BUDOWANIE KONTAKTU OPARTEGO NA SZACUNKU,
ZAUFANIU I ODPOWIEDZIALNO CI.
WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI
Do budowania kontaktu opartego na zaufaniu i wzajemnym szacunku u ywaj komunikatu
„ja" oraz komunikatu wspieraj cego. Przez komunikat „ja” nadawca mówi o swoich uczuciach i potrzebach, bior c za nie odpowiedzialno

i nie obci

aj c odbiorcy ocen jego

samego, potencjaln krytyk czy win za zaistniał sytuacj . Odwołuje si do konkretnych
zachowa , faktów. Zawiera uzasadnienie i propozycj zmiany zachowania.
Komunikat wspieraj cy przekazuje przyzwolenie na podejmowanie przez ucznia prób samodzielnego działania, wyra aj c zrozumienie i wsparcie w potrzebie. Zawiera odzwierciedlenie uczu prze ywanych przez ucznia, przekonanie, e sobie poradzi i deklaracj
pomocy (w zakresie i czasie okre lonym przez ucznia).
JAK ROZMAWIA Z UCZNIAMI W RÓ NYM WIEKU
Uczniowie w wieku 6 – 12 lat wyra aj si pełnymi zdaniami, zadaj wiele pyta , odnosz
si do przeszło ci, poszukuj informacji i wytłumaczenia. Dla rozwoju relacji interpersonalnych wa ne s umiej tno ci rozumienia i mówienia o perspektywie innej osoby oraz wzrastaj ce rozumienie wpływu własnego zachowania na innych. Stopniowo uczniowie mog
przyswaja coraz wi cej informacji w tym samym czasie i - z pomoc nauczyciela - skuteczniej anga owa si w rozwi zywanie problemów.
•

Zainteresuj si , jakie aktywno ci ucze lubi, a jakich nie, oraz jego relacjami z rówie nikami.

•

Pomagaj uczniowi w wyznaczaniu sobie celów i rozwi zywaniu problemów. Powi

odpowiedni ilo

czasu na omówienie strategii, rozwi za i mo liwych efek-

tów działania.
•

W trudnych sytuacjach spokojnie wyja nij twoje preferencje i powody, z których interweniujesz. Pozwoli to uczniowi rozwija rozumienie wpływu jego zachowania na
relacje z innymi. Zach caj do mówienia o prze ywanych uczuciach i ich przyczynach.

•

Wspieraj ucznia w rozwijaniu umiej tno ci sprzyjaj cych rozwi zywaniu konfliktów.
W tym wieku relacje z rówie nikami staj si coraz wa niejsze - tak wi c ilo
fliktów mo e wzrosn

.

kon-

Uczniowie w wieku 12 – 18 lat, nastolatki, s zainteresowani rozmowami o sobie i swoich
relacjach. W procesie kształtowania swojej to samo ci chc zrozumie , kim byli i kim si
staj , a tak e pozna zdanie innych na swój temat. Cz stym tematem ich rozmy la

i

rozmów jest ró nicowanie si od rodziców, nauczycieli, dorosłych w ogóle, przy jednoczesnym poszukiwaniu autorytetów. Dla tego okresu rozwojowego typowe s

zachowania

buntownicze.
•

B d wra liwy na do wiadczenia ucznia. Pami taj - to bardzo trudny okres ci głych fizycznych, psychicznych i społecznych zmian.

•

Zainteresuj si ulubionymi zaj ciami nastolatka. Posłuchaj „jego" muzyki, nawet je li
ci si nie podoba.

•

Zachowaj równowag pomi dzy oczekiwaniem odpowiedzialno ci ze strony ucznia a
proponowaniem mu wsparcia.

•

Pami taj, e my li adolescenta mog by ró ne od twoich. Zaakceptuj to jako objaw
rozwijaj cej si indywidualno ci ucznia, je li jego pogl dy i zachowania nie rani innych i nie stanowi dla nikogo zagro enia.

•

Zadawaj pytania otwarte, unikaj „przesłuchiwania".

•

Pami taj o poczuciu humoru.

•

Znajd czas na rozmow tylko na temat pozytywnych wra e i miłych spraw.

•

B d elastyczny. Zanim przedstawisz swoje zdanie - spytaj o perspektyw ucznia.
Unikaj dominacji.

