s Legal Centre 2016
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Mis Sa arvad, miks sa nii vastad või reageerid?

Milliseid samme saad teha, et suhtlust võimaldada?
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3.9 SUHTLEMINE TEISMELISTE JA NOORTEGA
Märkmed:
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3.10 LOOVA SUHTLEMISE TÖÖVAHENDID
JÄRGNEVAD ON MÕNED LOOVA SUHTLEMISE TEHNIKAD. NEIST ON ERITI KASU SUHTLEMISEL
ERIVAJADUSTEGA LASTEGA VÕI NOOREMATE LASTEGA.
Asjade kasutamine inimeste esindamiseks
Lastel võib paluda valida mänguinimesi, nööpe või kivikesi esindamaks iseennast, perekonnaliikmeid,
lemmikloomi, spetsialistee jne. Lapsel võib paluda näidata, kes on neile tähtsad, asetades asju lähedale või
kaugele, või kasutada asju, et taasesitada möödunud või hetkel toimuvaid sündmusi.
Loovmäng
Lapsed saavad sageli mängu materjalide kaudu kommunikeerida asju, mida nad ei suuda või ei taha
väljendada verbaalselt. Lapsed võivad joonistada pere ja kooli pilte, valmistada mudeleid, valmistada tunnete
maske jne.
Mänguasjade kasutamine
Nukke ja/või pehmeid mänguasju võib kasutada, et rääkida väikse lapsega sellest, mida nad arvavad või
tunnevad. Lapsed võivad neid ka ise kasutada, et taasesitada sündmusi või selgitada praeguseid tundeid.
Lõpuks suudavad mänguasjad aidata lapse tähelepanu hajutada ja teda end mugavamalt tundma panna.
Lood, riimid, luuletused
Lapsed võivad kasutada paberit, pliiatseid jne, et luua oma lugusid, näit. mida nad tahaksid, et nende uus
kasupere nende kohta teaks?
Nad võivad kirjutada luuletusi, riime tunnetest jne.
Teatud teemasid käsitlevad juturaamatud võivad olla kasulikud seletades asju (nagu surm, adopteerimine
jne) väikestele lastele.
Näitlikud õppevahendid
Lapsed võivad kasutada erinevaid näitlikke õppevahendeid: kaardid piltidega kodust, koolist, erilistest
sündmustest (sünnipäevad, Jõulud, pühad); pilte rõõmsatest, kurbadest, vihastest nägudest, et väljendada
tundeid.
IT vahendid
Lapsed ja noored võivad kasutada tahvelarvuteid ja arvuteid, et luua oma informatsiooni neid puudutavate
teemade kohta, mida näidata spetsialistidele.
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Praktilised materjalid võivad laste ja noortega suhtluse abistamisel väga kasulikud olla.


Milliseid materjale võiksid lisada oma töövahenditele, et võimaldada suhtlust lastega?



Millal / millistes oludes kasutaksid neid materjale?



Märkmed grupipresentatsioonist:
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3.11 KUIDAS SUHELDA: POSITIIVSEKS SUHTLUSEKS PLANEERIMINE

Loo juhtumikaasus valides üks omadus tabeli igalt realt:



Minu grupi suhtlusplaan:
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Märkmed teise grupi suhtlusplaani presentatsioonist:
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3.12 SUHTLEMISE ROLLIMÄNGUD
Märkmed:
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3.13 KUIDAS SUHELDA: TÖÖTADES KOOS, ET LAHENDADA SUHTLUSVÄLJAKUTSEID
Märkmed:
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Keskendu rohkem inimestele, kelle eest
sa hoolitsed, mitte asjadele, mis on
juhtunud või mida ta on teinud.

Ametiisikud peavad nägema lapsi kui
võrdseid ja mitte vaatama neile ülevalt
alla – olge mõistvamad ja ärge
domineerige.

Iga spetsialist kasutab erinevat
suhtlusviisi lastega. Parim viis on aga
selline, kus ei kasutata vandesõnu ega
hirmutata last ja lapsega räägitakse
austusega.

Hakkasin ütlema: “pane
nad õrnalt maha,” aga
see on patroniseeriv.

Ära püüa mõista, mis just
juhtus, vaid püüa mõista
inimest.

Laste ja noorte arvamused

Ära vaata mulle ülevalt alla.

Õpi last tundma ja jäta meelde
tema isiklik taust ja
informatsioon. Järgmine kord
räägi temaga selle info põhjal.

Ole laste eludest huvitatud ja räägi
nendega, nad hoolivad küll.

Kui politsei palub lapsel istuda, siis ta
peaks ise ka istuma, et mitte olla lapsest
nii palju pikem.
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OSALEJA LEKTÜÜR – KOLMAS MOODUL
Allikas: Coram Voice www.coramvoice.org.uk
AKTIIVNE KUULAMINE
Kasutatakse selleks, et näidata, et kuulad ja kontrollimaks öeldust arusaamist.






Ümbersõnastamine – selle kordamine, mida rääkija on öelnud („oled oma sotsiaaltöötajaga rääkides
närvis“)
Suletud küsimused – faktilise informatsiooni saamiseks („kas keegi küsis kõigepealt Sinu käest?“)
Avatud küsimused – suhtluse arendamiseks („Mis sa arvad, miks nad selle otsuse tegid?“)
Väikeste verbaalsete ja mitte-verbaalsete märguannete andmine – et julgustada rääkijat edasi
rääkima
Suhtluse peamiste punktide kokku võtmine

PASSIIVNE KUULAMINE
Kasutatakse, kui tagasisidet ei kavatseta anda või seda ei vajata.



Keskendumine sellele, mida rääkija ütleb – ei lase mõtetel uitama minna
Kuulates hoolikalt rääkija tooni ja jälgides kehakeelt - et olla teadlik sellest, mida öeldakse

KEHAKEEL
Mitte-verbaalsed vihjed.
 Kuidas Sina/nemad istuvad
 Silmkontakt
 Näoilmed
 Kehaliigutused – nagu näiteks noogutamine, pearaputamine, kulmude tõstmine, kätega kirjeldamine
EMPAATIA




Rääkija kuulamine ja tema tunnete mõistmine ja identifitseerimine. „Näen, et oled selle pärast
endast väljas“
See EI TÄHENDA kaasa tundmist.
See EI TÄHENDA, et kuna oled olnud samas olukorras, võid eeldada, et Sul on olnud samad tunded ja
reaktsioonid.

SUHTLUSVAHENDID
Need vahendid võivad soodustada head suhtlust.



Julgustavad reaktsioonid näit. Hm, mõistan, huvitav...
Avatud küsimused näit. Kuidas...? Millal...? Miks...? Huvitav...?
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Lisainformatsiooni märkamine Näit. ridade vahelt lugemine, küsides selle kohta, millest nad ei
rääkinud, reageerides kehakeele vihjetele, kontrollides, et oled mõistnud.
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ALTERNATIIVSED SUHTLUSMEETODID
Allikas: Coram Voice www.coramvoice.org.uk
Suhtluspassid
Suhtluspassid on viis salvestada informatsiooni individuaalsete laste, noorte (ja täiskasvanute) kohta,
kellel on suhtlusraskused. Unikaalsed passid sisaldavad informatsiooni, mida on võimalik jagada neid
toetavate inimestega. See aitab tagada seda, et mõistetakse, mis neile meeldib ja ei meeldi, samuti
seda, kuidas nad suhtlevad ning mis on parimad viisid, kuidas nendega suhelda. Pass on loodud
inimeste poolt, kes last kõige paremini tunnevad.
Viiteobjektid
Viiteobjektid ei ole universaalsed, vaid loodud vastama indiviidi vajadustele. Kasutatakse objekte,
mis kannavad indiviidi jaoks tähendust. Üldiselt kasutatakse pärisobjekti osi, näit. rätiku tükki,
täissuuruses pärisobjekte, näit. puulusikat või miniatuurseid objekte, näit. nukulusikat. Need
objektid esindavad tegevust ja kasutatakse indiviidile kommunikeerimaks seda, mis juhtub
järgmisena või seda kasutab indiviid kommunikeerimaks seda, mida ta tahab. Näiteks, täissuuruses
puulusikas või miniatuurne lusikas võivad näidata, et järgmine tegevus on söögitegemine, väike
rätiku tükk võib näidata, et ees on vanniskäik.
Kuna viiteobjektid on individuaalsed, siis objektid, mis ei ole otseselt seotud võidakse kasutusse
võtta seni, kuni objektil on indiviidi jaoks tähendus, näit. spordi randmepaela kasutamine näitamaks,
et indiviid läheb parki.
Piltide suhtlussüsteem (Picture Exchange Communication System – PECS)
Pyramid Educational Consultants on PECS-i frantsiisi omanik Ühendkuningriigis. PECS-i lõi Dr. Andrew
Bondy ja seda kasutatakse laialdaselt suhtluses lastega ja autistlike noortega.
On 6 staadiumi või faasi, ning on kasulik teada, millises faasis klient toimib.
Faas 1: Isik algatab suhtluse andes pildi ihaldatud esemest.
Faas 2: Isik algatab suhtlust järjekindlalt; aktiivselt otsides ja kasutades erinevaid pilte ja minnes
kellegi juurde, et ulatada üle pilt, et edastada soovi.
Faas 3: Isikud eristavad paljusid pilte ja valivad pildi, mis esindab eset, mida nad tahavad.
Faas 4: Isikud kasutavad „mina tahan...“ lausestruktuuri, et küsida asja.
Faas 5: Isikud vastavad küsimusele „Mida sa tahad?“
Faas 6: Isikud kasutavad pilte, et kommenteerida nii spontaanselt kui vastusena küsimustele asjade
kohta keskkonnas, kasutades „Mina näen...“ ja „Minul on...“ lausevorme.1
Widgiti kirjaoskuse sümbolid (eelnevalt teatud Rebusena)

1

Edasiseks informatsiooniks palun vaata: http://www.pecs-unitedkingdom.com/

Widgiti sümboleid, mida saab osta, on tuhandeid.

[Sümbolid

aitavad

nendele

inimestele, kel

kommunikeerida
on

mõtteid

raskusi

ja
koos

Näide lapse soovidest ja tunnetest rääkimisel kasutatud materjalidest
Allikas: Coram Voice www.coramvoice.org.uk

Eleanori lugu

Kus sa elad?

Mis koolis sa käid?

informatsiooni

tekst(iga)]

Mis Eleanorile meeldib?

Mida Eleanor tahab, et juhtuks?

Kodus?

Koolis?

Mida tahaks Eleanor öelda
sotsiaalteenustele?

Mis peaks juhtuma?
Natalie saab aidata Eleanoril
sotsiaaltöötajaga rääkida Eleanori
soovidest ja tunnetest

Natalie võib tulla kohtumistele,
et aidata Eleanoril öelda,
mida ta tahab ja ei taha.

Natalie räägib oma ülemusega
sellest, mis toimub Eleanoriga.

Kui Natalie on mures
Eleanori pärast, räägib ta
Eleanori sotsiaaltöötajaga

Eleanori küsimustik
 õnnelikuks  ei tunne midagi  kurvaks

1. Moshid

teevad mind

  

teevad mind

  

3. Sarah külla tulemine teeb mind

  

4. Emaga koos elamine teeb mind

  

2. Jõulud

Ma suhtlen kasutades...(märgi ära kastid)

See raamat on minust!
Minu nimi on..........................





(Võid siia oma pildi panna)

Kõnet

Ilma kõneta



Märke



Sümboleid



Kehaliigutusi



Pilte



Näoilmeid



Viitamist



Silmadega viitamist/liigutusi



Vokaalhelisid

Palun loe seda raamatut.



Kommunikaatorit (näit. Liberator, Dynamyte) või lülitit

See aitab sul tunda õppida mind ja seda,
kuidas mina suhtlen



Ma vajan aega, et mõista ja vastata, palun ole kannatlik

Minu silmanägemine on...




Hea



Mitte väga hea



Mitte väga hea

Kannan prille

Minu kuulmine on...




Hea

Kasutan kuuleaparaati

Mis mulle meeldib ja ei meeldi

Meeldib

Mis mulle meeldib ja ei meeldi

Muusika

Televiisor
Ei meeldi

Lemmikud

Tegevused

Video

Sõbrad

Perekond

Kui ma välja lähen

Inimesed, kes mind aitavad...
Telefoni number
Vanem(ad):

Hooldajad:

Abi, mida vajan

Sotsiaaltöötaja:

Õpetaja:

Aitaja või assistent:

Advokaat:

Connexions agentuuri isiklik nõustaja:
Lelud ja mängud, mida
mulle meeldib kaasa võtta

(Pere)arst:

Kõneterapeut:

Füsioterapeut:

Tegevusterapeut:
Erivarustus, mida vajan
Teised:

