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ПРВ ДЕЛ
ВОВЕД ВО ПРОГРАМАТА РОДИТЕЛСТВО ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО ЗДРАВЈЕ ЗА РОДИТЕЛИ НА МАЛИ
ДЕЦА
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ВОВЕД
ДОБРЕДОЈДОВТЕ ВО ПРИРАЧНИКОТ ЗА ФАЦИЛИТАТОРИ НА ПРОГРАМАТА ЗА РОДИТЕЛСТВО
ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО ЗДРАВЈЕ ЗА РОДИТЕЛИ НА МАЛИ ДЕЦА!
ОВОЈ ПРИРАЧНИК Е ЗА ВАС!!!
Овојприрачник е водич кој ќе ви помогне да ја спроведете програмата за Родителство за
целоживотно здравје за родтели на мали деца или PLH KIDS.Во него има содржина на
програмата односно инструкции за тоа како да се структурира секоја сесија, како да се
олесни секоја активност и конкретни информации. Многу е важно да се обидете да ги
следите сите активности и инструкции во прирачникот .
Сепак, ве молиме запомнете дека прирачникот е само водич за ваша поддршка откако ќе
учествувате во работилницата за обука, која ќе биде одржана одстрана на овластен
(сертифициран )PLH обучувач/едукатор.
Степенот до којPLH програмата може да го сменат начинот на којродителите се однесуваат
кон своите деца целосно зависи од ВАС.
Сакаме да кажеме дека ОНА ШТО ќе го спроведете е само 20% од програмската содржина
на прирачникот PLH ДЕЦА.
80% од програмата е КАКО вие ќе ја спроведете програмата.
Најважен дел е вашето однесување кон родителите и начинот на кој ја олеснувате
програмата.
Основните вештини на фацилитаторот (имено: пофалби и почитување на родителите,
користење активни вештини за слушање, да се биде доследен и внимателен, да се
истражуваат проблемите и практикување решенија) го моделираат колаборативниот
пристап кон разрешување на проблеми и доведуваат до промената што сакаме да ја
видиме кај родителите и заедницата.
Запомнете дека ако има нешто за кое не можете да сетите или се чуствувате несигурни во
врска со тоа, обратете се кај вашиот ко-фацилитатор.
Тоа што им го кажуваме на родителите истото важи и за вас: ”Тоа што го правите дома, тоа ја
прави разликата”. Доколку практикувате вештини за фацилитација предсесијата ќе бидете
посигурни и ќе можете да ја спроведете програмата за родители.
Ви благодариме за вашата лојалност за промовирање на благосостојбата на децата преку
позитивно родителство и ваша посветеност за намалување на насилството врз децата .
Вие сте ѕвезда која сјае за среќни семејства!
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1 ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМАТА
Програмата Родителство за целоживотно здравје за родители на мали деца е родителска
програма заснована на групна активност, за семејства со деца на возраст од 2 до 9 години.
Таа е посебно дизајнирана за ранливи семејства кои се соочуваат со предизвици
вооднесувањето на нивните деца, со цел да се промовира позитивното родителство при што
би се намалил ризикот од злоупотреба и занемарување на децата во задници со ниски
приходи.
Основната тема во PLH Деца е “Градење дом за поддршка за вас и за вашето дете.”
Помагајќи им на родителите да изградат дом за поддршка за себе си и за нивните деца, им
помагаме да се справат со однесувањето на децата , а воедно со тоа се промовираат и
здрави односи родител-дете.
Намерата на овој прирачник е да обезбеди водич за вас, со чија помош вие ќе ја спроведете
програмата PLH Деца. Се очекува дека ќе имате завршено интензивна обука за
спроведување на програмата пред да отпоченете со фацилтацијата и дека ќе ја
фацилитирате програмата под супервизија.
КОЈА Е ЦЕЛТА НА ПРОГРАМАТА?
Главната цел на PLH Деца е да го намали ризикот за злоупотреба на деца и да се подобри детското
однесување во ранливите семејства преку помагање на родителите во развивањето вештини за
востановување позитивни односи со децата. Грижливи, среќни и поддржувачки семјствата е наша
главна цел!

Знаеме дека многу деца се згрижени од некој кој не е нивна биолошка мајка или биолошки
татко.
Кога зборуваме за "родители" и "родителство", ние мислиме на старателите или старателите
на детето, без оглед дали се биолошки родители или не.
Важна цел на програмата е да се зголеми позитивното однесување на родителите преку:
•

Зголемување на родителските знања, вештини и чувството на компетентност

•

Подобрување на позитивното однесување на родителите

•

Подобрување на родителскиот надзор врз децата

•

Намалување на недоследната и сурова дисциплина

•

Подобрување на однесувањето на децата и нивната благосостојба

•

Подобрување на менталното здравје и социјалната поддршка на старателите

•

Подобрување на знаењето и користењето на социјалните услуги во случај на
насилство од интимниот партнер, семејна болест во нивните семејства

•

Подобрување на вклученоста во училиште и учењето во раното детство
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КОЛАБОРАТИВЕН ПРИСТАП ЗА РАЗВОЈ НА ПРОГРАМАТА
PLH Деца користи колаборативен пристап на сите нивоа на развоји имплементација. Ова
значи дека ќе соработувате со родителите, како нивни партнери за да им помогнете да ги
постигнат своите цели.
PLH Деца беше создадена во соработка со Универзитетите од Кејп Таун, Оксфорд и Бангор,
Светската Здравствена Организација, УНИЦЕФ, Одделението за Социјален развој на Јужна
Африка, и Кловнови без граници на Јужна Африка.
PLH Деца исто така е развиена во тесна соработка со родители и даватели на услуги кои
живеат во Кејп Таун, Јужна Африка.
Програмата веќе се спроведува низ целиот свет од страна на фацилитатори како вас,
односно според неа веќе се работи во 10 различни земји.
РОДИТЕЛСТВО ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО ЗДРАВЈЕ
PLH Деца е дел од поголема иницијатива наречена РОДИТЕЛСТВО ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО
ЗДРАВЈЕ (www.who.int/violence_injury_prevention/violence/child/plh/en/).
Нејзината цел е да развие и да се тестира еден пакет на ефективни, изводливи, културно
релевантни програми кои се приспособливи за родители, со што ќе се намали ризикот од
насилство врз децата и ќе доведе до подобрување на добросостојбата на децата во земјите
со низок и среден приход.
Во моментов, постојат само неколку програми за родителство, наменети за превенција на
злоупотреба на деца кои ја покриваат возраста од 0-18 години, истовремено и исплатливи
за земјите со низок и среден приход, каде и потребата е најголема, но и засновани на
докази. Родителство за Целоживотно Здравје има цел да ја пополни оваа празнина.
Програмите за родителство претставуваат ефективна стратегија за намалување на ризикот
од злоупотреба на деца и други форми на насилство. Воедно преку нив се овозможува
развоји зајакнување на позитивни практики за родителство како и подобрување на
позитивни односи помеѓу родителите и децата.
Овие програми промовираат родителски практики и однесувања за градење на вештини
наменети за родители или старатели за нивно позитивно комуницирање при што ќе
обезбедат соодветна подршка за своите деца. Програмите за родителство исто така се
покажаа како ефикасни во спречувањето и третирањето на нарушеното однесување кај
децата и намалување на проблемите на план на менталното здравје кај мајките.
Иако постојат голем број докази за ефикасноста на програмите за родителство во земјите со
висок приход, во моментов има многу малку интервенции засновани на докази кои се добро
прилагодени за културните и развојните контексти на земјите со низок и среден приход.
Програмите засновани на докази развиени во земјите со висок приход исто така може да
бидат ограничени при нивно пренесување во средини коишто располагаат со значително
помалку ресурси, што главно се должи на цената на чинење, лиценцирањето и културната
релевантност.
За да одговори на оваа потреба за локално адаптирани, прифатливи и прилагодливи
програми за родителство во услови на ниски примања, Родителство за Целоживотно Здравје
разви прототип програма за семејства со мали деца. Програмата PLH Деца првично е
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тестирана во Јужна Африка, а нејзините адаптирани верзии се имплементирани во
Демократска Република Конго, Кенија, Македонија, Молдавија, Црна Гора, Филипини,
Романија, Јужна Африка, Јужен Судан, Тајланд и Уганда.

Слика 1. Градење Куќа за поддршка на вас и вашето дете под зраците на позитивното внимание

2 СОДРЖИНА НА ПРОГРАМАТА И НЕЈЗИНО СПРОВЕДУВАЊЕ
ГРАДЕЊЕ НА КУЌА ЗА ПОДДРШКА
Програмата PLH Деца го користи симболот на куќата за да покаже зошто е важно родителите
да изградат силен позитивен однос со своите деца.
Ѕидовите симболизираат позитивни и здрави интеракции помеѓу родителите и
децата – поминувајќи заедничко време со децата, градејќи јазични вештини, зборувајќи за
чуствата и давајќи пофалби, поддржувајќи го нивното добро однесување.
Ѕидовите ја прават основата за добро родителство. Тие се најважниот дел од програмата.
Како што се движиме кон покривот, ние се фокусираме на поставување граници,
воспоставување домашни правила и справување со проблематичното однесување.
Кога родителите поминуваат повеќе време во градење позитивни односи со нивните деца,
тие најчесто поминуваат многу малку време во справување со проблематичното
однесување.
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Колку повеќе родителите поминуваат време во играње и пофалби со своите деца, толку
помалку нивните деца ќе се однесуваат лошо и ќе бараат внимание преку негативно
однесување.
Овие вештини резултираат со помал стрес за родителите, бидејќи и родителите и децата ќе
се чуствуваат поддржани и сакани.
Ако основата на куќата е силна, ќе биде полесно да го држи покривот.
Ако ѕидовите се направени од лош, несоодветен материјал, или ако родителите го
поминуваат целото нивно време грижејќи се за покривот (создавање правила и
дисциплинирање и казнување на своите деца) без градење силни ѕидови, Куќата за подршка
ќе се сруши.
Децата ќе се почуствуваат исклучени и емоционално несигурни со тенденција за
несоодветно однесување. Родителите ќе се чуствуваат под стрес и несреќни.
Конечно “Зраците на позитивното внимание ” ја симболизираат важноста на позитивното
внимание кое децата го добиваат од нивните родители.
СУШТИНСКИ ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Оваа програма користи културно релевантен пристап, заснован врз универзални родителски
вештини или „Градбени елементи” за градење на Куќата за поддршка. Овие „Градбени
елементи“ се основата КАКО ние го подобруваме родителското однесување и ја формираме
основата на докажаните родителски програми од целиот цвет.
Суштински Градбени елементи во PLH Деца вклучуваат:
•

Работење заедно со родителите за решавање на проблемите

•

Родителите се вклучуваат во активности со своите деца, токму во соодветната фаза на
нивниот развој

•

Важноста на пофалбите и играта иницирана и водена од детето за развојот на
негувачките односи

•

Потреба да се утврдат јасни граници, домашни правила и соодветни форми на
надгледување

•

Помагање на родителите да научат алтернативни начини за справување со
предизвикувачкото однесување на децата

•

Помагање на родителите да се грижат за себе, преку самовредување и ослободување
од стрес

Исто така постојат многу други, поспецифични градбени елементи низ целата програма, кои
се поврзани со главната тема на секоја сесија.
Иако програмата вклучува некои пренесувања на вештини за да помогне во развојот на
ефективното однесување на родителите, ние главно ќе се фокусираме на практикување
вештини преку дејствување.
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Треба да се осигураме дека родителите ги практикуваат новите вештини и начините за
вршење на работите, бидејќи ги паметат многу подобро оние работи што ги прават тие
самите, а потоа има поголема веројатност да ги спроведуваат истите работи во домот.
Она што родителите го прават дома ја прави разликата!
ЦЕЛОСНА СТРУКТУРА
Програмата PLH Деца ги содржи следните компоненти:
•

Пред-програма, домашна посета

•

12 групни сесии за вештини за родителство (се спроведуваат или неделно или
секоја втора седмица во сесии кои опфаќаат една или повеќе од вкуните
сесии)

•

Индивидуални семејни сесии за семејства кои бараат или им е потребна
дополнителна поддршка (кога е можно/изводливо)

•

Завршна прослава или церемонија за завршување на програмата.

Фацилитаторите работат во тимови од двајца , при доставување на
програмата.
Во текот на програмата вие и вашиот ко-фацилитатор се подржувате еден со друг, при
бележење на родителските идеи и придонеси. На ваков начин се овозможува и обрнување
индивидуално внимание кога фацилитирате повеќе од една група.
Пред секоја групна сесија, вие ќе ја спроведете пред-програма за домашна посета со секој
семеен учесник посебно, со цел да дознаете повеќе за домашната средина, родителските
цели и предизвици со нивните деца (видете подолу).
Во текот на програмата , родителските групи (идеално 12-15 учесници во една група) ќе се
сретнат за да ги истражат клучните теми за интеракција родител –дете, управување со
стресот и градењето односи.
На секоја сесија, на родителите им се даваат домашни активности, вежби со кои ќе ги
развиваат нивните вештини за ослободување од стрес и поврзување со нивните деца.
Кога е возможно, фацилитаторите на програмите понекогаш ги посетуваат учесниците дома
за да ги зајакнат активностите научени за време на групните сесии или да ги следат оние кои
пропуштиле сесија. Ова е можност да се работи лице-в-лице со старателите и нивните деца,
а во едно се овозможува и дополнителна подршка доколку е потребна.
Кон крајот на програмата, на учесниците им е дадена можност да организираат своја
прослава за своето патување и она што го научиле. Ова обично вклучува размена на искуства
од програмата, пеење на традиционални песни, традиционално танцување, како и
раскажување приказни. Во прославата можат да ги вклучи и нивните деца.
Ако родителите сакаат, тие можат да продолжат да ги посетуваат состаноците во тековните
групи при што ќе ја дадат својата поддршка, а воедно ова значи помагањена едни со други
додека нивните деца растат.
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Групите за поддршка се исто така можности за решавање на други прашања со кои се
соочува заедницата, вклучувајќи ја и здравствената заштита, поддршката и вклученоста во
училиштата и владината поддршка.
Исто така, треба да размислите дали вашата агенција може да им понуди дополнителна или
постојана поддршка. Дури и поштенски картички испратени по 6 месеци или други слични
знаци на внимание можат да направат разлика во одржувањето позитивно родителство во
семејството!
КУРИКУЛУМ ЗА СЕКОЈА СЕСИЈА
Следува краток преглед на структурата на програмата, која вклучува пред-програма
домашна посета за секој родител и дванаесет групни сесии. Подетален опис е даден во
следните поглавја.
ОСНОВА: ВОСПОСТАВУВАЊЕ РОДИТЕЛСКИ ЦЕЛИ
Домашните посети во пред-програмАта се прават со секој родител за да се воспостават цели
и да се запознае семејството.
ЅИДОВИ | Позитивно Родителство
Сесија 1: Време проведено лице-в-лице со вашето дете
Сесија 2: Кажете го она што го гледате
Сесија3: Говорење за чуствата
Сесија 4: Пофалби и награди за нашите деца
Сесија 5: Давање позитивни, посебни и реалистични упатства
Сесија 6: Воспоставување домашни правила и навики
ПОКРИВ| ПоставувањенаОграничувањаиДисциплина
Сесија 7: Пренасочување на негативното однесување
Сесија 8: Игнорирање на негативното внимание и предизвикувачко однесување
Сесија 9: Користење на последиците за одржување на послушност
Сесија 10: Постапка на смирување при агресивно однесување
Сесија 11: Избегнување и разрешување на конфликти
Сесија 12: Размислувања, прослава и продолжување натаму
СТРУКТУРА НА ДНЕВНА СЕСИЈА
Секоја сесија има слична структура во која вие и вашиот ко-фацилитатор ги водите
родителите преку серија активности врз основа на една средишна тема.
Додека содржината може да варира од недела во недела , основните активности остануваат
исти.
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Сесиите секогаш почнуваат со активности за добредојде, потоа се преминува на дискусија
за домашните вежби, со воведување на основната лекција. Секоја сесија завршува со
завршен ритуал, а секој родител добива нова домашна активност.
Овој прирачник на почеток на секое поглавје дава преглед на сесијата , што ќе ви помогне да
ги запомните овие активности.
Извештајот на фацилитаторот исто така има список со основни активности со здебелен фонт
и придружни активности со нормален фонт. На овој начин ви се помага на вас и вашиот кофацилитатот да им дадете приоритет на најважните делови од сесијата.
Ве молиме запомнете: Одете со ТЕМПО НА ВАШИТЕ РОДИТЕЛИ!
Најважно е да бидете сигурни дека родителите ги разбираат и можат да ги применат
основните лекции од секоја сесија пред да преминат на следната тема.Тоа значи дека
програмата може да трае и подолго од 12 сесии.
ДОМАШНИ ПОСЕТИ, ПРЕД-ПРОГРАМА
Пред-програмските посети треба да им дадат на родителите можност да дознаат повеќе за
програмата и да побараат одговор на било какви прашања во врска со нивното вклучување.
Исто така, вам ќе ви дадат можност да дознаете повеќе за секој родител кој ќе учествува во
групата.
Важно е вие или вашиот ко-фацилитатор да се сретнете со секој учесник пред да ја започнете
програмата.
Може да се сретнете со целото семејство или со другите возрасни лица во домаќинството, за
да ја објасните секому програмата PLH Деца и да ги поттикнете да го поддржат родителот кој
учествува во програмата.
Кога родителот почнува да го менува начинот на кој тој или таа комуницира со децата во
домаќинството, тоа однесување исто така ќе влијае на сите други и понекогаш може да
генерира конфликт. Треба да донесете флаер во „Куќата за поддршка“ при домашната посета
за да помогнете да се објасни програмата на сите што се вклучени во неа.
Исто така, можете да му кажете на старателот дека може да покани други членови на
домаќинството да учествуваат во програмата ако сметаат дека тоа би било корисно.
Пред-програмските домашни посети, исто така, треба да ги користите за да дознаете колку
што можете повеќе за семејните околности и предизвици:
•

Колку деца се во домаќинството? Кој друг обезбедува грижа за децата?

•

Со кои сѐ тешкотии родителот се соочува со неговото/нејзиното дете?

•

Која е специфичната, позитивна и реалистична цел на родителите за нивното дете?

Побарајте од родителите да ги опишат нивните очекувања за програмата. Обидете се да им
помогете да ги идентификуваат специфичните цели или целите за себе или за однесувањата
на нивните деца.
Овие цели треба да бидат воспоставени на позитивен начин.
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На пример, наместо да се каже, "Сакам моето дете да престане да користи вулгарности кон
мене", на родителот треба да му се помогне да го наведат однесувањето кое таа / тој сака да
го види: "Сакам моето дете да користи пријателски зборови".
Конечно, пред-програмските домашни посети се можност за разговор за било кои
логистички прашања, односно договор со родителите за времето и местото на сесиите;
превоз или грижа за потребите на децата; потреба од специфични оброци во текот на
програмата.
По секоја пред- програмска домашна посета, фацилитаторите треба да го креираат
профилот на учесник.
Овие профили ќе ви помогнат да се сетите на индивидуалните околности кои одреден
родител ги доживува. Исто така профилот на родителот може да го обновите доколку
родителот напредува преку програмата.
При доставување на програмата, направете белешки за одредени или посебни потреби или
ситуации во домот кои би биле битни да се запомнат.
Предложена Структура за Пред – Програмските Домашни Посети:
A. Запознајте се со родителот и целото семејство ако се присутни.
B. Обезбедете преглед на програмата, а за пример користете ја „Куќата за поддршка“.
(Ова може да биде основа за тоа како програмата ќе им помогне во справување со нивното
однесување и однесувањето на нивното дете)
C. Семејна позадина:
a. Што се случува дома?
b. Кој друг живее таму? Сопруг/Сопруга? Партнер?
c. Кој друг се грижи за детето?
d. Дали сакате да го поканите тоа лице да учествува и во програмата исто така?
e. Каков вид на мрежа за поддршка веќе имате?
D. Разговарајте со родителот за неговиот / нејзиниот однос со неговото / нејзиното дете:
a. Каков е животот во домот со вашето дете?
b. Каков е вашиот однос со вашето дете?
c. Кои се предизвиците со кои се соочувате во смисла на управување со однесувањето
на вашето дете?
d. Дали има други предизвици што ви отежнуваат како родител?
e. Кои се вашите цели, очекувања и надежи за вас и вашето дете од оваа програма
воопшто? ЗАБЕЛЕШКА: Фокусирајте се на специфичната, позитивната и реалистичната
цел.
Е. Практичноста
f.

Време и место на одржување на сесијата
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g. Потреби за транспорт и грижа за детето (дали може да организираат некој да се
грижи за детето за време на сесијата?)
h. Барања за храна
E. Други прашања?

PLH ДЕЦА ПРИРАЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ
Постои PLH Деца ПРИРАЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ и материјали кои го придружуваат овој прирачник.

Овој материјал е намнет за родителите да го земат дома и да го користат за време на програмата. Ви
препорачуваме да го дистрибуирате прирачникот на рати на секоја сесија така што родителите ќе
напредуваат низ програмата со исто темпо.

На крајот од секој дел од прирачникот има дел во кој родителите можат да се снимаат дали
ги извршуваат своите домашни активности или не.
На секоја сесија им се објаснува на родителите дека треба да чтиклираат во квадратчето ако
ја извршуваат таа активност секој ден. На почетокот на следната сесија тие ќе ви го покажат
својот извештај до вас.
Ако ги завршиле основните активности во домот, или барем се обиделе да ги направат,
можете да им дадете налепница или дополнителна пауза или едноставна и мала награда!
СЕСИЈА 1 | РОДИТЕЛСКИ ИЗВЕШТАЈ
Име:

____________________________

Име на Дете: ____________________________
Ве молиме да ги проверете квадратчињата ако ги завршивте домашните активности за то
ј ден.
Оваќе ви помогне да го следите вашиот напредок дома!
ДЕН 1

ДАЛИ ЈАС…

ДЕН 2

ДЕН 3

ДЕН 4

ДЕН 5

ДЕН 6

ДЕН 7

Поминете 5 минути Лице-в лице
со вашето дете
Кажи му на детето чудна
приказна за животни
Наутро

направи

физички

вежби
Слика 2 Пример за извештај за родителски активности

SMS ТЕКСТОВИ
Секоја недела, на учесниците кои имаат телефони, ќе им испраќате SMS-пораки (текстови).
Овие потсетници ги зајакнуваат клучните градежни елементи на програмата. Тие исто така ги
поттикнуваат родителите да се сетат да ги извршуваат своите домашни активности и да ги
фалат своите деца за обид. Овие потсетници треба да бидат испратени на половина од
секоја сесија.
Овие SMS текстови се вклучениво упатството, на крајот од секоја сесија.
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СТРУКТУРИРАНИ ТЕЛЕФОНСКИ КОНСУЛТАЦИИ
PLH Деца исто така вклучува структурирани телефонски консултации како дел од пакетот за
испорака на услуги. Овие консултации се случуваат помеѓу сесиите и вам и на вашиот кофацилитатор ви овозможуваат проверка на секој родител во вашиот предмет на
индивидуален и личен начин.
За време на телефонска консултација, треба да истражите како родителот и детето
генерално се справуваат меѓусебе , и како се справуваат со специфичните домашни
активности зададени на претходната сесија.
Исто така врз основа на вашето познавање на индивидуалните околности дома треба да
поставатите конкретни прашања во врска со односот помеѓу родителот и детето. Однапред
проверете го профилот на учесникот!
Ако родителот има потешкотии или предизвици со домашните активности или со
неговиот/нејзиниот однос со неговото/нејзиното дете, можете да разговарате за можни
решенија со родителот на телефон. Осигурајте се дека му дозволувате на родителот да мисли
на решенија со помош на упатства дадени од вас!
Во текот на телефонскиот разговор во ред е ако не можете веднаш да предложите решение.
Ако проблемот е премногу тежок да се реши на едноставен начин треба да го уверите
родителот дека ќеработите со него/неа на почетокот од следната сесија.
Понекогаш проблемот ќе биде релевантен и за другите родители (т.е. многу родители го
покренуваат истото прашање). Можеби ќе сакате да ги решите овие предизвици на почетокот
на следната сесија за време на дискусиите за домашните активности. Исто така овие прашања
можете да ги покренете на следната тренинг-сесија, бидејќи и другите фацилитатори се
соочуваат со истиот проблем! Телефонските консултации се исто така начин да се проверат
родителите кои ја пропуштиле претходната сесија. Во ваков случај ќе треба да го направите
следново:
•

Кажете му на родителот дека ви недостасувало неговото присуство на претходната
сесија.

•

Дознајте ја причината за неприсуство на сесијата. Разговарајте за начините за
надминување на сите бариери за учество.

•

Прашајте го родителот како тој/таа се справува со домашните активности од
најновата сесија на која присуствувал.

•

Обезбедете краток преглед на главните теми, принципи и елементи за
градба кои беа опфатени во сесијата.

•

Прашајте дали има какви било прашања.

•

Заблагодарете му се на родителот за своето време и поттикнете го да дојде на
следната сесија.

ЗАБЕЛЕШКА: Многу е важно дека тој ист родител кој ја пропуштил сесијата добива
телефонска консултација помеѓу секоја групна сесија.
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Следува предложена структура за тоа како да се спроведе телефонска консултација:
1. Бидете сигурни дека се јавувате во соодветно време кога нема да го вознемирувате
родителот. Можете да го прашате за време на пред-програмската домашна посета
кога е најдобро да се јавувате секоја недела (на пример, во попладневните часови, во
саботата).
2. Поздравете го родителот:
a. Прашајте генерално што се случувало во текот на неделата?
b. Прашајте го генерално за детето?
3. Прашајте го за конкретната домашна активност од неделата.
a. Дали родителот ја направил домашната активност? Прашајте што се случило?
Побарајте детали?
b. Запомнете да го користите методот Прифати, Поврзи, Истражувај и Пракса
(види подолу).
c. Прашајте дали има било какви предизвици/проблеми?
i. Поврзете се со емоциите на родителот , за тоа како се чуствува.
ii. Побарајте детали за тоа што се случило.
iii. Направете кратка дискусија за можни решенија.
iv. Изберете решение и практикувајте / вежбајте го решението ако тоа
може да се направи преку телефон.
ЗАБЕЛЕШКА: Не треба да го решите проблемот со телефонскиот повик.
d. Пофалете го родителот за обидот.
i. Ако родителот сѐ уште има прашања или не можете да го решите
проблемот:
ii. Изнесете го тоа во вашата супервизиска/тренерска сесија.
iii. Уверете го/ја дека ќе помогнете во решавањето на
предизвиците/проблемите и ќе практикувате решенија на следната
сесија.
4. Ако родителот ја пропуштил последната сесија:
a. Кажете му на родителот дека ви недостасувал/ла неговото/нејзиното
присуство на претходната сесија.
b. Дознајтеја причината за не присуство на сесијата. Разговарајте за начините за
надминување на сите бариери за учество.
c. Прашајте го родителот како тој/таа се справува со домашните активности од
најновата сесија што ја посетува.
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d. Обезбедете краток преглед на главните теми, принципи и градбени елементи
кои беа опфатени во сесијата.
е. Прашајте дали има било какви прашања
f. Заблагодарете му се на родителот за неговото/нејзиното време и поттикнете
го/ја да дојде на следната сесија.
Ве молиме запомнете: Поставете специфични прашања во врска со односот на родителот
кон детето. Проверете ги профилите на вашите учесници за да видите како тие напредуваат
во програмата и дали имаат некои специфични прашања кои имаат потреба од
дополнителна поддршка.
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3 |ВОДИЧ ЗА ОЛЕСНУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ВО СЕСИЈАТА
3.1 АКТИВНОСТИ ЗА ДОБРЕДОЈДЕ
Активностите за добредојде се за да воспостават чувство на редовност и конзистентност низ
PLH Деца. На секоја сесија, фацилитаторите ја поставуваат просторијата, ги поздравуваат
родителите, водат песна и физички вежби и им даваат можност на родителите да проверат
како се чувствуваат.
3.1.1 ПРЕД ЗАПОЧНУВАЊЕ СО СЕКОЈА СЕСИЈА
ПОДГОТОВКА

Многу е важно да бидете добро подготвени. Ова покажува почит кон учесниците и ги прави
да се чувствуваат добредојдени. За секоја сесија треба да работите со вашиот кофацилитатор и да се подготвите на следниов начин:
•

Препрочитајтеја сесијата што ви е дадена и бидете сигурни дека ви се апсолутно јасни
вашите цели за таа сесија. Исто така треба да се согласите со вашиот ко-фацилитатор
кој ќе води кој дел.

•

Распределете го вашето времето според потребите на групата.

•

Запомнете дека ќе ви бидат потребни помеѓу два до три часа за сесиите, во зависност
од локалните околности.

ПОСТАВУВАЊЕ НА СОБА
Дојдете порано!
Погрижете се да имате доволно време да ја поставите просторијата и да се подготвите за
секоја сесија.Треба да ја поставите просторијата на начин што ќе создаде удобна околина за
учење заедно како група.
Столиците треба да бидат поставени во круг. Бидете сигурни дека има доволно столчиња за
секого. Родителот може да се чуствува отфрлен ако таа или тој пристигне и за него нема
стол.
Бидете сигурни дека ги имате сите потребни материјали. Тие се:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Храна и пијалаци за пауза
Флипчарт, хартија и пенкала или маркери, ознаки за имиња
Илустрирани приказни, постери
Играчки за групни вежби
Белешки од претходните сесии, забележани на стикер-ливчиња (ставете ги на
ѕидот)
Maтеријал за секој учесник
Видео камера со која ја снимате вашата сесија.
Ручек ако обезбедувате
Сите други материјали, како што се надоместоци за превоз, листи за
присуство, итн.
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Ве молиме запомнете: проверете го прирачникот пред секоја сесија за да видите ако се
потребни дополнителни материјали за сесија!
3.1.2 Посакајте им Добредојде на родителите.
Вие и вашиот ко-фацилитатор треба да ги поздравите учесниците поединечно , како што ќе
пристигнуваат и воедно треба да ги фалите затоа што прават напори да присуствуваат на
секоја сесија.
Можете да им дадете дополнителна пофалба на оние кои пристигнуваат рано!
Топлината и љубезноста што ја покажувате кон родителот можат да направат огромна
разлика во тоа како тој или таа се чувствува за време на сесијата. Исто така, ги охрабрува
родителите да доаѓаат почесто.
Ако е можно, исто така е убаво да се обезбеди кафе или сок и мала закуска (бисквити или
едноставни сендвичи) за оние кои пристигнуваат на почетокот на сесијата.
Ова исто така може да го зголеми присуството и учеството!
3.1.3 ЗАПОЧНУВАЊЕ НА СЕСИЈАТА
Секоја сесија треба да започне на време.
Ова треба да биде време кое е јасно наведено при пред-програмските домашни посети и е нагласено
како основно правило за време на првата сесија.
Вие треба да го моделирате принципот на правилото стартување на сесиите на време.
На почетокот на сесијата, исто така, треба да ја поздравите целата група и да им се заблагодарите што
направиле напори да дојдат на сесијата.

3.1.4 ФИЗИЧКИ ВЕЖБИ
Секоја сесија започнува со кратка физичка вежба или вежба која ќе им овозможи на
родителите да се поврзат со нивното тело и да се ослободат од стрес или тензијата во телото
и умот.
Кога го почнувате физичкото вежбање со родителите за првпат, треба да бидете трпеливи и
да им го објасните јасно секое движење.
Ги воведувате родителите во серија движења кои се движат низ телото од глава до пети.
Во ред е да направите пауза и нежно да ги поправите позициите и движењата ако е
потребно.
Многу од родителите не се навикнати на движење на нивните тела и можеби ќе треба
охрабрување и повеќе насоки отколку што очекувате.
Ако некој треба да седне, треба да се поттикне да учествува што е можно најдобро од
седечка положба. Исто така е многу важно да бидете сигурни дека движењата се мазни и
дишењето е опуштено.
Како што ја водите физичката вежба секоја сесија, родителите постепено ќе се чувствуваат
поудобно со движењата.
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Охрабрете ги родителите постојано да вршат физички вежби дома. Можете да сугерирате
тие да го прават тоа како прва работа наутро.
Во ред е да паузирате и нежно да ги поправите позициите и движењата ако е потребно.
Водење на физачка вежба:
Можете да го прочитате гласно следниот текст подолу или да ги користите
цртежите за да ви помогнат во водење на физичката вежба во текот на првите
неколку пати.
1. Истегнување на нашите тела
Кренете ги рацете како да сакате да го допрете небото.
Истегнете ги на двете страни. Истегнете напред. Истегнете назад-грбот.
2. Глава и Врат
Кренете ја десната раката горе и спуштете ја на десното рамо, а потоа ставете ја на
вашето десно уво. Држете и четири пати вдишете.
Кренете ја левата раката горе и спуштете ја на левото рамо, а потоа ставете ја на
вашето лево уво. Држете и четири пати вдишете.
Ставете ја брадата на градите. Полека навалувајте ја главата, нежно така што десното
уво се да се доближува до десното рамо. Полека вратете ја главата на брадата.
Повторете ја истата вежба на левата страна. Направете по четири пати во секоја
насока.
Полека дозволете вашата глава да се врти во круг. Слушајте ги звуците на крцкање на
вашиот врат. Направете го ова четири пати на секоја страна.
3. Рамења
Правете кружни движења со рамењата на предната страна ( четирипати). Правете
кружни движена со рамењата кон назад (четири пати ).
Стиснете ги рамениците цврсто до вашите уши додека вдишувате, стиснете ги очите и
држете го здивот. Ослободете ги рамената додека го опуштате телото. (четири пати).
4. Раце
Опуштете ги рацете и нека се дважат во иста насока. Рацете треба да се нишаат од
рамената НЕ од лактите. Ова е добро за вашиот долен дел.
Опуштете ги рацете и пуштете ги рацете да се свртат на страна и свртете го горниот
дел од телото. Твоите раце треба нежно да го удрат грбот додека се вртете од страна
на страна.
5. Половина
Држете ја со раце половината и праветемали кружни движења со половината на
двете страни (по четири пати на двете страни).
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6. Колена
Свиткајте ги колената , држете ги со двете раце , и правете мали кружни движења на
двете страни .Погрижете се движењатадабидат мазни и да не ги затвораат вашите
колена(почетирипати на двете страни).
7. Нозе и Глуждови
Ставете ја едната нога пред другата и правете мали кружни движења со глуждовите,
запомнете на двете страни. Направете го ова на двете страни почетири пати.
8. Раце и зглобови
Свртете го зглобот како да сликате, двете страни навнатре и нанадвор.
9. Протресете го целото тело: движете го вашето тело високо, ниско, средишно,
насекаде. Забавувај се!
10. Забележете како се чувствува вашето тело. Потсетете ги учесниците да
дишат релаксирано!
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3.1.5 ЕМОЦИОНАЛНА ПРОВЕРКА
Родителите, исто така, ја започнуваат и завршуваат секоја сесија со емоционално влегување
и излегување.
Ова им овозможува на учесниците да споделат како се чувствуваат на почетокот на сесијата.
На крајот од секоја сесија, родителите, исто така, ќе имаат можност да излезат од оваа
ситуација, како начин на премин кон нивниот секојдневен живот.
Треба да моделирате/покажете како да се изведе емоционално влегување и излегување со
демонстрирање пред да одите околу во круг:
1. Опишете како се чувствувате емотивно.
2. Опишете каде ова чувство трепери во вашето тело.
3. Опишете го квалитетот на тоа чувство или физичко чувство во вашето тело (ако
родителот е свесен за тоа каде чувствува емоции во неговото тело).
4. Опишете ја мислата што е поврзана со тоа чувство.
На пример „јас сум вознемирен. Го чуствувам тоа во рамениците. Загрижен сум дали ќе
имам доволно пари овој месец за храна” или “јас сум возбуден. Го чуствувам тоа во моите
гради. Добивам нов кревет! “
Со поврзување на емоционалните чуства со физичките сензации во телото, родителите
избегнуваат да се фатат во раскажувањето како или зошто се чувствуваат на одреден начин.
Ова им помага да останат во сегашниот момент.
Стекнувањето свесност за сегашното искуство може да го продлабочи почитувањето
на позитивните аспекти во животот и сочувство кон сопствените предизвици.
Тоа е исто така вештина што треба да ја научат за точно да ги набљудуваат однесувањето и
емоциите на нивните деца.
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3.2 ДОМАШНИ АКТИВНОСТИ
3.2.1 ПРЕГЛЕД НА ДОМАШНИТЕ АКТИВНОСТИ
За време на секоја сесија, на учесниците им се даваат активности за вежбање дома, кои го
засилуваат она што го научиле за време на сесијата. Овие активности се поврзани со
градбените елементи на секоја сесија.
Ова е суштински дел од програмата!!!
Учесниците ќе го променат своето однесување и ставови само кога ja практикуваат
нивната промена во својот секојдневен живот (она што го прават дома ја прави
разликата!).
Дискусијата за домашните активности на почетокот на сесијата дава можности родителите да ги

споделат успесите и позитивните искуства во текот на претходната недела. Тие, исто така,
можат да сакаат да ги споделат промените што ги виделе во својот живот или во
однесувањето на нивните деца.

Родителите може да имаат потешкотии во извршувањето на домашните активности, но
треба да им кажете дека исто така сакате да слушнете за тоа.
Тие може да се соочат со предизвици или отпор од нивните деца или други членови на
семејството. Тие исто така може погрешно да го разберат градбениот елемент или погрешно
да ги изведуваат родителските вештини.
Ваша задача е да им помогнете на родителите да најдат решенија за различните предизвици
со кои се соочуваат во текот на неделата. Овие потешкотии би можеле да бидат во врска со
самите активности или би можеле да бидат отпори од други членови на семејството.
Можеби ќе треба низ играње улоги со нив да изведете разговори што тие би можеле да ги
имаат со своите партнери.
Треба да ја користите Дискусијата за домашна активност за да ги споделите со групата
принципите на родителството кои секој родител ги користел во домот и да бидете сигурни
дека сите во групата го разбираат конкретниот принцип на родителство или вештина пред да
се префрлат на следниот.
Ако е очигледно дека неколку родители не ја сфатиле содржината на претходната сесија, ќе
треба повторно да ги разгледате содржините од претходната сесија и да практикувате
вештини (или групни практики) наместо да ги внесете содржините на следната сесија.
На пример, ако неколку родители се борат да разберат како да го користат Игнорирањето во
своето однесување кога нивните деца бараат од нив негативно внимание, можеби ќе сакате
да ја повторите оваа сесија и да ги повторите сите илустрирани приказни.
Важно е да го следите темпото на вашите родители !
Конечно , треба активно да ги фалите сите родители за обидот и да ги охрабрите оние кои
имаат потешкотии да најдат реални остварливи цели.
Секој родител ќе има и позитивни и негативни искуства во различни периоди во текот на
програмата. Со пофалбата до родителите, вие моделирате за нив како да ги фалат своите
деца – фалете ги често ! Наша работа е да го промовираме позитивното, а со тоа да им
помогнеме на родителите да ги надминат нивните предизвици!
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Ве молиме забележете: Запомнете дека програмата се спроведува во група, но со
индивидуализиран пристап при што мора да се адресираати индивидуалните потреби
и околности!
3.2.2 КАКО СЕ ВОДИ ДИСКУСИЈА ЗА ДОМАШНИТЕ АКТИВНОСТИ
Разговрите за домашните активности треба да започнат со потсетување на родителите за она
што сте ги замолиле да го направат, вклучувајќи ги клучните градбени елементи.
Секоја сесија има низа прашања кои ќе ви помогнат да ги истражувате искуствата на
родителите дома.
Ако имате голема група, можеби ќе сакате да ја поделите на две и да имате по еден
фацилитатор во секоја од нив, со цел да управувате со времето и да ја олесните групната
интеракција. Ако го направите ова, не заборавајте да ги споделите клучните учења од секоја
мала група при враќањето во голема група.
Најпрво можете да побарате пример за нешто што е добро за нив. Кажете им "Не можеме
да слушнеме за сè она што сте го направиле оваа недела, па размислете за еден пример".
Ако родителот изнесува некој проблем за време на неговата / нејзината домашна активност,
треба да одлучите
a) дали експлорацијата на тоа е нешто што е релевантно за програмата,
b) дали дискусијата ќе биде од корист за целата група, или
c) дали е нешто што треба да го адресирате надвор од групата.
Дури и ако тоа е релевантно за групата, сепак можеби не е време да се обратите, па можеби
ќе треба да го ставите на списокот на работи што треба да се покријат подоцна во
програмата.
Ако сакате да се обратите, прво треба да биде јасно точно што се случило. Вежбајте
користејќи ги вештините за олеснување за прифаќање, истражување, поврзување и
практикување (A-E-C-P) за да го испитате проблемот (видете подолу).
Вежбајте ги низ играње улоги оние решенија за кои мислите дека ефективно ќе се справат
со предизвикот, како пракса пред целата група.
Родителот кој го имал проблемот треба да има можност да го вежба решението.
Накратко покрај споделувањето на успесите, дискусиите за домашна активност треба да ги
следат овие чекори секогаш кога ќе бидат презентирани проблемите:
•

Родителите го делат предизвикувачкото искуство.

•

Решете:
a) дали експлорацијата е нешто што е релевантно за програмата,
b) дали дискусијата ќе биде од корист за целата група, или
c) дали е нешто на што треба да се осврнете надвор од групата;

•

Разјаснете, за да разберете што точно се случило. Прашајте што повеќе прашања.
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•

Идентификувајте ја целта, а потоа да направите размена на што повеќе идеи со
родителите во групата за да ја постигнете целта.

•

Разговарајте за можни решенија со родителите.

•

Со предизвик прашајте го родителот да избере стратегија за користење од оние
решенија за кои мислите дека ќе бидат ефективни.

•

Вежбајте примена на решение низ играње улоги.

•

Оценете како функционира.

•

Разработете ја вежбата низ играњето улоги и за двајцата учесници и за "детето" и "за
родителот"

•

Фалете го родителот за вежбање и предвидете му успех.

•

Ако е корисно, нека вежбаат во парови.

•

Пофалете го родителот за изнесување на овој проблем и за неговата храброст за
вежбање ("Сите ние учиме од нашите предизвици")

•

Поттикнете го родителот повторно да се обиде дома и предвидете му успех.
Ве молиме забележете: Вежбањето вештини и решенија за
проблемите или предизвиците може да се случи во секое време во тек
на сесијата.
Колку повеќе родители практикуваат во тек на сесијата, толку е
поверојатно дека ќе ја практикуваат вештината или ќе се обидат да
го спроведат решението дома ... и тоа е она што го прават дома што
ја прави разликата!

3.2.3 БЕЛЕЖЕЊЕ НА ДОМАШНИТЕ АКТИВНОСТИ
Ако ја одржувате Дискусијата за домашни активности со вашиот ко-фацилитатор (како една
група, а не како две мали групи), еден од вас треба да ја води дискусијата додека другиот
ко-фацилитатор зема кратки белешки за тоа што го правел секој родител за време на
изминатата недела.
На пример:
„Марија минуваше време со своето дете користејќи го следењето на водечките принципи на
детето“ или
"Лиза имаше проблем да му даде позитивни инструкции на своето дете. Таа го вежбаше ова
за време на сесијата. "
Ова ќе ви овозможи да размислите по сесијата за тоа дали на родителот му е потребна
дополнителна помош или можеби дури и домашна посета за да го поддржите неговото или
нејзиното учење.
Оној што бележи исто така треба да биде подготвен да внесе нов градбен елемент кој е
произлезен од дискусиите за домашните вежби на флип чарт .
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3.2.4 ВОВЕДУВАЊЕ НА ДОМАШНИ АКТИВНОСТИ
На крајот од секоја сесија, на родителите ќе им ги претставите домашните активности за
следната недела. Кога прв пат го објаснувате ова во сесија 1 , вообичаено е да потрае повеќе
време .
Идентификувајте ја главната активност што родителите ќе ја практикуваат дома и како таа ќе
се однесува врз изградбата на „Куќата за поддршка“. Можете дури и да им покажете на
родители каде сте вие во Куќата.
Сесија 1 е Лице-в-Лице време проведено со вашето дете. Како што програмата продолжува,
активностите ја рефлектираaт содржината на сесијата.
Во исто време, родителите треба да продолжат да ги прават работите што претходно ги
научиле во програмата. Ова ќе продолжи да ги зајакнува градбените елементи на Куќата за
поддршка.
Вие треба да ја нагласите активноста поврзана со сесијата како главна активност. Ова може
да го направите со прикажување на родителите каде можат да ги снимаат своите активности
во родителскиот прирачник.
По воведувањето на активноста, поврзете ја содржината на сесијата со потсетување на
родителите на градбeните eлементи кои што сакате да ги користите.
Преку пример прашајте го секој родител да идентификува и сподели некоја своја
основна цел за домашна активност.
Погрижете се родителите да постават позитивни, конкретни и реални цели за тоа кога, каде
и што ќе прават со своите деца.
Исто така треба да им помогнете да планираат кога и како ќе се реализира практикувањето
на овие активности.
Родителите исто така, треба да го земат предвид основниот развоен принцип: Развојна фаза
на детето и што е реалистично за нив.
Корисно е да се употреби S.M.A.R.T. модел, за да се осигура дека целите се позитивни,
специфични и реални:
Специфични: Дали целта на домашните активности е специфична за тоа, што, каде,
кога, кој и како (т.е. - ќе поминам 5 минути дневно со моето дете пред да подготвиме
вечера).
Мерливи: Како учесникот ќе знае дека таа или тој ја остварил/а целта за домашни
активности?
Oстварливи: Може ли учесникот реалистично да ги изведе домашните активности?
Релевантни: Дали активноста е поврзана со целите на учесникот и конкретните
домашни активности?
Времетраење: Кога ќе се остварат домашните активности?
Фацилитаторите треба да се погрижат секој учесник да оди дома со S.M.A.R.T. домашна
активност!
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Конечно пофалете ги родителите за нивното доаѓање во програмата , бидејќи тоа значи
нивна посветеност на нивните деца и предвидете им успех во постигнување на своите
цели.
3.2.5 КЛУЧНИ ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ДИСКУСИЈА НА ДОМАШНИ
АКТИВНОСТИ
Следуваат неколку клучни градежни блокови кои ќе ви помогнат да ги водите родителите за време на
дискусиите за домашните активности:

1. Преиспитување/ сумирање на она што родителот го споделува со вклучување на
целата група. Иако сте фокусирани на искуството на еден родител, важно е да ја
вклучите целата група во разговорот, при што сите останати ќе бидат ангажирани за
време на дискусијата. Користете го вашето тело за да ги вклучите сите. На ваков начин
можете исто така да проверите во групата дали другите имаат исто или слично
искуство.
2. Зајакнувањена позитивните искуства на родителите . Иако родителот може да
сподели проблем, може да има мали, но позитивни работи што тој ги направил, што
сепак може да се пофалат. Бидете сигурни дека добро ќе го забележите тоа. Дури и
ако тоа е само за обид!
3. Поврзете ги родителите со претходните градбени елементи и принципи на
претходните сесии. Барјте можности за да ги пофалатите родителите за користење
вештини од претходните сесии. Дури и кога е подоцна во програмата, кога
дискутирате за ненасилните вештини за раководење со однесувањето, можете да
обрнете внимание на позитивните поткрепувања и вештини за градењето односи кои
родителите ги споделуваат.
4. Пофалба Пофалба, Пофалба! Пофалете ги родителите, така што тие ќе се охрабруваат
почесто да ги практикуваат вештините дома.
5. Користете директни и конкретни прашања за да се дојде до суштината на
приказната. Важно е да раководите со времето и со одговорите на родителите, така
што секој ќе има можност да сподели. Можете нежно да го прекинете родителот и да
барате повеќе информации или да се движите напред во неговата / нејзината
приказна, за да стигне до суштината на она што се случува дома. Ова може да биде
многу корисно за управување со времето!
6. Бидете Детектив! Барајте го проблемот / додека родителот споделува, вие користете
прашања за да му помогне на родителот да го идентификувате проблемот.
Размислете однапред за можните решенија кон кои ќе ја водите групата за да ги
идентификува.
7. Бидете отворени и флексибилни. Иако можеби имате решение за проблемот, бидете
подготвени за родителите да ве изненадат со нешто за што не сте помислиле.
Запомнете дека родителите се експерти и нашата улога е да ги водиме до нивните
сопствени решенија.
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8. Вежба, Вежба ,Вежба! За време на дискусијата наведете ги вашите родители да

практикуваат решенија за предизвиците. Ако тоа е нешто што може да биде
релевантно за другите фацилитатори, исто така можете да ја натерате целата група да
вежба. Доколку вежбаат за време на сесијата, поверојатно е дека истото ќе се обидат
и дома!

Имајте кутија на важни работи на кои треба да се вратите!
Понекогаш родителите поставуваат прашањата што се важни, но не се тема за дискусија на сесијата. Ако
тоа е нешто што ќе се разгледа подоцна во програмата, му се заблагодарувате на родителот за негово
иницирање на прашањето, зачувајте го и потоа го ставате во кутијата за работи на кои ќе се вратите
подоцна! Фацилитаторите можат да запишат на флипчарт-хартија и да го стават под "Кутија на работи на
кои треба да се вратиме" за да се дискутира подоцна.
Во "Кутија на работи на кои треба да се вратиме" ставете само теми кои би се разгледувале во програмата.
Ако е нешто што родителот го покренува, а не е дел од програмата, заблагодарете му се и најдете време
за индивидуален разговор, за време на пауза или пријавете во некоја друга служба за поддршка.
Ставете во Кутијата на работи на кои треба да се вратиме” и зачувајте за подоцна, доколку од
тоа секој би научил нешто, односно помогнете да се справат со одредено прашање или да раководат
со предизвикувачко однесување.

3.3 ПАУЗА И ЕНЕРГИЈА
3.3.1 ПАУЗА
После дискусијата за домашни активности може да направите кратка пауза. Паузата не треба
да трае повеќе од 10 до 15 минути.
Дајте им на родителите пет-минутно предупредување пред крајот на паузата , за да ги
подготвите за следниот дел од сесијата.
3.3.2 ЕНЕРГИЈА
Пред паузата или во било кој момент кога енергијата на групата ќе падне , фацилитаторите ,
можат да воведат кратка активност која ќе ги активира родителите.
Енергизерите им помагаат на родителите да бидат подготвени и свежи телесно, односно да
бидат подготвени за следниот дел од програмата.
Оваа активност може да биде некоја брза игра , која на родителите им е позната од
детството. Исто така може да биде било која од предложените енергизерите во
прирачникот.
Треба да бидете подготвени да изведете некој енергизер кога енергетското ниво на
групата е ниско!
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3.4 ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА
Основната лекција треба да трае околу 45 минути
Секоја сесија од PLH Деца содржи Основна Лекција која ја следи темата на сесијата.
Основната лекција се фокусира на специфични принципи и вештини за родителство и
Градбените елементи кои ја градат Куќата за поддршка.
Основна Лекција често започнува со илустрирана приказна за да им помогнат на родителите
да ја разберат основната вештина или принцип што е во фокусот на сесијата.
Тие, исто така, вклучуваат групна дискусија за тоа зошто се осврнуваме на одредена тема
или вештина за родителство. Осигурете се да им овозможите на родителите да излезат со
свои причини зошто одредена вештина или пристап би биле корисни.
Потребана ви е една или две идеи за тоа што треба родителот да направи. За ова не би било
потребно повеќеод 5 минути.
Потоа продолжуваме да ги испитуваме илустрираните приказни кои покажуваат дека
семејствата ги искусуваат овие вештини успешно или неуспешно.
Конечно, основните лекции вклучуваат време за практикување на новите вештини преку
играње на улоги. Вежбите за практикување помагаат да се зајакне разбирањето и
способноста на родителите да ги извршуваат овие вештини дома.
Тие можат да се случат помеѓу илустрираните приказни и може да вклучат повторно нивно
изнесување или може да се појават по приказните темелени на примери од родители.
Треба да дадете приоритет на времето за Основната лекција.
Многу е важно да се работи преку секоја илустрирана приказна и да се практикуваат вежби
(групно вежбање) со доволно време за проблемот - да ги решите сите предизвици во
разбирањето на новите концепти.
3.4.1 ПРИКАЗНИ
Понекогаш, PLH Деца употребува традиционална или адаптирана приказна за да ја престави
централната тема на основната лекција.
Постои прекрасна моќ на поврзување што се јавува при раскажување и слушање приказни.
Тоа создава чувство на заедница и семејство со тоа што ги спојува сите заедно. Тие се
корисни во воведувањето на различни теми и охрабрување на учесниците да учествуваат во
дискусиите.
Многу е важно преку воведени прашања да се размислува на приказната.
Приказни кои ги користиме во PLH Деца се:
•

Чудно Животно (Прва Сесија)

•

Камена супа? (Дванаесета Сесија)

Овие приказни се само предлози . Можете исто така да поставите други приказни што може
да се воведат во зависност од контекстот во кој работите.
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Важно е да користите приказни кои на некој начин се поврзуваат со основните блокови за
градење во секоја лекција.
3.4.2 ГРУПНА ДИСКУСИЈА
Групни дискусии се кратки воведни содржини кои ќе им помогнат на родителите да излезат
со сопствени причини за користење на специфичен принцип или метод на родителство. Ова
не треба да трае повеќе од 10 минути.
На пример во Првата Сесија ние го прашуваме родителот што децата добиваат од нив за
поминато време Лице-в-Лице .
Детето може да биде предизвикувачко , да ги поучува родителите за придобивките од
способноста за родителство, но мора да станете навистина добри во поставувањето
конкретни прашања за да им помогнете на родителите да ги изнесат идеите за кои знаете
дека се причините за конкретната содржина на сесијата.
Може да потрае малку подолго, но подобро е родителите сами да ги откријат. Тие "ќе ги
поседуваат" причините и ќе се чувствуваат овластени да ги користат идеите со своите деца.
Прашајте отворени прашања.
Ако поставите затворени прашања што имаат одговор со "Да" или "Не", тоа обично ја
завршува дискусија брзо.
Вашата улога е да ги водите родителите со поставување отворени прашања. Ова се прашања
кои започнуваат со "Зошто" или "Како" или "Што"? Тие овозможуваат дискусија за идеи и
споделување на искуства.
Нека следуваат коментари како "Памислувам дека тоа што го кажавте ... е" или "Кажи ми
повеќе" за да ги поттикне родителите да споделат повеќе.
Понекогаш родителите нама да се согласуваат со вас или меѓусебно. Вашата работа е да го
прифатите нивниот став и да ги водат кон поставување граници и придобивките од
позитивното родителство, без да им кажете како стигнавте таму. Исто така, треба да им
помогнете да прифатат дека можат да имаат разлики меѓу себе без да завземаат страни и
само да продолжат со програмата.
Ние сме како диригенти на голем бенд или хор. Ние знаеме дека нашата работа е да им
помогнеме на родителите да ја свират музиката!
3.5 ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Во текот на групните дискусии (кои се одвиваат низ целата програма), фацилитаторите ги
запишуваат идеите на родителите за да го зајакнат процесот на учење и соработка.
Тие се нарекуваат Градбени елементи кои ни помагаат да ја изградиме нашата
Куќа на поддршка.
Некои Градбени елементи опишуваат причини ЗОШТО родителите треба да користат
специфична вештина за родителство. На пример: "Опишувањето на активностите на вашето
дете помага да се развијат јазичните вештини".
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Другите Градбени елементи опишуваат КАКО да користите одредена вештина за
родителство. На пример: Следете го вашето дете во неговото водство во тек на „Лице вЛице“.
Важно е да најдете начин да ги поттикнете родителите да ги најдат овие градбени елементи.
Градбени Елементи може да се идентификуваат во секое време: за време на дискусија за
домашни активности, групни дискусии, дискусии со илустрирани приказни, вежбање
вештини.
Секогаш кога ќе слушнете дека родител зборува за градбен елемент, пофалете го и
повторете го градбениот елемент, односно нагласете го и обновете го на еден
незаборавен начин.
Запомнете: "Oбрнете внимание на однесувањето што го сакаме повеќе".
Секогаш бидете подготвени да го идентификувате однесувањето што го сакаме, секогаш кога
некој родител се сопнува врз градбен елелмент!
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3.6 ИЛУСТРИРАНИ ПРИКАЗНИ
Во текот на PLH Деца употребуваме ислустрирани приказни, кои ќе им помогнат на
родителите во разбирање и решавање на конкретен родителски предизвик.
PLH Деца следи животи на три семејства. Овие семејства имаат родители кои понекогаш се
борат да раководат со однесувањето на своите деца, слично на сите родители, вклучувајќи
ги и оние во групата.
Едно семејство има татко, мајка и две деца: Ема (7 години) и Алекс (4 години). Друго се
состои од баба, мајка и две деца: Дејвид (8 години) и Маја (3 години). Последното семејство
има татко, мајка и две деца: Сара (7 години) и Адам (5 години).
Илустрираните приказни им даваат можност на родителите да научат за родителството
преку животот на овие семејства, кои понекогаш може да ги потсетат на нивните семејства.
Родителите понекогаш може да имаат проблеми што не се појавуваат во илустрираните
приказни.
Сите родители треба да се справат со предизвикувачкото однесување на нивните
деца.
Приказните им помагаат на родителите да ги идентификуваат важните градбени елементи
или вештините за родителство кои се поврзуваат со основната лекција и принципите за
родителство ва секоја сесија.

Слика 2
Пример за
илустрирана
Приказната
од Првата
Сесија
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Формат за воведување на илустрирана приказна:
1. Прочитајте ги приказните пред сесијата. Подгответе се за да ги знаете прашањата
што сакате да ги поставите, со што ќе им помогнете на родителите да ги
идентификуваат елементите за градба.
2. Доволете им на родителите да ја читаат приказната на глас. Одете панел по панел.
Некои родители може да имаат потешкотии во читањето, па затоа бидете трпеливи.
3. Побарајте од родителите да ви ја опишат активноста, однесувањето и емоциите во
секој панел.
4. Кога ќе ја постинете главната цел на секој панел преминете на следниот.
5. Користете водечки прашања за да ја разгледате приказната со родителите.
6. Ако приказната е за негативно или предизвикувачко искуство, разговарајте за
можни решенија за тоа како родителот може да одговори.
7. Запишете ги овие решенија и замолете ги родителите да изберат по едно да
практикуваат. Вежбајте го решението за сценариото, или како голема група или во
парови.

3.7 ПРАКТИЧНИ ВЕШТИНИ
Постојат два вида вежби, оние што се случуваат пред целата група (групна вежба) и оние што
се прават во парови (вежба во парови).
Групните вежби или играње улоги им даваат на родителите можност да вежбаат нова
вештина за родителство во безбедната средина на групата пред да се обидат да ја изведат
дома со своите деца.
За време на групните вежби, родителите имаат можност да бидат и "родители" и "деца".
Ова им помага на родителите да вежбаат или да практикуваат ново однесување за
родителство. Исто така, кога ја преземаат улогата на детето, го доживуваат
светот преку очите на своето дете.
Потсетете ги родителите дека ова е безбедно опкружување - дека ние не сме тука да ги
критикуваме вежбите за родителство, туку да учиме заедно, како група, за работи што сите
можат да ги подобрат во родителството на своите деца.
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Формат за водењена групни вежби:
1. Групните вежби главно се одвиваат по дискусијата за илустрираните приказни.
2. Кажете им на родителите дека сега имаат можност да ја вежбаат главната вештина
од Илустрираната приказна (на пример, игра со деца или воведување Смирување).
3. Поставете го сценариото (на пример, каде се случува, местото, кој е дел од сцената,
на која возраст е детето, која е е активноста).
4. Побарајте волонтери. Одберете учесници за кои мислите дека ќе биде полесно да
се вклучат, бидејќи има и такви кои се срамежливи или колебливи.
5. Пофалете ги родителите кои волонтираа!
6. Доделете улоги. Еден учесник ќе дејствува како "Родител". Друг учесник ќе биде
"детето".
7. Опишете ја сцената токму онака како што сакате да биде. Кажете му на "детето"
како сакате да се однесува.
8. Запомнете дека фокусот е на родителството! Во раните програмски вежби секогаш
сакаме детето да се однесува соодветно.
9. Кога ги објаснувате чекорите, бидете сигурни дека сите родители можат да ги
видат и да ги чујат.
За време на вежбата.
10. Бидете "Сенка" или "Ангел" за "Родителот". Останете физички блиску до
"Родителот" и давајте предлози или поддршка доколку е потребно.
11. Исто така, можете да ја прекинете вежбата и да почнете од почеток со работа ако
работите тргнат наопаку.
12. Дозволете играњето улоги да трае околу 2 минути - не е премногу долго.
После групна вежба:
13. Прашајте го "Родителот" и "Детето" какво е искуството.
14. Прашајте ја групата за конкретни позитивни повратни информации за она што го
видоа кај родителите.
15. Откако ќе видат колку се лесни и забавни групните вежби (дајте им едноставни
награди за вежбање), ќе биде полесно да се добијат волонтери!
16. Вежбање во Мали групи
17. Движете се низ просторијата, пофалете ги и подржете ги родителите.
18. Групна дискусија за тоа као помина групната вежба.
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3.8 ЗАТВОРАЊЕ
Секоја сесија завршува со активност за затворање (5 минути). На ист начин како што
започнавте со емоционално влегување, може да завршите со емоционално излегување.
Одредени активности за затворање, исто така, можат да се моделираат или практикуваат
како научени нови вештини. На пример, да се направи Круг на комплименти на секое
затворање, кој ќе почнува по Сесијата за пофалби за нашите деца. Или може да се направи
релаксација на телото по воведувањето на личното смирување.
Фацилитаторите треба да им овозможат на учесниците да одлучат како би сакале да ја
затворат сесијата. Независно од тоа како вашата родителска група ќе одлучи да ја затвори
сесијата, треба да бидете сигурни дека следново се случува:
•

Преглед на клучните градбени елементи од сесијата.

•

Дистрибуирајте го поглавјето од прирачникот на PLH Деца за таа сесија.

•

Заблагодарете се и пофалете ги родителите за нивното присуство.

3.9 ОБРОК
Доколку е можно, препорачуваме да им дадете на учесниците хранлив оброк на крајот од
секоја сесија. Родителите може да дојдат од далеку за да учествуваат во програмата.
Многумина исто така, немаат доволно храна дома за да им обезбедат на сите. Понекогаш,
ручекот за време на програмата е нивниот единствен полн оброк во денот.
Оброкот е исто така поттик за учесниците да присуствуваат на секоја сесија. Обидете се да го
одржувате менито разновидно и хранливо. Важно е да се почитуваат локалните обичаи кога
служат храна. Некои заедници сакаат да се молат пред да јадат заедно.
Треба да го делите оброкот со родителите и да го искористите како можност да ги обучувате
и да ги фалите децата!
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3.10 РЕФЛЕКСИИ И ИЗВЕСТУВАЊЕ ПОСЛЕ СЕКОЈА СЕСИЈА
3.10.1 РЕФЛЕКСИИ ПОСЛЕ СЕСИЈА
Важно е да одвоите време за да размислите со вашиот ко-фацилитатор на сесијата веднаш
штом ќе заврши. Најдобро е да го направите ова, додека се свежи вашите сечавања.
Извештаите за фацилитаторите кои го придружуваат овој прирачник имаат некои
предложени прашања кои ќе ви помогнат и ќе ве водат во вашите активности во сесијата.
Исто така треба да наведете дали сте биле во можност да ги завршите сите активности на
сесијата.
Основни прашања на извештајот вклучуваат:
• Дали ги завршивте сите основни активности? Ако не, зошто?
• Што беше специфично нагласено за родителот во тек на сесијата ?
• Што беше посебно нагласено за вашето фацилитирање во тек на сесијата?
• Што претставуваше специфичниот предизвик за родителот во тек на сесијата?
• Што беше посебен предизвик за вас како фацилитатор за време на сесијата?
• Дали постојат родители на кои им е потребна дополнителна поддршка со содржината,
логистиката или други независни предизвици? Ако е така, на кој начин?
Важно е да наведете барем една добра работа што сте ја направиле и која вашиот
партнер ја направи за време на сесијата.
3.10.2 ПРЕГЛЕД НА РОДИТЕЛСКИОТ ПРОГРЕС
Ви препорачуваме да имате разговор со вашиот ко-фацилитатор за секој учесник директно
по секоја сесија.
Секој родител има учеснички профил кој треба да го пополните на крајот од секоја сесија.
Направете белешки во папката на учеснички профил за напредокот на секој родител во
програмата. Може да одлучите дека на конкретниот родител му е потребна поголема
поддршка. Ова може да биде во форма на индивидуален разговор или текстуална порака
пред следната сесија.
Исто така овој пат можете да го искористите за да ги повикате сите родители кои ја
пропуштија сесијата.
Кога ги разгледувате искуствата, целите и предизвиците на секој родител, ќе ви помогне да
им обрнете внимание индивидуално секому од нив, што е важна компонента на групните
програми, заедно со групното решавање на проблеми и социјалната поддршка.

43

ВТОР ДЕЛ
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЕФЕКТИВНО
ФАЦИЛИТИРАЊЕ
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4 | ПРЕГЛЕД НА ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЕФЕКТИВНО ФАЦИЛИТИРАЊЕ

Овој прирачник ќе ве води низ тоа што треба да направите секоја сесија. Ги опишува
активностите детално. Обезбедува прашања за кои можете да побарате дискусии и
илустрирани приказни.
Ќе ви даде знаење за секој принцип на родителство и дава листа на Градбени елементи кои
се важни за родителите да ги научат.
Главните Градбени елементи вклучуваат:
• Она што го правите дома ја прави разликата!
• Познавајте го развојното ниво на вашето дете.
• Следете го вашето дете дружејќи се Лице-в-Лице.
• Користете зборови за да ги опишете активностите и емоциите на вашето дете.
• Пофалете го однесувањето што го сакате повеќе.
• Користете едноставни награди за поттикнување на однесување кое е тешко за вашето дете
да го научи.
• Дајте позитивни, специфични и реални упатства.
• Бидете во согласност со домашните правила и навики за вашето дете.
• Пренасочете го детето од негативно во позитивно однесување пред тоа воопшто да
отпочне.
• Игнорирајте ја потребата од постојани барања и негативното внимание
• Користете предупредувања за вистински и непосредни последици за поддршка на
послушноста.
• Дозволете вашето дете да се смири кога тој / таа заборава на домашното правило за
агресивно однесување.
• Вклучете го вашето дете во решавање на проблеми за да се намали конфликтот во
семејството.
Сепак содржината на програмата на PLH Kids е само мал дел од она што е потребно за да се
спроведе.
Голем дел од користа што ќеја добијат родителите доаѓа од тоа како вие ќе ја
спроведувате програмата.
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За најдобро да се спроведе PLH Деца, постојат 7 основни градбени елементи за
фацилитирање:
1. Користете колаборативен пристап кон учењето кој ќе помогне да ги зајакне родителите.
2. Моделирајте го однесувањето што сакате да го видите на начинот на кој вие се однесувате
кон родителите (вие ги водите родителите на начин на кој тие треба да ги водат своите
децата).
3. Одете со темпото на родителите, држите ги сите активни во групата.
4. Вежбајте активно слушање.
5. Разберете ги развојните фази и постигнувања на детето.
6. Направете го PLH Деца среќно место за учење.
7. Дојдете подготвени на секоја сесија.
4.1 КОРИСТЕТЕ КОЛАБОРАТИВЕН ПРИСТАП НА УЧЕЊЕ
Во многу други програми, фацилитаторите им кажуваат на учесниците што да прават и зошто
тоа е важно. Родителите се навикнати на тоа, бидејќи нашето образование најверојатно
било спроведувано на дидактички начин, при што учителот знае-најдобро.
Во PLH Деца, ние тоа го правиме различно. Ние сакаме да гледаме на програмата како на
колаборативен пристап кон учењето.
Како фацилитатори, вие сте соработници или партнери кои работат заедно со родителите за
да ги определите плановите и да ги практикувате решенијата кои ќе им помогнат да го
подобрат животот дома.
Корисно е да се мисли на родителите како експерти во познавањето на сопственото
дете и околностите.
Многу родители веќе практикуваат многу позитивни начини на родителство со своите деца.
Други ќе можат да ги идентификуваат начините за подобрување на нивното родителство
самостојно со насоки.
Наша задача е да им помогнеме на родителите да научат како да ги постигнат
своите цели.
Ова понекогаш значи дека мораме да работиме напорно за да побараме вистински
отворени прашања што ќе им помогнат на родителите да ги разберат придобивките од
позитивното родителство и ненасилната дисциплина за нивните деца.
Кога родителите учат сами, учат вештини кои ќе им бидат од помош долго време по
завршувањето на програмата.
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4.2 МОДЕЛОТ НА ОДНЕСУВАЊЕ ШТО САКТЕ ДА ГО ВИДИТЕ
Принципот на моделирање е во основата на тоа како ја спроведуваме програмата PLH Деца.
Ако ги водиме сесиите со колаборативен пристап, почесто ги пофалуваме родителите,
практикуваме активно слушање и користиме позитивни инструкции, родителите ќе го прават
истото со нивните деца.
Исто така, ако им кажуваме на родителите што да прават, ги критикуваме или им се смееме,
ги игнорираме нивните потреби или грижи или само им кажуваме што не сакаме да направат,
истото ќе го прават и тие со нивните деца.
Тоа е како старата изрека: "практикувај го она што го проповедаш".
Фацилитаторите треба да ги моделираат различните градбени елементи. Како на пример,
“Пофали и замини” значи исто. Пофалете ги родителите и потоа застанете таму. Без но, ако,
или други критики!
Користете предупредувања при транзиции за да им помогнете на родителите да се
подготват за следната сесија или на крајот од паузата. Предупредувањата при транзициите
значат некој да дознае малку пред време што ќе се случи следно. Исто така тоа е многу
корисна вештина за родителство.
Дајте им позитивни, специфични упатства коишто го опишуваат однесувањето кое сакате да
го видите кај родителите.
Можеби ќе треба да го игнорирате негативното однесување, како што е на пр. зајадливи или
безвредни коментари за програмата. Истиот родител пофалете го за следното позитивно
однесување.
Доколку некој родител е негативен кон друг родител, можеби ќе можете да се справите со
тоа со помош на поддршка кон родителот кој е критикуван, или можеби ќе треба да ја
потсетите групата за основното правило на почит, без да наведете зошто го споменувате
основното правило како потсетник.
Користете едноставни награди за да ги поттикнете родителите да дојдат на време на
сесиите, да ги завршат своите домашни активности или кога ќе постигнат нешто што било
многу проблематично.
Вежбајтеги ги релаксирачките активности за да го намалите сопствениот стрес. Може дури и
длабоко да земете здив. Родителите ќе учат од вашиот пример и ќе почнат да се огледаат на
вашето однесување.
Тоа навистина функционира!
4.3 ДВИЖЕТЕ СЕ СО ТЕМПОТО НА РОДИТЕЛИТЕ
PLH Деца воведува многу концепти и практики кои се нови за родителите.
Понекогаш, родителите првично се спротивстават на учењето нов пристап кон своите деца.
Друг пат можеби ќе имаат потешкотии да разберат некои од посложените практики како што
се “Кажи Што Гледаш“ или „Игнорирај го негативното внимание“ или „наредувачко
однесување“.
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Секогаш треба да одите според темпото на родителите при спроведувањето на програмата.
Осигурајте се дека родителите во вашата група научиле одредена вештина за родителство
поврзана со сесијата пред да преминете на нова содржина.
Запомнете дека градење „Ќуќа на Доверба е процес кој се одвива чекор –по- чекор.
Ако родителите не сте го совладале „Давањето позитивни и специфични упатства“, не
можете да продолжите со „Домашните правила“. Исто така, родителите мора да разберат
како да го користат „Игнорирање на негативното внимание и заповедно однесување“ пред
да научат како да ги користат „Последиците за непослушност“.
Ова може да значи дека ќе ја повторите сесија или ќе ви одземе повеќе време за решавање
на проблемите кои се појавуваат за време на дискусиите за домашните активности.
Поважно е родителите да можат точно и правилно да ја искористат вештината за
родителство отколку да ја поминат целата програма.
4.4 ВЕЖБАЊЕ А-Е-Ц-П: ПРИФАЌАЊЕ, ИСТРАЖУВАЊЕ, ПОВРЗУВАЊЕ И ВЕЖБАЊЕ
А-Е-Ц-П е основен градбен елемент во колаборативниот пристап во фацилитирањето на PLH

Деца.

А-Е-Ц-П се залага за четирите клучни чекори при фацилитирање на дискусијата со

родителите:

A = ПРИФАЌАЊЕ
E = ИСТРАЖУВАЊЕ
C = ПОВРЗУВАЊЕ
P = ВЕЖБАЊЕ
А-Е-Ц-П може да биде воведен во било кое време во текот на сесиите Дискусија за домашни

Активности, Групни дискусии и во текот на Вежби за вештини.

Важно е вие да го моделирате А-Е-Ц-П, со тоа што родителите ќе го прават истото со своите деца.
1. ПРИФАЌАЊЕ
Родителите се чувствуваат охрабрени и овластени да споделат кога ПРИФАЌАТЕ се што е
кажано за време на дискусијата. ПРИФАЌАЊЕ покажува дека обрнувате внимание на нив и
им давате до знаење дека тие се важни и почитувани.
ПРИФАЌАЊЕ е исто така важна вештина за моделирање на родителите, при што тие истото
ќег о употребат со нивните деца.
Постојат неколку начини на кои можете да покажете прифаќање:
Размислете, повторете или преименувајте го она што тој / таа и ја кажува на целата
група. Ова покажува дека сте слушнале и разбрале што чуствува и зборува родителот.
Ова е исто така корисно за сумирање и разјаснување на главната точка на родителот,
пред остатокот од групата.
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Пофалете го родителот за придонес кон дискусијата. Заблагодарете се на родителот
за неговото или нејзиното споделување, особено ако тоа беше тешка или негативна
приказна. Означете ги аспектите на споделување кои се корисни за учење на групата.
Употребете невербални гестикулации и говор на тело за да пренесете дека
обрнувате вниманието, признавате и го почитувате придонесот на родителот.
Именувајте го родителот со неговото/нејзиното име, движете се кон соговорникот,
воспоставува контакт со очи, и охрабрете ги сите родители во вашата група за нивно
вклучување и ангажирање во дискусијата.
Пример на Групна вежба (играње на улога Кажи што гледаш):
Вие: Како се чуствувате како родител кој што го опишува однесувањето што вашето
„дете ” го имаше во оваа практична сесија ?
Родител: Најпрво ми беше непријатно, бидејќи сакав да му кажам на моето дете што
да прави. Но тогаш го погледнав моето "дете" и почнав да го следам она што сакаше
да го прави.
Вие: разбирам дека најпрво се чувствувате непријатно, бидејќи не можевте да
најдете зборовите, но по некое време вие бевте во можност да му дозволите на
вашето "дете" да го преземе водството во активноста и да ги следи нејзините
сугестии. Ви благодариме што го споделивте тоа и ни помогнавте на сите нас да
научиме како да го направиме тоа.
2. ИСТРАЖУВАЊЕ
Одвоите време за целосно да го ИСТРАЖИТЕ искуството со учесникот. За да им помогнеме
на родителите да ги решат предизвиците (или да ги нагласат позитивните искуства), треба
точно да знаеме што се случило за време на домашните активности или активности во текот
на сесијата.
ИСТРАЖУВАЊЕТО ни помага да разбереме повеќе за ситуацијата и да го идентификуваме
конкретното прашање што го доживеал родителот. Тоа им помага да разберат како нивните
сопствени постапки се поврзани со однесувањето на нивните деца.
ИСТРАЖУВАЊЕТО помага да се развијат способности за набљудување кај родителот. Тоа им
помага да разберат како нивните постапки се поврзани со однесувањето на нивните деца.
Поставувајте прашања и навистина запознајте ги важните детали за некој настан или
искуство што родителот го споделува за да го разбере целосно.
Ако родителот споделува проживеано искуство, има повеќе информации, и при тоа може да
ви помогне и групата за да сите заедно ги разгледаат најдобрите можни решенија за таа
ситуација.
Прашајте што, каде, кога, кој и како за настани или искуство. Внесете љубопитност
при вашето прашување.
Истражете ги чуствата и на родителот и на детето (ако е соодветно).
Примери за можни ИСТРАЖУВАЧКИ прашања од претходната дискусија за Време
поминато лице-в-лице со детето:
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Вие: Како е кога го следите водството на вашето дете? Дали забележавте
нешто различно во интеракцијата?
Какви мисли доживеавте?
Како се чувствувате додека го следевте водството на вашето дете?
Што мислите, како тоа го натерало вашето дете да се чувствува?
Пример за ИСТРАЖУВАЊЕ со родителот преземен од Дискусијата за домашни
активности со вежбање поминување време „ливе-в-лице“:
Родителот: Се обидов да поминам време „лице-в-лице“ со Јове, но тој избега од
мене.
Вие: Тоа мора да ви беше тешко. Можете ли да ни кажете нешто повеќе за тоа што се
случило? Што беше тоа што се обидувавте да направите со Јове?
Родител: Па, тој играше со своите автомобили и седнав до него и јас играв со
автомобилите. И тогаш почнав да зборувам за она што тој го правеше, а тој стана и ме
остави таму!
Вие: Хм. Гледам дека сте се чувствувале вознемирено затоа што тој си заминал по
вашиот обид да го поминете времето „лице-в-лице“ со него. Но, добро е што се
трудите! Можете ли да ни кажете нешто повеќе за тоа што се случило? Што точно
направивте додека Јове играше? Како тој одговори?
3. ПОВРЗУВАЊЕ
ПОВРЗЕТЕ го родителското искуство или споделување со концепти и теми од сесијата.
Можете да го поврзете со поголеми Градбени елементи или Куќа на Подршка на програмата
PLH Деца или со специфични Градбени елементи, Основни Лекции или вештини кои се
вежбаат во сесијата.
Во групата, родителите можат самите да си направат сопствени поврзувања за тоа како
одредено искуство може да влијае врз други аспекти од нивниот живот. Со тоа може да се
поткрепат родителите и да им се помогне да се сетат на клучните принципи на добро
родителство и градење на Куќата на поддршка.
Пример од претходната дискусија за вежбање вештини:
Вие : Што можеме да научиме од ова искуство?[Поттикнете ги одговорите од групата].
Сумирајте: Поминувајќи време „лице-в-лице“ со вашите деца и дозволувајќи тие да
ве водат ние градиме доверба и самодоверба.Тие, исто така, ќе се чувствуваат сакани
и почитувани кога едноставно го забележуваме она што тие го прават со целосно
внимание. Ова се поврзува со она што го учевме во првиот дел од Градењето Куќа за
поддршка, за да можеме да го зајакнеме нашиот однос со нашите деца. (Укажете
одново или вратете се назад на градбените елементи од сесијата Време поминато
лице-в-лице.)
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4. ВЕЖБАЈТЕ
Суштинскиот градбен елемент на PLH Деца е дека она што го правите дома, ја прави
разликата.
Научните докази ни кажува дека родителите почесто ги користат вештините за родителство
дома ако ги практикуваат за време на сесијата.
Ова значи дека треба да им дадете на родителите колку што е можно повеќе шанси за да ги
практикуваат клучните вештини, без разлика дали се работи за групна вежба или вежба во
двојки.
Практикувањето може да се одвива и во текот на Дискусијата за Домашни активности, како
на пример кога родителот споделува со другите некоја проблематична ситуација. Ова му
овозможува на родителот да го практикува можното решение за неговата проблематична
ситуација пред да се обиде дома со своето дете.
СОВЕТИ: Што да правите кога имате учесник кој премногу зборува?
Понекогаш имаме учесници кои сакаат премногу да ги споделуваат своите мисли и
искуствата. Иако е важно да бидеме отворени кон секого, фацилитаторите, исто така,
мора да бидат сигурни дека секој има шанса да зборува. Еве неколку совети кои
треба да ги користите ако некој го окупита целото време на групната дискусија:
•
•
•
•
•

Заблагодарете му се на учесникот за споделувањето.
Објаснете дека е важно и другите да имаат шанса.
Кажете му на родителот дека сите ние го цениме тоа колку можеме да
научиме од неа/него.
Понудете да разговарате повеќе за време на одморот или по сесијата.
Вратете се на она што тој/таа го кажал/а, за да знае дека сте го слушнале и
дека е почитуван.
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4.5 БИДЕТЕ СВЕСНИ ЗА ФАЗИТЕ НА РАЗВОЈ И ПОСТИГНУВАЊАТА НА ДЕЦАТА
Важно е да се биде свесен за различните компетенции и карактеристики на децата во различни фази
на развојот (од 2-9 години).
Овие карактеристики на малите деца можат да ги обликуваат родителските очекувања, цели и
активности со нивните деца.
Можеби предизвиците и проблемите со кои се соочуваат родителите се вкоренети во очекување
децата да се однесуваат на начини за кој сеуште не се развојно подготвени.

ФАЗИ НА ДЕТСКИОТ РАЗВОЈ
Доенчиња (0-1 година)
• Храна, спиење, хогиена, удобност и безбедност.
• Силна приврзаност со родителот / старателот.
• Стимулација и внимание.
• 0-6 месеци: Ќе се насмее, извикува и плаче за да го привлече вниманието
на родителот. Родителот треба да обезбеди грижа, милување, галење и
заштита.
• 6-11 месеци: Ќе се прилепи на родителот / старател, особено кога се
чувствува несигурно или исплашено. Ќе протестира поради заминувањето
на родителот. Го следи родителот кога е во можност.
• 12-23 месеци: започнува да оди и да зборува; ќе ја испита својата
околина.

Деца (2-3 години)
• Исто како и погоре, но исто така ...
• Станува пољубопино; сака да истражува и да стане повеќе независно.
• Сака да научи како да прави нови работи (на пример, да се облече и да
се соблече) и сака да донесува сопствени одлуки.
•Бара пофалби, одобрување.
• Станува понезависно и продолжува да ја истражува својата околина.
• Започнува да кажува реченици и да го гради речникот.
•

Не сака да губи или да чека ред, но може да се научи да
споделува.

•

Може да ги изрази чувствата на драматични начини. Може да
почне да учи како да контролира емоции.
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Рано детство (4–6 години)
•

Исто како и погоре, но исто така ...

•

Учи преку дејство; игра. Развива односи со други деца.
(Играта е важна и може да ги научи општествените
вредности.)

•

Има прашања; бара одговори.

•

Открива дека е тешко да се оддели фантазијата од
реалноста. Изразува чувства на драматични начини.

•

Може да зборува многу; да прашува многу. Одговорите
може да бидат кратки, но треба да бидат искрени.
Детето може повторно да побара ако не му е јасно или
ако сака повеќе информации.

•

Не сака да губи, да споделува или да го чека својот ред,
но може да научи да губи и да го дочека својот ред.

Средно Детство (7–9 години)
•

Исто како и погоре, но исто така ...

•

Заинтересирано за учење во училиште.

•

Почнува да сака независност и доверба.

•

Сака да помине време со други деца.

•

Може да изрази интерес за религиозни работи,
духовност.

•

Може да одговори на возрасните за да покаже дека
знае.

•

Може да биде многу свесен и чувствителен. Може да
биде многу активен. Детето може подобро да управува
со гнев и да толерира фрустрација/незадоволство.
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4.6 НАПРАВЕТЕ ЈА ПРОГРАМАТА PLH ДЕЦА СРЕЌНО МЕСТО ЗА УЧЕЊЕ
Родителите ќе сакаат да дојдат на сесиите и да учествуваат во активностите ако создадете
отворена средина кадешто се добредојдени и почитувани.
Секој сака место што е пријатно и поканувачко. Корисно е да се мислите за PLH Деца како за
семејство. Името значи "Среќни семејства", на крајот на краиштата!
СОВЕТИ за фацилитаторите за да се направи PLH Деца среќно место за учење:
1. Поканете ги родителите да учествуваат: Забележете доколку некој се држи на страна и прашајте
дали некој сака да сподели мислење или искуство.
2. Бидете сигурни дека секој во собата може да ве чуе (и едни со други).
3. Седнете кога зборувате. Бидете на исто ниво како и родителите и седете меѓу нив. Ако е можно,
обидете се да седите помеѓу родителите, наместо во предниот дел на групата.
4. Направете го местото удобно и секој да е добредојден.
5. Проверете дали има доволно столчиња и дали просторијата е чиста, користете вентилатор или
климатизер (ако е достапно) во текот на летото. Дури и декорација на собата ако сакате!
6. Утврдете ги јазичните потреби на учесниците.
7. Забележете дали учесниците имаат физички пречки или хендикеп кои бараат прилагодување на
чинот на кој тие учествуваат во активностите.
8. Почитувајте го она што родителот го споделува
9. Ќе има многу смеа во групата, но обидете се да не им се потсмевате на родителите, дури и ако она
што го кажуваат звучи глупо. Сè е можност да се научи нов елемент за градба.
10. Фалете ги родителите за нивниот напор и посветеност.
11. Моделирајте го однесувањето што го сакате од родителите преку начинот на кој ги третирате.
12. Пофалувајте ги, почитувајте ги и размислувајте за придонесите на родителите.

4.7 ДОЈДЕТЕ ПОДГОТВЕНИ ЗА СЕКОЈА СЕСИЈА
Колку повеќе подготовки правите за секоја сесија, толку полесно ќе имате време во спроведувањето
на материјалот. Ќе се чувствувате порелаксирани и ќе покажувате повеќе прифаќање за тоа како се
чувствуваат родителите и за нивните искуства.
Прочитајте го упатството ноќта пред секоја сесија. Запишете ги сите белешки или потсетници кои би
можеле да бидат од помош за изведување на одредени активности.
Вие можете дури и да практикувате фацилитирање на делови од сесијата со вашиот ко-фацилитатор!
Понекогаш родителите првично нема да разберат што барате ако ги кажете точно зборовите од
упатството. Може да се каже: "Жалам што не го објаснив толку добро, дозволете ми да пробам
повторно."
Може да биде корисно да напишете различни начини на поставување прашања за дискусија. Сакаме
да го нарекуваме ова "повторно поставување прашања".
Вежбајте ги приказните, енергизаторите и вежбите за релаксација дома, за себе. Можете да ги
пробате со вашите пријатели или семејства. Тие се забавни и корисни за секого!
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Погледнете ги профилите на учесниците за да го видите напредокот на секој родител во програмата
и да се сетите на посебни потреби или загрижености.
Ова е е особено важно за целите што родителите ги поставуваат на крајот од сесијата и дискусијата
за домашните активности.
Пристигнете порано за да можете да го подготвите просторот. Сакате да бидете опуштени, насмеани
и да бидете подготвени кога ќе пристигнат родителите, па затоа е важно да си дадете доволно
време.
Одлучете кој ќе ја предводи конкретната активност и кој ќе даде поддршка. Погрижете се да
споделувате одговорности еден со друг и да се поддржувате еден со друг заеднички.
Користете часовник за да се држите до времето и во рамките на времето што го имате за секоја
активност во сесијата.

КОНЕЧНО, ЗАПОМНЕТЕ, ДА СЕ ЗАБАВУВАТЕ! J
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СЕСИЈА 1: ВРЕМЕ ПОМИНАТО ЛИЦЕ-В-ЛИЦЕ СО ВАШЕТО ДЕТЕ
ЦЕЛ

ГРАДБЕНИ
ЕЛЕМЕНТИ

Запознавање на родителите со програмата, воспоставување
заеднички основни правила, споделување родителски цели и
дискутирање за ВРЕМЕ ПОМИНАТО ЛИЦЕ-В-ЛИЦЕ СО ВАШЕТО ДЕТЕ
• Дозволете му на вашето дете да преземе водство во тек на
ВРЕМЕТО ПОМИНАТО ЛИЦЕ-В-ЛИЦЕ СО НЕГО
• Тоа што го правите дома, е тоа што ја прави разликата
• Ние сме модели на однесување на нашите деца
•

МАТЕРИЈАЛИ

•
•

Регистар на присуство, именици, боички, пенкала, флипчарт,
играчки
Храна и пијалаци за одморот
Постер на Куќата за поддршка, илустрирани приказни,
родителски прирачник

ПОДГОТОВКИ

•
•

Наместете ја просторијата со столчиња во (полу) круг.
Подгответе материјали за ознаки на имиња и пауза

ДОБРЕДОЈДЕ
(10 МИН)

•
•
•

Добредојде на целата група.
Пофалба на родителите за доаѓање во програмата
Физичка вежба

ПРЕГЛЕД
(30 мин)

•
•
•

Преглед на програмата
Основни правила
Споделување на родителски цели

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА
(40 мин)
ВРЕМЕ ПОМИНАТО
ЛИЦЕ-В-ЛИЦЕ СО
ВАШЕТО ДЕТЕ

•
•
•
•
•
•
•

ГРУПНО ВЕЖБАЊЕ
(30 мин)

•
•
•

ДОДЕЛИ ДОМАШНИ
АКТИВНОСТИ

•

ПАУЗА (10 мин)
Приказна: Чудно животно
Дискусија за приказната
Илустрирана приказна 1: ВРЕМЕ ПОМИНАТО ЛИЦЕ-В-ЛИЦЕ СО
ВАШЕТО ДЕТЕ
Дискусија: ВРЕМЕ ПОМИНАТО ЛИЦЕ-В-ЛИЦЕ СО ВАШЕТО ДЕТЕ
Илустрирана приказна 2: Кога не обрнуваме внимание
Двајца родители вежбаат ВРЕМЕ ПОМИНАТО ЛИЦЕ-В-ЛИЦЕ
пред група
Родителите вежбаат ВРЕМЕ ПОМИНАТО ЛИЦЕ-В-ЛИЦЕ во
парови
Дискусија за групното вежбање
Групна дискусија за активностите " ВРЕМЕ ПОМИНАТО ЛИЦЕВ-ЛИЦЕ "
Дискусија за корисни совети за ВРЕМЕ ПОМИНАТО ЛИЦЕ-ВЛИЦЕ
Поминете 5 минути секој ден ВРЕМЕ ЛИЦЕ-В-ЛИЦЕ со вашето
дете
1

(20 мин)

ЗАТВОРАЊЕ (10
мин)

•

Правете физички вежби секое утро кога ќе се разбудите

•

Преглед на основни градбени елементи кои се однесуваат на
Домот за поддршка
Воведување на родителски прирачник и дистрибуција
Потсетување на родителите за следната сесија и домашните
активности
Благодарност и пофалба до родителите

•
•
•
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ПРОЧИТАЈТЕ ГИ ЗАБЕЛЕШКИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА СЕСИЈА ЕДЕН
[Прочитајте ја за себе подготовката за спроведување на Сесија Еден]
Сесија 1 го поставува тонот за целата програма. Важно е да се создаде простор кој е
добредојден и безбеден за учесниците да се чувствуваат смирено.
Вие и вашиот ко-фацилитатор треба да ја започнете програмата со поздравување и
заблагодарување на родителите за нивното учество и посветеност кон подобрување на
животот на нивните деца. Потоа запознајте ги со програмата и што родителите можат да
очекуваат.
Вие и вашиот ко-фацилитатор треба да им овозможите на учесниците да ги изразат своите
сопствени причини и цели за учество во програмата.
Ова им дава на учесниците чувство на сопственост во процесот и ни помага да дознаеме
повеќе за секој родител.
Во првиот дел од првата сесија, сакате да постигнете 5 работи:
1. Да им кажете „Добредојде“ на родителите во програмата
2. Воведување во програмата
3. Воспоставување на основните правила
4. Дозволете родителите да ги споделат целите
5. Воведување на ВРЕМЕ ПРОВЕДЕНО ЛИЦЕ-В-ЛИЦЕ СО ВАШЕТО ДЕТЕ
ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМАТА PLH ДЕЦА
На почетокот од Првата сесија треба да дадете преглед на програмата PLH Деца и нејзината
цел.
Многу програми вклучуваат многу предавања и пасивно слушање. Оваа програма е поинаква.
Наместо да се седи, многу ќе се работи.
Родителите активно учат вештини за да го зајакнат својот однос со своите деца и да раководат
со тешкото однесување на нивните деца преку забава и соработка.
Родителите вежбаат практични вежби, учат приказни и игри, заедно вежбаат родителство, а
исто така имаат многу време да вежбаат дома.
Повеќето родители ќе очекуваат да ги имате сите одговори.
Но, тоа не е начинот на кој PLH Деца работи.
Во PLH Деца, вие и вашиот ко-фацилитатор сте соработници или партнери кои работат со
родителите за да ги идентификуваат плановите и практичните решенија кои ќе ги применат
дома за подобар меѓусебен живот.
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Родителите се експерти во нивната сопствена ситуација. Наша работа е да им помогнеме да
научат за себе како да ги постигнат своите сопствени цели.
Треба да бидете свесни за различните возрасти, вредности и околности на родителите.
Обидете се да го прифатите фактот дека родителите можат да имаат различни вредности.
Важно е тие да се чувствуваат удобно, да се изразуваат слободно, но исто така е важно да
знаат дека го делат она што им е само пријатно.
ВРЕМЕ ПОМИНАТО ЛИЦЕ-В-ЛИЦЕ СО ВАШЕТО ДЕТЕ
Во првата сесија, им помагаме на родителите да откријат дека играјќи со своите деца ќе можат
да градат позитивен однос со нив.
Играњето е многу важно за децата. Тоа им помага да развијат здрав ум. Ако родителот
покажува дека она што неговото дете го прави е исто така важно за него, го подобрува
нивниот взаемен однос.
Ние ова го нарекуваме ВРЕМЕ ПОМИНАТО “ЛИЦЕ-В-ЛИЦЕ СО ВАШЕТО ДЕТЕ”
ВРЕМЕ “ЛИЦЕ-В-ЛИЦЕ“ им овозможува на децата да знаат дека родителите ги гледаат и се
интересираат за она што тие го прават, односно она што тие го избрале.
Тука НЕ се работи за следење на однесувањето на детето, за да се биде сигурен дека тоа се
однесува правилно.
Се работи за покажување интерес на родителите за детето заради негово или нејзиното
добро.
Многу родители на деца со проблематично однесување не се многу задоволни од односите
со своите деца. Родителите на проблематичните деца поминуваат многу време обидувајќи се
да ги спречат да бидат непослушни.
Кога децата се тивки, сами си играат или се окупирани, родителите се растеретени и ги
оставаат сами. Но, во ваков случај треба да се "потсети" детето дека родителот забележува
што прави.
Времето поминато Лице-в –Лице им помага на децата да се чувствуваат дека нивните
родители ги ценат како поединци, ги ценат работите што ги прават и не се занимаваат само
со тоа што им го кажале да го направат.
Во тек на “Времето поминато Лице-в –Лице”, родителите се фокусираат на тоа да им
дозволат на своите деца да преземат водство. Ние ова го нарекуваме детска игра.
Дете –водич не значи дека родителите им дозволуваат на своите деца да прават што сакаат,
или дека родителите "ја напуштаат" својата контрола и авторитет над своите деца.
Тоа само значи да се издвои време од денот за да го поминете со своите деца, со цел да им
укажете позитивно внимание.
Родителите исто така, ги откриваат и уживаат заедно во работите што ги сакаат нивните деца.
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Тоа значи одвојување време за да се поврзе со своите дец,а за да се развие длабока и силна
врска. Оваа силна врска ќе им помогне на родителите да ги водат своите деца додека растат.
Кога родителот навистина го слуша својето дете и забележува што прави, тоа влијае детето
да се чувствува добро бидејќи е вреднувано.
Ако родителите имаат тешкотии во разбирањето на ова, побарајте од нив да помислат на
луѓето кои се чинело дека се грижеле за нив. Тие го знаат тоа, бидејќи тие покажуваат интерес
за родителите и им даваат до знаење дека нивните ставови се важни.
Кога врската помеѓу родителот и детето се одвива добро, тоа се случува природно. Децата го
забележуваат вниманието на нивните родители и, за возврат, одговараат позитивно на тоа.
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ДОБРЕДОЈДЕ
Посакајте им топло и ентузијастичко добредојде на секој родител кога ќе пристигнат на
сесијата.
НАПРАВЕТЕ БЕЏОВИ СО ИМИЊА
Родителите креираат сопствени беџови со имиња користејќи слики кои се важни за нив.
Предлози за правење на беџови со имиња:
[Ова треба да биде направено додека родителот влегува во просторијата]
1. Закачете празни Беџови со имиња и боички.
2. Секој родител си го запишува неговото/нејзиното име на Беџот со име и со боја која
ќе ја избере.
3. Побарајте од родителот да додаде слика, предмет или збор кој ќе го преставува или
има некое значење за него .
4. На почеток од сесијата, родителите и фацилитаторот треба да се престават со своите
имиња.
5. Вие исто така треба да имате беџ со име!

ФИЗИЧКИ ВЕЖБИ
Дајте им инструкции на родителите за изведување серија движења со телото од глава до пети.
Кога за првпат ги подучувате родителите во изведување на физичките вежби, треба да бидете
трпеливи и да го објасните јасно секое движење. Потребно е да има пауза и нежно да ги
поправите позициите и движењата ако е потребно.
Многу од родителите не се навикнати на физичко движење и можеби ќе треба охрабрување
и повеќе насоки отколку што очекувате. Ако некој треба да седне, треба да го поттикнете да
учествува што е можно подобро од седечка положба. Исто така е многу важно да бидете
сигурни дека движењата се непречени и се испушта воздух. Исто така е важно телата на
учесниците да бидат релаксирани - особено рацете, нозете, вратот, рамениците и лицето.
Како ќе одминуваат сесиите вежбањето на родителите постепено ќе станува сé поудобно.
Поттикнете ги родителите да прават постојано физички вежби дома. Родителите можат да
го направат ова како нешто прво наутро.

Ве молиме забележете: Потсетете ги учесниците да ДИШАТ на релаксирачки начин
додека ги прават вежбите
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ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА – ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
ГРАДЕЊЕ КУЌА ЗА ПОДДРШКА
ЗАБЕЛЕШКА: Прикажете го постерот на Куќа за поддршка за време на воведувањето на
програмата. Куќата за поддршка требаше да биде објаснета во тек на предпрограмската домашна посета, па оваа дискусија е реприза за да им се овозможи на
родителите да поставуваат прашања како група.
Воведот дава целосна слика за програмата. Важно е да се нагласи што ќе се случи во
текот на следните 12 сесии. Тоа е како правење мапа на групно патување во кое
родителите патуваат сите заедно.
Можете да го користите следново како водич за тоа како да се воведе Куќата за
поддршка:
Програмата ја користи Куќата за поддршка како место исполнето со топлина и љубов да
покаже зошто е важно да се изгради силен, позитивен однос со децата.
Ѕидовите ја симболизираат позитивната и здрава интеракција помеѓу родителите и детето–
Лице-в-лице време поминато со децата, градење на јазични вештини, зборување за чувствата
и пофалба и поддршка за добро однесување.
Ѕидовите ја прават основата за добро родителство. Тие се најважен дел од програмата.
Како што се движиме кон покривот, ние се фокусираме на поставување граници,
воспоставување на домашни правила и справување со проблематичното однесување.
Кога родителите поминуваат повеќе време градејќи позитивни релации со своите деца, тоа
значи помалку поминато време во дисциплинирање.
Колку повеќе време родителите поминуваат во игра и пофалби на децата, тие многу поретко
ќе се однесуваат лошо, барајќи негативно внимание. Вака и родителите и децата се чуствуваат
поддржани и сакани. Воедно ова е и помал стрес за родителите.
Ако основата на Куќата е силна, ќе биде полесно да се држи покривот .
Ако ѕидовите се направени слаби, од слаб, негативен материјал, или ако целото време го
поминуваме грижејќи се за покривот (правејќи правила, дисциплинирање и казнување на
нашите деца) без градење на силни ѕидови, нашата Куќа за поддршка ќе падне.
Децата ќе се чувствуваат исклучени, емоционално несигурни и ќе се однесуваат лошо.
Родителите ќе се чувствуваат под стрес и несреќни.
Конечно „Зраците на позитивното внимание" ја симболизираат важноста децата да добиваат
што е можно повеќе позитивно внимание од нивните родители.
Додека градиме Куќа за поддршка, важно е да се пофалуваат родителите за посветеноста
кон нивните деца, кон нивните семејства и кон самите себе.
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ОСНОВНИ ПРАВИЛА –РАБОТИ КОИ ЌЕ НИ ПОМОГНАТ ДА РАБОТИМЕ ЗАЕДНО
Воспоставете ОСНОВНИ ПРАВИЛА за да се помогне програмата да стане безбедно место за
заедничко учење.
Побарајте од учесниците да размислат за тоа што им е важно за да се чувствуваат удобно,
почитувано, безбедно и поддржано во групата.
Кога дискутирате за Основните Правила, треба да го користите следниов формат:
1. Споделувањето на родителите во групата.
2. Вие ја водите дискусијата, додека вашиот ко-фацилитатор ги пишува правилата и
коментарите на флипчарт, за да има белешки на кои ќе се осврнете.
3. Осигурете се дека Основните Правила опишуваат позитивно однесување.
4. Можете да ги поттикнете родителите за правила околу специфични прашања како
што се пристигнување на време, употреба на мобилни телефони, почитување итн.
5. Користете ги концептите „ПРИФАТИ, ИСТРАЖИ и ПОВРЗИ“ за да ги разберете
укажувањата на секој учесник.
6. Можете да го повторите она што го слушате и да го истражите правилото за да
бидете сигурни дека сите во групата се согласуваат и разбираат.
7. На пример, ако некој споменува Почитување, прашајте што значи тоа за
учесникот. Какво однесување покажува Почит?
8. Осигурете се дека сите се согласуваат и имаат можност да придонесат пред да се
премине на друг предлог.
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Некои корисни основни правила може да вклучуваат:
(Можете да ги додадете овие откако родителите ќе ги споделат сопствените правила
ако претходно не се кажани)
•

Ве молиме обидете се да дојде на време и да донесете одлука дали ќе се обидете да
присуствувате на секоја сесија.

•

Ако не можете да присуствувате, кажете им на фацилитаторите или испратете порака
(пропуштените повици се во ред!).

•

Мобилните телефони се исклучени за време на сесијата.

•

Не постои точно или погрешно во она што го правиме или кажуваме.

•

Секој е различен и ќе има различни искуства за споделување во програмата.

•

Секој ќе има можност да зборува и да вежба.

•

Почитувајте се еден со друг со тоа што секој ќе си дојде на ред да зборува, да слуша
и да внимава.

•

Она што го кажуваме во групата, останува во групата.

•

Споделете го само она што го чувствувате пријатно за споделување.

•

Прифатете и почитувајте го тоа дека луѓето имаат различни правила.

•

Доколку имате прашања слободно побарајте одговори од фацилитаторите.

Ве молиме запомнете: Зачувајте ги основните правила и прикажете ги во
просторијата за секоја сесија.
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РОДИТЕЛСКИ ЦЕЛИ - ЗОШТО СЕ ТУКА?
По воспоставувањето на основните правила за работа заедно, родителите имаат можност да
ги споделат своите цели едни со други.
Веќе треба да ги знаете целите на секој од родителите бидејќи тие се споделени при предпрограмските домашни посети кога ги запознавте родителите со програмата.
За време на оваа активност родителите можат прво да се поделат во парови, а потоа и со
целата група.
Исто како и при дискусијата за основните правила, еден од вас треба да ја води активноста
додека вашиот ко-фацилитатор ве поддржува и бележи на флипчарт.
Можете да правите конкретни цели со поставување на следниве прашања:
•

Што сакате да добиете од програмата за вас и вашето дете?

•

Како работите ќе бидат поразлични за вас и вашето дет

Додека родителите зборуваат за Родителските Цели тие се охрабруваат да:
1. Се претстават себе си, своето семејство, своите деца и детето за кое се
запишале на курсот
2. Го споделат името и возраста на своето дете
3. Споделат повеќе за нивниот домашен живот.
4. Споделат лични цели врз основа на прашањата погоре.
Ве молиме забележите: Сите цели треба да бидат запишани на
флипчарт, а потоа да се разгледаат по споделувањето во групата.
Понекогаш родителите ќе имаат слични цели или ќе откријат нешто
ново!
Фокусот на Родителските Цели е кон иднината, а не кон минатото.
Поттикнете ги родителите да го гледаат она што сакаат да го постигнат наместо она од што
сакаат да се извлечат :
•

Фокусирање на однесувањето на детето, односот со детето, односот со партнерот,
домашната состојба или подготвеноста на училиштето.

•

Помогнете им на родителите да бидат позитивни, специфични и реални!

•

Целите треба да опишат позитивен исход. Помогни им на родителите да го
претворат негативното однесување во позитивни резултати.
10

o Целите треба да бидат специфични, опишувајќи го точно она што сакаат да
го постигнат.
o Целите треба да бидат реални и остварливи во текот на програмата PLH
Деца. Бидете свесни дека целите исто така треба да се совпаднат со фазата
на развој на детето
•

Пример: Ако целта се детските тантруми (напади на бес), тогаш не може "да се
ослободам од нападите на бес на моето дете" да биде целта, туку треба да се
преформулира на позитивен и реален начин кој е фокусиран на одредено
пожелно однесување, на пр. - "да ги следи упатствата".

•

Запишете ја целта само како позитивно однесување на флипчарт.

•

Слушајте ги проблемите со кои се соочуваат родителите.

•

Не заборавајте да раководите со одговорите на родителите и да ги фокусирате на
исходот што би сакале да го постигнат во поглед на нивниот однос кон нивните
деца или во поглед на однесувањето на децата.

•

Во ред е да се прекине родителот со цел да се разјасни за што зборува и да се
води кон позитивна, конкретна и реална цел.

Ве молиме запомнете: Останете фокусирани!
Држете го фокусот на цели, наместо проблеми. На родителите може да им биде тешко
да идентификуваат една специфична цел.
Водете ги родителите кон целта која е позитивна, специфична и реална!

ПАУЗА
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ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА – ВРЕМЕ ПОМИНАТО ЛИЦЕ-В-ЛИЦЕ СО ВАШЕТО ДЕТЕ
СЛУШАЊЕ НА ПРИКАЗНА: ЧУДНО ЖИВОТНО
Во сесија 1, ќе разговараме за проблемите со кои се соочуваат родителите и за важноста за
поминување квалитетно време со своето дете. Ние ја воведуваме оваа тема раскажувајќи ја
традиционалната приказна - Чудно животно '.
Приказна | Чудно Животноl
(Традиционалната приказна ја прераскажува Jamie Lachman)
Еднаш многу одамна…
Во едно село кое е далеку од тука, живееше тетка која се грижеше за трите деца на својата
сестра: една постара девојка, едно мало девојче и едно момче, по име Алекс. Животот на
тетката беше многу тежок и напорен. Секој ден, таа работеше долги часови за да заработи
малку пари за да ги нахрани и да ги облече децата на својата сестра. А некогаш немаше
работа.
Децата беа тешки за да се грижи за нив, особено Алекс, кој никогаш не слушаше, Алекс
имаше специјален тапан што му го дал татко му. Сè што сакаше да прави беше да игра со
својот тапан. Бум-ба-бум. Бум-ба-бум.
Но, тетката сакаше и тој да помага околу куќата, да има задолженија. Секогаш кога тетка му,
ќе побараше од него да направи нешто, Алекс само ќе треснеше на тапанот. Таа ќе го
кренеше гласот "Алекс! Запалете оган!" Со мрчење, тој ќе го запреше удирањето по тапанот,
ќе донесеше дрва, а потоа повторно се враќаше на својот тапан. Бум-ба-бум. Таа ќе викнеше
по него, "Алекс! Исечи го дрвото! "Тој ќе го исечеше дрвото и потоа повторно се враќаше на
својот тапан. Бум-ба-бум. Бум-ба-бум. Таа ќе му викнеше повторно, заканувајќи се со дрвена
лажица, "Алекс! Запали го огнот!”Тој ќе го запалеше огнот, а потоа назад кон неговиот тапан.
Бум-ба-бум. Бум-ба-бум.
Тетката навистина имаше многу напори во грижата околу децата. А Алекс воопшто не
помагаше во сето тоа. Сè што сакаше беше мирот и тишината по долгиот, тежок ден на
барање работа. Само тапанот и бучеше во главата - Бум-ба-бум. Бум-ба-бум.
Еден ден, тетка му на Алекс му рече: "Оди на високата планина. На врвот, во близина на
пештерата, ќе најдеш дрво со овошје. Наполни ја оваа кошница со плодови и врати се
веднаш. Сега! "По многу жалење, Алекс направи како што му беше кажано, земајќи го
тапанот со него. Кога стигна до врвот на планината, виде голема пештера. И до пештерата,
огромно дрво со наведнати гранки исполнети со најубави и највкусни плодови, исто како
што рече и неговата тетка. Само штом Алекс почна да го бере овошјето, го слушна звукот на
Чудното животно што излегуваше од блиската пештера. Тоа беше поголемо од слон, со
влакнести раце и нозе, и големи големи тркалезни жолти очи и огромна уста. Како што
доагаше се поблиску и поблиску, Алекс не знаеше што да прави.
Без размислување тој ја остави кошницата, го зеде тапанот и почна да игра. Бум-ба-бум. Бумба-бум. Неверојатно, Чудното животно почна да танцува! Алекс свиреше, свиреше и
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свиреше. И Чудното животно танцуваше и танцуваше и танцуваше се додека не застана со
танцување. Уморно, легна на устието на пештерата и брзо заспа.
Алекс трчаше веднаш по планината, не запирајќи се додека не стигна дома. Кога неговата
тетка го виде како се враќа со својот тапан, а не плодот, таа беше бесна. "Но, тетко!” шепкаше
тој, "имаше чудно животно кое сакаше да ме изеде!" "Ти не си добар за ништо момче!”
Одговори таа, "Смачено ми е од твојата мрзеливост. И сега уште и лажеш! "ШЛАП!
Таа ноќ, постарата сестра на Алекс дојде дома од училиште и го пронајде Алекс како плаче
во ќошот. Кога ѝ кажа што се случило, таа рече дека мора да се обиде да направи како што
вели тетката. "Таа работи напорно за нас. И не ѝ е лесно. Тоа не значи дека таа е многу лута".
Следното утро, без оглед на она што Алекс го кажа, тетката инсистираше на тоа дека целото
семејство ќе оди заедно да го донесат овошјето: тетката, големата сестра, Алекс и помалата
сестрата. Како што заминаа, Алекс брзо го зема тапанот под својата облека само во случај да
му треба. Тие одеа и одеа и одеа додека не се качија на високата планина каде што дрвото
стоеше, а неговите гранки се нишаа со убаво овошје. Штом пристигнаа, тетката го виде
тапанот на Алекс. "Ти и твојот тапан!", Таа го прекори, земајќи го и обесувајќи го високо на
едно од гранките на дрвото - далеку од дофатот на Алекс.
Додека тетката и голема сестра почнаа да собираат овошје, Алекс гледаше наоколу
престрашен од чудното животно. Само што го собраа овошјето, од околната пештера дојде
Чудното животно, рикаше и ртење. Се приближи се поблиску. Алекс се обиде да стигне до
неговиот тапан, но беше превисоко. Тетката скокна пред децата за да ги заштити, но Чудното
животно штотуку ја отвори својата голема уста и "Харумфф" и ја проголта целата. Потоа дојде
до големата сестра, "Харуммф", и ја проголта. Алекс ги испружи рацете што е можно повеќе.
Неговите прсти едвај допираа до тапанот. , "Харуммф". Чудното животно ја јадеше неговата
најмала сестра. Се приближи поблизу до Алекс. Можеше да го почувствува топлиот здив на
неговите потпетици. Со еден последен очаен скок, стигна до својот тапан и почна да удира.
Бум-ба-бум. Бум-ба-бум. Како и претходниот ден, Чудното животно почна да танцува! Алекс
свиреше и свиреше додека чудесното животно играше.Наеднаш почна да му се лоши на
животното бидејќи имаше огромна вечера и стомакот му беше полн. Тој не можеше да
престане да танцува, но се чувствуваше лошо и "Боллуп!", Ја исфрли помалата сестра! Алекс
продолжи да свири додека Чудно животно ираше и повторно "Боллуп!" Ја исфрли големата
сестра. Потоа, Алекс престана да си свири иако тетка му беше уште внатре!
"Еј! Алекс! “Му се обрати големата сестра," Не можеме да живееме без нашата тетка. Знам
дека понекогаш може претерува, но ни е потребна. Таа се грижи за нас. Те молам, удирај по
својот барабан! "Со воздишка, Алекс повторно почна да свири на тапанот. Чудното животно
за последен пат направи, “Боллуп!” И тетка им излезе. Таа беше на дното на стомакот на
Чудно животното и беше покриена со одвратни, лепливи течности. Но, таа беше жива.
Чудното животно не сакаше повеќе да танцува. Исцрпено, легна под дрвото држејќи се за
својот стомак додека семејството трчаше по планината до нивната фарма.
Следното утро, тетка им се разбуди од звукот на тапанот на Алекс: Бум-ба-бум. Бум-ба-бум.
Нејзината прва мисла беше, "таа ужасна врева повторно ми е во главата!"
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Но, тогаш таа се сети на она што се случи со Чудното животно и почна да слуша како да има
нови уши. За првпат сфати дека Алекс е добар тапанар. И дека неговото свирење има ритам!
Таа стана од креветот и почна да танцува, подигајќи ја и помалата сестрата. Наскоро, целото
семејство танцуваше низ домот, се смееше и свиреше. Кога прекинаа со играта, Алекс го
спушти тапанот. И без да му биде кажано собра дрва и запали оган да го започнат денот.
КРАЈ.
Прашања за Чудното Животно:
1. Како се чувствувал Алекс кога тетка му, му наредувала? Како се чувствувала тетката
кога Алекс не го направил она што таа го побарала од него?
2. Што ја натерало тетката да го промени својот став кон удирањето во тапан на Алекс?
3. На крајот од приказната зошто Алекс ги извршува своите задачи без тоа да биде
побарано од него?

14

ИЛУСТРИРАНИ ПРИКАЗНИ
Ова е првата илустрирана приказна за PLH Деца. Одвојте време да поминете низ секој блок со
родителите за да бидете сигурни дека сите се согласуваат со тоа што се случува во приказната.
Користете ја приказната за да им помогнете да ги разберат главните принципи и градбени
елементи на Времето поминато Лице-в-Лице.
ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 1 – Времето поминато Лице-в-Лице со вашето дете

Прашања за Илустрираната Приказна :
• Како бабата на Маја покажува внимание кон неа?
• Како бабата на Маја игра со неа без да ја контролира играта?
• Како се чувствува Маја?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Именувај те го детео кога зборувате со него/неа
Фалете го детето кога се однесува добро
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ДИСКУСИЈА – ВРЕМЕ ПОМИНАТО ЛИЦЕ-В-ЛИЦЕ СО ВАШЕТО ДЕТЕ
Воведете ги учесниците во групна дискусија за придобивките од Време поминато -Лице-вЛице со децата.
Корисни прашања вклучуваат:
•

Зошто возрасните треба да поминуваат време Лице-в-Лице со децата?

•

Што добиваат децата од Времето поминато Лице-в-Лице?

•

Што би добиле децата доколку им се дозволи да го преземат водството во текот на
Времето поминато Лице-в-Лице?

(Забелешка: Можеби ќе треба да поминете повеќе време во оваа дискусија, бидејќи
родителите не се навикнати на ваков пристап или тоа е нешто ново за нив.)
Запишете ги идеите на родителите како градбени елементи или како позитивни родителски
вредности за да помогнете во изградбата на Куќата за поддршка.
Секогаш кога ќе слушнете дека родител зборува за градбен елемент, пофалете го и
повторувајте го градбениот елемент нагласувајќи го.
Можни придобивки од Време проведено Лице-в-Лице со вашето дете:
Треба да ги искористите овие придобивки од родителите за време на дискусијата.
•
•
•
•
•
•
•
•

Го подобрува приврзувањето и односот помеѓу родителот и детето.
Гради самодоверба кај децата.
Децата чувствуваат дека се вредни и сакани.
Гради вештини за учење и решавање на проблеми кај децата.
Со текот на времето децата стануваат поподготвени да помогнат околу куќата
Важен чекор во учењето на вашето дете е да сака да го направи она што го
барате.
Играта помага да се развие креативноста на децата и нивното разбирање на
светот.
Врем поминато Лице-в-лице со вашето дете ви дава шанса да научите многу за
интересите и способностите на вашето дете.
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 2 – Кога не обрнуваме внимание …

Прашања за Илустрираната Приказна :
•
•
•
•

Како се чувствувал Адам кога неговата мајка го игнорирала?
Што прави Адам за да го привлече вниманието на неговата мајка?
Како се чувствува мајка му на Адам во однос на него?
Како би можела мајка му на Адам да му обрне внимание?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ

Слушајте што зборува вашето дете. Гледајте што прави.
Зборувајте со ентузијазам кога опишувате што прави вашето дете.
Време поминато Лице-в-Лице е време поминато лице-в-лице со вашето дете.
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ПРАКТИЧНИ ВЕШТИНИ – ДЕТЕТО ЈА ВОДИ ИГРТА ЗА ВРЕМЕ НА ЛИЦЕ-В-ЛИЦЕ
Во првата сесија, треба да го воведете концептот на вежбање вештини. За време на Вежбата,
родителите ги вежбаат вештините што ќе побарате да ги направат за време на Домашните
активности таа недела.
Вежбањето вештини им дава можност на родителите да ги испробаат домашните активности
во безбедна средина на групата.
Тоа што го правиме дома ја прави разликата!
Родителите треба да имаат можност да играат улоги како "родители" и како "деца", бидејќи
улогата на детето во вежбата им помага на родителите да го видат светот преку очите на
своето дете.
Треба да ги поддржувате и да ги охрабрувате родителите да ги практикуваат овие вежби.
Користете многу пофалби!
Формат за водење на првата вежба од сесијата Лице-В-Лице:
1. Воведување на групата во вежбата Време поминато Лице-в-Лице со вашето дете
2. Побарајте еден учесник да биде "Родител", а друг да биде "Дете".
3. Бидете конкретни за возраста на детето. Замолете го детето да има добро однесување.
4. "Родителот" користи еден од предлозите на групата од претходните дискусии во
илустрираните приказни.
5. "Родителот" може да го претстави Време поминато Лице-В-Лице велејќи: "Имам 5
минути за да поминам време Време Лице-В-Лице, што би сакале да направите?"
6. Треба да останете физички блиску до "Родителот" за да дадете поддршка доколку е
потребно.
7. "Родителот" може да има потреба од дополнителна поддршка за да му овозможи на
детето да го преземе водство. Биди како ангел чувар!
8. Дозволете вежбата да се случува околу 2 минути - не премногу долго.
9. Прашајте го родителот / детето како се чувствува при вакво искуството.
10. Фалете го родителот / детето за тоа што први во групата дека ентузијастички ја извеле
вежбата.
11. Поделете ги родителите во парови и побарајте од нив да вежбаат допуштање на детето
да преземе водство за време Лице-в-Лице
12. Секое лице треба да ја практикува и улогата на родителот и на детето. Потсетете ги
децата добро да се однесуваат!
13. Прошетајте низ просторијата и помогнете им на родителите кога им е потребна помош.
14. Повратни информации од секој пар во групна дискусија за тоа како практиката одела.
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ГРУПНА ДИСКУСИЈА – АКТИВНОСТИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ПРАВАТ СО ДЕЦАТА
Кога родителите ги прашуваат своите деца она што би сакале да го прават за Време Лице-вЛице, децата често не знаат што да кажат. Понекогаш ова е првпат да се побара од детето
такво нешто! Родителите можат да помогнат со тоа што ќе сугерираат начини на кои би
можеле да играат заедно.
Исто така може да биде предизвик за родителите да знаат што да прават со своите деца особено кога имаат само малку време, а детето има тешко однесување. Работата на
фацилитаторите е да им помогнат на родителите да идентификуваат различни активности што
би можеле да ги прават со своите деца во текот на следната недела.
Исто така можете да им помогнете на родителите да ги идентификуваат активностите кои не
се соодветни за време лице-в-лице, (т.е. со тоа што ќе ги прашате "кои активности не се добри
за време Лице-в-Лице?")
Можните активности може да вклучуваат:
•

Играње со топка или кукла ако детето има вакава играчка

•

Облекување во забавна облека или облека за возрасни

•

Прескокнување на јажето - надвор

•

Играње купување во домот

•

Сложувалки или градење со коцки

•

Пеење заедно

•

Раскажување приказна

•

Поттикнување на детето да раскаже приказна

Ве молиме забележете: Активностите ќе бидат различни за различни возрасти на
деца и во различни култури. Бидете сигурни дека предлозите се релевантни за вашите
родители!
КОРИСНИ СОВЕТИ ЗА ВРЕМЕ ПОМИНАТО ЛИЦЕ-В-ЛИЦЕ СО ВАШЕТО ДЕТЕ
Разговарајте совети за Време поминато лице-в-лице со вашето дете. Поминете низ секоја
точка со групата. Прашајте ја групата за причините зошто секој совет е важен, наместо да им
кажувате.
1. Одвојте време секој ден за Време поминато лице-в-лице со вашето дете.
Изберете време кога веројатно нема да бидете прекинати или кога вашето дете нема
нешто друго што сака да правите како на пр. да гледа телевизија. Исклучете го
телевизорот. Кажете му на детето дека би сакале да го гледате како игра и дека може да
избере што сака да прави.
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2. Бидете сигурни дека вашето дете знае дека го гледате.
Треба да седнете близу до вашето дете и да му дадете целосна внимание. Свртете го
своето тело кон него или седнете покрај него.
3. Нека работите одат по темпото на вашето дете.
Децата треба да прават работи во свое време. Обидете се да им го дадете тоа време, не
се обидувајте да ги брзате.
4. Кога му посетувате внимание на дете, дајте му што е можно повеќе инструкции или
упатства.
Се разбира, можеби ќе треба да преземете нешто ако детето прави работи коишто не се
дозволени да го стори, како што е игнорирање на договореното домашно правило, или
сака да направи нешто опасно, но генерално кога присуствувате детето е шеф.
5. Обидете се да не поставувате прашања, освен ако тие јасно го постават детето
одговорен.
Наместо да се каже "зошто да не направиш автомобил?" или "Што треба да биде тоа?"
коментирајте што прави вашето дете. Ваквите прашања можат да го одвлечат вниманието
на детето и да се оддалечи од задачата.
6. Слушајте што има да каже вашето дете и надгледувајте го.
Слушањето на вашето дете е поважно од разговорот со него во ова време. Ако зборувате,
треба да го опишете она што вашето дете го прави. Ако вашето дете постави прашање,
може да одговорите, но не дозволувајте да ве стави во позиција да му кажете што да
направи. Оставете го изборот на детето: "Се прашувам што ќе одлучиш да направиш?"
7. Дајте му само доволно помош за да биде тоа постигнување на детето.
Играјте заедно и копирајте го она што го прави, но обидете се да му дозволите да ја задржи
иницијативата. Ако побара од вас да му кажете што да прави, прашајте го што ќе стори или
мисли дека би можел да стори понатаму. За децата кои немаат самодоверба особено е
важно да не добиваат насоки цело време од возрасните.
8. Дадете само позитивни коментари и избегнувајте критички коментари.
Запомнете дека ова е игра на детето. Змислувате ли како сте се почувствувале неодамна
кога некој е критичен кон вас? Нема правилно и погрешно во играта, игра е она што вашето
дете го избира да игра. Вашата работа е да покажете интерес и да кажете нешто убаво.
9. За време на сесиите обидете се да ги игнорирате работите што не ви се допаѓаат, а
вашето дете ги прави.
Дури и ако му помогнете на вашето дете да избере креативна активност како на пр. да
направи кукла или играчка од стикери и хартија, тоа може да направи нешто што нема да
ви се допаѓа, како на пример агресивни постапки. Ова најдобро се решава со игнорирање
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– соберете ја хартијата или списанието на одредено врме, додека играта не се врати на
нешто што ви се допаѓа.

10. Вие сте одговорни за тоа колку трае сесијата.
Мора да одлучите кога сесијата ќе заврши. Дајте му на детето "Предупредување за
привршување" кога ќе остане една минута од Времето Лице-в-Лице.
11. Ако детето добро реагира на вашето Време Лице-в-Лице правете го ова и друг пат..
Кога се чувствувате сигурни дека му обрнувате внимание на вашето дете за време Лице-вЛице, можете да го направите тоа и друг пат, вклучително и кога сте зафатени со некоја
друга задача.
Може да му обрне внимание на вашето дете додека црта или кога вие лупите компири,
или вашето дете игра на подот додека вие миете садови.
Ова е многу корисно и пријатно за вашето дете отколку само да седите заедно пред
телевизорот.
Исто така, вашето дете треба да научи дека не можете да му обрнувате внимание додека
ја гледате вашата омилена телевизиска програма или разговарате со некој пријател на
телефон, бидејќи присуството значи да се концентрирате на вашето дете.
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ВРЕМЕ ПОМИНАТО ЛИЦЕ-В-ЛИЦЕ СО ВАШЕТО ДЕТЕ- ПРЕГЛЕД
1. Оделете време за Време Лице-В-Лице со вашето дете секој ден - најмалку 5 минути.
2. Бидете сигурни дека вашето дете знае дека го гледате.
3. Нека одат работите по темпото на вашето дете.
4. Когa сте заедно со детето, дајте што е можно повеќе инструкции или упатства.
5. Обидете се да не поставувате прашања, оставете детето да биде одговорно.
6. Слушајте го она што вашето дете го кажува и го гледа.
7. Дајте само доволно помош за да биде тоа достигнување на детето.
8. Давајте само позитивни коментари и избегнувајте критички коментари.
9. За време на сесиите обидете се да ги игнорирате работите што не ви се допаѓаат кај
детето.
10. Вие сте одговорни за тоа колку трае сесијата.
11. Ако добро ви оди посветувањето внимание на вашето дете за време на Лице-влице, почнете да го правите тоа и друг пат.

ДОМАШНИ АКТИВНОСТИ
Градбени Елементи: Она што го правите по дома ја прави разликата!
На крајот од сесијата треба да ги одредите Домашните Активности за родителите да ги
вежбаат во текот на неделата.
Бидете сигурни дека секој родител идентификувал одредена цел за себе за Време поминато
Лице-В-Лице. Осигурајте се дека тие ќе заминат дома знаејќи го следново :
•

Каде ќе поминат Време Лице-В-Лице со своето дете?

•

Кога ќе го поминат Време Лице-В-Лице со своето дете?

•

Кои видови активности може да ги направат во текот на Време Лице-В-Лице своето
дете?

Напишете Домашна Активност на секој родител на големо парче хартија која ќе ја
разгледувате следната сесија.
ПОМИНУВАЊЕ ВРЕМЕ ЛИЦЕ-В-ЛИЦЕ СО ВАШЕТО ДЕТЕ
•

Поминувајте најмалку 5 минути дневно Време Лице-В-Лице со вашето дете.

•

Дозволете му на вашето дете да избере активност што сака да ја направи. Ако сакате,
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можете да му дадете на детето опции.
•

Во ред е оваа активност да биде ограничена со време и да му кажете на вашето дете
колку време има. На пример, "Имам 5 минути да поминам Време Лице-В-Лице, Дејвид.
После тоа, морам да направам вечера. Што сакаш да правиме сега? "

•

Оваа активност треба да биде непрекината, така што ќе можете да му посветите
целосно внимание на вашето дете.

ПРАВЕТЕ ГИ ФИЗИЧКИТЕ ВЕЖБИ СЕКОЕ УТРО
•

Физичката вежба може да ви помогне при стрес и болки во вашето тело. Обидете се да
вежбате секој ден наутро кога ќе се разбудите.
КЛУЧНА АКТИВНОСТ Е ВРЕМЕ ЛИЦЕ-В-ЛИЦЕ СО ВАШЕТО ДЕТЕ!!!

Ве молиме забележете: Секој родител треба да има можност да ја сподели својата
цел за домашна активност.
Поставете вежби за целите на родителите, за тоа кога , каде и што би правеле тие со своите
деца.
Фацилитаторите треба да им одговорат на родителите на следниве прашања:
•

Кое време? Каде, во куќата или надвор?

•

Што би сакале да направите? Обидете се да не биде конкурентна игра.

•

Како можете да го направите тоа без премногу одвраќање?

•

Зошто вклучениот ТВ може да значи неквалитетно или недоволно поминато
Време Лице-В-Лице со вашето дете (концентрациски вештини)?

ЗАТВОРАЊЕ
Секоја сесија ја затвораме со активности за довидување. Дозволете на секој учесник да ја
затвори сесијата како што сака.
Затворање е исто така можност за да ги потсетите учесниците на Домашните активности.
Tреба исто така да им се заблагодаритe за посветеноста што им ја даваат на своето дете / деца
со доаѓање во групата!
Запознавање со Прирачникот за Родители
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Воведете го родителот во прирачникот кој ќе го земе дома по секоја сесија. Прирачникот ги
потсетува родителите за активностите, илустрираните приказни и основните градбежни
елементи за време на сесијата.
Исто така, има место за родителите да забележат дали ги извршуваат домашните активности.
Треба да ја објасните содржината на родителите за секоја сесија и да ги поттикнете да ги
запишат своите цели. Кажете им на родителите дека треба да го носат својот прирачник на
секоја сесија.
Потсетете ги родителите на основните активности за дома за сесијата. Ви благодариме и
фалете ги родителите што доаѓаат!
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SMS ПОТСЕТУВАЊЕ
Секоја недела, ние праќаме SMS потсетување (текст) на учесниците.
Овие потсетници ги зајакнуваат клучните градбени елементи на програмата. Тие, исто така,
им помагаат на родителите да се сетат да ги извршуваат своите домашни активности, како и
да ги поттикнат да се обидат.
Потсетник 1:
Пратете порака на денот на сесејата.
Ви благодариме што дојдовте на денешната сесија за PLH Деца. Бевме многу среќни што ве
видовме! Среќно со вашите домашни активности! [Име на Фацилитаторите]
Потсетник 2:
Здраво! Ви благодарам многу бидејќи ја земате оваа обврска за подобрување на животот на
вашето дете! Сетете се кога ќе поминете Време Лице-в-Лице со вашето дете, тоа ќе одговори
со попозитивно однесување. Ви благодарам, [Име на Фацилитаторите]
Потсетник 3:
Здраво! Како е кога поминувате Време Лице-в-Лице со вашето дете? Запомнете дека за Време
Лице-в-Лице со вашето дете, вашето дете одлучува што да прави. Земањето водство на
вашето дете ќе му помогне да сака да ве послуша и друг пат. Вие сте ѕвезда заради обидот!
Ви благодарам [Име на Фацилитаторите]
Потсетник 4:
Здраво! Запомни дека најважното нешто што го правиш е што правиш дома! Ако имате било
какви тешкотии, забележете ги и ќе ги разгледаме на следната сесија. Ви благодарам, [Име на
Фацилитаторите]
Потсетник 5:
Испрати ден пред следната сесија.
Здраво! Ве молиме запомнете дека Сесијата 2 од PLH Kids ќе се одржи на [внесете го денот и
времето]. Со нетрпение очекуваме да се видиме таму! Ве молиме запомнете да го земете
вашиот прирачник. Ви благодарам, [Име на Фацилитаторите]
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СЕСИЈА 2: КАЖЕТЕ ГО ОНА ШТО ГО ГЛЕДАТЕ
ЦЕЛ

ГРАДБЕНИ
ЕЛЕМЕНТИ

МАТЕРИЈАЛИ

ПОДГОТОВКИ

ДОБРЕДОЈДЕ
(10 МИН)

ДИСКУСИЈА ЗА
ДОМАШНИ
АКТИВНОСТИ (40
мин)

Градење речник на вашето дете со опишување на тоа што вашето
дете го прави за Време на Лице-в-Лице.
•

Кажи го Она Што Го Гледаш помага да се развијат јазични
вештини и набљудување

•

Кажи го Она Што Го Гледаш покажува дека му обрнувате
внимание на вашето дете.

•

Користете зборови за да ги опишете дејствата, предметите,
чувствата, мирисите, звуците и вкусовите!

•

Она што го правите дома ја прави разликата!

•

Ние сме модели на однесување на нашите деца

•

Регистар на присуство, именици, боички, пенкала, флипчарт,
играчки

•

Храна и пијалаци за одморот

•

Постер на Домот за Подршка, илустрирани приказни,
родителски прирачник

•

Прикажување на листови од претходните сесии на ѕидот

•

Подгответе ја паузата.

•

Добредојдовте на целата група.

•

Пофалба на родителите за доаѓање во програмата

•

Физичка вежба

•

Потсетете ги родителите на основната домашна активност
(Време Лице-в-Лице)

•

Побарајте од родителите да ги споделат моментите и
проблемите

•

Разговарајте за решенијата на проблемите и вежбајте!
ПАУЗА (15 мин)

АКТИВНОСТ
ОГЛЕДАЛО
(10 мин)
ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА
(45 мин)
КАЖИ ГО ОНА ШТО
ГО ГЛЕДАШ

•

Активност огледало

•

Дискусија: Ние сме модели на однесувањето на нашите деца

•

Илустрирани приказни 3 и 4

•

Дискусија: Кажи го Она Што Го Гледаш

•

Вежбање Кажи го Она Што Го Гледаш

ДОМАШНИ
АКТИВНОСТИ (10
мин)

ЗАТВОРАЊЕ
(10 мин)

•

Дискусија Корисни совети за Кажи го Она Што Го Гледаш

•

5 минути секој ден за време Лице-в-Лице со вашето дете

•

Вежбајте Кажи го Она Што Го Гледаш во текот на Времето
поминато Лице-в-Лице.

•

Вежбајте Кажи го Она Што Го Гледаш додека шетате со
вашето дете еднаш во неделата

•

Играјте со вашето дете Игра Огледало

•

Правете Физичка вежба секое утро

•

Преглед на основните градбени елементи и вратете се
повторно на Домот за поддршка

•

Поделете го прирачникот за родители

•

Потсетување на родителите за следната сесија и домашните
активности

•

Ви благодариме, на родителите за присуство!

ПРОЧИТАЈТЕ ЗАБЕЛЕШКИ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА СЕСИЈА ДВА
[Прочитајте за себе подготовка за доставување на Сесија Два]
Во втората сесија, вие и вашиот ко-фацилитатор продолжете да ги зајакнувате вештините за
родителство со фокус на Време поминато Лице-в-Лице со детето.
На почетокот на сесијата, ќе побарате од родителите да ги споделат своите искуства од Време
поминато Лице-в-Лице со детето од претходната недела. Ако има премногу деца, вие и
вашиот ко-фасилитатор можете да ги поделите родителите во две групи.
Многу е важно да му дозволите на секој родител да го сподели своето искуство. Исто така е
важно да дозволите време за да разговарате за можните решенија за проблемите што ги
доживуваат родителите.
За време на сесија, исто така, ќе ги воведете родителите во Активноста Огледало. Оваа
едноставна вежба им помага на родителите да сфатат дека се пример за нивните деца.
Детето учи како да се однесува едноставно со набљудување на однесувањето на неговите
родители.
Главен градбен елемент е: "Ние сме модели за однесување на нашите деца."
Родителите потоа се запознаваат со нова вештина наречена "Кажи го она што го гледаш", за
Време поминато Лице-в-Лице со детето.
"Кажи го она што го гледаш", значи користење на зборови за да се опише она што детето го
прави или со детски јазик го опишува она што децата го прават.
"Кажи го она што го гледаш", покажува дека родителот обрнува внимание на своето дете , а
воедно и го проширува размислувањето на детето и вербалните вештини.
Кога родителите го употребуваат "Кажи го она што го гледаш", тие едноставно опишуваат
што прават нивните деца. На пример, може да се претстави како некој разговара со друг на
телефон којшто не може да види што се случува.
На почетокот родителите едноставно можат да опишуваат што се случува во детали: бројот,
бојата, формата, големината и начинот - како појдовни точки:
Пример:

“ Готвиш користејќи ги твоите играчки. Го употребуваш црвеното тенџере и
сината тава. Ги ставаш твоите играчки, морковот и зелката во тенџерето, додека
мешаш со малата жолта лажица..”
“Гледам дека си посветен на читањ е книга. Во твојата книга има многу
живописни слики. Продолжи со она што го правиш.”

Ова може да изгледа непријатно на почетокот, бидејќи многу родители не се навикнати да
разговараат со своите деца додека играат. Сепак, со вежба, станува полесно - исто како и сè
друго!
Иако родителите често велат дека опишувањето на она што нивните деца го прават, прави да
се чувствуваат непријатно, и за нив е изненадување, нивните деца вообичаено не ја
забележуваат оваа непријатност и многу позитивно одговараат на ова внимание.

Исто така, нормално е родителите да започнат со поставување прашања, наместо да користат
изјави за "Кажи она што го гледаш". Како фацилитатор, вашата улога е да им помогнете да
станат посвесни кога го прават тоа и да разберат зошто поставувањето прашања е предводено
од родителите, при што родителот го превзема водството од детето.
"Кажи го она што го гледаш", може да биде различно за деца од различни возрасти. На
пример, треба да употребувате поедноставни зборови со повеќе повторувања кога го
набљудувате и опишувате она што го прави дете на 2-4 години, отколку ако опишувате што
прави постаро дете.
Треба да им помогнете на родителите да ги забележат придобивките на нивното дете од
именувањето, додека му зборуваат во текот на активноста "Кажи го она што го гледаш".
Кога родителите учат да кажат нешто како: "Даниел стави ја црвената коцка на сината коцка,"
покажува дека родителот дава поддршка и внимание на своето дете.
Родителите треба да даваат само позитивни коментари и да избегнуваат критички
коментари.
Запомнете, Време Лице-в-Лице е време за детето.
Не постои правилно и погрешно во играта, она што детето го избира да игра е во ред за нив.
Работата на родителот е да покаже интерес и да каже нешто убаво.
Можете исто така да сугерирате родителите да го користат "Кажи го она што го гледаш", со
своите деца во други периоди во текот на неделата. Тие можат да користат зборови за да го
опишат светот околу нив кога одат на прошетка, гледаат телевизија или прават некоја друга
активност.
Колку повеќе зборови родителот користи со неговото дете, толку повеќе зборови детето ќе
научи - тоа е прекрасен начин да се развие вокабулар и размислување!
ДОБРЕДОЈДОВТЕ
На секој родител посакајте му топло и ентузијастичко добредојде кога ќе пристигнат на
сесијата.
ПРОГРЕС ВО КУЌАТА ЗА ПОДДРШКА
На почетокот на Втората Сесија, покажете им го на родителите нивниот напредок во
изградбата на Домот за поддршка.
ФИЗИЧКА ВЕЖБА
Водете ги родителите низ физичка вежба. Бидете сигурни дека користите многу зборови за да
го опишете секој дел од загревањето. Тоа е модел на Кажи го она што го гледаш!
Поттикнете ги родителите да прават физичко загревање секое утро!
ДИСКУСИЈА ЗА ДОМАШНИ АКТИВНОСТИ
Ова е првата дискусија за домашни активности за PLH Деца.
Прво треба да ги потсетите родителите дека основна активност е да Поминат 5 минути Време
Лице-в-Лице со своите деца.

Можете исто така да ги потсетите на основните Градбени Елементи и совети за Време Лицев-Лице со вашето дете од претходната сесија.
Секој родител треба да има можност да го сподели своето искуство за да може да ги реши
проблемите и да се увери дека правилно ја практикува вежбата.
Ако има премногу родители, вие и вашиот ко-фацилитатор можете да ги поделат родителите
во две групи.
Можни Прашања за Дискусија за Домашни Активности на Втората Сесија:
1. Кој беше во можност да помине Време Лице-в-Лице со своето дете дете оваа недела? Колку
често? Што направивте вие? Какво беше вашето искуство?
2. Како реагираше вашето дете во текот на Време поминато Лице-в-Лице?
3. Како вие се чувствувавте за Времето поминато Лице-в-Лице? Како вашето дете?
4. Дали некој се соочи со било какви проблеми за да помине Време Лице-в-Лице со своето
дете?
5. Овој родител треба да ги надмине проблемите. Кој има некои идеи за тоа што овој родител
може да направи оваа недела?
Може да биде корисно да ги потсетите родителите за различните активности што можат да ги
направат за Време поминато Лице-в-Лице.Исто така, можете да ги прашате родителите какви
активности сакаат нивните деца да прават.
Запомнете да ги пофалите родителите бидејќи се обидуваат да го спроведат Време Лице-вЛице. Прашајте ги што мислат, како нивните деца се чувствуваа кога ја изведуваа активноста.
Кога родителите споделуваат приказни, потсетете ги на Градбените Елементи што ги
користеле во претходната сесија. Можат исто така да пронајдат нови за време на
споделувањето.
Фацилитаторите треба да се погрижат родителот да му дозволи на детето да преземе водство.
Играта предводена од децата е предизвикувачки концепт, па одвојте време да им објасните
на родителите и бидете сигурни дека тие го прават тоа правилно.
Вежбајте! Потсетете ги родителите дека детската игра е важна за Време Лице-в-Лице. Ова не
значи дека тие ќе мора да се откажат од својот авторитет за време на другите интеракции
помеѓу родителите и децата.
Што да правите кога родителот соделува проблем
Некои родители ќе имаат проблеми за Време Лице-в-Лице со своите деца. Ова е сосем
нормално.
Кога родителот споделува проблем, можете да го направите следново:
1. Заблагодарете му се на родителот за споделувањето. Не е лесно да се сподели нешто што
беше проблем!
2. Известување и коментар за тоа како родителот се чувствува или се чувствувал кога го
искусил проблемот. Важно е да се потврдат емоциите на родителот.

3. Пробајте да истражите со прашањата (кој, што, каде, кога, како, зошто) што ќе ви помогне
да разберете што точно се случило. Ова исто така ќе му помогне на родителот да ги развие
своите вештини за набљудување.
4. Бидете сигурни дека го разбирате проблемот. Треба веќе да имате едно или две решенија
на ум за да можете да ја водите групата кон нивно идентификување.
5. Побарајте од групата можни решенија за секој проблем. Вашиот ко-фацилитатор треба да
ги напише овие решенија. Само запишете решенија кои би можеле да работат!
6. Побарајте од родителот да избере едно од овие решенија (или комбинација од неколку).
7. Замолете го родителот да го практикува ова решение низ играње улоги како родител.
Побарајте од друг родител да биде дете.
8. Известување од двата родители за искуството.
9. Пофалете го родителот и поттикнете го да се обиде со ова решение дома. Потсетете го дека
сме тука за да му помогнеме ако има повеќе проблеми следната недела.
Ве молиме забележете: фасилитаторите треба да го прашаат секој родител за да
го истражат неговото искуство во изведувањето на Домашните активности:
•

Разгледајте ги решенијата за потешкотиите при вршењето на Домашни
активностите со родителите.

•

Поттикнете ги родителите да понудат начини за надминување на предизвиците
како група.

•

Изберете стратегија од решенија за групата и вежбајте ја.

•

Потоа оценете како функционира и охрабрувајте ги родителите повторно да се
обидат дома.

ПАУЗА

ИГРА ОГЛЕДАЛО – МОДЕЛ НА ОДНЕСУВАЊЕ
Оваа активност им помага на родителите да научат дека децата ќе го отсликуваат
однесувањето што го гледаат во нивните родители.
Предлози за фацилитаторите за Играта Огледало:
1. Секој си наоѓа партнер.
2. Партнерите стојат свртени еден кон друг, на растојание од околу должина на една рака.
3. Важно е тие да се гледаат внимателно цело време.
4. Партнерите избираат кој ќе оди прв. Тоа лице ќе биде фацилитатор. Другата личност ќе биде
огледало.
5. Кога фацилитаторот се движи, неговиот партнер го прави токму она што фацилитаторот го
прави како во огледало.
6. Поттикнете ја групата да се движи полека на почетокот и постепено да го прошири
движењето, истражувајќи различни делови и нивоа на телото.
7. Секогаш потсетете ги родителите внимателно да следат.
8. По околу една минута настанува промена. Фацилитаторот
огледалото станува фацилитатор.

сега станува огледало, а

9. Менувајте ги улогите неколку пати. Можете да ги менувате и да ги наведете да ги вклучат
изрази на лицето како во огледало.
ДИСКУСИЈА
После активноста, треба да се води дискусијата, за тоа како таа може да се однесува на
родителството.
Потенцијалните прашања може да вклучуваат:
•

Како беше да се биде огледало во активноста? Како беше да се биде фацилитатор во
активноста?

•

Како е оваа активност слична на нашите одговорности како родители и чувари на нашите
деца?

•

Како вашето дете ќе има корист од изведувањето на вежбата огледало со вас (односно учење да ги следат упатствата на забавен начин, родителско моделирање по упатствата кон
детето)?

Ве молиме забележете: ние сме модели за нашите деца.
Без разлика дали се свесни за тоа или не, децата ги имитираат возрасните - особено кога
можат на пример да ги видат придобивките од реагирањето на одреден начин.
Кога децата нѐ гледаат како се однесуваваме со почит, љубезност, трпеливост и љубов - кон
нив и кон другите - тие ќе почнат да се однесуваат исто така.

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА – КАЖИ ГО ОНА ШТО ГО ГЛЕДАШ
ИЛУСТРИРАНИ ПРИКАЗНИ
Употребете ги следниве приказни , за да ги запознаете родителите со концептот Кажи го Она
Што го Гледаш за Време поминато Лице-В-Лице.
Илустрирана Приказна 3 – Премногу Контрола...

Прашања за Илустрираната Прикзана:
•
•
•
•

Дали таткото го следи водството на Алекс во текот на Лице-в-Лице ? Што прави тој?
Како се чувствува Алекс во однос на начинот на кој неговиот татко игра со него?
Дали мислите дека Алекс и неговиот татко ќе сакаат повторно да играат заедно?
Како мислите дека чувствува таткото на Алекс? Што можел да направи поинаку?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Дозволете му на вашето дете да го преземе водството во текот на Лице-в-Лице.
Избегнувајте критикување на вашето дете кога играте.
Играјте со темпо и ниво на вашето дете .
Избегнувајте да играте натпреварувачки игри во текот на Лице-в-Лице.

Ве молиме забележете: родителите можат да играат улоги за да вежбаат како таткото би
можел поинаку да се поврзе со Алекс, пред да се преминете на следната илустрирана
приказна.

ИЛУСТРИРАНА ПРИКЗНА 4 – Кажи го Она Што го Гледаш…
Тука го гледаме таткото на Алекс применувајќи пристап со повеќе соработка за Квалитетно
Време со неговото дете. Тој му дозволува на Алекс да го води низ Кажи го Она што го Гледаш,
со употреба на зборови за да ги објасни работите.

Прашања за Илустрираната Прикзана:
•
•
•
•

Како татко му на Алекс опишува што прави тој?
Како татко му на Алекс му помага да научи зборови?
Како Алекс се чуствува со она што го прави татко му?
Зошто Алекс го вклучува својот татко во неговата игра овој пат?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Кажи го Она што го Гледаш гради релација со вашето дете.
Кажи го Она што го Гледаш му помага на вашето дете да развие јазични вештини.
Кажи го Она што го Гледаш му покажува на вашето дете дека му обрнувате внимание и
дека сметате дека тоа што го прави е битно.

ДИСКУСИЈА – УПОТРЕБА НА
ПОМИНАТО ЛИЦЕ-В-ЛИЦЕ

“КАЖИ ГО ОНА ШТО ГО ГЛЕДАШ” ВО ТЕКОТ НА ВРЕМЕ

Разговарајте со родителите за придобивките од опишувањето на тоа што детето го прави во
текот на Време поминато Лице-в-Лице со вашите деца.
Корисни прашања вклучуваат:
•

Кои се придобивките од употребата на зборови за да се опишат активностите на
децата?

•

Што би научиле децата ако употребиме зборови за да ги опишеме нивните постапки?

•

Како би ги опишале активностите за да тоа го почувствува вашето дете?

Запишете ги идеите од родителите за Градбените Елементи.
Можни опции за дискусија:
•

Кажи го Она што го Гледаш му покажува на вашето дете дека сте присутни и
фокусирани на тоа што детето.

•

Кажи го Она што го Гледаш ја гради детската самодоверба и прави децата да се
чувствуваат важни.

•

Кажи го Она што го Гледаш ги охрабрува децата да продолжат да играат.

•

Кажи го Она што го Гледаш помага да се развијат јазични вештини кај децата како и
способности за набљудување.

•

Кажи го Она што го Гледаш го проширува светот на вашето дете.

ВЕЖБАЈТЕ – КАЖИ ГО ОНА ШТО ГО ГЛЕДАШ: ОПИС НА ОНА ШТО ВАШЕТО ДЕТЕ ГО ПРАВИ
Оваа вежба треба да се направи два пати. Прво, играјте улоги со "дете" кое е на возраст од 2
до 5 години. Потоа, направете една игра со "дете" на возраст од 6 до 9 години.
Ова ќе им овозможи на родителите да идентификуваат различни начини на кои тие можат да
го користат „Кажи го Она што го Гледаш“ во зависност од развојната фаза на нивното дете.
За вежбата потребно ви е да подготвите играчки или боици и хартија .
Предлог за тоа како да ја водите активноста:
1. Претставете дека сега ќе вежбате примена на "Кажи го Она Што го Гледаш" како група.
2. Можеби ќе сакате да размислувате за описни зборови што родителите можат да ги
користат.
3. Побарајте од волонтерот да игра улога на "дете" во средината на кругот.
4. Наведете дека "детето" е на возраст од 2 до 5 години.
5. Детето треба да прави нешто што родителите го виделе кај своите деца во текот на Време
Лице-в-Лице во претходната недела.
6. Родителите опишуваат што детето прави. (На пример: "Ги редиш коцките една врз друга",
"Црташ слика на куќа користејќи го твојот молив")

7. Бидете што е можно поконкретни. Опишете "Што" и "Како".
8. Секој родител доаѓа на ред. Детали, детали, детали !!!
9. На половина пат сменете ја улогата во групата односно дозволете друг родител да стане
"дете". Ова дете е на возраст од 6 до 9 години. Продолжете да опишувате дејства.
10. Прашајте го „детето“ како се чувствувало додека го има вниманието на групата.
Следно натерајте ги родителите да вежбаат во помали групи :
1. Родителите ќе вежбаат "Кажи го Она Што го Гледаш" во две групи.
2. Еден родител ќе биде "дете", а другиот ќе биде "родител".
3. Дајте по ена играчка на секој пар!
4. Прошетајте низ просторијата и обезбедете поддршка за родителите!
5. По околу 2 минути, можете да им кажете на родителите да ги сменат улогите.
6. По уште 2 минути, замолете ги родителите да го споделат едни со други искуството
како „родител“ и како „дете“.
7. Обединете ја групата заедно и побарајте неколку коментари за искуствата на
родителите.
8. Да се обрне внимание на Градбените елементи!
9. Прашајте дали има било какви прашања во врска со "Кажи го Она Што го Гледаш"
КОРИСНИ СОВЕТЕ ЗА “КАЖИ ГО ОНА ШТО ГО ГЛЕДАШ”
Потсетете ги родителите на клучниот дел во Градбените елементи за "Кажи го Она Што го
Гледаш":
•

"Кажи го Она Што го Гледаш" значи користење на зборови за да ги опишете дејствата,
боите, формите, броевите, големината, текстурата, температурата, вкусовите, звуците
и сè друго што се случува!

•

Слушајте го она што вашето дете го кажува и гледајте.

•

Преправајте се дека зборувате по телефон и опишувате некому, којшто не гледа, што
прави вашето дете.

•

Зборувајте со ентузијазам кога опишуваат што прави вашето дете.

•

Кажи го Она Што го Гледаш е различно во зависност од возраста на вашето дете.

•

Исто така можете да го користите Кажи го Она Што го Гледаш кога изведувате други
активности како на пример прошетка со вашето дете.

ДОМАШНИ АКТИВНОСТИ
Она што го правите дома ја прави разликата!
Одретете Домашни Активности за родителите да вежбаат дома:
•

Поминете најмалку 5 минути дневно Време Лице-в-Лице со вашето дете.

•

Вежбајте "Кажи го Она што го гледаш" за време Време Лице-в-Лице опишувајќи го
она што вашето дете го прави.

•

Вежбајте "Кажи го она што го гледаш" додека се шетате со вашето дете барем еднаш
пред следната сесија. Опишете го светот што го гледате околу вас со колку што е можно
повеќе зборови!

•

Играјте ја Играта Огледало со вашето дете.

•

Правете Физички Вежби секое утро кога ќе се разбудите.

Основна активност е да вежбате "Кажи го Она што го гледаш" во текот на Време поминато
Лице-в-Лице.
Бидете сигурни дека секој родител идентификувал одредена цел за себе за Време Лице-ВЛице оваа недела.
Осигурајте се дека тие ќе заминат дома знаејќи го следново :
•

Каде ќе поминат Време Лице-В-Лице со своето дете?

•

Кога ќе го поминат Време Лице-В-Лице со своето дете?

•

Кои видови активности може да ги направат во текот на Време Лице-В-Лице своето
дете?

Напишете Домашна Активност на секој родител на големо парче хартија која ќе ја
разгледувате следната сесија.
ЗАТВОРАЊЕ
Дајте им на родителите прирачник и покажете каде родителите треба да известуваат за
своите домашни активности.
Потсетете ги родителите на основната домашна активност.
Заблагодарете се и пофалете ги родителите за присуство на седницата.

SMS ПОТСЕТУВАЊЕ
Потсетник 1:
Пратете на денот на сесејата.
Ви благодариме што дојдовте на денешната сесија за PLH Деца. Бевме среќни што ве гледаме!
Среќно со вашите домашни активности употребувајќи го Кажи го Она Што го Гледаш во текот
на Време Лице-в-Лице! [Име на Фацилитаторите]
Потсетник 2:
Здраво! Ви благодарам многу бидејќи ја правите оваа обврска за подобрување на животот на
вашето дете!Запомнете употребувајте зборови за она што вашето дете го прави, тоа ќе му
помогне за развивање на речник. Ви благодарам, [Име на Фацилитаторите]
Потсетник 3:
Здраво! Запомнете дека она што го правите дома ја прави разликата! Продолжете да
минувате 5 минути дневно Време Лице-в-Лице со вашето дете. Дозволете вашето дете да
преземе водство! Ви благодарам, [Име на Фацилитаторите]
Потсетник 4:
Здраво! Како минува Време Лице-в-Лице со вашето дете? Ако имате било какви проблеми,
забележете ги и ќе ги разгледаме на следната сесија. Ви благодарам. [Име на
Фацилитаторите]
Потсетник 5:
Испрати ден пред следната сесија.
Здраво! Ве молиме запомнете дека Сесијата 3 од PLH Деца ќе се одржи на [внесете го денот и
времето]. Со нетрпение очекуваме да се видиме таму! Ве молиме запомнете да го доведете
вашиот прирачник. Ви благодарам, [Име на Фацилитаторите]

СЕСИЈА 3: РАЗГОВОР ЗА ЧУВСТВАТА
ЦЕЛ

ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ

Учење како да зборуваме за нашите сопствени чувства и за чувствата
на нашите деца.
• Чувствата се поврзани со мислите и физички осети.
• Кога ги споделувате своите чувства со вашето дете, му
помагате на детето да ги препознае сопствените емоции.
• Коментирањето на чувствата на вашето дете може да му
помогне да научи самоконтрола и емоционална свесност.
• Коментирањето на чувствата на вашето дете, може да го
охрабрува да продолжи да се обидува при надминување
проблематични задачи
•

МАТЕРИЈАЛИ

ПОДГОТОВКИ

ДОБРЕДОЈДЕ
(10 мин)

•
•
•

Регистар на присуство, беџови со имиња, боички, пенкала,
флипчарт, играчки
Картички со чуства
Храна и пијалаци за одморот
Илустрирани приказни, Родителски прирачник, Формулари
за евалуација

•

Прикажување на листови од претходните сесии на ѕидот

•
•

Подгответе ја паузата.
Добредојдовте на целата група, пофалба на родителите за
доаѓање во програмата
Покажете го групниот напредок во Куќата за поддршка
Физичка вежба

•
•
•

Потсетете ги родителите на основната домашна активност
(Време Лице-в-Лице)
Побарајте од родителите да ги споделат моментите и
проблемите

ДИСКУСИЈА ЗА
ДОМАШНИ
АКТИВНОСТИ (40 мин)

•

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА

•
•
•

Разговарајте за решенијата за проблемите и вежбајте!
Поврзување на емоции со осетите во телото
Активност Огледало

•
•
•
•

ПАУЗА (10 мин)
Илустрирани приказни 5, 6 и 7
Дискусија: Именување на чувствата на вашето дете
Групна дискусија: Начини на коментирање на чувствата
Групна вежба: Разговор за чувствата

(15 мин)
РАЗГОВОР ЗА ЧУСТВАТА
- РОДИТЕЛИ

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА
(45 мин)
РАЗГОВОР ЗА ЧУСТВАТА
- ДЕЦА

1

ТЕЛЕСНА
РЕЛАКСАЦИЈА

•
•

Активност: Телесна релаксација
Дискусија за Телесната релаксација

•
•

Вежбајте Разговор за чувствата најмалку 3 пати на ден
5 минути Време поминато Лице-в-Лице со вашето дете, секој
ден.
Именување на чувствата за време на Лице-в-Лице.
Физички вежби секое утро
Релаксација на телото секоја вечер пред спиење
Размислете за позитивни однесувања - Што сакате вашето
дете да прави почесто?

(10 мин)

ДОМАШНИ
АКТИВНОСТИ
(10 мин)

•
•
•
•
•

ЗАТВОРАЊЕ
(5 мин)

ВРЕМЕ ЗА ОБРОК

•
•

Преглед на основните градбени елементи и вратете се на
Куќата за поддршка
Потсетување на родителите за следната сесија и домашните
активности
Емоционално излегување
Ви благодариме, на родителите, за присуството!

•

Родителите уживаат во оброкот заедно

•
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ПРОЧИТАЈТЕ ГИ ЗАБЕЛЕШКИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА СЕСИЈА ТРИ
[Прочитајте ја за себе подготовка за спроведување на Сесија Три]
Во третата сесија, родителите продолжуваат да ја градат основата на нивната Куќа за
поддршка, фокусирајќи се на Разговор за Чувствата.
Постојат 6 основни емоции: Среќа, Тага, Лутина, Одвратност, Изненадување и Страв. Дури и
бебињата можат да ги почувствуваат и да ги изразат овие емоции.
Како што старееме, учиме да идентификуваме многу други емоции како возбуденост,
незадоволство, гордост, осаменост, смиреност, вина или збунетост. Во третата сесија, ќе ги
запознаете родителите со идејата за создавање на свесност за емоциите. Исто така, им
помагате на родителите да истражуваат како емоциите се поврзани со мислите и
однесувањето.
Нормално е родителите да имаат потешкотии да зборуваат за емоции и чувства и да ги
изразуваат. На многу луѓе им било кажано да не плачат кога се тажни или да се смеат кога се
среќни. Ова може да биде особено случај за момчињата и мажите.
Важно е родителите да сфатат дека момчињата / мажите и девојчињата / жените ги имаат
истите чувства, а родителите треба да научат како да станат свесни за сопствените емоции,
да ги доживеат во своето тело и да комуницираат за нив.
Во Македонија, некои родители може да се чувствуваат непочитувани или поразени кога
нивните деца покажуваат негативни емоции. Важно е да се нагласи дека негативните емоции
се нормални како и позитивните.
Дозволувајќи им на децата да изразуваат негативни емоции не значи дека родителот "губи
контрола или авторитет" над своето дете. Исто така, тоа не значи дека детето не почитува или
e бунтовно.
Полесно е да им се овозможи на децата да станат свесни за своите емоции, да им се дозволи
да зборуваат за своите емоции, бидејќи тоа ќе им помогне да научат да ги регулираат своите
емоции.
Често, кога некој се чувствува на одреден начин, неговиот ум почнува да раскажува приказна
за тие чувства. Овие мисли се вртат одново и одново во неговиот ум, со што чувствата
стануваат поинтензивни.
Ова може да доведе до однесување или мисли кои доведуваат до "извртување" или губење
на контролата. Понекогаш, овие чувства можат да станат толку преплавувачки што некој може
да се чувствува како да му се распаѓа светот или дека нема ништо позитивно во животот.
Кога родителите можат да ги поврзат чувствата со мислите и однесувањето, а понекогаш и
местото во телото, тие можат да останат во сегашниот момент и да им дозволат на тие чувства
да се движат низ нив и да поминат. Ова може да им помогне да не бидат заробени во нивните
чувства.
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Свесноста за емоциите е исто така важна за децата. Кога родителите ги наведуваат чувствата
или коментираат за нив, им помага да развијат емоционална контрола.
Разговорот за чувствата со деца е важен чекор за да им помогнете на децата да управуваат со
лутината, разочарувањето и незадоволството - емоции поврзани со предизвикувачки мисли и
тешко однесување.
Разговорот за чувствата, исто така, доведува до свесност за позитивните емоции како што се
чувството на мир, среќа или смиреност. Тоа, исто така може да им овозможи на децата да
ценат еден прекрасен момент или чувство на љубов!
ДОБРЕДОЈДЕ
На секој родител посакајте му топло и ентузијастичко добредојде кога ќе пристигнат на
сесијата.
ПРОГРЕС ВО КУЌАТА ЗА ПОДДРШКА
На почетокот на Третата Сесија, покажете им го на родителите нивниот напредок во
изградбата на Куќата за поддршка.
ФИЗИЧКА ВЕЖБА
Поканете ги родителите да забележат како се чувствуваат емотивно пред и по вежбата.
ДИСКУСИЈА ЗА ДОМАШНИ АКТИВНОСТИ
Потсетете ги родителите дека основната домашна активност од претходната сесија беше
употребата на Кажи го Она Што го Гледаш за време на Лице-в-Лице.
Во текот на оваа дискусија, корисно е да ги потсетиме родителите на главните градбени
елементи и советите за Кажи го Она Што го Гледаш, како и за време на Лице-в-Лице од
претходните сесии.
Можни Прашања за Дискусија за Домашни Активности на Третата Сесија:
1. Кој можеше да помине Време Лице-в-Лице со своето дете оваа недела? Колку често?
Што направивте вие? Какво беше вашето искуство?
2. Како изгледаше користењето на Кажи го Она Што го Гледаш за време на Лице-в-Лице?
3. Како реагираше вашето дете во текот на Време поминато Лице-в-Лице?
4. Како вие се чувствувавте за Време Лице-в-Лице?
5. Дали имаше било какви проблеми кои беа тешки за вас во Домашните Активности
6. Кој може да предложи решенија за да му помогнеме на родителот да ги надмине овие
предизвици?
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Ве молиме забележете:
Фацилитаторите треба да проверат со секој родител за да го истражат неговото
искуство во изведувањето на Домашните активности:
•

Разгледајте ги решенијата за потешкотии во вршењето на домашните
активности со родителите.

•

Поттикнете ги родителите да понудат начини за надминување на предизвиците
како група.

•

Изберете стратегија од решенијата за групата и вежбајте ја.

•

Потоа оценете како ова функционира и како го охрабрува родителот повторно да
се обиде дома.

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА – РАЗГОВОР ЗА ЧУСТВАТА - РОДИТЕЛИ
ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА ЕМОЦИОНАЛНИ АКТИВНОСТИ
Можете да го користите следниов текст како водич за оваа активност:
Постојат 6 основни емоции: Среќа, Тага, Лутина, Одвратност, Изненаденост и Страв. Дури и
бебињата можат да ги почувствуваат и да ги изразат овие емоции.
Како што старееме, учиме да идентификуваме многу други емоции како што се возбуденост,
незадоволство, гордост, осаменост, смиреност, вина или збунетост.
Прашања за идентификување на емоциите и нивно поврзување со телото:
•

Какво е чувството физички да се биде среќен, тажен, лут, згрозен, изненаден или
исплашен?

•

Кога во вашиот живот сте ги почувствувале овие емоции?

•

Кои сѐ мисли се поврзани со овие чувства?

•

Како овие мисли влијаат врз вашето однесување?

•

Каде го чувствувате тоа во вашето тело? Како изгледа на твоето лице?

•

Како знаеш кога твоето дете ја доживува оваа емоција?

Прашајте ги родителите да го посочат местото во нивното тело каде што би можеле да
почувствуваат одредена емоција (односно, остра болка во рамената кога се лути, или досадна
болка во главата кога се под стрес, или леснотија во градите кога се среќни).
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Можете да им помогнете на родителите да ги идентификуваат овие емоции со ревидирање
на играта огледало:
1. Родителите избираат партнери. Застанете или седнете еден спроти друг.
2. Изберете кој е лице 1 и кој е лице 2
3. Лицето 1 кажува една емоција напишана на флипчарт.
4. Лицето 2 ја покажува таа емоција со своето лице и тело.
5. Лицето 1 ја отсликува (како во огледало) таа емоција назад кон лицето 2.
6. Променете го редоследот кој оди прв.
7. Дискусија за искуството.
Ве молиме забележете: Ова дури може да биде забавна активност за родителите да ја
прават со своите деца!
ПАУЗА
ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА – РАЗГОВОР ЗА ЧУСТВАТА -ДЕЦА
Користете ги следните приказни за да ги запознаете родителите со значењето на
препознавањето и именувањето на емоциите на децата.
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ИЛУСТРИРАНИ ПРИКАЗНИ
ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНИ 5 – Обидувајќи се да помогне…

Прашања за Илустрираната Приказна:
•

Побарајте од родителите да ги идентификуваат чувствата на Алекс и на
неговата мајка во оваа приказна.

•

Дали е неопходно неговата мајка да го поправи Алекс?

•

Како корекцијата на неговата мајка прави Алекс се чувствува?

•

Зошто реакцијата на мајката за чувствата на Алекс не е од помош?

•

Како би можела мајката да ги поддржи повеќе емоциите на Алекс?

•

Како би можела мајка му да одговори поинаку?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Забележете кога вашето дете се обидува да помогне.
Ние сме модели на однесување на нашите деца.
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 6 – Повторно обидувајќи се да помогне....

Прашања за Илустрираната Приказна:
•

Што прави овој пат мајката на Алекс поинаку?

•

Како го охрабрува Алекс да продолжи да бара?

•

Како ги признава чувствата на Алекс?

•

Како можеш да му помогнеш на твоето дете да ги забележи своите чувства?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Секоја активност може да стане игра за вашето дете.

Поттикнете го вашето дете да продолжи да се обидува во тешки задачи.
Пофалете го вашето дете кога тој / таа има постигнато тешка задача.
Коментирањето на чувствата треба да биде специфично и поврзано со однесувањето
на вашето дете.
Споделете ги своите чувства со вашето дете.
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 7 – Потврдување на чуствата…
Следната илустрирана приказна покажува колку признавање на чувствата може да им
помогне на децата да се справат со тешките проблеми со кои се соочува семејството.

Прашања за Илустрираната Приказна:
•
•
•

Како мајката на Ема одговара на начинот на кој ги признава чувствата на Ема?
Дали мислите дека објаснувањето на мајката на Ема е корисно?
Како може поинаку да комуницирате со детето во зависност од неговата возраст?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Признајте ги чувствата на вашето дете - дури и тешките.
Спуштете се на нивото на вашето дете кога зборувате за чувства.
Користете физичка и вербална поддршка за да направите вашето дете да се
чувствува прифатено и сакано.
Во ред е исто така да се чувствуваат тешки чувства за истите прашања.
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ГРУПНА ДИСКУСИЈА – ИМЕНУВАЊЕ НА ЧУВСТВАТА НА ВАШЕТО ДЕТЕ
Водете дискусија за тоа зошто коментирањето на емоциите или чувствата на децата би било
добро за нивниот развој.
Следните прашања може да бидат корисни:
1. Зошто треба да ги подучуваме децата да ги означуваат добрите чувства?
2. Зошто треба да ги подучуваме децата да ги означуваат тешките чувства?
Запишете ги идеите на родителите. Некои од нив можеби се градбени елементи!
Предностите на разговорот за чувствата:
•

Тоа им помага на децата да комуницираат за нивните чувства.

•

Тоа им помага на децата да ги поврзат чувствата со активностите и јазикот на телото.

•

Децата учат дека сите чувства се во ред, тие едноставно се!

•

Можеме да видиме и да научиме за чувствата на нашето дете.

•

На децата им е полесно да се поврзат со нашите чувства.

•

Тоа им помага на децата да ги препознаат чувствата кај другите луѓе.

•

Тоа им дава избор за тоа како да се однесуваат.

ГРУПНА ДИСКУСИЈА – РАЗГОВОР ЗА ЧУСТВАТА И ПОТТИКНУВАЊЕ НА УПОРНОСТ
Користете ја листата на емоции на флипчарт за да им помогнете на родителите да ги
идентификуваат зборовите и фразите што можат да ги користат за да разговараат за чувствата
со своите деца.
Корисни начини за коментирање на чувствата:
•

Изгледаш многу гордо што можеш сам да ги облекуваш чевлите.

•

Ова е многу непријатен натпревар, но остани смирен.

•

Изгледаш возбудено дека заедно одиме во парк / пазар.

•

Се чувствувам среќно кога ме поздравуваш со насмевка.

•

Играњето со тебе беше многу забавно.

•

Може да биде тажно што треба да ги тргнеш играчките.

•

Се чувствувам добро кога му помагаш на твојот брат.

Ве молиме забележете: Коментарите за чувствата треба да бидат специфични и
поврзани со однесувањето на вашето дете или активностите што ги прави вашето
дете.
10

ГРУПНА ВЕЖБА – РАЗГОВОР ЗА ЧУСТВАТА И ПОТТИКНУВАЊЕ НА УПОРНОСТ
За време на групната вежба Разговор за чувствата, учесниците вежбаат улоги на "родител"
играјќи со "дете". Тие вежбаат коментари за чувствата на детето, чувствата на родителот или
и на двајцата.
Може да биде корисно да се обезбеди едноставен запис за да им се помогне на родителите
да ги означат чувствата. На пример, "(име на детето), врне силно, па не можеш да излезеш да
играш. Се чини дека си тажен поради тоа. "
Еве предлог за тоа како да ја водите активноста:
1. За првата групна вежба во средината на кругот, можете да создадете непријатно
сценарио за родителите:
a. Вашето дете не може да најде играчка во куќата и станува незадоволно.
b. Вашето дете не сака да оди на училиште затоа што вие нема да биде таму со
него и ќе се чувствува тажно.
c. Вашето дете сака да игра, но треба да помогне со задолженијата и затоа е
луто.
2. Замолете еден родител да игра "Родител", а друг родител да го игра "Детето".
3. За големата групна вежба создадете непријатно сценарио за родителите.
4. Пред да започнете со вежбата, прашајте ја групата за предлози за тоа како Родителот може
да ги именува емоциите на детето.
5. Обезбедете голема поддршка за родителот во текот на оваа прва групна вежба.
6. По оваа вежба, прашајте ги родителите како се чувствувале како "родител" и како "дете" за
време на вежбата.
7. Замолете ги сите родители да работат во парови во текот на групна вежба.
8. Обезбедете поддршка за парови.
9. Разговарајте за активноста со родителите пред да преминете на следната активност.
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АКТИВНОСТ– ТЕЛЕСНА РЕЛАКСАЦИЈА1
ВОДЕЊЕ НА ТЕЛЕСНА РЕЛАКСАЦИЈА
Телесна релаксација е активност со која ги охрабруваме родителите да ја практикуваат и за
време на работилниците и дома. Тоа помага да себиде свесен за сопственото тело додека се
релаксира тензијата.
Оваа активност ја воведувате во Третата Сесија, така што учесниците ќе имаат можност секој
ден да вежбаат низ остатокот од програмата.
Иако релаксацијата на телото се практикува во седечка позиција на столици за време на
работилницата, предлагаме родителите да ја вежбаат вежбата ноќе додека лежат на грб во
кревет пред да заспијат.
Кога се воведува релаксација на телото, важно е да се објасни дека активноста може да им
помогне на родителите да се релаксираат и да го намалат стресот.
Треба да им помогнете на родителите да ја развиваат навиката да го подготвуваат телото во
исправена, но опуштена положба.
Предложете им на учесниците да ги затворат очите, иако ова не е неопходно.
Побарајте од родителите да го свртат вниманието кон мислите, емоциите и физичките
сензации што ги имаат во тој момент. Ова помага учесниците да се внесат во сегашниот
момент, наместо да бидат фатени во мисли за минатото или иднината.
Потоа водете ја групата на сосредоточување на различни делови од телото од нивните нозе
до главата. Важно е да се истражи секој дел од телото во детали со чувство на љубопитност.
Додека се насочени на секој дел од телото, замолете ги родителите со дишење да се
релаксираат во тој дел од телото, пред да се насочат кон следниот дел од телото.
Затворете ја активноста со фокусирање на свесноста на целото тело, емоциите и мислите,
забележувајќи дали има некаква разлика.
Замолете ги учесниците да вежбаат релаксација на телото секоја вечер пред да заспијат и
секој пат да забележуваат какво е нивното искуство.

1

Телесна релаксација е адаптација на Телесно Скенирање и Когнитивна Терапија базирана врз умот. За повеќе
информации види The Mindful Way through Depression: Freeing yourself from Chronic Unhappiness. Williams, Teasdale, Segal,
and Kabat-Zinn. Guilford Press, 2007, pp. 103-114.
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Многу родители известуваат за зголемена подготвеност да заспијат и да доживеат подлабоко
и порелаксирано спиење, будење со чувствуво на свежина. Другите ја сметаат релаксација
на телото корисна за артритис и други болки во телото.
Најважниот дел е да ја практикуваат телесната релаксација секој ден.
Следува пример за тоа како може да ја фацилитирате телесната релаксација:
1.Подготовка
Сега ќе изведеме активност која може да ви помогне да го релаксирате својот ум, да се
ослободите од стресот и да се поврзете со вашето тело. Тоа е нешто што можете да го
вежбате и овде и дома - особено ноќе кога лежите во кревет пред спиење. Денес, ние
ќе го сториме тоа додека седиме во нашите столчиња.
Пронајдете удобно место за седење со стапалата рамни на подот и рацете опуштени
na вашите нозе. Назад исправени, но релаксирани. Рамениците спуштени, а вратот
издолжен со главата нежно лебдејќи кон небото.
Ако се чувствувате удобно, затворете ги вашите очи. [Пауза]
Бидете свесни за звуците во собата. [Пауза]
Бидете свесни за тоа како вашето тело се чувствува во овој момент. [Пауза]
Бидете свесни за тоа дека дишите. [Пауза]
Почувствувајте го секој здив кој минува низ вашиот нос или уста, пополнувајќи ги
белите дробови и стомакот, а потоа се испушта преку носот или устата. [Пауза]
2. Изведување
Насочете се на стапалата. Забележете кои делови од стапалата го допираат подот.
Забележите ги прстите. [Пауза]
Обрнете внимание на лакот на табаните. [Пауза]
Вашите петици. [Пауза]
Ако не можете да ги почувствувате стапалата, тоа е во ред. Само забележете дека ви
недостига такво чувство. [Пауза]
Сега, земете подлабок здив и замислете како вашиот здив ги исполнува вашите
стапала. [Пауза]
Како што дишете, дозволете стапалата да се релаксираат. [Пауза]
Ако умот почнува да талка и да размислува за нешто, само нежно вратете го на
чувствувањето на било кој дел од телото.
[Пауза]
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Ако забележите тензија во вашето тело што ви го одвлекува вниманието или ве боли,
користете го здивот за да го освестите чувството и забележите дали постои релаксација
додека вдишувате и издишувате во тој дел од телото.
Движете се низ глуждовите, колковите, бутовите, средниот дел од телото, долниот дел
на грбот, стомакот, горниот дел од грбот, градите, рамениците, рацете, зглобовите,
вратот, лицето (вилицата, устата, јазикот, носот,челото , главата).
Сега освестете го целото тело. [Пауза]
Замислете дека секој здив минува низ вашето тело од глава до пети и потоа се празни
од пети до глава. [Пауза]
3. Звршување
Сега обрнете внимание како се чувствувате емотивно. Обрнете внимание на вашиот
ум. [Пауза]
Забележете дали постои разлика помеѓу вашето искуство сега и пред да ја направите
Телесната Релаксација . [Пауза]
Заблагодарете си себеси за одвоеното време за едноставно да бидете со вашето тело
и да му дозволите да се опушти. [Пауза]
Проширете ја вашата насоченост на звукот во собата. [Пауза]
Секогаш кога ќе бидете подготвени, можете да ги отворите очите.
Ве молиме забележете: Родителите често заспиваат за време на телесната
релаксација. Ова е нормално, бидејќи тоа покажува дека треба да се одмориме и да се
грижиме за нашите тела, особено кога постојано работиме. Исто така ни покажува дека
сме опуштени и смирени.
Нежно можеш да ги разбудиш родителите и да ги увериш дека дури и на возрасните им е
потребно времеза кратка дремка!
ДИСКУСИЈА ЗА ТЕЛЕСНА РЕЛАКСАЦИЈА
После фацилирање на телесна релаксација важно е да им се помогне на родителите да
размислуваат за нивното искуство. Прашајте ги учесниците какво е нивното искуство.
Запомнете дека не постои правилен или погрешен начин за доживување на Телесната
Релаксација.
Ако некои родители имаат проблеми со активноста, поттикнете ги да продолжат да вежбаат
и да ги забележат проблемите што ги имаат. Постепено, може да забележат промена.
Природно е за умот да талка и да почне да размислува за нештата во минатото, сегашноста
или иднината. Можете да ги убедите учесниците дека ова им се случува на сите.
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Само потсетете ги родителите внимателно да го насочат вниманието назад кон кој било дел
од телото на кој сте насочени во тој момент.
Забележете ги и пријатните и непријатните сензации во телото - не само оние за кои се
чувствува болка, напнатост или непријатност. Може да биде корисно исто така да се освестат
оние делови кои се релаксирани.
Ве молиме забележете :
Додека ја водите групата, како и во сите други вежби за подигнување на свесноста, така и
во оваа, и вие исто така треба да ги направите вежбите за Телесна Релаксација
Ова ќе ви помогне да останете фокусирани на активноста. Обидете се да го задржите
вашиот глас мирен, стабилен, и доволно гласен или сите ќе заспијат!
ДОМАШНИ АКТИВНОСТИ
Она што го правите дома ја прави разликата!
Одретете Домашни Активности за родителите да вежбаат дома:
•

Вежбата Разговор за Чуствата со вашето дете најмалку 3 пати во денот.

•

Поминете најмалку 5 минути дневно Време Лице-в-Лице со вашето дете.

•

Вежбајте да станете свесни за сопствените чувства во текот на денот.

•

Продолжете со Кажи го она штого гледаш со вклучување на дедето во јазикот.

•

Размислете за однесувањето што го сакате кај вашето дете. Потсетете ги родителите да
бидат што е можно попрецизни. Потсетете ги за тоа како тие ги поставуваат своите цели
за време на Сесија 1.

•

Изведете Телесна Релаксација секоја ноќ и Физчка Вежба секое утро.

Основна активност е Разговор за Чуствата. Родителите исто така треба да поминат Време
Лице-в-Лице со нивните деца.
Разделете го родителскиот прирачник и покажете каде родителите треба да известуваат за
своите домашни активности.
Ве молиме забележете
Разговарајте со родителите за секоја цел за следната недела.
Забележете го тоа за да знаете што планираат да прават дома.
Потоа можете да го следите ова за време на дискусијата на следната сесија за
домашните активности.
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ЗАТВОРАЊЕ
EMOЦИОНАЛНО ИЗЛЕГУВАЊЕ
За време на оваа сесија, треба да ги запознаете родителите со емоционалната проверка. Ова
ќе се случива на крајот од секоја сесија од програмата.
Моделирајте го ова со опишување на вашата емоција, каде ја чувствувате во вашето тело, и
кои мисли се поврзани со неа.
На пример: "Се чувствувам среќно. Оваа среќа е во моите очи. Среќен сум што дознав за
емоциите. "
Потсетете ги родителите на основната домашна активност.
Заблагодарете се и пофалете ги родителите за присуството на сесијата.
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SMS ПОТСЕТУВАЊЕ
Потсетник 1:
Пратете на денот на сесејата.
Ви благодариме што дојдовте на денешната сесија за PLH Деца. Бевме многу среќни што ве
гледаме! Оваа недела домашната активност е вежбање разговор за чуствата. Ова ќе му
помогне на вашето дете да стане свесно за емоциите и да научи дека емоциите се добри! Ви
благодарам, [Име на Фацилитаторите]
Потсетник 2:
Здраво! Како се чувствувате токму сега? Среќен, тажен, лут, возбуден, загрижен? Забележете
го чувството во вашето тело. Забележи кои мисли се поврзани со тоа чувство. Земете длабок
здив. Ви благодариме што одвоивте време за да ги проверите вашите чувства и мисли! [Име
на фацилитаторите]
Потсетник 3:
Здраво! Запомни дека тоа што го правите дома ја прави разликата! Продолжете да
поминувате 5 минути дневно Време Лице-в-Лице со вашето дете. Дозволете вашето дете да
преземе водство! Ви благодарам, [Име на Фацилитаторите]
Потсетник 4:
Здраво! Како оди Именувањето на Чувствата со вашето дете?Ако имате било какви проблеми,
забележете ги, и ние ќе разговараме за нив на следната сесија. Ви благодарам, [Име на
Фацилитаторите]
Потсетник 5:
Испрати ден пред следната сесија.
Здраво! Ве молиме запомнете дека Сесијата 3 од PLH Деца ќе се одржи на [внесете го денот и
времето]. Со нетрпение очекуваме да се видиме таму! Ве молиме запомнете да го доведете
вашиот прирачник. Ви благодарам, [Име на Фацилитаторите]
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СЕСИЈА 4: ПОФАЛУВАЊЕ И НАГРАДУВАЊЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА
ЦЕЛ

ГРАДБЕНИ
ЕЛЕМЕНТИ

МАТЕРИЈАЛИ

ПОДГОТОВКИ

ДОБРЕДОЈДЕ
(10 мин)

ДИСКУСИЈА ЗА
ДОМАШНИ
АКТИВНОСТИ (40
мин)

Учење како да се користат пофалбите и наградите за нашите деца
за да се зголеми однесувањето кое повеќе го сакаме.
•

Пофалбата е добра за вас, за вашите деца и за вашиот
партнер.

•

Користете специфични зборови кои го опишуваат
однесувањето кое го фалите.

•

Дајте пофалби веднаш по доброто однесување.

•

Наградите може да бидат едноставни и не мора да бидат
скапи.

•

Наградите треба да се даваат по однесувањето.

•

Комбинирани награди со вербални и физички пофалби.

•

Наградувајте се за напорна работа како родител!

•

Регистар на присуство, беџови со имиња, боички,
пенкала, флипчарт, играчки

•

Храна и пијалаци за одморот

•

Илустрирани приказни, Родителски прирачник,
Формулари за евалуација

•

Прикажување на листови од претходните сесии на ѕидот

•

Подгответе ја паузата.

•

Добредојде на целата група, пофалба на родителите за
доаѓање во програмата

•

Емоционална проверка

•

Покажи групен напредок во Куќата за поддршка

•

Физичка вежба

•

Потсетете ги родителите на основната домашна активност
(Разговор за чуствата)

•

Побарајте од родителите да ги споделат моментите и
проблемите

•

Разговарајте за решенијата за поблемите и вежбајте!
ПАУЗА (15 мин)

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА

•

Илустрирани приказни 8, 9 и 10

(45 мин)

•

ФАЛЕЊЕ И
НАГРАДУВАЊЕ

Дискусија: Зошто треба да ги фалиме и наградуваме
нашите деца?

•

Разговарајте за примери на пофалби и едноставни награди

•

Вежба: Пофалба на децата за Време проведено Лице-вЛице

•

Илустрирана приказна 11: Пофалба со критики

•

Вежба: Решение за прикажаната приказна 11

•

Запознавање со PLH Партнер

•

Круг на комплименти

•

Изберете едно специфично однесување при нормална
дневна активност за да го пофалите вашето дете

•

Фалете го вашето дете најмалку 3 пати на ден и пофалете
се вие

•

Користете награда за едно проблематично однесување
што сакате да го промените

•

Поминати најмалку 5 минути време Лице-в-Лице

•

Продолжете да користите зборови за да ги опишете
чувствата и постапките

•

Правете физички вежби секое утро и телесна релаксација
во текот на ноќта

•

Запознајте го или контактирајте го вашиот PLH Партнер
еднаш во текот на неделата

•

Преглед на темите кои се опфатени и дистрибуирање на
прирачник за родители

•

Потсетување на родителите за следната сесија и
домашните активности

•

Телесна релаксација

•

Емоционална проверка, заблагодарете се и пофалете ги
родителите

ГРУПНА ПОДРШКА
(10 мин)

ДОМАШНИ
АКТИВНОСТИ (10
мин)

ЗАТВОРАЊЕ
(10 мин)

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ ЗАБЕЛЕШКИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА СЕСИЈА ЧЕТИРИ
[Прочитајте ја за себе подготовката за спроведување на Сесија Четири]
Четвртата сесија ги воведува родителите да користат пофалби и награди за да им помогнат на
децата да го подобрат своето однесување со поттикнување на позитивното однесување за да
се случува почесто.
Важно е да се пофалат и наградат децата, за тие да го повторуват однесувањето кое би
сакале да го видиме.
Сè што правиме постои веројатност повторно да се случи ако истото е наградено на некој
начин. Однесувањето кое е игнорирано, или не е наградено, е помалку веројатно да се случи
повторно.
Кога родителите ќе наградат добро однесување со пофалби или едноставни награди, децата
ќе бидат охрабрени да се однесуваат на тој начин почесто во иднина.
ВАЖНОСТА НА ФАЛЕЊЕТО ПРИ ДОБРО ОДНЕСУВАЊЕ
Оваа сесија ја нагласува важноста на пофалбата - израз на одобрение, топлина или
благодарност - и награди - едноставни, прифатливи и опипливи стимулации - кои се директно
поврзани со специфичното однесување на детето.
На пример, "Ти играш со брат ти толку убаво и нежно!" Или "Ти си толку голема девојка можеш
да се облечеш сама!"
Самата пофалба е еднакво важна за родителите. При тоа тие ги препознаваат сопствените
напори за градење здрав, стабилен и среќен живот за своите деца, семејство и за себе.
Начинот на кој даваме пофалба е исто така битен.
Родителите треба да се обидат да бидат топли и пријателски со своите деца и да им кажат што
точно направиле што е позитивно.
Тие, исто така, треба да користат зборови што се значајни и соодветни за возраста на нивните
деца, така што децата ќе разберат точно кое е правилното однесување кое тие го извеле.
Со некои деца, особено децата кои имаат проблеми во однесувањето, може да биде тешко
да се забележи барем некое однесување, коешто родителите сакаат да го гледаат почесто.
За почеток, родителите можеби ќе треба да ги фалат своите деца за најмалите нешта, како
што е облекување на чевлите или кога тивко си играат сами со себе 2 минути.
Нивното трпение наскоро ќе биде наградено, бидејќи нивните деца почнуваат да покажуваат
повеќе од однесувањето што го пофалиле.
Конечно, пофалете и заминете!
Понекогаш може да бидат во искушение да додадете критика откако веќе сте го пофалиле
детето. На пример, некои родители може да речат: "Благодарам што ги среди играчките, но
следниот пат направи го тоа смирено". Илустрираната приказна "Пофалба со критика"
покажува како ова всушност може да направи детето да не сака повторно да го стори тоа
однесување. Наместо тоа, родителите треба да го пофалат и да ја изостават критиката.

УПОТРЕБА НА ЕДНОСТАВНА НАГРАДА СО ПОФАЛБА
Родителите исто така учат како да користат едноставни награди за да го поттикнат
позитивното однесување на детето. Наградите може да се сметаат за физички или
материјални форми на пофалба.
Честопати помислуваме на награда како голема награда за некоја важна работа, како што е
полагање на испит.
Иако ние не можеме да го сфатиме тоа, ние всушност ги наградуваме другите и самите себе
си многу пати на ден за едноставни работи и однесување.
Родителите дури наградуваат и некои несакани однесувања, со што обрнувааат
внимание на нив.
Како возрасни, нашите пријатели секојдневно не наградуваат преку пријатна социјална
интеракција, пријателство, поддршка, грижа и доверба.
Децата треба да се наградат за да се поттикнат да се однесуваат на начин на кој родителите
сакаат да се однесуваат. Тоа исто така наградата може да се користи за да им се помогне на
децата да се фокусираат на остварување на целта.
Наградите мора да бидат нешто специфично и реално.
Тоа се работи што децата сакаат да ги поседуваат или посебно да бидат третирани – да им се
дозволи да направат нешто посебно дома или да изберат да направат активност надвор од
домот.
За родителите е добра идеја да направат список на некои од работите што ги сакаат нивните
деца, на пример, омилена храна, активности и играчки.
Тие потоа можат да ја користат листата како потсетник за нештата што треба да ги направат за
да го наградат своето дете.
Наградите не треба да бидат скапи. Повеќето награди може да бидат бесплатни како
на пример одење во парк да се игра.
Важно е да се запамети дека родителите секогаш треба да ги фалат своите деца кога даваат
материјална награда, а воедно треба и да им се стави до знаење на децата што направиле за
да ја добијат наградата.
Награди може да се дадат на два начина:
1. Изненадувања или непланирани награди кога детето добро се однесува.
2. Планирани награди кои однапред се дискутираат со детето.
И наградите и однесувањето мораат да бидат реални и остварливи.
Кога родителите планираат награда за своите деца, тие можат да објаснат дека ова е
специфично однесување или цел за работа. Ова однесување или цел мора да бидат
остварливи и реални.
На пример, да му кажете на детето да не зборува еден час не е реална цел. Тоа би било многу
тешко и речиси невозможно за детето да го направи - па дури и за возрасен!

Од друга страна, да се побара детето да игра тивко додека родителот е на телефон може да
биде пореално и остварливо.
Ако детето мисли дека може да постигне нешто, поверојатно е да го направи тоа, особено ако
постои поттик или награда за тоа.
Комбинирајте ги наградите со вербална и физичка пофалба.
На децата не им се потребни скапи награди.
Понекогаш родителите можат да ги претворат работите што нивните деца веќе ги имаат во
награди. Тоа не е важна материјалната вредност на наградата, туку нејзината наградна
вредност.
Ако родителите од самиот почеток даваат мали награди и со тоа направат децата да се
чувствуваат задоволни, тие нема да очекуваат скапи награди.
Колку повеќе го правиме толку полесно станува.
Многу родители се чувствуваат непријатно да ги пофалат и наградат децата, бидејќи имаат
малку сопствени искуства за позитивно внимание.
Родителите, исто така, како деца биле малку фалени, така што тие немаат позитивни модели.
Пофалувањето сепак станува полесно секојпат кога тоа ќе го направат и исто така е
наградувачки за родителот поради одговорот што го добиваат од децата.
Наградувањето не е подмитување.
Друга загриженост што можеби ја имаат некои родители е дека тие чувствуваат дека го
поткупиле своето дете за да се однесуваат соодветно.
Постои разлика помеѓу поткупувањето и наградувањето.
Митото се дава или се нуди кога едно лице се обидува да го натера другото лице да се
однесува нелегално или неетички и често се дава пред потребното однесување.
Наградувањето на дете за соодветно однесување покажува дека родителите го одобруваат
тоа однесување.
Со планирање на систематско наградување и користење на наградување, родителите свесно
ќе користат природен одговор за да ги охрабрат децата да се однесуваат на добар начин.
Кога родителите ги наградуваат децата за одредено добро однесување, родителите
исто така се наградени од нивните деца. Ако децата се однесуваат несоодветно,
родителите може да се чувствуваат напнато, вознемирено или иритирано.
Но, кога децата се однесуваат на начинот кој родителот го одобрува, родителите се
чувствуваат многу порелаксирани, пријателски и смирени.
Особено може да биде непријатно кога децата се однесуваат несоодветно пред пријателите
или семејството.
Ако родителите имаат стратегија да го охрабруваат доброто однесување, дури и посета на
пријателите може да биде пријатна за нив.

PLH ПАРТНЕРИ
Четвртата сесија, исто така, создава можност родителите да создадат мрежа на поддршка со
член од групата надвор од сесиите.
Тие се нарекуваат “PLH Партнери,” некој со кого може да се контактира во текот на неделата.
Конечно, важно е да се наградуваш за своја работа од време на време .
Како фацилитатори и родители, ние работиме напорно за да им ја овозможиме најдобрата
грижа на нашите клиенти и на децата.
Ние исто така можеме да се наградуваме со тоа што ќе направиме нешто убаво за себе кога
ќе завршиме навистина со тежок ден или кога сме постигнале нешто.
Тоа дури може да биде едноставно пријатен чај после Лице-в-Лице со своето дете!

ДОБРЕДОЈДЕ
Посакајте му на секој родител топло и ентузијастичко добредојде кога ќе пристигне на
сесијата.
ЕМОЦИОНАЛНА ПРОВЕРКА
На почетокот на четвртата сесија, поканете ги родителите да дојдат околу во кругот и да
споделат како се чувствуваат ова утро.
Родителите треба да ја опишат нивната емоција, каде ја чувствуваат во своето тело и кои
мисли се поврзани со неа.
Пример: "Јас сум вознемирен. Ја чувствувам во рамениците. Загрижен сум дали ќе имам
доволно пари овој месец за храна ", или" сум возбуден. Го чувствувам во моите гради.
Добивам нов кревет.
"НАПРЕДОК ВО КУЌАТА ЗА ПОДРШКА”
На почетокот од четвртата сесија, покажете им, на родителите напредок во изградбата на
Куќата за поддршка.
ФИЗИЧКИ ВЕЖБИ
Потсетете ги родителите да забележат како се чувствуваат емотивно пред и по вежбата.
На крајот на физичките вежби, фацилитаторите треба да побараат од родителите да
забележат дали постојат разлики.
Прашајте ги родителите дали вежбаат некоја физичка вежба наутро.
Пофалба и охрабрување на оние кои се обидуваат!
ДИСКУСИЈА ЗА ДОМАШНИ АКТИВНОСТИ
Потсетете ги родителите дека основна домашна активност од предходната сесија е Разговор
за Чуствата.
Во текот на дискусијата олеснително е ако ги потсетите родителите на главното од од
претходната сесија Градбените Елементи и Разговор за Чуствата.
Проверете дали родителите можат да ги коментираат чувствата на нивните деца. Побарајте
примери за она што го кажале и зошто.
Клучните Градбени елементи го поврзуваа чувството со одредено однесување (односно "Изгледаш среќно што ме гледаш денес") и дали родителите исто така ги споделиле своите
чувства со своите деца.
Запомнете, исто така, да се провери Време поминато Лице-в-Лице. Обидете се да бидете како
детектив и да проверите дали родителите правилно ги следат инструкциите за Лице-в-Лице и
кои градбени елементи ги користеле.
Прашајте ги родителите ако имаат потешкотии со домашните активности. Ова е можност за
решавање на проблеми и групно вежбање. Обидете се да им дозволите на родителите да
излезат со сопствени решенија за проблемите.

Конечно, не заборавајте да ги пофалите родителите колку што е можно повеќе за одредени
однесувања бидејќи се обидувале да ги направат своите домашни активности.
Можни прашања за дискусија за домашни активности во четвртата сесија:
1. Кој беше во можност да зборува за емоциите на своето дете? Какво беше твоето
искуство?
2. Кој можеше да помине време Лице-в-Лице со своето дете оваа недела? Колку често?
Што вие направивте? Какво беше твоето искуство?
3. Кои беа проблемите што ви отежнуваа да ги направите Домашните активности?
4. Што можете да направите оваа недела за да помогнете во надминување на овие
проблеми?
Ве молиме забележете: Фацилитаторите треба да го проверат секој родител за да го
истражат неговото искуство во работењето на Домашните активности:
•

Разгледајте ги решенијата со родителите за потешкотиите во вршењето на
домашните активности.

•

Поттикнете ги родителите да понудат начини за надминување на проблемите како
група.

•

Изберете стратегија од решенијата на групата и вежбајте ја.

•

Потоа оцени како функционира и охрабрувај го родителот повторно да се обиде
дома.

Моделирајте го однесувањето (пофалбите) кои сакате да ги видите дека родителите ги
применуваат со нивните деца!

ПАУЗА

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА – ПОФАЛБИ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА
ИЛУСТРИРАНИ ПРИКАЗНИ
Овие приказни покажуваат дека семејствата ги фалат своите деца. Во првата таткото го фали
детето со специфични зборови поврзани со однесувањето на детето.
ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 8 – Начекајте ги додека се добри

Прашања за Илустрираната Приказна:
•
•
•

Како таткото го поттикнува Алекс да игра тивко?
Како конкретно го означува доброто однесување на Алекс?
Што може да се случи ако го игнорира Алекс?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Обрнете внимание на однесувањето што го сакате повеќе.
Пофалете го вашето дете за доброто однесување дури и кога тоа е очекувано.

ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 9 – Наградување со дополнително време за игра ...
Во оваа приказна, Сара и Адам добро си играат меѓусебно......

Прашања за Илустрираната Приказна:
•

Како таткото го наградува доброто однесување на своите деца?

•

Кои се специфичните работи што тој им ги кажал на децата во неговата пофалба?

•

Дали неговата награда и пофалби се ефективни? Би можел ли да биде поспецифичен?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Едноставна награда може да биде дополнителната игра.
Наградите не мора да бидат скапи.

ИЛУСТРИРАНА ПРИАЗНА 10 – Кога можеш ова, тогаш можеш и она…
Тука учиме за тоа Кога / Тогаш како Градбен елемент кој им е од помош на децата да научат
позитивни последици или награди за доброто однесување.

Прашања за Илустрираната Приказна:
•
•
•

Зошто е тоа ефективна награда?
Какво однесување поткрепува бабата на Дејвид?
Што ќе се случи ако бабата си го променила мислењето откако Давид ја расчистил
масата?
ГРАДЕЊЕ БЛОКОВИ
Користете "КОГА ова, ТОГАШ тоа" да ги научите децата за придобивките
од доброто однесување.
Наградите мора да бидат нешто што дефинитивно може да си го
дозволите.
Бидете сигурни дека ќе продолжите со своите награди.

ДИСКУСИЈА- ЗОШТО МОРАМЕ ДА ГИ ФАЛИМЕ И НАГРАДУВАМЕ НАШИТЕ ДЕЦА
Водете дискусија за причините зошто треба да ги фалиме нашите деца.
Следните прашања може да бидат корисни:
•

Зошто треба да го пофалите доброто однесување на вашето дете?

•

Што учи вашето дете кога добива внимание и пофалби за добро однесување?

•

Зошто треба да го пофалиме однесувањето што веќе го очекуваме од нашите деца?

•

Кога нема пофалба?

•

Кога мала награда може да поттикне добро однесување од нашите деца?

Запишете ги идеите на родителите за Грабените Елементи
Можни предлози зошто треба да ги фалиме и наградуваме нашите деца:
•

Пофалбата го мотивира детето повторно да го повторува однесувањето.

•

Пофалбата ја зголемува довербата. Децата ќе бараат други однесувања за да добијат
пофалби.

•

Наградите може да ги охрабрат нашите деца да се однесуваат на посебен начин
почесто - особено кога е тешко за нив.

•

Децата се чувствуваат ценети од родителите.

•

Децата се чувствуваат добро кага ги пофалуваат за нивното однесување.

•

Децата вложуваат напори да прават добри работи и да бидат корисни.

•

Децата се чувствуваат забележани, признати, ценети и посебни.

•

Децата ќе ги фалат другите, вклучувајќи ги и родителите (Градбен елемент Огледало).

•

Родителите себеси се чувствуваат добро.

•

Пофалбата го зајакнува позитивниот однос помеѓу децата и родителите.

ГРУПНА АКТИВНОСТ: ОДНЕСУВАЊА КОИ ТРЕБА ДА СЕ ФАЛАТ И НАГРАДУВААТ
Осигурете се да ги запишете идеите што родителите ги сугерираат на флипчарт!
1. Родителите разговараат за специфични и позитивни однесувања што би сакале да ги
видат повеќе кај нивните деца.
2. Родителите даваат конкретни примери за начините на кои можат да ги фалат своите
деца за секое позитивно однесување.
3. Осигурете се дека пофалбата е јасна, специфична и ентузијастична.
4. Родителите идентификуваат однесувања кои може да бидат дополнително проблем
за нивните деца.
5. Родителите разговараат за едноставни, слободни и реални награди што би можеле
да ги користат за да го поттикнат ваквото однесување да се случува почесто.
6. Разговарајте за Совети за Пофалба и Наградување на вашето дете.
Примери за однесувања кои родителите можат да ги употребат за да фалат или наградат:
•

Тивко играње и споделување играчки со брат или сестра

•

Зборување убаво и со почит кон другите

•

Да се облече (со помош или сам)

•

Доаѓање дома пред зајдисонце

•

Следење на упатства и покажување на почит кон постарите

•

Да се биде пријател со другите и да се споделува.

•

Поздравување на родителите кога се враќаат дома.

•

Перење на училишната униформа и уредно закачување.

•

Подготвување наутро и легнување навреме.

•

Помагање со задолженија околу куќата или домашната работа.

•

Одржување на собата уредно со собирање на облеката / играчките од подот

•

Јадење за време на вечерата убаво и завршување на оброкот

Начини на давање пофалби:
•

Ви благодариме за ... (за собирање на играчките, не прекинување кога зборував,
итн.)

•

Ми се допаѓа кога ќе ... (средуваш кога ќе те замолам, јадеш уредно, итн.)

•

Сте направиле добра работа од ... (облекување на чорапите, градењето на тули и
сл.)

•

Добро момче си ... (седна кога те замолив, зема бебешки марамчиња, итн.)

•

Многу сум среќен што ти ... (се забавуваше правејќи ја таа пила, правешев како што
те замолив итн.)

•

Погледнете колку добро ...

•

Јас сум навистина горда на вас за ...

•

Јас сум навистина задоволен што ...

•

Сакам да си играм со тебе

•

Тоа (што ја споделуваш твојата играчка) е многу пријателски

•

Тоа беше тешко и бевте толку трпеливи

Ве молиме забележете: Пофалбата треба да биде специфична и да се случи веднаш
кога ќе видите добро однесување. Ова ја зголемува веројатноста дека однесувањето ќе
се повтори . Запомнете да им дадете куси и директни пофалби на помалите деца.
Примери за едноставни и БЕСПЛАТНИ награди:
•

Дополнително време за играње или Време Лице-в-Лице

•

Раскажување приказни или читање заедно

•

Прошетка до паркот, пикник или шопинг патување

•

Подгответе го омилениот оброк или десерт по вечерата

•

Гледајте омилена ТВ програма заедно

•

Играње заедно на музика и танцување

•

Посета на пријателите за играње, излегување или повикување другари за играње

•

Ослободување од домашни работи во тек на денот

•

Играње игри на мобилен телефон на родителите

•

Сложување на сложувалка заедно

ВЕ МОЛАМ ЗАБЕЛЕЖЕТЕ: Заедно со родителите дојдете до други едноставни и ефтини
награди што можат да ги користат со своите деца.

ПРЕГЛЕД - Совети за Пофалба и Наградување на Децата
•

Дајте пофалба веднаш. Пофалбата треба да се случи веднаш кога ќе го видите доброто
однесување. Вака е поверојатно дека однесување ќе се повтори.

•

Дајте пофалби за одредена работа што ја направило вашето дете, или за одредено
однесување. Кажете им точно што е однесувањето и за што е пофалено или наградено.

•

Посветете му на вашето дете внимание кога го пофалувате.

•

Именувајте го вашето дете кога разговарате со него. Погледнете го во очи. На овој
начин вашето дете ќе знае дека зборувате со него и му давате пофалби.

•

Насмевнете му се на вашето дете, за да знае дека ве задоволува.

•

Пофалбата може да биде вербална и физичка. Дајте му на детето прегратка. Тоа ќе
направи тој или таа да се чувствува добро себеси.

•

Фалете го вашето дете пред другите возрасни лица. Тоа ќе знае дека сте горди на него
и не се срамате да му кажете на светот.

•

Осигурајте се дека можете да продолжите со вашите награди. Чувајте ги едноставни и
реални.

•

Вашето дете мора да ја сака или да му се допаѓа наградата.

•

Не можете да одземете награда што е стекната со добро однесување поради друго
проблематично однесување .

•

Ако имате потешко несоодветно однесување кое сакате да го промените, поделете го
во мали чекори и пофалувајте го секој чекор што го прави подобро.

•

На пример, ако вашето дете има проблем да се облече, наградувајте го за
облекувањето на чорапите, потоа за облекување на кошула итн. итн.

•

Пофали и замини! Избегнувајте критикување на вашето дете кога веќе е пофалено.

ВЕЖБА – ФАЛЕЊЕ НА ДЕЦАТА ВО ЗА ВРЕМЕ ПРОВЕДЕНО ЛИЦЕ-В-ЛИЦЕ
1. Родителите вежбаат пофалба на децата за време проведено Лице-в-Лице.
2. Поканете ги родителите да ги преземат улогите на "родител" и "дете".
3. Родителите вежбаат во групи од два или три со еден што е во улога на "родител" и
еден е "дете". Ако се во групи од три, тогаш третиот родител може да ги набљудува.
4. Потсетете го "детето" да се однесува добро, целта е да им се даде на родителите
можност за вежбање во фалењето.
5. Размислувајте за искуството заедно со групата.
ВЕ МОЛИМЕ ЗАБЕЛЕЖЕТЕ: Запомнете да ги нагласите клучните градбени елементи
околу пофалбите: наведете го специфичното однесување, користете го името на
вашето дете, обрнете внимание на своето дете, бидете вистински!

ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 11 – Пофалби со критики…
Оваа приказна покажува што се случува кога родителот го критикува детето по пофалбата. Тоа
е добро за групна вежба!
Откако ќе разговарате за оваа илустрирана приказна, направете групна вежба која
покажува како мајката на Ема можела да дејствува поинаку!

Прашања за илустрирана приказна:
•
•
•
•

Како мајката на Ема придонесува пофалбата да биде помалку ценета?
Како се чувствува Ема кога нејзината мајка ја критикува?
Како тоа ќе влијае на однесувањето на Ема во иднина?
Како мајка ѝ поинаку можела да побара од Ема да помогне?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Пофали и ОДИ!
Дајте пофалба без критика.
Пофалете ги децата за нивниот обид .

Пронајдете начин да избегнете тешка ситуација , за да може вашето дете да успее.

Ве молиме Забележете: Направете друга вежба!
•

Разговарајте за можни алтернативни решенија за мајката да се справи со ситуацијата
поинаку.

•

Побарајте од родителите да изберат едно од решенијата.

•

Побарајте 2 родители да го вежбаат ова решение пред групата.

•

Нека родителите вежбаат во парови и обезбедуваат поддршка

•

Повторете ја важноста на пофалбата без критики.

ГРАДЕЊЕ НА МРЕЖА ЗА ПОДДРШКА: PLH ПАРТНЕРИ
Внесете ги родителите во системот на партнерите на PLH како начин да добиете поддршка од
родителите помеѓу групните сесии.
Целта на PLH Партнери е да ги споделат искуствата, успесите и решенијата и да изградат
надворешна мрежа за поддршка што ќе трае по завршувањето на програмата.
Треба да одлучите кои родители ќе бидат споени како партнери на PLH пред почетокот на
сесијата. Може да биде корисно да се изберат парови на родители кои живеат блиску едни
до други, така што е лесно да се сретнат еднаш неделно за да разговараат за тоа како одат
нивните домашни активности.
Треба да се направат основни правила, како што е само повик во текот на денот, или да бидат
трезни заедно.
Ве молиме забележете: Треба да се обидете да планирате однапред за да бидете сигурни
дека секој има PLH партнер кој живее во негова близина.
КРУГ НА КОМПЛИМНЕТИ
Воведете ги родителите во кругот на комплименти, тоа е нешто што ќе го направите со
родителите на крајот од секоја сесија пред да се затвори.
Модел на кругот на комплименти за родителите пред да почнат работа во парови.
Родителите нека најдат партнер што седи до нив. Секој учесник го поздравува нејзиниот или
неговиот партнер.
Потоа, секој учесник му раскажува на партнерот нешто добро што самите го направиле.
Охрабрете ги учесниците да направат контакт со очи и да го користат името на партнерот на
кој му се обраќаат. Комплименти може да се дадат за сè, само ако се искрени.
Родителите треба да ги направат пофалбите специфични и ентузијастички.
Прашајте ги родителите како е да фалат и како е да бидат фалени.

ДОМАШНИ АКТИВНОСТИ
Тоа што го правите дома ја прави разликата!
Доделете им на родителите Домашна Активност за да вежбаат дома.
Секој родител треба да идентификува барем едно специфично позитивно однесување кај
детето, и да го пофали на глас.
Основниот градбен елемент кога се даваат пофалби треба да биде специфичен,
ентузијастички и оригинален.
•

Изберете едно однесување од нормалната дневна рутина на детето за пофалба.

•

Фалете го вашето дете најмалку 3 пати на ден.

•

Изберете едно проблематично однесување кое сакате да го промените со користење
на награда.

•

Пофалете се кога и вие правите добра работа. Вие го заслуживте тоа!

•

Пофалете некој друг во вашиот дом. Можеби дури и ќе забележите дека вашиот
партнер, семејството и пријателите почнуваат да даваат пофалби и позитивно
внимание за однесувањето кое можеби минало незабележано во минатото.

•

Поминете најмалку 5 минути Време Лице-в-Лице со вашето дете.

•

Продолжете да го Кажувате Она Што го Гледате обвивајќи го детето со зборови.

•

Вежбајте Разговор за Чуствата, околу емоциите на вашето дете најмалку 3 пати на ден.

•

Релаксација на телото секоја вечер пред спиење и физички вежби секое утро кога ќе се
разбудите

•

Видете се или испратете sms порака до вашиот PLH партнер еднаш во текот на
неделата.

Основна активност е да вежбате Пофалби и Награди. Родителите исто така треба да посветат
Време Лице-в-Лице со нивното дете.
Дистрибуирајте го родителскиот прирачник и покажете каде родителите треба да
известуваат за своите домашни активности.

ЗАТВОРАЊЕ
ТЕЛЕСНА РЕЛАКСАЦИЈА
Водете ги родителите во кратка 3-минутни телесна релаксација на крајот од сесијата. Ако
нема доволно време, можете дури и да ја направите за 1 минута!
ЕМОЦИОНАЛНА ПРОВЕРКА
Воведете ги родителите во емоционална проверка. Моделирајте го ова со опишување на
нивната емоција, каде тие ја чувствуваат во своето тело, и кои мисли се поврзани со неа.
На пример: "Се чувствувам среќно. Оваа среќа е во моите очи. Среќен сум што постигнувам и
на оваа сесија. "
Заблагодарете се и пофалете ги родителите за присуство на сесијата.

SMS ПОТСЕТУВАЊЕ
Потсетник 1:
Пратете на денот на сесејата
Ви благодариме што дојдовте на денешната сесија за PLH Деца. Бевме многу среќни што ве
гледаме! Оваа недела домашна активност е вежбање користење на Пофалби и Награди за да
се охрабри позитивното однесување. Кога го фалите вашето дете за одредено однесување,
тој /таа ќе го повтори однесувањето почесто во иднина. Ви благодарам, [Име на
Фацилитаторите]
Потсетник 2:
Здраво! Користете награди само за поголеми предизвици. Нека бидат едноставни и реални.
Можете да продолжите да го фалите вашето дете за други однесувања. Понекогаш прегратка
или дополнително време Лице-в-Лице може да е најдобрата награда! Можете исто така да се
наградувате за сета ваша напорна работа како родител! Ви благодарам, [Име на
Фацилитаторите]
Потсетник 3:
Здраво! Како се чувствуваш токму сега? Среќен, тажен, лут, возбуден, загрижен? За миг
поврзете се со вашите емоции и забележите ако се чувствувате поинаку. Ви благодариме што
одвоивте време за да ги проверите вашите чувства и мисли! [Име на Фацилитаторите]
Потсетник 4:
Здраво! Запомни дека тоа што го правиш дома што ја прави разликата! Продолжете да
поминувате Време Лице-в-Лице со вашето дете секој ден по 5 минути. Ви благодариме на
вашата обврска и посветеност на вашите деца. Вие сте ѕвезда ! [Име на Фацилитаторите]
Потсетник 5:
Здраво! Како ви оди со Пофалбите и Наградувањето на вашето дете , 3 пати на ден ?
Запомнете да се фалите и себе си како и другите членови на семејството! Ако имате некои
предизвици запишете ги и ќе ги дискутираме на следната сесија. Ви благодариме, [Име на
Фацилитаторите]
Потсетник 6:
Здраво! Ве молиме запомнете дека Сесијата 5 од PLH Деца ќе се одржи на [внесете го денот и
времето]. Со нетрпение очекуваме да се видиме таму! Ве молиме запомнете да го донесете
вашиот прирачник. Ви благодарам, [Име на Фацилитаторите]

СЕСИЈА 5: ДАВАЊЕ ПОСЕБНИ, ПОЗИТИВНИ И РЕАЛИСТИЧНИ
ИНСТРУКЦИИ НА НАШАТА ДЕЦА
ЦЕЛ

ГРАДБЕНИ
ЕЛЕМЕНТИ

МАТЕРИЈАЛИ

ПОДГОТОВКИ

ДОБРЕДОЈДЕ
(10 мин)

ДИСКУСИЈА ЗА
ДОМАШНИ
АКТИВНОСТИ (40
мин)

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА
ДАВАЊЕ
ИНСТРУКЦИИ
(40 мин)

Учење како да дадете конкретни, позитивни и реалистични
инструкции/упатства
• Тоа што го правите дома, ја прави разлика!
• Инструкциите треба да бидат јасни, позитивни и специфични.
• Дајте една инструкција и во исто време и пофалба.
• Дајте предупредувања за да им помогнете на децата да за
премин кон нешто ново.
• Кога / Тогаш Правило: "Кога ќе го направите ова, тогаш можете
да го направите тоа."
• Кога детето слуша, пофалете или наградете го веднаш (за 5
секунди).
• Регистар на присуство, беџови со имиња, боички, пенкала,
флипчарт, играчки
• Храна и пијалаци за одморот
• Илустрирани приказни, Родителски прирачник, Формулари за
евалуација
• Прикажување на листови од претходните сесии на ѕидот
• Подгответе ја паузата.
• Добредојде на целата група, пофалба на родителите за
доаѓање во програмата
• Емоционална проверка
• Покажете на групата напредок во Куќата за Поддршка
• Физичка вежба
• Потсетете ги родителите на основните домашни активности
(Пофалба и Награда)
• Побарајте од родителите да ги споделат главните активности
и проблемите
• Дискусија за вежби и проблеми
• Прашајте за PLH Партнери
ПАУЗА (10 мин)
• Илустрирани приказни за Давање Инструкции
• Дискусија: Предности на давање позитивни, специфични и
реални инструкции
• Дискусија: Клучни чекори во давање инстукции
• Илустрирана приказна за предупредување при премин
• Група вежба за давање инструкции за предупредување при
премин
• Активност: Менување на лошите инструкции во добри
• Преглед на совети за давање инструкции

1

ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА
(15 мин)
РАЗВИВАЊЕ
СТРАТЕГИИ ЗА
СМИРУВАЊЕ

•
•

Активност: Останете мирни во Бура
Активност: Правење пауза

•

Намалете го бројот на инструкциите што му ги давате на
вашето дете
Изберете 3 инструкции за специфични однесувања кај вашите
деца
Вежбајте Пауза кога се чувствувате под стрес
Поминати најмалку 5 минути Лице-в-Лице со вашето дете
Продолжете да фалите и да користите едноставни награди
Направете нешто забавно и грижете се за себе
Физичка вежба и релаксација на телото
Запознајте го или контактирајте го вашиот PLH партнер еднаш
во текот на неделата.
Преглед на темите кои се опфатени и дистрибуирање на
прирачник за родители
Потсетување на родителите за следната сесија и домашните
активности
Телесна релаксација
Емоционална проверка
Заблагодарете им се и пофалете ги родителите

•
ДОМАШНИ
АКТИВНОСТИ (10
мин)

•
•
•
•
•
•
•

ЗАТВОРАЊЕ
(10 мин)

•
•
•
•
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БЕЛЕШКИ ЗА СЕСИЈА ПЕТ
[Прочитајте за себе подготовка за спроведување на Сесија Пет]
ДАВАЊЕ ПОСЕБНИ, ПОЗИТИВНИ И РЕАЛИСТИЧНИ ИНСТРУКЦИИ
Многу родители имаат проблем да ги натераат децата да ги следат упатствата. Дури и деца
кои немаат проблеми со однесување следат само околу 75% од упатствата што им ги даваат
нивните родители.
Децата обично следат повеќе инструкции отколку што сфаќаат родителите.
За жал, ако родителите знаат дека децата имаат проблематично однесување, обично ги
забележуваат само оние периоди кога нивните деца не ги слушаат, а ги пропуштаат
моментите кога слушаат.
Постојат голем број на вообичаени грешки што често ги прават родителите на овие деца кога
даваат инструкции.
Родителите обично даваат премногу инструкции одеднаш.
Родителите често даваат долга листа на инструкции. На пример, "земи ги твоите играчки, изми
ги рацете, облечи се, и изми ги забите".
Тие исто така имаат тенденција да ги повторуваат упатствата многу пати. На пример, "Изми го
лицето ... реков, изми го лицето ... колку пати морам да ти кажам да си го измиеш лицето?"
Сепак, децата можат само да следат неколку инструкции одеднаш.
Може да биде тешко за 6-годишно дете да се сеќава на секоја инструкција!
Инструкциите често се нејасни и се дадени на нејасен начин.
Едно послушно дете, упатствата како "Биди добар" или "Среди ја твојата соба" може да ги
разбере.
Меѓутоа, за дете кое има потешкотии во следењето на инструкциите, тие се премногу нејасни
бидејќи не знае што значи "добар" или "среди".
Со други зборови, овие упатства не му дозволуваат на детето точно да знае какво однесување
се очекува од него. На пример, "Те молам да ги собереш твоите играчки и да ги ставиш во
соба" е многу појасно.
Друг проблем е тоа што инструкциите честопати се негативно изразени.
Родителите често даваат инструкции на негативен начин на своите деца како "Престанете да
го правите тоа" или, "Не го прави тоа".
Подобро е да се даде конкретна инструкција која идентификува што родителите бараат или
сакаат нивните деца да направат.
Наместо "Престани да викаш во куќата", родителите можат да речат: "Те молам зборувај со
тивок тон во куќата".
Учењето како да се дадат позитивни инструкции може да биде многу тешко за родителите.
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Родителите се навикнати да го гледаат проблематичното однесувањето кај детето и
навикнати се да му кажуваат да престане да го прави тоа.
Треба да бидете упорни и трпеливи во потсетувањето на родителите за давање инструкции
на позитивен начин и да ги пофалите за тоа кога го прават така.
Запомнете да бидете пример
упатства самите!

за давање конкретни, позитивни и реалнистични

РАЗВИВАЊЕ НА СМИРУВАЧКИ СТРАТЕГИИ И НАМАЛУВАЊЕ НА СТРЕСОТ
Во петтата сесија, ние исто така им помагаме на родителите да ги идентификуваат постоечките
смирувачки стратегии или техники кои можат да им помогнат да управуваат со стресни
ситуации во нивниот живот.
Грижата за децата може да биде многу стресна. Родителите може да се налутат, да се
фрустрираат и да сакаат да интервенираат или да кажат нешто.
Понекогаш однесувањето се влошува уште пред да почне да се подобрува.
Грижата за децата бара многу трпеливост и дисциплна, за да останат смирени - особено кога
тие се однесуваат негативно.
Родителите, исто така, ќе ја научат активноста за намалување на стресот наречена Правење
Пауза. Оваа активност може да биде корисна за раководење со стресни ситуации со нивните
деца, како и за други работи во нивниот живот.
Оваа активност повторно ќе биде разгледувана за време на сесијата 11, бидејќи во оваа сесија
родителите ќе научат како да им дадат на своите деца активност Смирување, доколку постои
агресивно, деструктивно и опасно однесувања. Засега, тие треба да ја практикуваат
активноста за да помогнат во намалувањето на сопствениот стрес и лутината.
Исто така е важно да се вежбаат активностите за заштита на себе си и намалување
на стресот!
Ве молиме забележете: Во оваа точка во програмата, важно е да погледнете
наназад и да ги разгледате профилите на вашите учесници и да се потсетите на
поздината на секој родител, проблемите и целите на секој од нив. На овој начин,
програмата ќе биде поспецифична за нивните потреби.
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ДОБРЕДОЈДЕ
ЕМОЦИОНАЛНА ПРОВЕРКА
На почетокот на петтата сесија, поканете ги родителите во круг да споделат како се чувствуваат
ова утро.
Родителите треба да ја опишат нивната емоција, каде ја чувствуваат во своето тело и кои
мисли се поврзани со неа.
Пример: "Јас сум вознемирен. Го чувствувам тоа во рамениците. Загрижен сум дека немам
доволно пари овој месец за храна ", или" возбуден сум. Го чувствувам во моите гради.
Добивам нов кревет”.
КУЌА ЗА ПОДРШКА
Покажете им го на родителите нивниот прогрес во градењето на Куќата за поддршка.
Тие стигнаа до сесија 5 од програмата и тие заслужуваат многу пофалби!
Продолжуваме понатаму да го изградиме покривот на нашата Куќа за Поддршка, за да им
помогнеме на родителите да се справат со проблемите во однесувањето на нивните деца.
Потсетете ги родителите дека одржувањето на силна основа на Куќата на Поддршка
се уште е најважниот дел!
•

Лице-в-Лице време со вашето дете

•

Кажи го она што го гледаш

•

Разговор за чувствата

•

Пофалби за своето дете и за себеси

•

Наградување на доброто однесување

Ве молиме забележете : Запомнете да ги моделирате и нагласите основите на
Градбените елементи од првата половина на програмата.
Физичка вежба
Побарајте родител пред сесијата ако сака да волонтира да ја води физичката активност во
групата.
Обезбедете поддршка и охрабрување
волонтер!

и давајте ентузијастички пофалби до храбриот
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ДИСКУСИЈА ЗА ДОМАШНИ АКТИВНОСТИ
Водете разговор со родителите за домашните активности од претходната сесија за користење
на пофалбите и наградите за да поттикнете позитивното однесување да се случува почесто.
Клучни точки се:
•

Како родителите го пофалуваат специфичното однесување?

•

Дали се вклучени критики?

•

Дали биле во можност да користат едноставни и прифатливи награди?

Преглед на Градбени елементи за пофалби и награди, како и Совети за Пофалба на Вашето
Дете, Совети за Награди и Совети за Планирани Награди.
Запомнете дека веќе треба да знаете кои однесувања родителите планирале да ги искористат
за пофалби и награди засновани на крајот на претходната сесија.
Исто така, проверете кај родителите дали може да се наградат себе си.
Пофалете ги вашите родители да си земат време за себе!
Можни прашања за дискусија на домашни активности:
1. Што се случи кога го пофаливте однесувањето на вашето дете? Дали наидовте на
тешкотии додека го фалевте вашето дете?
2. Кој можеше да користи едноставна награда за тешко однесување? Какво беше вашето
искуство?
3. Дали можевте да ги забележите моментите кога имавте добра работа? Дали се сетивте
да се пофалите?
4. Дали можевте да направите нешто убаво за себе? Што направивте? Какво беше вашето
искуство?
5. Дали сте се сретнале или контактирале со вашиот PLH партнер во текот на неделата?
ВЕ МОЛИМЕ ЗАБЕЛЕЖЕТЕ: Не заборавајте да го проверите и истражите искуството на
секој родител во врска со домашните активности:
•

Пофалете ги родителите за да ги охрабрите да ги споделат проблемите или
предизвиците со кои се соочуваат дома.

•

Разгледајте ги со родителите решенијата за потешкотии при вршењето на
домашните активности.

•

Поттикнете ги родителите да понудат начини за надминување на предизвиците
како група.

•

Изберете стратегија од решенијата за групата и вежбајте ја.

•

Потоа оцени како функционира и охрабрете го родителот повторно да се обиде
дома.
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Ве момлиме зебележете: Пофалете ги родителите за споделување на проблеми или
предизвици со кои се соочуваат дома.
На пример: "Ви благодарам што го споделивте тој предизвик. Знам дека не е лесно да се
зборува за овие лични работи. Ви благодарам што го споделивте со нас! "Потоа, дајте им мала
награда!
ПАУЗА
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ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА – ДАВАЊЕ ЈАСНИ ИНСТРУКЦИИ
ИЛУСТРИРАНИ ПРИКАЗНИ
Користете ги следниве илустрирани приказни за да ги запознаете родителите со клучните
блокови за давање инструкции.
ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 12 – Одржување Позитивно…

Прашања за Илустрираната Приказна:
•

Родителите на Ема ѝ даваат инструкции, кој е начинот на ефективноста тука?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Инструкциите треба да бидат дадени како команди, а не прашања.
Родителите мора да бидат модели на учтиво и почитувачко однесување.
Поддржете ги упатствата на вашиот партнер или некој друг кој ја споделува
грижата за вашето дете.
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 13 – Премногу Инстукции…

Прашања за Илустрирана Приказна:
•

Што е погрешно во начинот на кој Бабата на Давид му дава инструкции ?

•

Што треба Бабата на Давид да направи поинаку ?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Обратете му се на вашето дете со неговото / нејзиното име.
Дајте по една инстукција во исто време.
Пофалете го вашето дете откако ќе ја следи инструкцијата.
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 14 – Негативни Инстукции…

Прашања за Илустрираната Приказна:
•

Како се чуствува Алекс од инстукциите на татко му?

•

Како се чуствува Ема од инстукциите на татко и?

•

Како може таткото на децата да им даде подобри инструкции?

•

Што може татко му на Алекс да направи да му помогне да научи добро да се однесува
на трпезата?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Дајте јасни инструкции кои му кажуваат на вашето дете како да се однесува.
Дајте позитивни инструкции за поддршка на доброто однесување.

Ве молиме забележете: Родителите треба да направат Групна Вежба со нивните
предлози за подобрување на оваа приказна.
Родителот на Давид треба прво да му даде инструкции како треба да се однесува кога ќе
излезе на улица со пријателите. Потоа, Родителот може да го пофали Давид за неговите
добри манири.
Нагласете ги следниве градбени елементи: "Обрнете внимание на однесувањето кое го
посакувате " и "Дајте позитивни инструкции за поддршка на доброто однесување".
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ГРУПНА ДИСКУСИЈА – ДАВАЊЕ ИНСТРУКЦИИ
Водете дискусија за придобивките од користење на позитивни, специфични и реалистични
упатства.
Следните прашања може да бидат корисни:
Зошто е важно децата да ги следат нашите инструкции?
Зошто треба да користиме позитивни инструкции наместо негативни?
Зошто инструкциите треба да бидат специфични за однесувањето кое го посакуваме?
Зошто инструкциите да бидат реалистични?
Причини за децата да ги следат упатствата:
•

Ја намалува конфузијата за тоа што се бара од нив.

•

Им дава на децата чувство на сигурност и безбедност.

•

Создава мирна атмосфера дома.

•

Децата го слушаат она што го зборуваме затоа треба да се кажува позитивно.

•

Негативните инструкции прават да се чувствуваме лошо наместо да ни помогне да
научиме добро однесување.

Ве молиме забележете: Не заборавајте да ги извлечете овие и други причини од
родителите за време на дискусијата. Вашата улога не е да дадете одговори, туку да им
помогнете на родителите да најдат одговори за себе.
ПРЕГЛЕД - КЛУЧНИ ЧЕКОРИ ЗА ДАВАЊЕ НА ИНСТРУКЦИИ
Користете ги горенаведените приказни за да ги распоредите Клучните Чекори во Давање
Инстрикции со родителите.
1. Идентификувајте го она што сакате вашето дете да го направи.
2. Осигурајте се дека инструкцијата е нешто што вашето дете може да го направи.
3. Посветете му внимание на вашето дете. Користете го името на вашето дете. Спуштете
се на нивото на вашето дете.
4. Проверете дали имате контакт со очи и дека вашето дете може да ве слушне.
5. Дајте јасна, позитивна и разумна инструкција за тоа што сакате вашето дете да го
направи.
6. Пофалете го вашето дете кога ја следи инструкцијата.
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 15 – Позитивни инструкции и преодни предупредувања …
Оваа приказна се користи како вовед во групните вештини.

Прашања за Илустрираната Приказна:
•

Зошто бабата на Маја и даде 5 минутно преодно предупредување ?

•

Што е ефективно во начинот на кој бабата ѝ дава инструкции на Маја?

•

Што направила за да ја зголеми веројатноста Маја да ги следи упатствата во иднина?

•

Што ќе се случи ако бабата на Маја не и раскажеше приказна?
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ГРАДЕБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Давањето на преодни предупредувања им помага на нашите деца да се подготват за
следната активност.
Инструкциите треба да бидат составени како команди, а не прашања.
Осигурајте се дека го имате вниманието на вашето дете кога ги давате инструкциите.
Користете го името на вашето дете и спуштете се на неговото ниво ако е можно.
Пофалете го вашето дете кога ја следи инструкцијата.
ВЕЖБА - ДАВАЊЕ ИНСТРУКЦИИ СО ПРЕОДНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА
Родителите вежбаат давање инструкции користејќи преодно предупредување.
1. Детето игра со играчки.
2. Родителот го фали детето за тивкото играње.
3. Дајте преодно предупредување ("За 2 минути ќе биде време да ги ставиш играчките во
кутијата и да ги измиеш рацете за вечера ...").
4. По две минути дадете конкретни инструкции ("Те молам стави ги играчките во
кутијата").
5. Детето се согласува со инструкциите. Пофалете го детето за следење на инструкцијата.
АКТИВНОСТ - ОДРЕДУВАЊЕ ПОЗИТИВНИ ИНСТРУКЦИИ
1. Родителите работат во парови за да идентификуваат 3 специфични однесувања што
сакаат нивните деца да ги прават почесто.
2. Родителите споделуваат со групата кои се овие специфични однесувања. Бидете
сигурни дека однесувањата се формулирани на позитивен начин и дека се реални
(односно, развојно соодветни за детето). Напишите ги!
3. Родителите вежбаат во мали групи, со давање инструкции едни на други.
4. Размислувајте заедно како група.
5. Разговарајте за Совети за Давање Инструкци
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Совети за Давање Инструкци:
Треба да ги прочитате овие совети со родителите.
•

Дајте 4 пофалби за една инструкција!

•

Користете позитивни зборови кои го опишуваат однесувањето кое сакате вашето дете
да го изведе.

•

Бидете сигурни дека вашата инструкција е конкретна и бара вашето дете да направи
само една работа во моментот. Колку помалку, толку подобро. Одлучете дали треба
да ја дадете инструкцијата. Ако не е важно, не давајте инструкции.

•

Инструкциите треба да бидат реалистични. Бидете сигурни дека вашето дете ќе може
да ја следи инструкцијата.

•

Привлечете го вниманието на детето пред да дадете инструкции. Движете се блиску
до него, кажете го неговото име и натерајте го да ве гледа пред да ја дадете
инструкцијата.

•

Откако ќе ја дадете инструкцијата, мора да го следите и да бидете сигурни дека
вашето дете го прави тоа.

•

Дајте инструкции со цврст глас и останете мирни. Вие ја имате контролата и мора да
останете смирени кога давате инструкции.

•

Однесувајте се како да очекувате детето да го направи она што го барате.

•

Дајте му инструкции на вашето дете за нешто што почнува да го прави. Детето ги
следи инструкциите без да го сфати тоа, а потоа можете да го пофалите.

•

Дајте само инструкции за кои знаете дека вашето дете ќе ги почитува. Ако дадете
инструкција која знаете дека вашето дете нема да ја послуша, тогаш се поставувате
во ситуација да потфрлите.

•

Ако е можно, дадете преодно предупредување. "За пет минути, ќе биде време да ги
спакуваш играчките и да се подготвиш за в кревет".

•

Откако детето ќе го стори она што го барате, веднаш го пофалувате, дури и ако се
однесувал лошо или бил груб додека го правел она што го баравте од него.

ВЕ МОЛИМЕ ЗАБЕЛЕЖЕТЕ: Децата сакаат да ги следат инструкциите само ако
ние имаме добар однос со нив.
ПОТСЕТЕТЕ СЕ НА ТЕМЕЛИТЕ НА КУЌАТА ЗА ПОДДРШКА
ПРОДОЛЖЕТЕ ДА ИГРАТЕ И МИНУВАТЕ ВРЕМЕ СО ВАШЕТО ДЕТЕ!
ПРАВИТЕ ОДЛИЧНА РАБОТА!
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ОСНОВНА ЛЕКЦИЈА – РАЗВИВАЊЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА СМИРУВАЊЕ
АКТИВНОСТ: ОСТАНУВАЊЕ МИРЕН ВО БУРА
Оваа активност им помага на родителите да ги идентификуваат стратегиите да останат
смирени и да се справат со лутината и фрустрацијата.
1. Замолете ги родителите да размислат за нешто во што уживаат. Тоа може да биде
едноставна самостојна активност, одење на прошетка или пиење чај.
2. Од секој учесник се бара да ги сподели своите активности во кругот.
3. Запишете ја секоја активност.
4. Ако она што се споделува во кругот се повторува кај некој друг, велите: "Еве", за да се
покаже поддршка.
5. На крајот на споделувањето, прашајте ја групата дали забележале нешто. Понекогаш
родителите ќе забележат дека другите имаат слични задоволства.
6. Активноста исто така може да ги потсетува на работи што не ги направиле подолго
време.
7. Разговарајте за грижата за себе самите, како потсетник за родителите.
Можни активности за грижа за себе си или наградување:
•

Слушање музика.

•

Одење на прошетка.

•

Поминување на извесно време на отворено или во природа.

•

Повик на пријател за оброк или чаша чај. Разговар со пријателите.

•

Пеење, танцување, молитва, читање.

•

Побарајте од вашиот партнер или член на семејството масажа (и вие можете истото
да го направите!)

•

Седете на сонце со затворени очи.

•

Купување себе си нешто.
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ПРАВЕЊЕ ПАУЗА1
Запознајте ги родителите со Правење Пауза :
Правење Пауза е едноставна активност која им овозможува на родителите да застанат и
повторно да се поврзат со сегашниот момент преку дишење. Тоа им дава стабилност во
животот и им дава чувство на стабилност кога работите стануваат тешки.
Правењето Пауза е различно од телесна релаксација, што преставува повеќе релаксирање на
телото и умот навечер пред спиење.
Правењето Пауза може да се користи во секое време во текот на денот. Исто така, може да
биде кратка активност (30 секунди) или 3 минути.
Правењето Пауза може да ви биде корисно и вам како фацилитатор!
Предлози за водење на родители во Правење Пауза:
ЗАБЕЛЕШКА: Користете го текстот подолу како водич за водење на родителите при
"Правење Пауза".
Исто како и Телесната Релаксација, можете да користите Правењето Пауза при секоја
од 5те сесии [Пауза] во текстот. Корисно е да ги следите вашите сопствени инструкции
за време на паузата.
Чекор 1: Подготовка
Понекогаш кога се соочуваме со стрес или нашите деца многу не вознемируваат, треба во
еден миг да застанеме, да го препознаеме искуството и да се соземеме.
Ние ова го нарекуваме Правење Пауза.
Пронајдете удобна седечка положба, стапалата се поставени на подот, вашите раце се
одмараат во скутот. [Пауза]
Затворете ги очите ако се чувствувате пријатно. [Пауза]
Чекор 2: Постигнување свесност
Запрашајте се: "Кое е моето искуство во овој момент?" [Пауза]
Забележете кои мисли ги доживувате. Забележете дали се негативни или позитивни.
[Пауза]
Забележете како се чувствувате емотивно. Забележете дали вашите чувства се пријатни или
непријатни. [Пауза]
Забележете како се чувствува вашето тело. Забележете каква било непријатност или
напнатост. [Пауза]

1

Земање Пауза е адаптирано од Mindfulness Based Stress Reduction’s Breathing Space. Williams, Teasdale, Segal,
& Kabat-Zinn (2000).
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Чекор 3: Постигнување внимание
Посветете внимание на вашето дишење. [Пауза]
Можеби ќе сакате да ја ставите едната рака на стомакот и да почувствувате дека се крева и
спушта со секој здив. [Пауза]
Следете го својот здив по целиот пат, забележете како влегува и како излегува воздухот.
[Пауза]
Ако забележите дека сте почнале да размислувате нешто, ова е сосема природно. [Пауза]
Ако забележите дека се чувствувате многу под стрес, можеби ќе сакате да се убедите
себеси, велејќи: "Во ред е. Што и да е, јас сум во ред. "[Пауза]
Потоа вратете ја вашата свест на дишењето. [Пауза]
Чекор 4: Проширување на Свесноста
Дозволете вашето внимание да се прошири на целото тело. [Пауза]
Дозволете вашето внимание да се прошири на звуците во собата. [Пауза]
Чекор 5: Рефлектирање
Земете момент за да размислите дали се чувствувате поинаку од пред да Правите Пауза.
Кога сте подготвени, отворете ги очите. [Пауза]
Можете да Правите Пауза во секој момент во денот - особено кога се чувствувате под стрес.
Прашајте ги родителите за повратни информации за тоа како тие го доживеаа “Правењето
Пауза" и дали имаат какви било прашања во врска со тоа.
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ДОМАШНИ АКТИВНОСТИ
Тоа што го правите дома ја прави разликата!
Доделете Домашни Активности за секој родител да вежба дома. Бидете сигурни дека секој
родител идентификувал 3 специфични однесувања и инструкции кои тие можат да ги
користат со овие однесувања.
Родителите, исто така, треба да вежбаат Правење Пауза секогаш кога ќе се чувствуваат под
стрес, особено околу нивните деца.
Основниот градбен елемент е да се користи позитивен, специфичен и реалистичен јазик при
давање инструкции.
Родителите, исто така, треба да продолжат да ги зајакнуваат темелите на Куќата за Поддршка
(односно, да поминуваат време Лице-в-Лице со своите деца, да го именуваат она што го
гледаат и чувствата, да се пофалуваат себе си и своите деца, користејќи едноставни награди и
да се сретнат со нивниот PLH партнер).
Домашни Активности:
•

Изберете 3 специфични однесувања кои ги посакувате почесто и одлучете се за јасна
и позитивна инструкција која ќе ја користите со вашите деца.

•

Намалете го бројот на инструкциите што ги давате на вашето дете. Дајте по ЧЕТИРИ
ПОФАЛБИ за СЕКОЈА ИНСТРУКЦИЈА.

•

Вежбајте Правење Пауза секогаш кога ќе се чувствувате под стрес или кога сте лути дури и ако земете неколку длабоки вдишувања и се поврзете со вашите емоции, може
да направи голема разлика.

•

Направете нешто забавно и грижете се за себе.

•

Поминати најмалку 5 минути Време Лице-в-Лице со вашето дете.

•

Продолжете да го Пофалите и да користите Едноставни Награди за вашето дете, себе
си и вашето семејство!

•

Продолжете со Кажи го она што го гледаш со јазикот на вашето дете.

•

Вежба Разговор за Чувствата околу емоциите на вашето дете најмалку 3 пати на ден.

•

Релаксација на телото секоја вечер пред спиење и Физички Вежби секое утро кога ќе
се разбудите.

•

Запознајте се или остварете контакт со вашиот PLH партнер еднаш во текот на
неделата.
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Клучните Активности за вежбање се Давање Позитивни, Специфични и Реалистични
Инструкции за децата и да се вежба Правење Пауза кога родителите чувствуваат стрес.
Родителите, исто така, треба да имаат посветеност за "Време Лице -в-Леце " со своите деца.
Дистрибуирајте го родителскиот прирачник и покажете каде родителите треба да известуваат
за своите домашни активности.

ЗАТВОРАЊЕ
ТЕЛЕСНА РЕЛАКСАЦИЈА
На крајот од сесијата фацилитирајте, кратко 3 минутна Телесна Релаксација.
КРУГ НА КОМПЛИМЕНТИ
Родителите се пофалуваат меѓусебно во круг. Секој родителите да најде партнер што седи до
него. Прво, секое лице искажува комплимент за неговиот партнер. Потоа, секое лице се
пофалува себе си.
Охрабрете ги учесниците да направат контакт со очи и да го користат името на лицето кон кое
се упатени комплиментите.
Комплиментите може да бидат за било што, но треба да се искрени. Родителите треба да ги
одржат пофалбите специфични, непосредни и ентузијастички.
ЕМОЦИОНАЛНА ПРОВЕРКА
Водете ги родителите низ емоционална проверка. Моделирајте го ова со опишување на
нивната емоција, каде ја чувствуваат во своето тело, и кои мисли се поврзани со неа.
На пример: "Се чувствувам среќно. Оваа среќа е во моите очи. Среќен сум што успеав да
стасам до оваа сесија."
Заблагодарете се и пофалете ги родителите за присуство на сесијата
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SMS ПОТСЕТУВАЊЕ
Да биде испратена меѓу сесии
Потсетник 1:
Пратете на денот на сесејата
Ви благодариме што дојдовте на денешната сесија. Бевме многу среќни што ве гледаме! Оваа
недела домашна активност е вежбање на Специфични и Реални Инструкции. Запомнете да
употребувате позитивни зборови кога ги давате инструкциите на вашето дете. Ви благодарам,
[Име на Фацилитаторите]
Потсетник 2:
Здраво! Обидете се да давате инструкции една по една. Пофалете го вашето дете по секоја
инструкција. За тешки инструкции, можете дури и да користите мали награди. Бидете
едноставни и бидете забавни! Ви благодарам, [Име на Фацилитаторите]
Потсетник 3:
Здраво! Како се чувствуваш токму сега? Среќен, тажен, лут, возбуден, загрижен? Направете
Пауза ако се чувствувате под стрес или лут. Забележете ако се чувствувате поинаку после тоа.
Ви благодариме што одвоивте време за да се поврзете со вашите чувства и мисли! [Име на
Фацилитаторите]
Потсетник 4:
Здраво! Запомни дека тоа што го правите дома што ја прави разликата! Продолжете да
минувате Време Лице-в-Лице со вашето дете секој ден по 5 минути. Тоа е најважниот дел на
Куќата за Подршка! [Име на Фацилитаторите]
Потсетник 5:
Здраво! Каква е вашата недела? Дали бевте во можност да му дадете позитивни, конкретни и
реални инструкции на вашето дете? Ако имате какви било проблеми, забележете ги, и ние ќе
разговараме за нив на следната сесија. Ви благодарам, [Име на Фасилитаторите]
Потсетник 6:
Испратете ден пред следната сесија
Здраво! Ве молиме запомнете дека Сесијата 6 од PLH Деца ќе се одржи на [внесете го денот и
времето]. Со нетрпение очекуваме да се видиме таму! Ве молиме запомнете да го донесете
вашиот прирачник. Ви благодарам, [Име на Фацилитаторите]
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СЕСИЈА 6: ДОМАШНИ ПРАВИЛА И РУТИНИ
ЦЕЛ
ГРАДБЕНИ
ЕЛЕМЕНТИ

Создавање на постојани домашни правила и рутини за да му помогнете на
вашето дете да се чувствува безбедно и сигурно
• Она што го правите дома прави разлика!
• Домашните правилата мора да се позитивни, специфични, и реални
– како кога даваме упатства.
• Домашните правилата може исто така да бидат различни за
различни возрасти на децата.
• Упростувајте ги рутините во помали чекори.
• Употребувајте пофалби и награди за да ги поддржите правилата и
рутините
• Бидете конзистентни во домашните правила и рутини

МАТЕРИЈАЛИ

•
•
•

Листа на учесници, беџови, флипчарт, пенкала, хартија, играчки
Храна и пијалоци за на пауза
Прирачник за родители, илустрирани приказни и формулари за
евалуација

ПОДГОТОВКА

•
•

Залепете ги на ѕид флипчарт листовите од претходната сесија.
Подгответе ја паузата.

ДОБРЕДОЈДЕ
(10 мин.)

•

Посакајте и добредојде на групата, пофалете ги и заблагодарете им
се што дошле
Направете пауза
Емоционално проверка
Покажете го напредокот на групата во Куќата за поддршка
Физичка вежба

•
•
•
•
ДИСКУСИЈА ЗА
ДОМАШНИТЕ
АКТИВНОСТИ
(40 мин.)

•
•
•
•

ГЛАВНА
ЛЕКЦИЈА (30
min)
ДОМАШНИ
ПРАВИЛА

•
•
•
•
•
•

Потсетете ги родителите за основните активности во домот
(инструкции)
Побарајте од родителите да ги споделат убавите моменти и
предизвиците
Дискутирајте за можните решенија на предизвиците и вежбајте
Прашајте за РЦЗ Партнерите
ПАУЗА (10 мин)
Илустрирана приказна: рутини за време на јадење
Илустрирана приказна: Земање лекови
Дискусија: Како правилата и рутините им помагаат на нашите деца?
Илустрирана приказна: Воспоставување на домашните правила
Работа во група: Воспоставување на домашните правила
Дискусија: Идентификување на едно домашно правило за оваа
недела

ГЛАВНА
ЛЕКЦИЈА
(15 мин)
РУТИНИ ПРЕД
ЗАСПИВАЊЕ

•
•
•
•

Илустрирана приказна: Подготвување за во кревет
Дискусија: Воспоставување на рутини пред заспивање
Работа во група: Воспоставување на домашните правила
Преглед: Совети за рутини пред заспивање

ДОМАШНИ
АКТИВНОСТИ
(5 мин)

•

Изберете едно специфично правило од вашето домаќинство за да
разговарате со вашето дете
Обидете се да имате еден оброк заедно со вашето дете и редовно
спиење за вашето дете
Продолжете да го намалувате бројот на инструкции што ги давате на
вашето дете и пофалувајте го вашето дете, себе си и вашиот партнер
Поминете најмалку 5 минути Еден на еден со вашето дете
Паузирајте кога се чувствувате под стрес или сте лути
Физички вежби и телесна релаксација
Запознајте се со или контактирајте го вашиот РЦЗ партнер еднаш во
текот на неделата.

•
•
•
•
•

ЗАТВАРАЊЕ
(10 min)

•
•
•
•
•
•

Преглед на темите кои се опфатени и дистрибуирање на
прирачникот за родители
Потсетување на родителите за следната сесија и домашните
активности
Кругот на комплименти
Релаксација на телото
Емоционално одјавување
Заблагодарување и пофалување на родителите

ЗАБЕЛЕШКИ ЗА ШЕСТАТА СЕСИЈА
[Прочитајте за себе додека се подговувате за одржување на шестата сесија]
ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ ДОМАШНИ ПРАВИЛА СО ДЕЦАТА
Во шестата сесија, родителите продолжуваат да го градат покривот на Куќата за поддршка,
фокусирајќи се на домашните правила и рутини. Родителите ги истражуваат придобивките што
ги имаат од конзистентни и јасни домашни правила и рутини за нивните деца.
Домашните правила и рутини поставуваат јасни граници кои можат да им помогнат на децата
да се чувствуваат сигурни и да ги заштитат од потенцијални опасности во домот и во
заедницата.
Тие исто така им помагаат на децата да знаат какво однесување се очекува од нив.
Родителите понекогаш му викаат на детето затоа што галами или затоа што не ги отстранило
своите играчки по играње, иако детето не знае зошто е тоа важно.
Од суштинско значење е децата да знаат какво однесување се очекува од нив.
Воспоставувањето на правила им дава насоки.
Домашните правила може да бидат правила кои се применуваат цело време (на пример, да се
однесуваат со почит кон постарите) или правила кои се применуваат само во одредено време
за детето (на пр. Дојди дома пред зајдисонце).
Кога децата знаат што се очекува од нив и зошто, веројатноста е поголема тие да ги следат овие
правила – особено кога потоа ќе ги пофалиме.
ВКЛУЧЕТЕ ГО ЦЕЛОТО СЕМЕЈСТВО
При воведувањето на нови домашни правила, родителите може да наидат на отпор од страна
на нивните партнери или од другите возрасни семејни членови.
Треба да ги поттикнете родителите да го вклучат целото семејство при создавање на нови
домашни правила. Ако родителите не можат да се договорат со сите членови, тогаш тие не се
домашни правила!
Осигурете се сите членови во тоа домаќинство, проширеното семејство како што се баба и дедо,
тетки/чичковци, братучеди – сите кои живеат под ист покрив да бидат вклучени во дискусија за
домашните правила.
Потсетете ги родителите на играта со огледало - она што другите го прават ќе влијае на тоа како
се однесува нивното дете. Секој мора да се согласи за овие правила (или тие не се домашни
правила)!

КРЕИРАЊЕ НА ДНЕВНИ РУТИНИ
Животот дома и во заедницата понекогаш може да биде бурен и неизвесен, особено за малите
деца. Заедниците не се секогаш безбедни и исто така може да постои стрес во семејството.
Постоењето на дневни рутини, како што се оброците и времето за спиење, помагаат да се
создаде стабилна средина каде што децата се чувствуваат сигурно и безбедно.
Тие исто така на децата им го даваат чувството на сигурност кое им е потребно за да растат и се
развиваат.
Во текот на оваа сесија, родителите со нивните деца вежбаат воспоставување на рутина за
спиење. Ова ќе им помогне да бидат сигурни дека нивните деца спијат доволно - нешто што е
директно поврзано со тоа како децата ќе се однесуваат наредниот ден.
Исто така, ќе истражуваме и други рутини кои можат да бидат особено тешки за децата, како
што е земањето на лекови за некоја хронична болест или кога се болни.
Родителите може да ги охрабруваме да користат многу пофалби и едноставни награди за да ги
поттикнат децата да ги следат овие рутини. Тие, исто така, можат да се поврзат со емоциите на
нивните деца, коментирајќи ги.

ДОБРЕДОЈДЕ
НАПРАВЕТЕ ПАУЗА
На почетокот на шестата сесија, треба да застанете и да направите пауза со родителите. Можете
да ја направите да биде кратко (околу една минута):
•

Затворете ги очите

•

Фокусирајте се на вашите мисли, чувства и вашето тело (15 секунди)

•

Фокусирајте се на дишењето (30 секунди)

•

Проширете го фокусот низ целото тело и звуците (15 секунди)

•

Отворете ги очите

Ова ќе им помогне да им е поудобно за време на активноста и да можат да ја прават сами.
ЕМОЦИНАЛНА ПРОВЕРКА
Поканете ги родителите да седнат во круг и да споделат како се чувствуваат утрово. Родителите
треба да ги опишат нивните чувства, каде е чувството во нивното тело и кои мисли се поврзани
со тоа чувство.
Пример: "Загрижен сум. Го чувствувам во рамениците. Загрижен сум дека немам доволно пари
за храна овој месец" или" “Возбуден сум. Го чувствувам во моите гради. Ќе добијам нов кревет."
КУЌА ЗА ПОДДРШКА
Покажете им го на родителите нивниот прогрес во изградба на Куќата за поддршка. Сега ќе
продолжат да го градат покривот додавајќи домашни правила и рутини.
Потсетете ги родителите да продолжат цврсто да го држат темелот на Куќата или куќата ќе
падне.
ФИЗИЧКА ВЕЖБА
Пред да почнете со сесијата, прашајте некој од родителите дали сака да волонтира да ја води
физичката активност.
Поддржете и охрабрете ги, пофалете го храбриот волонтер!

ДИСКУСИЈА ЗА ДОМАШНИТЕ АКТИВНОСТИ
Водете дискусија во врска со домашните активности од претходната недела за давање
позитивни, специфични и реални упатства.
Пред да ги разгледате минатонеделните домашни активности, разгледајте ги составните делови
и совети за давање на инструкции од претходната сесија за да се потсетите на клучните
составни делови за упатување на позитивни, специфични и реални упатства.
Најпредизвикувачко однесување ќе биде давањето на упатства на позитивен начин.
Можеби ќе ви биде од корист пак да разгледате некои од илустрираните приказни од
претходната сесија и да спроведете групни вежби за да се зајакнат тие вештини.
Клучни точки на кои треба да обрнете внимание:
•

Дали родителите запаметиле дека треба се даде само една инструкција во едно време?
Дали родителите целосно го намалиле бројот на инструкции?

•

Дали родителите ги дале инструкциите на позитивен начин?

•

Дали родителите користеле преодни предупредувања?

•

Дали родителите користеле награди и пофалби за да ги поддржат своите деца во
следењето на инструкциите?

•

Дали тие сеуште поминуваат лице во лице време со нивните деца?

Можни прашања за дискусија за домашните активности од шестата сесија:
1. Кој би сакал да сподели искуство за давање на инструкции на своето дете? Што се случи?
2. Дали можевте да го намалите бројот на инструкции што му ги дадовте на вашето дете? Што
се случи?
3. Дали можевте да му дадете една по една инструкција на вашето дете? Што се случи?
4. Дали се сетивте да го пофалите вашето дете што ги почитуваше инструкциите? Што се случи?
5. Дали некој усепа да примени преодно предупредувањата ? Што се случи?
6. Дали наидовте на проблеми? Што се случи?
7. Дали можете да продолжите да минувате време или да си играте со вашето дете?
8. Дали сте во можност да се сретнете или да го контактирате вашиот РЦЗ партнер?

Забелешка: Не заборавајте со секој родител да го проверите неговото/нејзиното
искуство за време на домашните активности.
•

Пофалете ги родителите што ги споделуваат проблемите или предизвиците со
кои се соочуваат дома.

•

Заедно со родителите истражувајте ги решенијата за потешкотиите кои се
појавуваат за време на извршувањето на домашните активности.

•

Охрабрете ги родителите да нудат опции за надминување на предизвиците како
група

•

Изберете една од понудените стратегии на групата и вежбајте ја.

•

Потоа оценете како функционира и охрабрувајте ги родителите да го употребат и
дома

ПАУЗА

ГЛАВНА ЛЕКЦИЈА – ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ ДОМАШНИ ПРАВИЛА
ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 16 – Рутини за време на оброк...
Употребете ја следнава илустрирана приказна за да ги запознаете родителите со главните
составни делови за тоа како да ги воспостават домашните правила и рутини.

Прашања за илустрираната приказна:
•
•
•
•
•

Зошто би било важно вашето дете да има одредено време за јадење? И зошто би било
важно да јадете сите заедно како семејство барем еднаш неделно?
Како таткото на позитивен начин ги потсетува децата за рутината за вечера?
Како користењето на преодно предупредување помага децата да се подготват за вечера?
Кои се некои други рутини кои можат да бидат корисни за децата и семејството?
Кои временски периоди во текот на денот се проблематични за вас и за вашето дете
(времето за спиење, времето за јадење, подготвувањето за на училиште)
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Пофалете ги вашите деца кога ги следат домашните правила.
Бидете конзистентни со вашите домашни правила и рутини.
Правилата и рутините им даваат на вашите деца чувство на сигурност и ги чуваат
безбедни.

ИЛУСТРАТИРАНА ПРИКАЗНА 17 - Земање лекови ...

Прашања за илустрираната приказна:
•

Зошто е важно децата редовно да ги земаат лековите?

•

Како нејзината баба ја поддржува Маја (потсетување, препознавање на емоции, пофалби
итн.)?

•

Какви други рутини се предизвик за вашите деца?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
•

Ние можеме да го поддржиме здравјето на нашите децата преку
воспоставување на рутини за земање на лекови.

•

Препознавањето на тешкотиите им помага на децата да се чувствуваат сакани.

•

Дополнителната пофалба им помага на децата да ги следат потешките рутини.

ИЛУСТРАТИРАНА ПРИКАЗНА 18 – Воспоставување на домашно правило...

Прашања за илистрираната приказна:
•

Како мајката на Давид му го соопштува правилото на Давид?

•

Како можела да разговара мајка му со Давид за да биде сигурна дека навистина ја
слуша?

•

Дали домашното правило е поврзано со некое специфично однесување?

•

Што прави неговата мајка за да го поддржи Давид кога тој го следи правилото?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Воспоставете ги правилата кога детето е мирно и тивко.
Направете ги домашните правила јасни и специфични.

Пофалбите и наградите може да му помогнат на детето полесно да ги следи домашните
правила.

ДИСКУСИЈА – ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ДОМАШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЦАТА
Водете дискусија за придобивките што ги има детето од домашните правила и рутини.
Следните прашања може да бидат корисни:
•

Зошто ни се потребни домашните правила за нашите деца?

•

Зошто би сакале да создадеме секојдневни рутини за нашите деца?

•

Зошто е важно секоја недела да јадеме заедно со целото семејство?

Прашајте ги родителите дали веќе имаат некое правило во нивниот дом. Би било добро овие
правила да ги земете како пример за време на дискусијата и да зборувате за тоа што го прави
правилото ефективно (ако е ) или како може да се подобри (ако не е).
Можни точки за дискусија:
•

Домашните правила на децата им даваат чувство на удобност и безбедност во
домаќинството.

•

Домашните правила ги учат децата на одговорност.

•

Домашните правила им нудат на децата безбедност и сигурност.

•

Домашните правила им помагаат на децата да разберат што се очекува од нив.

•

Домашните правила ја помагаат дисциплината и вештините за слушање.

•

Домашните правила помагаат да се воспостават нормални рутини во еден инаку бурен
живот

•

Домашните правила помагаат во навиките за спиење и за исхрана.

ГРУПНА ВЕЖБА - ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА ДОМАШНИТЕ ПРАВИЛА
1. Родителите во парови дискутираат за тоа какви правила би сакале да воспостават со нивните
деца.
2. Домашните правила можат или да бидат правила кои се применуваат цело време (на пр., да
се однесуваат со почит кон постарите) или правила кои се применуваат во одредено време во
денот и посебно за децата (на пр. Дојди дома во 18:00 ч).
3. Родителите идентификуваат едно специфично правило кое би сакале да го воведат во текот
на неделата ("Кое правило оваа недела?").
4. Групно споделување со дискусија. Запиши го домашното правило на секој од родителите.
5. Покажете како да се создаде домашно правило со сопственото дете. Замолете еден родител
да биде "родител", а друг да биде "дете":
Клучните чекори се слични на оние за давање инструкции:
a. обезбедете го вниманието на вашето дете: користете го името, бидете на исто ниво со
детето и воспоставете контакт со очите.
б. Објаснете го правилото и причината за тоа правилото.
в. Внимавајте да го формулирате правилото на позитивен начин. Наместо "Ниедно дете
не треба да биде надвор од куќата по вечерата", би требало да биде "Сите деца мора да
останат дома по вечерата".
г. Предвидете успех.
д. Планирајте награда!
6. Родителите вежбаат заедно, воведувајќи ги домашните и правилата за безбедност на нивните
деца (со постојано фалење и охрабрување).
7. Групна дискусија за вежбата.

ГЛАВНА ЛЕКЦИЈА – ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА РУТИНИ ЗА СПИЕЊЕ
ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 19 – Подготовка за во кревет.....
Оваа приказна им помага на родителите да научат како да воспостават рутина за спиење со
нивните деца. Исто така, тука се комбинираат и многу други вештини како што се примената на
преодно предупредување, јасни упатства, пофалби и едноставни награди.

Прашања за илустрираната приказна:
•

Како мајка му му помогна на Алекс да ги следи полесно нејзините упатства?

•

Како мајката ги зајакна инструкциите што му ги дала на Алекс?

•

Зошто е важно мајката да му даде на Алекс инструкции што тој може да ги следи?

•

Зошто е важно да имате одредено време за спење и рутини за подготовка пред
легнување?

•

Кои други рутини би сакале да воспоставите со вашите деца?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Давајте ги инструкциите една по една. Нека бидат едноставни!
Бидете сигурно дека вашето дете ја следи секоја инструкција.
Пофалете го вашето дете веднаш штом ги следи вашите инструкции.

Ако детето не спие доволно, може да стане раздразливо и проблематично следниот ден.

ДИСКУСИЈА ЗА ВАЖНОСТА НА СПИЕЊЕТО И РУТИНИТЕ ПРИ ЛЕГНУВАЊЕ
Разговарајте со родителите за важноста на доволното спиење и постоењето на рутини пред
спиење на децата. Можните прашања вклучуваат:
•

Зошто е важно децата да спијат доволно секој ден?

•

Како можат рутините при легнување да помагаат децата да спијат доволно?

•

Како може времето на легнување да биде различно за различни возрасти?

•

Кои се некои од потешкотиите со кои се соочувате при воспоставување на времето на
легнување за вашите деца?

•

Кои се можните решенија за овие проблеми?

Напишете ги идеите на флипчартот.

Можни причини зошто е важно децата да спијат доволно и како рутините пред легнување
можат да влијаат на тоа:
•

Спиењето исто така влијае на однесувањето на вашето дете

•

Недоволното спиење може да го направи вашето дете нервозно, раздразливо и
избувливо

•

Децата на возраст од 2 до 9 години треба да спијат најмалку 9-13 часа на ден

•

Рутините за спиење можат да бидат корисни: бањање, миење на забите, читање на
приказна, спиење.

•

Доволното спиење е исто така многу важно и за вас!

ПОВТОРУВАЊЕ – СОВЕТИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА РУТИНА ПРЕД ЛЕГНУВАЊЕ
•

Рутините пред легнување можат да му помогнат на вашето дете да знае што да очекува
секој ден пред да заспие.

•

Треба да ги подготвите вечерата и другите работи по дома пред легнување.

•

Рутините пред легнување обично траат околу 30 минути.

•

Мир и тишина пред спиење. Пред легнување вклучете го вашето дете во смирена игра,
како што е Време е за приказни.

•

Запомнете ги преодните предупредувања: "За 5 минути, ќе биде време за легнување,
Маја".

•

Користете кратки инструкции и пофалете го вашето дете на секој чекор

•

Потрудете се во вашиот дом да биде мирно и тивко. Телевизорот треба да биде исклучен
додека вашето дете заспива.

•

Бидете извесно време со вашето дете додека заспива.

•

Испејте мила приспивна песничка или раскажете мирна приказна. Можете дури и да
зборувите и за тоа што се случило преку ден.

•

Прегрнете го и бакнете го вашето дете за добра ноќ. И другите возрасни семејни членови
може да му посакаат добра ноќ.

•

Ако имате повеќе од едно дете, испланирајте го времето пред легнување така што секое
дете ќе добие еднакво внимание.

•

Вклучете го вашиот партнер во рутината пред легнување и менувајте ги улогите за да
може секое дете да добие позитивно внимание.

ВЕЖБА – ВОСПОТАВУВАЊЕ НА РУТИНА ПРЕД СПИЕЊЕ
1. Употребувајте ги Советите за воспоставување на рутина пред спиење за да им помогнете на
родителите да вежбаат како да воспостават домашна рутина со нивните деца
2. Родителите вежбаат како да воспостават рутина пред спиење со нивните деца.
3. Потсетете ги родителите на правилото “Кратко и јасно” кога дават инструкции.
4. Барајте еден од родителите да биде “родител” а другиот “дете” додека вежбате за тоа како
да воспоставите рутина пред спиење.
5. Овозможете им на сите родители да вежбаат во парови.
6. Повторете ги Советите за воспоставување на рутина пред спиење.
7. Дискутирајте како група за можните предизвици и решенија.
Внимание: Времето за спиење треба да биде конзистентно секој ден!

ДОМАШНИ АКТИВНОСТИ
Тоа што го правите дома ja прави разликата!
Задавајте им домашни активности на родителите за да можат да вежбаат дома. Обезбедете
секој родител да идентификувал само едно домашно правило кое ќе го воспостави со своето
дете.
Родителите исто така би требало да се потрудат да имаат барем еден оброк во неделата со
целото семејство.
Исто така, тие би требало да воспостават редовно време за спиење за нивните деца. Најважно е
да се биде конзистентен со домашните правила и рутини.
Родителите исто така би требало да продолжат да го зацврстуваат темелот на Куќата за
поддршка (т.е. да поминуваат повеќе време лице во лице со нивните деца, да го именуваат тоа
што го гледаат и чувствуваат, да ги пофалат нивните деца и самите себе, да употребуваат
едноставни награди и да се сретнат со нивните РЦЗ партнери).
Поделете ги прирачниците за родители и покажете им каде треба да известуваат за нивните
домашни активности.
Нови домашни активности
•

Изберете едно специфично домашно правило за да го разговарате со вашето дете.

•

Пофалете го вашето дете секогаш кога го следи правилото

•

Потрудете се да имате барем еден оброк заедно како семејство во неделата.

•

Потрудете се да воспоставите редовна рутина за спиење: бањање, четкање на заби,
облекување на пижами, време за приказна и спиење.

Тековни домашни активности:
•

Поминете најмалку 5 минути на ден Еден на еден со вашето дете.

•

Продолжете да го намалувате бројот на инструкции што му ги давате на вашето дете
и пофалете го вашето дете, себе си и партнерот

•

Направете пауза кога сте под стрес или сте лути

•

Продолжете да го фалите и користете едноставни награди за вашето дете, за вас и
за вашето семејство.

•

Продолжете да кажувате што гледате користејќи јазик разбирлив за детето

•

Вежбајте да зборувате за чувствата за емоциите на вашето дете најмалку 3 пати
дневно

•

Направете нешто забавно и грижливо лично за вас.

•

Секое утро направете физичка вежба и направете ги вежбите за релаксација секоја
вечер.

•

Сретнете се или контактирајте го вашиот РЦЗ еднаш неделно.

ЗАТВАРАЊЕ
КРУГ НА КОМПЛИМЕНТИ
Родителите во круг си даваат комплименти еден на друг. Родителите наоѓаат партнер кој седи
до нив. Прво, секој му дава комплименти на неговиот/нејзиниот партнер. Потоа, секој си се
пофалува самиот себе.
Поттикнете ги учесниците да се гледаат во очи и да го изговорат името на партнерот додека
даваат комлимент.
Комплиментите можат да бидат за било што, се додека се искрени. Родителите треба да се
погрижат пофалбите да се специфични, брзи и одушевувачки / афирмативни
ТЕЛЕСНА РЕЛАКСАЦИЈА
На крајот на сесијата водете 3 минутна релаксација на телото.
ЕМОЦИОНАЛНО ОДЈАВУВАЊЕ
Водете ги родителите во емоционално одјавување. Моделирајте го преку опис на нивната
емоција, каде ја чувствуваат во нивното тело и кои мисли се поврзани со неа.
На пример, “Се чувствувам среќен. Оваа среќа ја чувствувам во очите. Среќен сум што бев на
оваа сесија.”
Заблагодарете им се и пофалете ги родителите за сесијата!

СМС ПОТСЕТУВАЊЕ
Да се испрати во текот на неделата.
Потсетување 1:
Испратете го на денот на сесијата.
Ви благодариме што дојдовте на денешната сесија. Ни беше многу драго што бевте со нас.
Главните домашни активности за оваа недела се воспоставување на едно домашно правило и
една рутина пред спиење со вашето дете. Исто така, потрудете се да имате барем еден оброк
заедно како семејство во текот на неделата. Ви благодарам, [Името на фасилитаторите]
Потсетување 2:
Здраво! Запомнете дека домашните правила треба да се изговорат на позитивен начин исто
како и инструкциите. Употребете дополнителни пофалби и награди за да му помогнете на
вашето дете да ги следи домашните правила и рутини. Обидете се да го вклучите целото
семејство кога воспоставувате ново правило! Ви благодарам, [Името на фасилитаторите]
Потсетување 3:
Здраво! Како се чувствувате сега? Среќни, тажни, лути, возбудени, загрижени? Направете пауза.
Почувствувајте како воздухот влегува и излегува од вашето тело. Забележете дали се
чувствувате различно. Бидете си благодарни што одвоивте време да се поврзете со вашите
мисли и чувства! [Името на фасилитаторите]
Потсетување 4:
Здраво! Запомнете дека тоа што го правите дома прави разлика! Продолжете да поминувате
време лице во лице со вашето дете 5 мин. секој ден. Ова е прекрасна рутина и најважниот дел
во Куќата за поддршка! [Името на фасилитаторите]
Потсетување 5:
Здраво! Како ви оди неделава? Дали успеавте да воспоставите едно домашно правило и една
рутина за спиење со вашето дете? Ако имате некој проблем, запишете ги и ќе ги дискутираме на
следната сесија. Ви благодаиме, [Името на фасилитаторите]
Потсетување 6:
Да се прати еден ден пред следната сесија.
Здраво! Ве молам зпомнете дека Сесија 7 на РЦЗ Деца ќе се одржи на [внесете датум и време].
Ве очекуваме! Запомнете да го донесете вашиот прирачник. Ви благодариме, [Име на
фацилитаторите]

СЕСИЈА 7: ПРЕНАСОЧУВАЊЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ОДНЕСУВАЊА
ЦЕЛ
ГРАДБЕНИ
ЕЛЕМЕНТИ

Да научат како да ги пренасочат децата од негативни на позитивни
однесувања
• Децата не се лоши, но нивното однесување може да биде лошо
• Одвлекувањето / Пренасочувањето можат да помогнат да се
избегне нарушеното однесување
• Користете позитивни инструкции кога го пренасочувате вашето
дете од негативно кон позитивно однесување
• Уловете го однесувањето пред да се влоши
• Пофалете го вашето дете веднаш за позитивното однесување

МАТЕРИЈАЛИ

•
•
•

Листа на учесници, беџови, флипчарт, пенкала, хартија, играчки
Храна и пијалоци за пауза
Прирачникот за родители, илустрирани приказни и формулари
за евалуација

ПОДГОТОВКА

•
•

Залепете ги на ѕид флипчарт листовите од претходната сесија.
Подгответе ја паузата.

ДОБРЕДОЈДЕ
(10 мин.)

•

Посакајте и добредојде на групата, пофалете ги и заблагодарете
им се што дошле
Направете пауза
Емоционална проверка
Покажете го напредокот на групата во Куќата за поддршка
Физичка вежба

•
•
•
•
ДИСКУСИЈА ЗА
ДОМАШНИТЕ
АКТИВНОСТИ
(40 мин.)

•
•
•
•

ГЛАВНА ЛЕКЦИЈА
(40 min)
ПРЕНАСОЧУВАЊЕ

•
•
•
•
•

Потсетете ги родителите за основните домашни активности
(правила и рутини)
Побарајте од родителите да ги споделат убавите моменти и
проблемите
Разговарајте за можните решенија на проблемите и вежбајте
Прашајте за РЦЗ Партнерите
ПАУЗА (15 мин)
Активност: Изработка на листа на однесувања што родителите
сакаат да ги променат
Илустрирани приказни за пренасочување
Дискусија: Пренасочување на негативните однесувања кон
позитивни
Групна вежба: Пренасочување на однесувања
Дискусија: Однесувања кои можеме и кои не можеме да ги
пренасочиме

ДОМАШНИ
АКТИВНОСТИ
(10 мин)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЗАТВАРАЊЕ
(10 min)

•
•
•
•
•
•

Вежбајте го пренасочувањето со вашето дете пред да се влоши
однесувањето
Поминете најмалку 5 минути Еден на еден со вашето дете
Бидете постојани со вашите домашни правила и рутини
Имајте 1 заеднички оброк како семејство и редовно време за
спиење за вашето дете
Продолжете да го намалувате бројот на инструкции што му ги
давате на вашето дете
Користете пофалби и награди за да поттикнете позитивно
однесување
Користете зборови за да ги опишете чувствата и дејствијата
Направете кратка пауза кога се чувствувате под стрес или кога
сте лути
Физички вежби и релаксација на телото
Сретнете се со вашиот РЦЗ партнер или контактирајте го еднаш
во текот на неделата
Прегледајте ги опфатените теми и дистрибуирајте го
прирачникот за родители
Потсетете ги родителите за следната сесија и за домашните
активности
Круг на комплименти
Релаксација на телото
Емоционална одјава
Заблагодарете им се и пофалете ги родителите

ЗАБЕЛЕШКИ ЗА СЕДМАТА СЕСИЈА
[Прочитајте за себе додека се подговувате за одржување на седмата сесија]
ПРЕНАСОЧУВАЊЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ОДНЕСУВАЊА
Во седмата сесија, родителите учат како да применуваат ненасилни техники за управување со
лошото однесување на детето.
Ние можеме да им помогнеме на нашите деца да го подобрат нивното однесување со тоа што
ќе ги пренасочиме од проблематичните однесувања пред да стане премногу тешко да се
справиме со истите.
Пренасочувањето на негативното однесување е особено корисно со малите деца и може да
се комбинира со јасна и специфична инструкција.
Родителите можат да избегнат потенцијално проблематично однесување преку пренасочување
на вниманието на нивните деца кон позитивно однесување.
На пример, кога децата ќе почнат да се караат за играчка, родителот може да се обиде да ја
избегне негативната ситуација преку пренасочување на децата кон некоја нова активност.
Родителите исто така можат да користат некоја eдноставна наредба за да го одвлечат
вниманието на нивните деца на нешто интересно. Важно е родителите да го одвлекуваат
вниманието на своите деца со оригиналност и ентузијазам.
На пример, штом детето почнува да цимоли, родителот може да го одвлече неговото
вниманието кон нешто интересно: "Гледај! На небото лета авион. Се прашувам од која
авиокомпанијата е... "
Илустрираните приказни, "Воведување на нешто ново" и "Одвлекување" се добри примери за
тоа како родителите на конструктивен начин го пренасочуваат вниманието на нивните деца.
ЗАДРЖЕТЕ ГО ВНИМАНИЕТО НА ПОЗИТИВНИ НЕШТА
Важно е пренасочувањето да се направи пред да се влоши негативното однесување.
Родителите треба да бидат проактивни или да дејствуваат брзо, за да ги фатат своите деца или
пред негативното однесување или на почетокот на однесувањето, пред тоа да се влоши.
Исто како кога учеа како да дадат инструкции, нормално е родителите да сакаат да кажат нешто
за негативното однесување на нивните деца кога користат пренасочување. На пример,
родителите често велат: "Не цимоли" или "Престани да трчаш внатре".
Истите принципи за давањето на инструкции важат и за пренасочување на
однесувањето.
Потсетете ги родителите на основниот принцип: "Кажете го однесувањето што сакате да го
видите", кое беше воведено за време на петтата сесија за Инструкции.

Со други зборови, тие треба да го игнорираат негативното однесување преку давање позитивна,
специфична и реална инструкција за позитивно однесување кое детето може да го направи.
Родителите би требало да го привлечат вниманието на нивните деца со спуштање на нивно
ниво, со користење на нивното име и давајќи конкретна и реална инструкција која го
пренасочува детето кон позитивно однесување. Тие исто така треба да го пофалат нивното дете
веднаш кога тоа ја следи инструкцијата.
Да се остане смирен ...
Важно е пренасочувањето да биде направено на смирен (но со ентузијазам) начин.
Родителите можеби ќе треба да се потсетат на нивните смирувачки стратегии што се
дискутирани за време на 5. сесија.
Тие исто така можат да здиват пред да дадат инструкции за да можат да ги контролираат
сопствените емоции и позитивно да им одговорат на нивните деца.
Чувајте ги децата во Сонцето на позитивно внимание
Пренасочувањето на вниманието им помага на родителите и на децата да ги избегнат
негативните последици од негативното однесување на детето.
Исто така помага во одржување на позитивната атмосфера во целото семејство!

ДОБРЕДОЈДЕ
НАПРАВЕТЕ ПАУЗА
На почетокот на седмата сесија треба да направите кратка пауза со родителите. Можете тоа ја
направите кратка (околу една минута):
•

Затворете ги очите

•

Фокусирајте се на мислите, чувствата и телесните сензации (15 секунди)

•

Фокусирајте се на дишењето (30 секунди)

•

Проширете го фокусот низ целото тело и на звуците (15 секунди)

•

Отворете ги очите

Ова ќе им помогне да се чувствуваат поудобно со активноста и да можат да ја прават сами.
ЕМОЦИНАЛНА ПРОВЕРКА
Поканете ги родителите да седнат во круг и да споделат како се чувствуваат ова утро.
Родителите би требало да ги опишат нивните чувства, каде е чувствувото во нивното тело и кои
мисли се поврзани со истото.
Пример: "Загрижен сум. Го чувствувам во рамениците. Загрижен сум дали ќе имам доволно
пари за храна овој месец" или" “Возбуден сум. Го чувствувам во моите гради. Ќе добијам нов
кревет."
КУЌА ЗА ПОДДРШКА
Покажете им го на родителите нивниот прогрес во изградба на Куќата за поддршка.
Сега ќе продолжат да го градат покривот почнувајќи да учат како да ги менаџираат
проблематичните однесувања.
Нагласете дека родителите треба да продолжат да ги користат темелите на Куќата (Време со
детето Еден на еден, Кажи што гледаш, Зборување за чувствата, Пофалби и Наградување).
Сонцето на позитивно внимание е корисно потсетување дека позитивното внимание кон
децата ќе ги зајакне темелите и ќе ја зајакне Куќата за поддршка.
ФИЗИЧКА ВЕЖБА
Замолете еден родител да волонтира и да ја води физичката вежба.
Обезбедете поддршка и охрабрување и наградете го храбриот волонтер со ентузијастични
пофалби!

ДИСКУСИЈА ЗА ДОМАШНИТЕ АКТИВНОСТИ
Разговарајте за искуството на родителите во врска со предходните домашни активности
поврзани со домашните правила и рутини.
Пред сесијата, разгледајте ги составните делови од претходната сесија за да се потсетите на
клучните работи за домашните правила и рутини.
Најпредизвикувачка вештина ќе биде дали родителите се постојани со домашните правила и
дали воспоставуваат едно по едно правило.
Можеби ќе ви биде од корист пак да разгледате некои од Илустрираните приказни од
претходната сесија како и да спроведете играње на улоги или групни вежби.
Клучни точки кои треба да се земат во предвид:
•

Дали родителите ги формулираат правилата на позитивен начин?

•

Дали се родителите способни да креираат редовни рутини за нивните деца вклучувајќи
го и времето за јадење и времето за спиење? Што се случило?

•

Дали родителите го вклучуваат целото семејство во воспоставување на домашните
правила?

•

Дали правилата се прикладни за развојната возраст на детето?

•

Дали родителите применуваат награди и пофалби кога децата ги почитуваат домашните
правила?

•

Дали некој има потреба од дополнителна поддршка во воспоставување на правилата со
нивните деца или семејството?
Забелeшка: Можеби ќе треба да направите играње на улоги или да го посетите
семејството во нивниот дом за да му пружите дополнителна поддршка.

Можни прашања за дискусија за домашните активности од седмата сесија:
1. Како се одвиваше дискусијата со вашето дете во врска со домашните правила? Кое
беше правилото?
2. Дали успеавте да се сетите да го пофалите вашето дете за следење на инструкциите?
3. Дали имавте некаков проблем?
4. Дали успеавте да јадете заедно?
5. Дали успеавте да воспоставите редовно време за спиење за вашето дете?
6. Какво беше вашето искуство? Дали имавте некој проблем?
7. Дали успеавте да продолжите да поминувате време насамо со вашето дете?
Можеби е корисно да се направи групна дискусија или вежба за да се поддржат учесниците
кои живеат со други семејни членови што го отежнува имплементирањето на РЦЗ Детските
вежби дома.

Забелешка: Сетете се со секој родител да го проверите личното искуство во
извршувањето на домашните активности.
•

Пофалете ги родителите што ги споделуваат проблемите или предизвиците со
кои што се соочуваат дома.

•

Истражувајте ги решенијата со родителите за потешкотиите во извршувањето на
домашните активности.

•

Охрабрете ги родителите да понудат опции за надминување на проблемите како
група

•

Изберете стратегија од решенијата на групата и вежбајте ја.

•

Потоа оценете како тоа функционира и охрабрете ги родителите да се обидат со
тоа повторно дома

Забелешка: Помош на родителите да научат како да ги кажат упатствата и домашните
правила на позитивен начин:
Понекогаш на родителите ќе продолжи да им биде тешко да ги кажат упатствата или
домашните правила на позитивен начин. Ова е природно затоа што учат ново
однесување. За да се научат нови навики треба време!
Можеме да им помогнеме ако го правиме следното на секоја сесија:
1. Потсетете ги родителите прашувајќи ги "какво однесување сакате да видите?".
2. Моделирајте го однесувањето давајќи позитивни инструкции за време на сесиите.
3. Вежбајте низ играње на улоги и прашајте го родителот кој го игра "детето" како се
чувствува кога ги слуша негативните или позитивните инструкции.
4. Вратете се на родителските сопствени составни делови.
5. Пофалете ги родителите кога ги слушате да користат позитивни инструкции. Можете
да дадете мала награда дури и на родител кој има повеќе тешкотии.
6. Пружете им повеќе внимание кога прават нешто како што треба, отколку кога грешат.
(Принцип на внимание!)
Забелешка: Обидете са да бидете трпеливи со родителите. За нив е исто како да учат да
одат повторно. Запомнете да го следите темпото на родителите кога воведувате нова
вештина.

ПАУЗА

ГЛАВНА ЛЕКЦИЈА – СПРАВУВАЊЕ СО ПРОБЛЕМИ ВО ОДНЕСУВАЊЕТО ПРЕКУ
ПРЕНАСОЧУВАЊЕ
ДИСКУСИЈА: НАБРОЈУВАЊЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ОДНЕСУВАЊА И НИВНИТЕ ПОЗИТИВНИ
СПРОТИВНОСТИ
Како воведна активност, родителите прават листа на типични негативни однесувања кои ги
приметуваат кај своите деца и кои би сакале подобро да ги менаџираат.
Овие однесувања може да се движат од негативно барање на внимание до поагресивно,
штетно однесување, и однесување со кое се кршат правилата.
1. Родителите ги идентификуваат однесувањата кои би сакале помалку да ги видат кај нивните
деца.
2. Поттикнувајте ги родителите да бидат што е можно поконкретни:
а.Кога детето се однесува така?
б. Каде тоа обично се случува?
в. Кој е вклучен?
г. Што со вас се случува (како се чувствувате)?
(Кога, Каде, Кој, Што, Како, итн).
3. Напишете ги овие однесувања на една половина од флипчартот.
4. Помогнете им на родителите да го идентификуваат спротивното позитивно однесување кое
би сакале да го видат почесто за секое од тие негативни однесувања.

Забелешка: Сочувајте ја оваа листа!
Ќе ја употребите оваа листа во останатиот дел од програмата за да им помогнете на родителите
да ги идентификуваат позитивни дисциплински стратегии кои ќе можат да ги користат за секое
однесување.

ИЛУСТРИРАНИ ПРИКАЗНИ
ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 20 – Воведување на нешто ново...

Introducing something new…

Оваа приказна ги воведува родителите во вештината на пренасочување на негативното
однесувања на детето кон позитивно. Тука, таткото на Алекс го пренасочува неговото
однесување кон нешто корисно.
Ема игра сама во дворот додека
нејзиниот татко работи во градината...

Татооо!!!

Ти благодарам што се понуди.
Ние ќе одгледуваме навистина
големи пиперки заедно!

Може ли да ти
помогнам?

Алекс, дојди и
помогни ми да
ги засадиме овие
пиперки заедно.

Прашања за илустрираната приказна:
•
•
•
•

Како таткото го пренасочува вниманието на Алекс?
Што би се случило ако таткото кажал: "Престани да фрлаш камења врз кучето!"?
Што би се случило ако таткото не го пренасочил Алекс на алтернативна активност?
Дали таткото треба повторно да ја даде наредбата?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ

Обрнете внимание! Забележете кога вашето дете ќе се однесува лошо и пренасочете го!
Игнорирајте го негативното однесување и насочете го вашето внимание кон позитивно
алтернативно однесување.
Останете смирени и зборувајте со чист и јасен глас кога го пренасочувате вниманието.
Пофалете го вашето дете кога е послушно.

ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 21 – Одвлекување на вашето дете пред да започне негативното
однесување…
Оваа приказна покажува колку родителите можат да ги пренасочат своите деца кон позитивно
однесување пред да се случи негативното однесување.

Прашања за илустрираната приказна:
•
•
•

Како баба му го одвлекува вниманието на Давид од јадењето парче торта?
Како мајка му го поддржува доброто однесување на Давид?
Кога одвлекувањето би било корисно во вашиот дом?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Бидете проактивни! Фатете го негативното однесување пред да започне!
Употребете специфични, позитивни и реални инструкции за да го одвлечете
вниманието на вашето дете.
Бидете ентузијастични кога го оддвлекувате вниманието на вашето дете.
Пофалете го вашето дете за следење на вашите инструкции.
Децата се добри. Однесувањата можат да бидат лоши.

ГРУПНА ДИСКУСИЈА – ПРЕНАСОЧУВАЊЕ НА ВАШЕТО ДЕТЕ ОД НЕГАТИВНО КОН ПОЗИТИВНО
ОДНЕСУВАЊЕ
Водете дискусија за тоа како помага пренасочувањето на вашето дете од негативно кон
позитивно однесување.
Следните прашања може да бидат корисни:
•

Како може користењето на советите за пренасочување на вашето дете од негативно кон
позитивно однесување да му помогнат на вашето дете да ги научи позитивните
однесувања?

•

Како може тоа да помогне да се избегне влошување на негативното?

•

Зошто е важно да се игнорира негативното однесување?

•

Кога е најдобро да се обидете да го пренасочите однесувањето на вашето дете?

Причини за да ги пренасочувате децата од негативното однесување:
1. Пренасочувањето може да помогне да се избегне влошувањето на однесувањето.
2. Воведувањето на нешто ново позитивно ја намалува можноста вашето дете да
продолжи да се однесува негативно.
3. Децата учат дека кога се однесуваат добро, тогаш добиваат внимание.

АКТИВНОСТ: ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА ОДНЕСУВАЊА КОИ МОЖАТ ДА СЕ ПРЕНАСОЧАТ
Помогнете им на родителите да ги идентификуваат однесувањата кои може да се обидат да ги
пренасочат и они кои не би биле соодветни за пренасочување. Овие однесувања ќе ги зачуваме
за следните сесии.
Предлози за водење на активноста:
1. Користете ја листата претходно составена од родителите.
2. Замолете ги родителите да идентификуваат кои однесувања можат да ги одвлечат или
пренасочат.
3. Ставете "П" до секое однесување кое може да се пренасочи.
4. Замолете ги родителите да дадат специфични примери за тоа што би можеле да кажат за да
го пренасочат вниманието на нивните деца во позитивно однесување и запишете ги на другата
страна од листот.
5. Кажете им на родителите дека во наредните сесии ќе разговараме за стратегии за другите
однесувања. Тоа са се напади на бес (тантруми), агресивно однесување (на пример удирање),
опасно однесување (на пр. ставањето прсти во штекерот за струја) или проблеми со
безбедноста (на пр., доаѓа дома доцна од училиште).

6. Потсетете ги родителите за тоа што го сработиле порано во програмата кога ги научиле
придобивките од охрабрувањето на однесувањето што сакаат да го видат почесто кај нивните
деца.
ВЕЖБА: ПРЕНАСОЧУВАЊЕ НА НЕГАТИВНОТО ОДНЕСУВАЊЕ
Вежбајте го пренасочувањето на негативното однесување на децата кон позитивно.
1. Детето игра со играчки. Детето ги фрла играчки наоколу.
2. Родителот го пренасочува детето барајќи од него да му помогне во некоја работа, на
ентузијастичен начин (на пример миење на садови, простирање на алишта).
3. Родителот го пофалува детето затоа што прави навистина добра работа помагајќи.
4. Менувајте ги улогите за да може секој родител да вежба
5. Дискусија за вежбата
Како е да си дете и да ти го пренасочуваат однесувањето?
Како е како родител да го пренасочувате вашето дете?
Со какви проблеми се соочивте?
6. Повторете ги советите за пренасочување на однесувањето.
7. Поддржете ги и пофалете ги родителите за нивниот труд.
Совети за пренасочување:
1. Потрудете се да го пренасочите негативното однесување на детето пред да започне!
2. Придобијте го вниманието на вашето дете: обратете му се по име, спуштете се на негово ниво
и гледајте го во очи.
3. Игнорирајте ги негативните однесувања со давање на инструкција на вашето дете наместо
тоа позитивно да се однесува.
4. Помалите деца можете и физички да ги пренасочувате кон позитивно однесување.
5. Покажете ентузијазам. Дајте му на вашето дете позитивна инструкција да направи нешто на
ентузијастичен начин.
На пример: “Алекс, донесија ја тука топката за да можеме заедно да играме!”
Или додека им давате позитивни инструкции на вашите деца за да ги домашни активности на
родителите за да можат да вежбаат дома. Осигурете се дека секој од родителите
идентификувал едно однесување и да вежба да го пренасочува. пренасочувате:
На пример: “ Алекс, донеси ја топката за да можеме да играме заедно”
Или одвлечете му го вниманието на детето: “Слушај Алекс! Слушам како доаѓа голем камион!”

6. Пофалете го вашето дете за следното позитивно однесување, наместо да се навраќате на
негативното однесување:
ДА: “Многу добар шут, Алекс!”
НЕ: “Мило ми е што не цимолеше за тоа миличко.”

ДОМАШНИ АКТИВНОСТИ
Тоа што го правите дома прави разлика!
Давајте им домашни активности на родителите за да можат да вежбаат дома. Осигурете се дека
секој родител идентификувал едно однесување за да го вежба пренасочувањето со своето
дете.
Главни составни делови се да:
1) Бидете проактивни и внимателни за да го уловите однесувањето пред да почне или да се
влоши
2) Користете позитивни инструкции за да го пренасочите однесувањето, и
3) Пофалете го детето кога е послушно.
Родителите би требало да продолжат да го зајакнуваат темелот на Куќата за поддршка (т.е. да
поминуваат време Еден на еден со своите деца, да го именуваат тоа што го гледаат и
чувствуваат, да ги пофалат своите деца и самите себе, да користат мали награди и да се сретнат
со нивните РЦЗ партнери).
Дистрибуирајте ги прирачниците за родители и покажете им каде треба да известуваат за
нивните домашни активности.
Нови домашни активности
•

Пренасочете го вашето дете кога почнува да се однесува лошо.

•

Направете кратка пауза пред да реагирате за да можете да се сетите да ги примените
позитивните инструкции и да останете смирени

•

Пофалете го вашето дете секогаш кога тоа ги следи вашите инструкции и се однесува
позитивно!

Тековни домашни активности:
•

Поминете најмалку 5 минути на ден Еден на еден со вашето дете.

•

Продолжете да бидете постојани со вашите домашни правила и рутини.

•

Обидете се да имате најмалку 1 оброк заедно како семејство во тек на неделата.

•

Обидете се да создадете редовна рутина за легнување во кревет за своето дете:
бањање, миење заби, носење на пиџами, време за приказна, и спиење

•

Продолжете да го намалите бројот на инструкции што му ги давате на своето дете и
обезбедете инструкциите да се специфични, позитивни и реални.

•

Одморете се кога сте под стрес или сте лути.

•

Продолжете да го фалите и да користите едноставни награди за вашето дете, за вас и
за вашето семејство!

•

Продолжете да кажувате што гледате користејќи јазик разбирлив за вашето дете

•

Вежбајте Зборување за чувствата во врска со чувствата на вашето дете најмалку три
пати дневно

•

Направете нешто забавно и грижете се за себе.

•

Вежбајте физички вежби секое утро и телесна релаксација секоја вечер.

•

Сретнете се или контактирајте со вашиот РЦЗ партнер еднаш неделно.

ЗАТВОРАЊЕ
КРУГ НА КОМПЛИМЕНТИ
Родителите во круг си даваат комплименти еден на друг. Родителите наоѓаат партнер кој седи
до нив. Прво, секој му дава комплименти на својот партнер. Потоа, секој си се пофалува себе си.
Поттикнете ги учесниците да се гледаат во очи и да го изговорат името на личноста на која и
даваат комплимент.
Комплиментите можат да бидат за било што, се додека се искрени. Родителите треба да се
погрижат пофалбите да бидат специфични, непосредни и ентузијастични.
РЕЛАКСАЦИЈА НА ТЕЛОТО
На крајот на сесијата, водете 3 минутна релаксација на телото.
ЕМОЦИОНАЛНО ОДЈАВУВАЊЕ
Водете ги родителите кон емоционално одјавување. Моделирајте го ова преку опишување на
нивните чувства, каде го чувствуваат тоа во нивното тело, и какви мисли се поврзани со тоа
чувство.
На пример, “Се чувствувам среќен. Оваа среќа ја чувствувам во очите. Среќен сум што бев на
оваа сесија.”
Заблагодарете им се и пофалете ги родителите за сесијата!

СМС ПОТСЕТУВАЊЕ
Да се испрати во текот на неделата.
Потсетување 1:
Испратете го на денот на сесијата.
Ви благодариме што дојдовте на денешната сесија. Ни беше многу драго што бевте со нас.
Главните домашни активности за оваа недела се пренасочување на вашето дете пред да почне
да се однесува лошо. Пружете им внимание, користете позитивни инструкции и пофалете го
вашето дете веднаш откако ќе се однесува позитивно.
Ви благодарам, [Името на фацилитаторите]
Потсетување 2:
Здраво! Задржете го вашето дете во Сонцето на позитивното внимание. Запомнете да ги
игнорирате негативните однесувања додека го пренасочувате вашето дете со помош на
насочување на вниманието на алтернативно позитивно однесување. Може да биде од помош
да направите пауза преку земање на длабок здив пред да го примените пренасочувањето. Вие
можете ова да го направите! [Името на фацилитаторите]
Потсетување 3:
Здраво! Како сте неделава? Запаметете да се пофалите себе си за напорната работа како
родител. Исто така важно е да водите грижа за себе си! Оваа недела направете нешто го сакате!
[Името на фасилитаторите]
Потсетување 4:
Здраво! Запомнете дека тоа што го правите дома прави разлика! Продолжете да поминете
време лице во лице со вашето дете секој ден најамалку 5 мин. Исто така, продолжете да бидете
постојани со домашните правила и рутини. Тие му помагаат на вашето дете да се чувствува
сакано, сигурно и безбедно! [Името на фасилитаторите]
Потсетување 5:
Здраво! Како ви оди неделава? Дали успеавте да го пренасочите однесувањето на вашето дете
од негативно кон позитивно? Ако имате некој проблем, запишете ги и ќе ги дискутираме на
следната сесија. Ви благодаиме, [Името на фасилитаторите]
Потсетување 6:
Испратете ден пред следната сесија.
Здраво! Ве молам запаметите дека Сесија 8 на РЦЗ Деца ќе се одржи на [внесете датум и
време]. Ве очекуваме! Ве молам земете го со себе и прорачникот. Ви благодариме [Име на
фасилитаторите]

СЕСИЈА 8: ЗАМЕНУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ВИСОКО ЗАХТЕВНО И
ОДНЕСУВАЊЕ КОЕ БАРА НЕГАТИВНО ВНИМАНИЕ НИЗ ИГРОРИРАЊЕ
И ДАВАЊЕ НА ВНИМАНИЕ ЗА ДРУГИ ОДНЕСУВАЊА
ЦЕЛ

§

ГРАДБЕНИ
ЕЛЕМЕНТИ

§

§
§
§
§
§
§

МАТЕРИЈАЛИ

§
§
§

ПОДГОТОВКА
ДОБРЕДОЈДЕ
(10 мин)

ДИСКУСИЈА ЗА
ДОМАШНИТЕ
АКТИВНОСТИ
(40 мин)

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

ГЛАВНА
ЛЕКЦИЈА
(40 мин)
ИГНОРИРАЊЕ

§
§
§
§
§

Да се научи како да се игнорира барање за високо захтевно и
однесување кое бара негативно внимание
Обрнете повеќе внимание за однесувања кои сакате повеќе
да се појавуваат и помалку внимание за оние кои сакате
помалку да се појавуваат
Игнорирање на однесување е понекогаш најдобриот одговор
на однесување кое бара негативно внимание
Обидете се да го пренасочите детето пред да игнорирате
Игнорирање значи отстранување физичко и вербално
внимание
Игнорирајте го однесувањето, а не детето
Обрнете му внимание на детето по првото позитивно
однесување
Пренасочувањето функционира подобро за деца од 2 до 3
години, а игнорирањето за деца на возраст од 4 години и
повеќе
Список на присутни, картички за име, флипчарт, пенкала,
хартија, играчки.
Храна и пијалок за паузата.
Прирачник за родители, илустрирани приказни и формулари
за евалуација
Ставете ги на ѕид хартиите од флипчартот од минатата сесија
Подгответе пауза
Посакајте добредојде на групата, пофалете ги и
заблагодарете им се за присуството
Направете пауза
Емоционална проверка
Покажете го прогресот на групата со Куќата за поддршка
Физичка вежба
Потсетете ги родителите на главните домашни активности
(Пренасочување на негативното однесување).
Замолете ги родителите да споделат важни моменти и
проблеми
Дискутирајте за решенија на проблемите и вежбајте
Прашајте за РДЗ партнерите.
ПАУЗА (15 мин)
Илустрирани приказни за игнорирање – Негативен
зајакнувачки круг
Дискусија: Игнорирање на проблематичните однесувања на
децата
Активност: Идентификување на однесувања кои можеме да
ги игнорираме
Дискусија: Стратегии за смирување
Групна вежба: Игнорирање на однесување кое бара
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ДОМАШНИ
АКТИВНОСТИ
(10 мин)

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

ЗАТВОРАЊЕ
(10 мин)

§
§
§
§
§
§

негативно внимание
Повторување: Совети за игнорирање
Користете игнорирање за 1 проблематично однесување
идентификувано на сесијата
Прво пренасочете го детето пред да користите игнорирање.
Користете ги вашите стратегии за смирување кога го
игнорирате вашето дете
Продолжете да поминувате најмалку 5 минути време Еденна-еден со вашето дете
Бидете постојани со вашите домашни правила и рутини
Имајте оброк заедно како семејство и редовна вечерна
рутина за детето
Продолжете да го намалувате бројот на инструкции кои ги
давате на вашето дете
Користете пофалби и награди да охрабрите позитивно
однесување
Користете зборови да опишете чувства и активности
Направете Пауза кога се чувствувате под стрес или лути
Физички вежби и Телесна релаксација.
Сретнете се или контактирајте го вашиот РДЗ партнер еднаш
во текот на неделата.
Повторете ги темите кои беа сработени
Потсетете ги родителите за следната сесија и домашните
активности
Круг на комплименти
Телесна релаксација
Емоционално одјавување
Заблагодарете се и пофалете ги родителите
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БЕЛЕШКИ ЗА СЕСИЈА 8
Прочитајте за себе во подготовка за Сесија 8.
ИГНОРИРАЊЕ ОДНЕСУВАЊЕ КОЕ БАРА НЕГАТИВНО ВНИМАНИЕ
Во Сесија 8, родителите продолжуваат да учат како да користат ненасилни пристапи во
справувањето со проблематичното однесување на нивните деца, преку учење како да
игнорираат високо захтевно и однесување кое бара негативно внимание.
Принципот на внимание
Проблематичното однесување може да е резултат на потребата за внимание. Потребата на
децата за внимание се воспоставува рано во нивниот живот. Ако тоа не е слободно дадено,
тие работат напорно да го добијат.
Вниманието е моќна награда за повеќето деца, особено кога децата се млади.
Ако децата добиваат доволно внимание заради тоа што се, како и за “добрите” работи кои
ги прават, тоа им помага да се чувствуваат добро за себе си и општо земено ќе го прават тоа
што од нив се бара.
Кога родителите обрнуваат внимание на проблематичното однесување, тие ги учат своите
деца дека да прават повеќе и повеќе од работите кои всушност не сакаме да ги прават.
Ако децата не добијат доволно позитивно внимание за позитивното однесување од луѓето
кои им се важни, тие набргу откриваат други начини да го добијат потребното внимание.
Ова не е нешто што децата го планираат или размислуваат. Тоа е природна и силна
мотивација за повеќето луѓе, вклучувајќи ги и возрасните да се однесуваат на начини на кои
би го добиле вниманието од луѓето кои им се важни.
Овие однесувања може да се манифестираат како плачење, барање, покажување, тантруми
и многу други високо захтевни и однесувања кои бараат негативно внимание, кои може да
не натераат да мислиме за детето како лошо дете.
Ако родителите одговорат на овие високо захтевни однесувања, децата научуваат дека со
таквото однесување ќе добијат внимание – тоа е како негативна награда или негативно
појачување на лошото однесување.
Родителите исто често и попуштаат на високо захтевните однесувања на детето за тоа да
престане. Ова е особено тешко на јавни места.
На пример, ако детето плаче за лижавче во продавница, родителот може првично да каже
„Не”, но да попушти кога детето ќе почне да ја ескалира ситуацијата или ‘да прави сцена’.
Ова е исто така поттикнување на родителот со одстранување на проблемот.
Како резултат, детето учи дека за да се оди по негово, тоа само треба да го зголеми
интензитетот на однесување се додека родителот не попушти или “загуби”.
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Ова се нарекува Негативен засилувачки круг на родител-дете 1
Ова е чест образец кој го искусиле многу родители:
§

Детето бара нешто од родителот.

§

Родителот вели „Не”.

§

Детето се расправа и инсистира.

§

Родителот реагира со повеќе сила.

§

Детето инсистира додека не го добие своето или

§

Родителот одговара на насилен или навредлив начин или целосно се откажува.

Негативен засилувачки круг на родител-дете
Игнорирање – Стратегија за стопирање на негативниот засилувачки круг на родител-дете
Игнорирање на високо захтевно и однесување кое бара негативно внимание е моќна алатка
која родителите може да ја користат да го стопираат негативниот засилувачки круг.
§

Детето бара нешто од родителот.

§

Родителот вели „Не”.

§

Детето се расправа и инсистира.

§

Родителот го игнорира детето со тоа што не обрнува внимание.

§

Детето сфаќа дека не може да оди по негово и запира.

§

Родителот го пренасочува детето кон позитивно однесување и го пофалува детето.

1

Принудниот круг е истражуван од G.R. Patterson et al. и Oregon Social Learning Centre (www.oslc.org) . Reid, J. B.,
Patterson, G. R., & Snyder, J. E. (2002). Antisocial behaviour in children and adolescents: A developmental analysis and
model for intervention. American Psychological Association.
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Со не обрнување на внимание и не вклучување во проблематичното однесување, родителот
понатаму не го засилува тоа однесување. Детето е исто охрабрено да се однесува позитивно
низ доволно пофалба и поддршка на однесувањето кое е спротивно на негативното
однесување.
т.е. детето прифаќа кога родителот вели дека има доволно сода или му кажува кога може
пак да ја добие, наместо да плаче за уште сода ИЛИ да биде мирно кога родителот
телефонира додека родителот не заврши со повикот наместо да вика за да приввлече
внимание.

Прекинување на негативниот круг на засилување
Што се мисли под Игнорирање?
Игнорирање значи ИГНОРИРАЊЕ: не зборење за однесувањето, делување како да не се
слуша или гледа и делување како да не се случило. Понекогаш тоа вклучува дури и
напуштање на собата (ако е безбедно).
Ова може да е многу тешко за родителите да го направат, особено кога децата се напорни
или се случува тоа во јавност.
Нормално е да се осети потребата да се направи нешто за да се сопре негативното
однесување на детето. Родителите често го прават ова за да им помогнат на децата да
научат.
Кога родителите обрнуваат внимание, дури и негативно, на некои проблематични
однесувања, децата всушност ја учат погрешната лекција од нашето внимание.
Децата учат дека родителот ќе реагира кога тие се донесуваат на негативен начин
Наместо тоа, родителите може прво да се обидат со одвлекување или пренасочување на
нивните деца и веднаш да ги пофалат за позитивното однесување.Ако тоа не функционира,
тие може да го прекинат однесувањето преку игнорирање на детското високо захтевно и
однесување кое бара негативно внимание.
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Потоа, штом негативното однесување сопре, родителите треба веднаш да покажат внимание
преку пофалба за следното позитивно однесување.
Игнорирањето е групен труд
Ако е возможно, родителите би требало да бидат сигурни дека сите во семејството се
сложуваат да го игнорираат детето и да се придржуваат кон тоа. Ако е тешко за сите во
семејството да се сложат, барем родителот од програмата треба да се придржува на ова кон
своето дете.
Ова е идеалната ситуација, но детето барем ќе научи дека родителот е предвидлив иако
другите не го прават истото. Во опкружувањето често има и други деца, и тие исто може да
се научат да го игнорираат однесувањето и треба да бидат пофалени што му помагаат на
нивниот брат/ сестра игнорирајќи го неговото проблематично однесување.
Игнорирањето мора да е доследно
Ако родителите игнорираат, мора да бидат сигурни дека ќе бидат доследни во тоа.
Понекогаш родителите успеваат да се справат со проблематичното однесување во неколку
прилики, но тогаш не успеале да опстојат во тоа. Можеби се срамат кога имаат гости, па му
свикуваат на детето или се закануваат дека ќе го казнат.
Кога родителите ова го прават, тие ги учат децата дека нивното однесување понекогаш
предизвикува внимание. Како резултат на тоа, децата може да го повторат однесувањето
многу пати додека повторно се награди. Однесувањето исто така станува потешко да се
смени ако родителите не се доследни.
Ова може да вклучи објаснување на гостите што прават родителите и зошто (за и тие да го
игнорираат проблематичното однесување) или дури да се избегнуваат посетители некое
време.
Важно е да им се истакне на родителите дека повеќето деца подобро одговараат на
игнорирање доколку родителите претходно ги поттикнале да прават нешто друго со пристап
на одвлекување или пренасочување.
Родителите треба да им дадат на децата можност за однесување на различен начин.
Можете да се навратите на илустрираната приказна од Сесија 7 (Воведување нешто ново), за
за да ги потсетите родителите на градбените елементи за пренасочување.
Често станува полошо пред да стане подобро
Понекогаш кога родителите започнуваат да игнорираат специфично барање за високо
захтевно или однесување кое бара негативно внимание, тоа однесување може да стане
полошо за некое време.
На пример, детето што е навикнато да го добива тоа што го сака со плачење, може и да го
ескалира однесувањето до тантрум. Високо захтевното или однесувањето кое бара
негативно внимание често станува полошо, затоа што ова било наградено со внимание во
минатото.
Илустрираната приказна „Останување мирни за време на тантруми” е добар пример како
семејствата треба да се трпеливи и да веруваат дека игнорирањето ќе успее.
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Истакнување на позитивно внимание
На крај, од особена важност е да се потсетат родителите дека многу деца имаат однесувања
кои бараат негативно внимание во главно затоа што не добиваат доволно позитивно
внимание.
Ако родителите видат дека често го игнорираат однесувањето на детето, тие би требало да
истражат колку позитивно внимание преку пофалби и игра нивното дете има добиено.
Треба исто да ја повторите важноста на правењето цврста основа на Куќата за поддршка.

Некогаш, се што му треба на детето е повеќе време во Сонцето на Позитивно Внимание!
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ДОБРЕДОЈДЕ
НАПРАВЕТЕ ПАУЗА
На почетокот на Сесија 9, направете пауза со родителите. Може да е кратка (околу 1 мин):
§

Затворете ги очите

§

Фокусирајте се на мислите, чувствата и телесните сензации (15 сек)

§

Фокусирајте се на дишењето (30 сек)

§

Раширете го фокусот на целото тело и звуците (15 сек)

§

Отворете ги очите

Ова ќе им помогне да се чувствуваат поудобно со активноста и да можат да работат
самостојно.
ЕМОЦИОНАЛНА ПРОВЕРКА
Поканете ги родителите да прошетаат во просторијата и да споделат како се чувствуваат
утрото. Родителите треба да ги опишат нивните емоции, каде ги чувствуваат во телото и
какви мисли се поврзани со нив.
Пример: „Анксиозен сум. Ја чувствувам во рамениците. Загрижен сум дали ќе имам доволно
пари месецов за храна” или „Возбуден сум. Го чувствувам во градите. Купувам нов кревет”
КУЌА ЗА ПОДДРШКА
Покажете им го на родителите прогресот во градењето на Куќата за поддршка.
Тие сега продолжуваат со сламениот покрив на Куќата за поддршка продолжувајќи да учат
нови стратегии како да се справуваат со проблематичните однесувања.
Потенцирајте дека родителите треба да продолжат да ги зацврстуваат ѕидовите на Куќата со
време поминато Еден-на-еден, Кажи што гледаш, Зборување за чувствата, Пофалби и
Награди.
Сонцето на позитивно внимание е корисен потсетник дека позитивното внимание кон
децата ќе ја зацврсти основата и ќе ја зајакне Куќата за поддршка.
ФИЗИЧКИ ВЕЖБИ
Замолете еден родител да биде волонтер за вежбата. Понудете поддршка и охрабрување и
дадете убава награда со ентузијастична пофалба за храбриот волонтер.
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ДИСКУСИЈА ЗА ДОМАШНИ АКТИВНОСТИ
Фацилитирајте дискусија за домашните активности од претходната сесија за Пренасочување
на негативното внимание.
Повторете ги градбените елементи од сесијата за да се потсетите на принципите користени
во Одвлекување и Пренасочување на децата од негативно во позитивно однесување.
Може да ви е од помош да се навратите на некои од илустрираните приказни од минатата
недела, како и спроведете играње на улоги или групни вежби со примери на добра пракса
и/или решенија на истакнатите проблеми.
Главни прашања да се имаат на ум:
§

Дали родителите успеале да го фатат негативното однесување пред да почнало и ги
пренасочиле децата во позитивно однесување?

§

Дали родителите користеле позитивни инструкции кога го пренасочувале
однесувањето на децата?

§

Дали родителите ги пофалиле децата кога покажале позитивно однесување?

§

Дали родителите користат награди и пофалби да охрабрат почесто да се избира
позитивно однесување?

Можни прашања за дискусија на домашни активности во Сесија 8:
§

Какво ви беше искуството кога се обидовте да го пренасочите детето од негативно во
позитивно однесување?

§

Дали се соочивте со некои предизвици кога го пренасочувавте однесувањето на
детето? Што се случи?

§

Кој би сакал да сподели позитивно искуство за времето поминато Еден-на-еден со
детето?

§

Како одат проверките со РДЗ партнерот помеѓу сесиите?

Забелешка: Сетете се да контактирате со партнерот да ги истражите нивните искуства
со домашните активности:
§

Пофалете ги родителите за истакнувањето на проблеми или предизвици со кои
се соочиле дома.

§

Истражете решенија на потешкотиите од домашните активности со родителите.

§

Охрабрете ги родителите да понудат начини да ги надминат предизвиците
како група.

§

Изберете стратегија од решенијата на групата и вежбајте ја.

§

Евалуирајте како тоа поминало и охрабрете ги родителите повторно да го
пробаат дома.

ПАУЗА
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ГЛАВНА ЛЕКЦИЈА – ИГНОРИРАЊЕ
ИЛУСТРИРАНИ ПРИКАЗНИ
Следните илустрирани приказни демонстрираат како родителите и децата можат да заглават
во принуден круг на конфликт. Првата приказна го прикажува кругот, а втората како
родителите можат да го сопрат кругот со игнорирање на проблематичното однесување.
ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 22 – Попуштање на проблематични однесувања...

Прашања за илустрираната приказна:
§
§
§
§
§
§

Како би можела мајката поефективно да одговори на првото прашање на Маја?
Кој би бил поефективниот одговор на мајката кога Маја би продолжила да бара уште
сок?
Зашто мислите дека ситуацијата излегува од контрола помеѓу Маја и мајка и?
Како би можела мајката (и другите во семејството) да остане смирена за време на
тантрумот на Маја?
Како Маја (и Давид) учат од ова искуство?
Што мислите дека би се случило следниот пат кога Маја ќе побара сок?
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 23 – Игнорирање на проблематично однесување како
семејство...
Тука можеме да видиме како родителите го игнорираат проблематичното однесување на
Маја.

Прашања за илустрираната приказна:
§
§
§
§

Што беше ефективно околу тоа како мајката одговара на Маја овој пат?
Како семејството работи заедно да го игнорира однесувањето на Маја?
Како мајката го зацврстува доброто однесување за време на тантрумот на Маја?
Како реагира мајката кога Маја престанува со однесувањето?
Составни делови

Обидете се прво да го пренасочите вниманието на детето.
Игнорирањето е групен труд. Сите во семејството треба да се вклучи.
Сетете се да ги користите стратегиите за смирување кога го игнорирате тантрумот.
Бидете подготвени за одговорот на детето да ескалира кога ќе започнете да го
игнорирате специфичното однесување.
Кога проблематичното однесување ќе заврши, пофалете го следното позитивно
однесување веднаш.
Помогнете му на детето да биде во позитивно внимание.
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ДИСКУСИЈА – ИГНОРИРАЊЕ НА БАРАЊЕ НА НЕГАТИВНО ВНИМАНИЕ И ПРОБЛЕМАТИЧНИ
ОДНЕСУВАЊА
Дискутирајте со родителите за зошто би било од помош да се игнорира барање на негативно
внимание и проблематични однесувања.
Следните прашања може да се од корист:
§

Што се случува кога им обрнувате внимание на децата додека се однесуваат добро?

§

Што се случува кога им обрнувате внимание на децата додека се однесуваат лошо?

§

Што би научиле децата ако не им се обрнува внимание за проблематично
однесување?

§

Како може игнорирањето на проблематичното однесување на децата да е од помош
за нив?

Причини за игнорирање на проблематично однесување:
1. Децата учат дека не добиваат внимание за лошо однесување.
2. Го отстранива вашето внимание од проблематичното однесување.
3. Кога сме налутени, ние сме лоши примери и работите може да се влошат.
4. Децата учат дека кога се однесуваат добро, тие ќе добијат внимание.
АКТИВНОСТ – ИДЕНТИФИКУВАЊЕ ОДНЕСУВАЊА КОИ МОЖЕ ДА СЕ ИГНОРИРААТ
Лесно е да се идентификуваат однесувањата кои не ги сакаме кај децата. Но, еднакво важно
е да се препознаат и спротивните однесувања (позитивните) и да се пофалат.
Потсетете ги родителите на работата која ја правеле за време на сесиите 3-5 во
охрабрувањето на однесување кои сакаат почесто да го гледаат кај децата.
Сугестии за водење на активноста:
1. Упатете се на листата која родителите ја составуваа минатата недела за однесувањата
кои сакаат да ги гледаат помалку кај нивните деца.
2. Родителите идентификуваат кои негативни однесувања може да се игнорираат.
Овие мора да се однесувања кои бараат негативно внимание или оние кои бараат
родителот да одговори на начин на кој детето го добива тоа што го сака.
3. Родителите ги идентификуваат однесувањата кои не може да се игнорираат.
Ова се агресивни однесувања (пр. однесувања), опасни однесувања (пр. ставање прсти
во штекер) или безбедносни проблеми (пр. доаѓање дома касно по училиште).
4. Однесувањата кои не може да се игнорираат, да се користи дистракција или да се
пренасочат, ќе бидат ставени во купчето за подоцна во програмата (сесии 9-11).
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Забелешка: Треба да им помогнете на родителите да разберат кога игнорирањето може да
не е соодветен пристап за одредени однесувања. Ова вклучува агресивни однесувања (пр.
однесувања), опасни однесувања (пр. ставање прсти во штекер) или безбедносни проблеми
(пр. доаѓање дома касно по училиште). Стратегиите за справување со вакви однесувања ќе
бидат дискутирани во следната сесија.
ДИСКУСИЈА – СТРАТЕГИИ ЗА СМИРУВАЊЕ ПРИ ИГРНОРИРАЊЕ НА ДЕТЕТО
Дискутирајте различни начини на кои родителите можат да останат смирени кога го
игнорираат проблематичното однесување на децата.
Направете листа од овие стратегии на флипчартот.
Можни стратегии за смирување:
§

Обрнете внимание на тоа како се чувствувате. Дадете име на вашата емоција: гнев,
страв, тага или збунетост и мислите кои се асоцираат со неа.

§

Почувствувајте ја оваа емоција во телото.

§

Приметете го ефектот на овие мисли врз вашето однесување. Иако е во ред да ги
имате овие емоции, не мора да реагирате на нив на негативен начин према детето.

§

Вдишувајте длабоко.

§

Може да земете и кратка Пауза.

§

Кажете си: „Во ред е, можам да се справам со ова“.

§

Движете се кон друго место и продолжете да одите ако детето ве следи.

§

Почнете да готвите или да пеете некоја песна.

§

Направете нешто убаво за себе подоцна за вложениот труд.

ГРУПНА ВЕЖБА – ИГНОРИРАЊЕ НА ПРОБЛЕМАТИЧНО ОДНЕСУВАЊЕ
1. Побарајте од родителите да изберат ЕДНО проблематично однесување од листата
кое би сакале да го сменат кај детето во текот на оваа недела.
2. Однесувањето мора да е такво што може да се игнорира.
3. Помогнете им на родителите да го идентификуваат алтернативното однесување.
4. Родителите избираат која техника за смирување ќе ја користат за да се справат со
своите емоции.
5. Секој родител ќе има прилика да го вежба ова со групата како поддршка.
6. Вие и вашиот ко-фацилитатор треба да го играте детето кое е игнорирано и се
однесува добро за време на првата групна вежба. Потоа родителите може да ги
играат децата.
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Пример за сценарио:
§

Детето плаче за пари да ги купи лижавче.

§

Родителот вели дека детето може да има лижавче само после јадење и го
пренасочуваат вниманието на детето кон нешто ново: „Дојди и помогни ми да ја
наместиме масата“.

§

Детето продолжува да плаче.

§

Родителот го игнорира детето со стратегиите за смирување.

§

Детето престанува да плаче кога ќе примети дека не добива внимание.

§

Детето почнува да си игра мирно.

§

Родителот го пофалува детето што си игра мирно.

7. Дискусија за искуството и предизвици:
§

Како е да се биде игнорираното дете?

§

Како е да се биде родителот кој игнорира?
Забелешка: Дадете поддршка и пофалба за родителите за трудот.

ПОВТОРУВАЊЕ – СОВЕТИ ЗА ИГНОРИРАЊЕ НА ПРОБЛЕМАТИЧНО ОДНЕСУВАЊЕ
§

Расправање, викање, прекинување, плачење, задевање или понекогаш пцуење се
однесувањата за кои може да се реагира со игнорирање.

§

За почеток може да стане полошо кога игнорирате. Детето може да ве тестира кога
прв пат ја искусува оваа реакција од вас. Бидете трпеливи.

§

Мора да се придржувате до игнорирањето, инаку може проблемот да се влоши.

§

Игнорирањето вклучува немање контакт со очи, немање физички контакт, немање
вербален контакт.

§

Обично е најдобро да се обидете да го пренасочите или да користите дистракција
пред да почнете со игнорирањето.

§

Идеално сите треба да се сложат да го игнорираат негативнотот однесување.
Вклучете го вашиот партнер или остатокот од семејството. Вашето дете ќе научи што
да очекува од вас ако се придржувате.

§

Обидете се да охрабрите однесување кое е спротивно од проблематичното
однесување со користење на едноставни награди и пофалби.

§

Игнорирањето е полесно кога сме размислиле како ќе се однесуваме за време на
игнорирањето.

§

Игнорирањето не функционира за опасни однесувања кога безбедноста на детето
или некој друг е во прашање.
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§

Давајте позитивно внимание веднаш по завршувањето на проблематичното
однесување.

Забелешка: Ако родителите приметат дека постојано игнорираат одредено
однесување, ова се можните причини:
1. Не даваат доволно позитивно внимание на детето.
2. Не се придржуваат до игнорирањето на однесувањето.
3. Однесувањето не се поддржува со внимание туку со нешто друго.
4. Детето нема или не може да го прави алтернативното однесување.
Сетете се дека основата на Куќата на поддршка е сеуште важна!
Забелешка: Запомнете дека игнорирањето не е завржено се додека родителот не го
пофалил следното позитивно однесување на детето.

ДОМАШНИ АКТИВНОСТИ
Разликата може да ја увидите само ако го испробате наученото дома!
Дадете им домашни активности на родителите. Осигурајте се дека секој родител има
идентификувано ЕДНО однесување кај детето со кое ќе вежба игнорирање.
Запишете ги овие однесувања за да можете да ги проверите со родителите на Сесија 9 и да
видите кое им било искуството во текот на неделата.
Осигурајте се дека однесувањата се проблематични однесувања кои може да бидат
игнорирани!
Составните делови се:
1. Обидете се да го пренасочите вниманието на детето пред да игнорирате.
2. Игнорирање на однесување значи отстранување на физичко и вербално внимание.
3. Веднаш пофалете го детето за следното позитивно однесување.
4. Продолжете да го пофалувате детето и да го охрабрувате неговото позитивно
однесување кое сакате да го гледате почесто.
Родителите треба да продолжат да ја зајакнуваат основата на Куќата на поддршка (т.е.
поминување време Еден-на-еден со децата, давање имиња на тоа што го гледате и
чувствата, пофалување на децата, користење едноставни награди и среќавање со РДЗ
партнерот).
Поделете го прирачникот за родители и покажете им на родителите каде може да пишуваат
за домашните активности.
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Нови домашни активности:
§

Вежбајте игнорирање со ЕДНО проблематично однесување со кое сте вежбале во
текот на денот.

§

Прво обидетесе еднаш да го пренасочите вниманието на вашето дете во позитивно
однесување.

§

Сетете се на стратегијата за смирување.

§

Работете само со ЕДНО проблематично однесување оваа недела. Правете го тоа што
обично го правите со другите однесувања за сега. Инаку тоа би било премногу за
детето наеднаш.

§

Вежбајте Пауза кога и да се чувствувате под стрес или лути.

Домашни активности во тек:
§

Поминете најмалку 5 минути дневно Еден-на-еден со вашето дете.

§

Придржувајте се до домашните правила.

§

Пофалете го детето кога и да го послуша правилото.

§

Обидете се да имате барем еден оброк заедно како семејство.

§

Обидете се да создадете редовно вечерна рутина за детето, како што е миење на
лице/раце, миење на заби, облекување пижами, читање приказни, време за спиење
итн.

§

Продолжете да го намалувате бројот на инструкции кои ги давате на детето и
осигурајте се дека инструкциите се специфични, позитивни и реалистични.

§

Продолжете да давате Пофалби и Едноставни награди на вашето дете, себеси и
семејството!

§

Продолжете да Кажувате што гледате и вербално ќе му споделувате на детето.

§

Вежбајте Зборување за чувства со детето за неговите емоции најмалку 3 пати дневно.

§

Направете нешто забавно и грижливо за себе.

§

Направете ја физичката вежба наутро и телесната релаксација навечер.

§

Сретнете се или исконтактирајте со вашиот РДЗ партнер еднаш во неделата.
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ЗАТВОРАЊЕ
КРУГ НА КОМПЛИМЕНТИ
Родителите си даваат пофални зборови во круг. Родителите си одредуваат партнер кој седи
до нив. Прво, секој му дава комплимент на партнерот кој седи до нив. Потоа, секој си дава
комплимент за себе.
Охрабрете ги учесниците да имаат контакт со очи и да го користат името на лицето на кое му
нудат комплимент.
Комплиментите може да бидат за било што, се додека се искрени. Пофалните зборови треба
да се специфични и ентузијастични.
ТЕЛЕСНА РЕЛАКСАЦИЈА
Водете 3-минутна телесна релаксација на крајот на сесијата.
ЕМОЦИОНАЛНА ОДЈАВА (CHECK-OUT)
Водете ги родителите во емоционална одјава. Дадете им пример преку опишување на
емоција, каде ја чувствувате во телото и кои мисли се поврзани со неа.
На пример: „Се чувствувам среќно. Ја чувствувам во очите. Среќен сум што присуствував на
сесијата“.
Заблагодарете се и пофалете ги родителите за сесијата!
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СМС ПОТСЕТНИЦИ
Да се прати помеѓу сесиите.
Потсетник 1:
Да се прати на денот на сесијата.
Ви благодариме што присуствувавте денес на сесијата. Драго ни е што бевте дел од неа.
Користете игнрорирање само со ЕДНО однесување кое го идентификувавте денес. Сетете се
на стратегијата за смирување и веднаш пофалете го детето кога се однесува позитивно! Ви
благодариме, (име на фацилитатори).
Потсетник 2:
Здраво! Однесувањето на вашето дете може да се влоши кога ќе почнете со игнорирањето
за одредено однесување. Детето може да ве тестира кога на почеток ќе ја искусува оваа
реакција од вас. Придржувајте се и бидете трпеливи. Кога ќе научи дека однесувањето не
добива внимание или нема да биде по негово, тоа ќе престане. За тоа треба време и
трпение, но вие го можете тоа. Ви благодариме, (име на фацилитатори).
Потсетник 3:
Здраво! Како ви е неделата до сега? Ви благодариме за напорната работа и тоа што сте
трпеливи. Направете Пауза да си дадете признание себеси и за вашата посветеност во
градењето на Куќата на поддршка за вашето дете. Потоа направете нешто убаво за себе. Ви
благодариме, (име на фацилитатори).
Потсетник 4:
Здраво! Сетете се дека разликата ќе ја увидите ако го испробате наученото дома.
Продолжете да поминувате време Еден-на-еден со детето по 5 минути во денот.
Продолжете исто да се придржувате до вашите домашни правила и рутини. Тие му помагаат
на детето да се чувствува сакано, сигурно и безбедно. Ви благодариме, (име на
фацилитатори).
Потсетник 5:
Здраво! Како ви е неделата до сега? Дали успеавте да го игнорирате едното однесување што
го вежбавте за време на сесијата? Како ви беше искуството до сега? Ако се соочувате со
некој предизвик, запишете го и ќе го дискутираме следната сесија. Ви благодариме, (име на
фацилитатори).
Потсетник 6:
Да се прати пред следната сесија.
Здраво! Сетете се дека Сесија 9 од програмата че се одржи на (време и место). Ве очекуваме
со нетрпение. Сетете се да го понесете и вашиот прирачник. Ви благодариме, (име на
фацилитатори).
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СЕСИЈА 9:

КОРИСТЕЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ КАКО ПОДДРШКА ЗА ПОСЛУШНОСТА

ЦЕЛ
ГРАДБЕНИ
ЕЛЕМЕНТИ

Помагање на родителите да ги користат последиците на ефективен
начин за да им помогнат на децата да се придржуваат кон
инструкциите и домашните правила.
§ Последиците мора да бидат специфични, реални и што е можно
побрзо спроведени.
§ Користете предупредување пред употреба на последицата.
§ Кога му задавате последица на вашето дете, мора да се
придржувате кон неа.

МАТЕРИЈАЛИ

§ Список за присувство, картички за име, флипчарт.
§ Чај, сендвичи, овошје.
§ Прирачник за родители, илустрирани приказни и формулари за
евалуација.

ПОДГОТОВКА

§ Изложете ги листовите од минатата сесија на ѕидот.
§ Подгответе ја паузата.

ДОБРЕДОЈДЕ
(10 мин)

§ Посакајте добредојде на групата, пофалете ја групата и
заблагодарете се за нивното присувство.
§ Направете пауза.
§ Емоционална проверка.
§ Покажете го напредокот на групата во Куќата на поддршка.
§ Физичка вежба.

ДИСКУСИЈА ЗА
ДОМАШНИТЕ
АКТИВНОСТИ
(40 мин)

§ Потсетете ги родителите за главните домашни активности
(игнорирање на барање за негативно внимание и однесување).
§ Побарајте родителите да ги споделат главни моменти и
предизвици.
§ Дискутирајте за решенија на предизвиците и вежбајте.
§ Прашајте за РДЗ партнерите.

ГЛАВНА
ЛЕКЦИЈА
(45 мин)
КОРИСТЕЊЕ
НА
ПОСЛЕДИЦИТЕ
ВО ПОДДРШКА
НА
ПОЗИТИВНОТО
ОДНЕСУВАЊЕ

§
§
§
§
§

§
§

ПАУЗА (10 мин)
Дискусија: Кога Пренасочи или Игнорирај нема да
функционира?
Илустрирана приказна и групна вежба 1: Воведување на
последиците
Дискусија: Користење на последицита со децата
Активност: Последици за неследење на инструкциите
Илустрирана приказна и групна вежба 2: Користење на
предупредувањето за последиците кога вашето дете првично
не ги следи инструкциите
Илустрирана приказна и групна вежба 3: Примена на
последицата кога вашето дете одбива да ја следи инструкцијата
Илустрирана приказна и групна вежба 4: Комбинирање на
последиците и игнорирањето кога вашето дете има тантрум по
добивањето на последицата
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§ Илустрирана приказна и групна вежба 5: Воведување на
последици со вашето дете
§ Активност: Идентификување на однесувања и нивните
последици
§ Повторување: Совети за последиците
ДОМАШНИ
АКТИВНОСТИ
(10 мин)

§ Дискутирајте ја со вашето дете последицата за кршење на
домашното правило.
§ Користете предупредувања и/или последици ако вашето дете
не соработува со инструкцијата или со домашното правило.
§ Поминете најмалку 5 минути лице во лице со вашето дете.
§ Користете игнорирање на 1 дополнително предизвикувачко
однесување ако е потребно.
§ Користете ја вашата стратегија за смирување кога го игнорирате
вашето дете.
§ Пренасочувајте го вашето дете пред користење на игнорирање.
§ Бидете конзистентни со вашите домашни правила и рутини.
§ Одредете време за заеднички оброк како семејство и редовно
време за одење во кревет на вашето дете.
§ Продолжете да го намалувате бројот на инструкции кои му ги
давате на вашето дете и правете ги позитивни, специфични и
реални.
§ Користете пофалби и награди да го охрабрите позитивното
однесување.
§ Користете зборови да ги опишете чувствата и активностите.
§ Земете пауза кога се чувствувате под стрес или лути.
§ Физички вежби и телесна релаксација.
§ Направете нешто добро за себе!
§ Сретнете се или контактирајте со вашиот РДЗ партнер еднаш во
неделата.

ЗАТВОРАЊЕ
(10 мин)

§ Повторете ги поминатите теми.
§ Потсетете ги родителите за следната сесија и домашните
активности.
§ Круг на комплименти.
§ Телесна релаксација.
§ Емоционална одјава.
§ Заблагодарете се и пофалете ги родителите.
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БЕЛЕШКИ ЗА СЕСИЈА 9
Прочитајте за себе си во подготовка за Сесија 9.
Во Сесија 9, родителите учат како да ги користат последиците како ефективна
стратегија за управување со однесувањето на нивните деца.
Оваа сесија ги надградува научените вештини од Сесија 7-8, во која родителите учеа
како да го пренасочуваат негативното однесување во позитивно и да го игнорираат
негативното барање за внимание и однесување.
Важно е да продолжите да ги истакнувате главните составни делови на овие вештини и
да ги потсетите родителите да се фокусираат на ѕидовите на Куќата за да ги задржат
децата во Позитивно внимание.
Што повеќе се способни да избегнуваат тешки однесувања преку поддржување на
позитивни спротивни однесувања, толку помалку ќе имаат потреба од последици.
Исто така важно е да се осигурате дека родителите ги игнорираат само оние
однесувања кои треба да се игнорираат (на пр. плачење или тантруми и неудирање на
сиблинзите или доаѓање доцна дома).
Треба да ја повторите листата на проблематични однесувања кои родителите ги
составиле минатата сесија за да можат да одредат која родителска практика
функционира за одредено однесување.
КОРИСТЕЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ЗА ПОДДРЖУВАЊЕ НА ПОСЛУШНОСТА
(Прочитајте за себе си во подготовка за Сесија 9)
Понекогаш Пренасочувањето или Игнорирањето не функционира или е несоодветен
начин на управување со детското однесување.
На пример, родителите не можат да ги игнорираат децата кога прават нешто опасно
или кога однесувањето веќе се случило, како играње на улица навечер или кршење на
играчка.
Исто така, понекогаш децата не реагираат или не се придржуваат на позитивните
инструкции применети во обид да се пренасочи однесувањето.
Избегнување на проблемот
Важно е да се потенцира дека првото нешто што родителите можат да направат е да го
избегнат проблемот.
Родителите можат на децата да им упатат предупредување пред примена на
последицата. Ова им дава на децата шанса да го променат однесувањето и да ја
избегнат последицата.
Тие исто така би требале да користат многу пофалби кога нивните деца ги следат
инструкциите за да ги охрабрат тоа почесто да се случува.
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Исто така, ако детето е упорно во проблематичното однесување, како штипење на
помалиот брат/сестра во бања иако било советувано да си играат мирно, родителите
можат да се обидат да имаат одделни термини за бањање.
Тие исто така би требало да го пофалат и наградат детето кога е тоа нежно со
неговиот брат/сестра!
Последици за инструкциите и домашните правила
Последиците се најефикасни кога се користат за да го поддржат следењето на
инструкции или домашни правила кои веќе биле разговарани со децата.
Тие би требало да бидат поврзани со инструкцијата и правилото (пр. Да не се игра со
играчки по вечерата кога е кажано да ги остават) и да се применат што поскоро.
На пример, последица за одбивање да влезе дома кога е тоа побарано може да биде
да не може да се игра надвор 30 минути подоцна тој или следниот ден.
Како резултат, децата учат дека нивното однесување е неприфатливо и дека резултира
со последица.
Последиците треба да се реалистични!
Родителите треба да се способни да ги користат последиците. Исто така важно е
родителите да се конзистентни со тоа како ги користат последиците за да го
поддржат позитивното однесување кај детето.
Ако родителите не ги применуваат последиците или ги користат неконзистентно,
децата нема да ги научат одговорностите за сопствените однесувања.
Природни и логични последици
Природните последици бараат не мешање на родителите. Тие се природен резултат
на однесувањето на детето. На пример:
„Ако ја скршиш играчката, нема да имаш играчка за играње затоа што нема да
имаме доволно пари да купиме нова.”
„Ако не ја облечеш јакната, ќе се намокриш затоа што надвор врне.”
Логичните последици се резултат на специфично однесување како што е
непослушност. На пример:
„Ако не помогнеш со раскревање на масата, неможеш да си играш со играчките
подоцна.”
„Ако си дојдеш дома откако ќе се стемни, неможеш да си играш утре со
другарите.”
Последиците помагаат децата да се научат на независност, носење одлуки и
одговорност

4

Последиците не се казни. Напротив, може да се од помош на родителите да ги гледаат
како можности за децата да научат дека нивните активности имаат влијание на нив
самите и другите. Последиците исто ги подготвуваат децата на одговорност за нивните
одлуки и активности.
Учењето на децата за последиците е важен чекор за родителите да ги подготват
децата за живот надвор од семејството, како што растат.
Нагласете го сјајот на Позитивното внимание!
Потсетете ги родителите да упатуваат доволно позитивно внимание за позитивното
однесување за да се намали веројатноста за користење на Игнорирање и Последици
за негативното однесување.
ЗАБЕЛЕШКА: Кога сакате да му кажете на некој нешто, размислете за прашањето
кое би можеле да го прашате. Ова е процес на соработка!
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ДОБРЕДОЈДЕ
НАПРАВЕТЕ ПАУЗА
На почетокот на Сесија 9, направете пауза со родителите. Може да е кратка (околу 1
мин):
§

Затворете ги очите.

§

Фокусирајте се на мислите, чувствата и телесните сензации (15 сек).

§

Фокусирајте се на дишењето (30 сек).

§

Проширете го фокусот на целото тело и звуците (15 сек).

§

Отворете ги очите.

Ова ќе им помогне да се чувствуваат поудобно со активноста и да можат да работат
самостојно.
ЕМОЦИОНАЛНА ПРОВЕРКА
Поканете ги родителите да прошетаат во просторијата и да споделат како се
чувствуваат утрото. Родителите треба да ги опишат нивните емоции, каде ги
чувствуваат во телото и какви мисли се поврзани со нив.
Пример: „Анксиозен сум. Го чувствувам во рамениците. Загрижен сум дали ќе имам
доволно пари месецов за храна” или „Возбуден сум. Го чувствувам во градите.
Купувам нов кревет”
КУЌА НА ПОДДРШКА
Покажете им го на родителите прогресот во градењето на куќата на поддршка.
Тие продолжуваат со сламениот покрив на Куќата на поддршка продолжувајќи да учат
нови стратегии за тоа како да се справат со проблематичните однесувања.
Подвлечете дека родителите треба да продолжат да ги зацврстуваат ѕидовите на
Куќата со време поминато лице во лице, Кажи што гледаш, Зборување за чувства,
пофалби и награди.
Сјајот на сонцето на Позитивното внимание е корисен потсетник дека позитивното
внимание кон децата ќе ја зацврсти основата и цврстината на Куќата на поддршка.
ФИЗИЧКИ ВЕЖБИ
Побарајте еден родител да биде волонтер за вежбата. Понудете поддршка и
охрабрување и дадете награда со ентузијастична пофалба за волонтерот.
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ДИСКУСИЈА ЗА ДОМАШНИТЕ АКТИВНОСТИ
Овозможете дискусија за домашните активности од минатата сесија околу
Одвлекување внимание, Пренасочување и Игнорирање.
Прегледајте ги Советите за игнорирање на однесувањето и Советите за останување
смирен од минатата сесија за да се потсетите на главните составни елементи за
управување со однесувањето кое бара негативно внимание.
Најголем предизвик ќе биде дали родителите избрале однесување со кое
Игнорирањето ќе успее.
Може да ви е од помош да повторите некои од илустрираните приказни од минатата
сесија, како и спроведувањето на играње на улоги или групни вежби.
Главни точки кои треба да се земат во предвид:
§

Дали родителите избрале само 1 однесување да биде игнорирано?

§

Дали родителите избрале однесување за кое игнорирањето би функционирало
(т.е. плачење, тантруми или било кое друго однесување кое бара внимание)?

§

Дали родителите прво се обиделе да го пренасочат или одвлечат вниманието
на детето пред да го игнорираат однесувањето?

§

Дали родителите поминуваат доволно време во поддршка на позитивната
спротивност на тие однесувања со пофалби и награди?

§

Дали родителите се сетиле да направат пауза додека игнорираат?

§

Дали некому му е потребна дополнителна поддршка? Можеби ќе сакате да
направите играње на улоги или дури и домашна посета за да обезбедите
дополнителна помош.

Можни прашања за дискусија околу домашните активности во Сесија 9:
1. Кое однесување решивте да го игнорирате оваа недела?
(Напомена за фацилитаторот: Треба да го имате истото однесување во вашите
белешки од минатата сесија)
2. Колкав предизвик беше да го игнорирате однесувањето на вашето дете кога се
однесувало лошо?
3. Кои се некои од проблемите со кои се соочивте?
4. Дали успеавте да ги пофалите позитивните однесувања? Кои беа тие
однесувања?
5. Како се справувавте со сопствените емоции? Дали успевавте да останете
смирени?
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6. Дали некој сака да сподели искуство кое го имавте со играњето, пофалбата,
наградата или давањето инструкции на вашето дете?
Молам внимавајте: За време на дискусијата за домашните активности, треба да
бидете сигурно дека родителите зборуваат за ЕДНО специфично однесување со
игнорирање.
Понекогаш родителите ја менуваат целта во однесување кое не може да биде
игнорирано (т.е. опасно или агресивно однесување кое има потреба од Смирување
или однесувања кои имаат потреба од последици).
Потсетете ги родителите да игнорираат ЕДИНСТВЕНО однесувања кои бараат
внимание или се захтевни.

ПАУЗА
ГЛАВНА ЛЕКЦИЈА – КОРИСТЕЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИ ВО ПОДДРШКА НА
СОРАБОТКА
ДИСКУСИЈА – КОГА ПРЕНАСОЧУВАЊЕТО ИЛИ ИГНОРИРАЊЕТО НЕ ФУНКЦИОНИРА?
1. Посетете ја повторно листата на негативни однесувања кои родителите сакаат
да ги сменат.
2. Прашајте ги родителите да ги идентификуваат специфичните однесувања за кои
пренасочување или игнорирање на нивното дете е несоодветно или не би
функционирало со нивното дете.
3. Можно прашање: Кои однесувања не би биле соодветни за пренасочување или
игнорирање?
4. Барате две категории:
a. Однесувања кои можеби имаат потреба од последици. Примери: не
следењето на инструкции или домашни правила кои не можат да бидат
игнорирани како што е доаѓањето дома доцна.
b. Агресивни или деструктивни однесувања при кои Смирување на детето
би помогнало (видете Сесија 10). Примери: удирање, кршење предмети,
грубои играње.
5. Земете ја во предвид возраста на вашето дете. На пример, 2 годишно дете кое
ја удира ногата на родителот затоа што не добива бисквита може да биде
игнорирано.
6. Од друга страна, родителот не може да игнорира повозрасно дете (пр. 4 години
или повеќе) кое го удира родителот затоа што не може да прави што сака,
особено кога веќе постои домашно правило за агресивно однесување.
7. Објаснете дека родителите ќе научат како да ги користат последици за овие
однесувања за време на оваа сесија.
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ИЛУСТРИРАНИ ПРИКАЗНИ
Илустрираните приказни во оваа сесија им помагаат на родителите да ги вежбаат
ефективните начини на користење на последиците во поддршка на соработка.
Секоја од нив е проследена со групна вежба која ги гради овие вештини. Со исклучок
на последната вежба, тие можат да бидат правени во пар родители со остатокот од
групата како поддршка.
ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 24 – Воведување на последици...
Оваа приказна ги воведува родителите во употребата на последиците и како тие би
требало прво да се обидат да го избегнуваат нивното користење како првостепени.
Помогнете им на родителите да ги идентификуваат начините на кои мајката можела да
ги употреби или да ја избегне употребата на последици со Ема. Направете групна
вежба со една од нивните сугестии!

Прашања за илустрираната приказна:
§
§
§
§

Како би можела мајката на Ема да ја избегне оваа ситуација?
Ако Ема има потешкотии со координацијата, што би можела мајката да
направи?
Што би можело да се случи ако мајката не ги земеше боиците?
Ако Ема има 4 години, колку долго треба да и бидат одземени боиците?
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ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Обидете се да ги избегнете последици со тоа што ќе им направите полесно на
децата да ги следат инструкции.
Јасно опишете го однесувањето и која би била последицата.
Предупредете го детето пред да ја примените последицата секогаш кога е тоа
можно.

Направете групна вежба со едно од решенијата за избегнување последици.
ДИСКУСИЈА – КОРИСТЕЊЕ ПОСЛЕДИЦИ СО ДЕЦА
Водете дискусија за тоа зашто користењето последици може да им помогне на
родителите во справувањето со одредени проблематични однесувања.
Следните прашања може да се корисни:
§

Зашто мислите дека користењето на последица би било од помош за вашето
дете?

§

Што би можело вашето дете да научи кога му е даден избор да следи правило
или да има последица?

§

Запишете ги идеите на родителите на флипчарт.

АКТИВНОСТ - ПОСЛЕДИЦИ ЗА НЕ СЛЕДЕЊЕ НА ИНСТРУКЦИИТЕ
Оваа активност им помага на родителите да ги идентификуваат соодветните
последици за ситуации кога нивните деца не ги следат специфичните инструкции.
1. Прашајте ги родителите дали постојат специфични инструкции со кои нивните
деца сеуште имаат проблем да ги следат.
2. Осигурајте се дека инструкциите се Специфични, Позитивни и Реални.
3. Напишете ги инструкциите на половина од флипчарт хартијата.
4. Прашајте ги родителите да предложат последици за секоја инструкција ако
нивните деца не ги следат.
5. Овие инструкции исто така треба да се Специфични и Реални.
6. Помогнете им на родителите да идентификуваат последици кои се поврзани со
инструкцијата.
7. Напишете ги предложените инструкциите на другиот дел од хартијата.
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 25 – Предупредување за последица кога детето одбива да
следи инструкција...
Илустрираната приказна покажува како родител може прво да користи
предупредување за последицата кога детето одбива да ја следи инструкцијата со цел
да се охрабри послушноста.
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Прашања за илустрираната приказна:
§

Како може бабата на Маја да го подобри начинот на кој дава инструкции?

§

Кој избор и го дава бабата на Маја кога одбива да ги прибере играчките?

§

Дали е последицата соодветна за однесувањето на Маја? Зашто?

§

Што прави бабата за да прифати дека прибирањето на играчките е тешко за
Маја?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Следете ги сите составни делови за давање јасни и специфични инструкции.
Овозможете избор: “Ако не го направиш тоа сега, нема да можеш да си играш по
вечерата”
Дозволете им на децата да бидат послушни од кога им е даден изборот за
последица.

ГРУПНА ВЕЖБА 2 – КОРИСТЕЊЕ НА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ КОГА ДЕТЕТО НЕ САКА ДА
СЛЕДИ ИНСТРУКЦИИ
1. Родителот му дава инструкција на детето (т.е. „Те молам прибери ги играчките
во кутијата”)
2. Детето вели „Не” или не одговара.
3. Родителот ја повторува инструкцијата со истите зборови, зборувајќи полека,
сигурно и смирено, при што го предупредува детето дека ќе има последица.
4. Помогнете му на родителот да избере соодветна последица пред да ја почне
вежбата. Треба да е поврзана со однесувањето на детето (пр. „Прибери ги
играчките во кутијата или нема да си играш со нив по вечерата”).
5. Детето ги следи инструкциите по предупредувањето.
6. Родителот го пофалува детето за следењето на инструкциите.
7. Дискуција за тоа како е тоа за родителот и за детето.
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 26 –

Користењето на последицата кога вашето дете
одбива да ја следи инструкцијата...

Оваа илустрирана приказна покажува како родителот може да ја користи последицата
по предупредувањето за одбивање да ги следи инструкциите.

Прашања за илустрираната приказна:
§

Зашто е важно бабата да се придржува до последицата?
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ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Повторете ја инструкцијата со предупредување за последицата.
Користете ги истите зборови и зборете полека и сигурно. Осигурајте се дека детето
ве слуша.
Пофалете го детето што ги следи упатствата – дури и ако детето не е среќно со тоа.
Ако треба да се примени последица, тоа би било во случај да не се следи
инструкцијата.

ГРУПНА ВЕЖБА 3 – КОРИСТЕЊЕ ПОСЛЕДИЦА КОГА ДЕТЕТО НЕ САКА ДА СЛЕДИ
ИНСТРУКЦИЈА
Оваа групна вежба е во случај кога детето добива последица за не следење на
инструкцијата, а по предупредување од родителот.
1. Родителот му дава инструкција на детето (т.е. „те молам прибери ги играчките”)
2. Детето вели „Не” или не одговара.
3. Родителот ја повторува инструкцијата користејќи ги истите зборови и зборува
полека, сигурно и смирено, додавајќи „те молам прибери ги играчките или
нема да може да си играш со нив после вечерата”.
4. Детето одбива да ги следи инструкциите.
5. Родителот чека 5 секунди. Детето сеуште не ги следи инструкциите.
6. Родителот вели „не може да си играш со играчките после вечерата”.
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 27 – Комбинирање на последици и игнорирање...
Во оваа илустрирана приказна може да видиме повозрасно дете кое одбива да следи
инструкција и доживува тантрум кога ја добива последицата. Ова е важна приказна
затоа што многу деца ќе продолжат да се противат на родителите.
Работете полека низ секој чекор од приказната и направете групна вежба потоа за
родителите да ги разберат фазите.
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Прашања за илустрираната приказна:
§

Кој избор му го дава мајката на Давид кога тој одбива да ги раскрене садовите?

§

Дали последицата е соодветна за однесувањето на Давид? Зашто?

§

Што прави мајката за да биде смирена додека Давид има тантрум?

§

Би требала ли мајката да му дозволи на Давид да си игра со играчките кога е
спремен за во кревет?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Останете смирени кога детето одбива да ја следи инструкцијата.
Кога му давате на детето последица, придржувајте се кон неа.

Користете ги истите родителски вештини за справување со тантруми и плачење со
игнорирање на детето.

ГРУПНА ВЕЖБА 4 – КОГА ДЕТЕТО ДОБИВА ПОСЛЕДИЦА
1. Вие или вашиот ко-фацилитатор треба да го одглумите детето во оваа вежба
наместо родителот.
2. Другиот фацилитатор треба да нуди голема поддршка на родителот.
3. Побарајте родителите да изберат една инструкција од листата на флипчартот.
a. Детето одбива да следи инструкција.
b. Родителот му дава на детето избор „следи ја инструкцијата или ќе има
последица”.
c. Детето вели „Не”.
d. Родителот дава последица.
e. Детето доживува тантрум. Родителот игнорира.
4. Родителот мора да се придржи до последицата без разлика што прави детето.
5. Потсетете ги родителите да ги користат техниките за смирување.
6. Применете позитивно внимание кога тантрумот ќе престане.
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 28 – Последици за не следење на правила...
Оваа илустрирана приказна прикажува како родителите можат да ги користи
последиците за да им помогнат на нивните деца да учат како да ги следат домашните
правила. Тие исто може предвремено да воведат можни последици на своите деца за
не следење на домашните правила.

Прашања за илустрираната приказна:
§

Зашто е последицата на мајката ефективна и реална?

§

Зашто би било проблематично ако мајката му каже на Давид дека не може да
си игра со другарите до крај на годината?

§

Што би научил Давид ако мајка му не се придржува до последицата?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Воведете ги однапред последиците на детето и објаснете ја причината за
последицата.
Поврзете ја последицата со одреденото однесување.
Објаснете ја причината за последицата.
Во ред е да покажете разочарување ако детето е непослушно.
Бидете доследни кога давате последици.
Бидете подготвени да се придржите до последицата.
Децата не се предупредени за кршење на домашното правило.
Последицата мора веднаш да биде дадена.
Последиците не можат да ги одземаат наградите за доброто однесување.
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ГРУПНА ВЕЖБА 5 – ДИСКУТИРАЊЕ ЗА ПОСЛЕДИЦАТА СО ВАШЕТО ДЕТЕ
1. Побарајте од родителите да изберат едно однесување од листата на
проблематични однесувања кое ги имате составено со нив минатата недела.
2. Тоа мора да е однесување кое е домашно правило и е соодветно за последица.
3. Побарајте родителите да идентификуваат реална и специфична последица која
е поврзана со однесувањето. Би требало да вежбаат со однесување кое е
специфично за нивните деца.
4. Родителите вежбаат како да ја воведат последицата кон нивните деца:
a. Обезбедете да сте смирени вие и вашето дете.
b. Пофалете го детето за позитивното однесување: „Баш ме радува што си
играш мирно сам додека имав за работа”.
c. Побарајте детето да седне до родителот за да поразговараат за нешто.
Зборувајте со јасен и смирен глас.
d. Објаснете дека детето прекршило домашно правило: „Тешко ти беше да
го следиш домашното правило да дојдеш дома пред да се стемни”.
e. Објаснете зашто е ова важно домашно правило: „Опасно е на улица кога
ќе се стемни и затоа е важно да си дома каде што е сигурно”.
f. Објаснете ја последицата за прекршување на домашното правило: „Ако
си надвор кога ќе се стемни, не може да си играш со другарите следниот
ден”.
g. Родителите исто може да испланираат награда за следење на
домашното правило: „Ако го следиш ова правило секој ден неделава,
тогаш ќе правиме заедно нешто интересно викендов”.
h. Предвидете и дека детето нема да има потреба од оваа последица: „Ти
си така големо момче и мислам дека ќе можеш да се придржуваш до ова
домашно правило”.
i.

Заблагодарете му се на детето што е послушно (ако тоа е случајот).

5. Направете една вежба во голема група и потоа дозволете на родителите да
вежбаат во парови додека ги поддржувате.
6. Побарајте фидбек и ако има прашања по вежбата.
Забелешка: Сетете се да одите со темпото на родителите!
Можете да ги повторите групните вежби колку и да е потребно за да се
осигурате дека сите ги разбираат чекорите пред да продолжите.

18

АКТИВНОСТ – ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА ОДНЕСУВАЊАТА И НИВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ
Оваа активност им помага на родителите да ги идентификуваат специфичните
однесувања и соодветните последици кои можат да ги користат со нивните деца:
1. Навратете се на листата на проблематични однесувања.
2. Прашајте ги родителите дали има дополнителни однесувања кои би сакале да
ги додадат.
3. Дискутирајте кои однесувања би биле соодветни за примена на последиците.
4. Ставете „П” до секое однесување кое би било соодветно за последица.
5. Родителите предлагаат последици за однесувањата.
6. ЗАБЕЛЕШКА: Ставете ѕвездичка до однесувањето кое е агресивно или
деструктивно (пр. Удирање на брат/сестра). Овие однесувања имаат
специфични последици (Смирување) и за нив ќе зборуваме во следната сесија.
7. Повторете ги советите за последици.
ПОВТОРУВАЊЕ - СОВЕТИ ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ
Повторете ги следните насоки за користење на последиците:
§

Идентификувајте го однесувањето за кое ќе примените последица. Ова би
требало веќе да биде домашно правило.

§

Секогаш кога е возможно изберете последица која е поврзана со однесувањето.

§

Бидете сигурни дека последицата ќе соодветствува со возраста на вашето дете
и дека не е премногу тешка.

§

Како што се пофалбите и наградите давани веднаш по однесувањето,
последиците исто се даваат што е можно побрзо.

§

Бидете сигурни дека можете да се придржите до последицата.

§

Секогаш кога е можно однапред кажете му на вашето дете за последицата.

§

Кога се користат последици за не следење на инструкциите:
o Кога ја давате инструкцијата, сетете се да ги користите составните
делови за давање јасни и позитивни инструкции.
o Ако инструкцијата не се следи по 5 сек, треба да биде повторена со
додавање на „ако не го направиш ова.... (последица)”.
o Сетете се да ги користите истите зборови и да зборувате смирено, јасно и
сигурно во случај детето да не обрнало внимание првиот пат.
o Ако детето одбие да ја следи инструкцијата, почекајте уште 5 сек.
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o Ако детето сеуште не ја следи инструкцијата кажете: „Бидејќи не ја
послуша мојата инструкција............... (последица)”.
o Ова треба да го кажете само еднаш, со сигурен глас. Сетете се на
стратегиите за смирување.
§

Користете пријателски глас и обидете се да останете смирени кога давате
последица.

§

Сетете се дека последиците не се казни. Тие ги учат децата на одговорност
за нивните активности.

ДОМАШНИ АКТИВНОСТИ
Ова е она што ќе го правите дома за да направите разлика!
Оваа недела родителите треба да се фокусираат на зајакнување на темелите на Куќата
на поддршка со многу време Лице во лице, Пофалби и Награди. Тие исто така би
требале да вежбаат давање на позитивни и специфични инструкции на нивните деца.
Родителите исто така би требале да се подготвени да користат последици за не
следење на инструкции и да ги дискутираат можните последици И награди за ЕДНО
домашно правило со кое детето имало особена потешкотија да го следи.
Нови домашни активности:
§

Избегнување на последици. Обидете се да избегнете користење на последици
со тоа што ќе им помогнете на децата да се однесуваат добро.

§

Последици за одбивање на следење на инструкциите:
o Бидете подготвени да користите последица кога вашето дете одбива да
ја следи инструкцијата.
o Размислете однапред за можните реални, соодветни и брзи последици
кои би можеле да се применат ако вашето дете одбие да ги следи
инструкциите.
o Пофалете го вашето дете ако тој/таа ја следи инструкцијата.

§

Последици за не следење на домашните правила:
o Разговарајте со вашето дете за ЕДНО постојано проблематично
домашно правило.
o Следете ги чекорите кои ги вежбавте во сесијата и продискутирајте ја
можната последица И награда поврзана со тоа правило.
o Бидете подготвени да се придржувате до последицата ако вашето дете
го прекршува правилото.
o Користете голем број пофалби и награди кога вашето дете го следи
правилото.
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§

Продолжете да применувате игнорирање за однесување кое бара негативно
внимание и премногу барања. Можете да започнете да игнорирате ново
однесување ако она кое го избравте минатата сесија престанало или се има
намалено и само ако давате позитивно внимание за спротивно добро
однесување.

§

Поминете барем 5 минути Лице во лице со вашето дете.

Домашни активности во тек:
§

Пренасочете го вашето дете од негативно во позитивно однесување.

§

Придржувајте се до домашните правила и засилувајте ги со пофалби и
награди.

§

Обидете се да имате барем еден оброк заедно како семејство.

§

Обидете се да воспоставите редовна рутина за одење во кревет за вашето
дете, како што е миење раце и заби, облекување пижами, време за приказни и
спиење.

§

Продолжете да го намалувате бројот на инструкции кои ги давате на вашето
дете и осигурајте се дека инструкциите се специфични, позитивни и реални.

§

Продолжете да го фалите и да применувате едноставни награди со вашето
дете, со вас и семејството!

§

Продолжете да Кажувате што гледате, на јазик разбирлив за вашето дете.

§

Вежбајте Зборување за чувствата за емоциите на детето најмалку 3 пати
дневно.

§

Правете нешто забавно и грижливо за себе.

§

Правете физичка вежба секое утро и телесна релаксација секоја ноќ.

§

Сретнете се или стапете во контакт со вашиот РДЗ партнер еднаш во тек
на неделата.
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ЗАТВОРАЊЕ
КРУГ НА КОМПЛИМЕНТИ
Родителите се пофалуваат еден со друг во круг. Родителите наоѓаат партнер седнат до
нив. Прво, секој упатува комплимент на партнерот. Потоа, секој си се пофалува себе си.
Охрабрете ги учесниците да прават контакт со очи и да го користат името на лицето на
кое му упатуваат комплимент.
Комплиментите може да бидат за било што, се додека се искрени. Родителите треба
да се погрижат пофалбите да се специфични, непосредни и ентузијастични.
ТЕЛЕСНА РЕЛАКСАЦИЈА
Водете 3-минутна телесна релаксација на крајот на сесијата.
ЕМОЦИОНАЛНО ОДЈАВУВАЊЕ
Водете ги родителите во емоционално одјавување. Моделирајте го преку опис на
нивната емоција, каде ја чувствуваат во нивното тело и кои мисли се поврзани со неа.
На пример: „Се чувствувам среќен. Среќата ми е во очите. Среќен сум дека бев
присутен на сесијата”.
Заблагодарете им се и пофалете ги родителите за нивното присуство на
сесијата!
Забелешка: Заблагодарете им се и пофалете ги родителите за посветеноста на
работата во целата сесија.
Ова беше особено напорна сесија и заслужува пофалба.
Може и да испланирате награда како колачи или некој друг десерт.
Исто така потчукнете се по рамо и пофалете се самите себе за напорната работа во
фацилитирање на сесијата!

22

СМС ПОТСЕТНИК
Да се испрати помеѓу сесии.
Потсетник 1:
Да се испрати на денот на сесијата
Благодарам што дојдовте на сесијата денес. Ни беше многу драго што ве видовме! Ве
молиме запомнете дека последиците треба да се специфични, реални и брзи. Мора да
сте во состојба да се придржувате до крај кон последиците кога и да ги дадете! Ви
благодарам, (име на фацилитаторите).
Потсетник 2:
Здраво! Запомнете да му го соопштите на вашето дете предупредувањето пред да му
ја соопштите последицата за не следење на инструкциите. Тоа му дозволува да избере
да се однесува добро и го држи во сјајот на Позитивното внимание. Ви благодарам,
(име на фацилитаторите).
Потсетник 3:
Здраво! Каква ви е неделата до сега? Фала ви за напорната работа како родител.
Направете пауза за да си одадете признание на себе си и на вашата посветеност да
изградите силна Куќа на поддршка за вашето дете. Потоа наградете се правејќи нешто
што сакате! (име на фацилитаторите).
Потсетник 4:
Здраво! Сетете се дека она што го правите дома ја прави разликата. Продолжете да
минувате време лице во лице со вашето дете по 5 минути дневно. Исто така
продолжете да се придржувате до вашите домашни правила и рутини. Тие му
помагаат на вашето дете да се чувствува сакано, сигурно и безбедно! (име на
фацилитаторите).
Потсетник 5:
Здраво! Како ви оди неделата? Дали разговаравте со вашето дете за последиците и
наградите за ЕДНО домашно правило кое има тешкотија да го следи? Ако се соочувате
со предизвици, запишете ги и ќе ги дискутираме на следната сесија. Ви благодарам,
(име на фацилитаторите).
Потсетник 6:
Пратете го ден пред следната сесија
Здраво! Ве потсетуваме дека Сесија 10 од ПЦЗ Деца програмата ќе се одржи на
(вметнете време и место). Со нетрпение ве очекуваме! Не заборавајте да го донесете
вашиот прирачник. Ви благодариме, (име на фацилитаторите).
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СЕСИЈА 10: СМИРУВАЊЕ НА АГРЕСИВНИ ОДНЕСУВАЊА
ЦЕЛ

§

ГРАДБЕНИ
ЕЛЕМЕНТИ

§
§
§
§
§

МАТЕРИЈАЛИ

§
§
§

ПОДГОТОВКА

§
§
§

ДОБРЕДОЈДЕ
(10 мин)

ДИСКУСИЈА ЗА
ДОМАШНИТЕ
АКТИВНОСТИ
(40 мин)

§
§
§
§
§

§
§
§

ГЛАВНА ЛЕКЦИЈА:
(25 мин)
СМИРУВАЊЕ НА
АГРЕСИВНИ
ОДНЕСУВАЊА

§
§
§
§
§
§
§

ГЛАВНА ЛЕКЦИЈА:
(15 мин)
ОБЈАСНУВАЊЕ НА
СМИРУВАЊЕТО
НА ВАШЕТО ДЕТЕ

§
§
§
§

Користење на смирување како последица на детско
агресивно однесувања.
Смирувањето му дава на детето шанса да се смири.
Смирувањето мора однапред да му се објасни на детето.
Смирувањето е форма на игнорирање а не казна.
Смирувањето е како Паузирање и треба да трае 5 мин или
помалку.
Смирувањето завршува кога детето е пофалено за првото
позитивно однесување по смирувањето.
Список за присуство, картички со имиња, флипчарт.
Храна и пијалок за паузата.
Прирачник за родители, Илустрирани приказни и
Формулари за евалуација.
Закачете ги листовите од минатата сесија.
Подгответе ја паузата.
Добредојде за групата, пофалете ги и заблагодарете се за
нивното доаѓање.
Направете пауза.
Емоционална проверка.
Покажете го групниот прогрес на Куќата на поддршка.
Физичка вежба.
Потсетете ги родителите на главните домашни активности
(последици за не следење на инструкции и домашни
правила).
Замолете ги родителите да споделат важни моменти и
проблеми.
Дискутирајте ги решенијата за проблемите и вежбајте.
Прашајте ги за РДЗ партнерите.
ПАУЗА (10 мин)
Илустрирана приказна: Вовед во смирување.
Дискусија: Совети за користење на смирување.
Групна вежба 1: Смирување со послушно дете.
Илустрирана приказна: Кога вашето дете одбива да се
смири.
Групна вежба 2: Кога детето одбива да се смири.
Групна вежба 3: Кога детето го напушта смирувањето
порано.
Групна вежба 4: Кога детето добива последица за одбивање
да се смири.
Илустрирана приказна: Објаснување на смирувањето.
Дискусија: Совети за воведување на смирување.
Групна вежба: Објаснување на смирувањето на вашето
дете.
Дискусија: Златни правила за смирување.
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ДОМАШНИ
АКТИВНОСТИ
(10 мин)

§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
ЗАТВОРАЊЕ
(10 мин)

§
§
§
§
§
§
§

Дискутирајте ја стратегијата за смирување со другите
возрасни во домот.
Воведете го смирувањето на вашето дете и испробајте го.
Користете го смирувањето САМО за ЕДНО однесување кое
ќе го вежбате.
Поминете најмалку 5 мин Еден на еден со вашето дете.
Користете предупредувања и/или последици ако вашето
дете не соработува околу инструкциите или домашни
правила.
Ако е потребно, користете игнорирање за 1 додатно
проблематично однесување.
Користете ја стратегијата за смирување кога го игнорирате
вашето дете.
Обидете се да го пренасочите вашето дете кон позитивни
однесувања пред негативните да почнат.
Бидете доследни со вашите домашни правила и рутини.
Имајте заеднички оброк како семејство и редовно време за
спиење за вашето дете.
Продолжете да го смалувате бројот на инструкции што ги
давате на вашето дете и направете ги позитивни,
специфични и реални.
Користете пофалби и награди да охрабрите позитивни
однесувања.
Користете зборови да опишете чувства и активности.
Направете пауза кога сте под стрес или лути.
Физичка вежба и телесна релаксација.
Направете нешто убаво за себе!
Сретнете се или контактирајте го вашиот РДЗ партнер
еднаш во текот на неделата.
Планирање на прослава.
Повторете ги поминатите теми.
Потсетете ги родителите за следната сесија и домашните
активности.
Круг на комплименти.
Телесна релаксација.
Емоционална одјава.
Заблагодарување и пофалба за родителите.
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БЕЛЕШКИ ЗА СЕСИЈА 10
(Прочитајте за себе си во подготовка за спроведување на Сесија 10.)
Сесијата 10 ги воведува родителите во нова стратегија која може да ја користат за
справување со агресивното однесување на нивните деца – Смирување.
СМИРУВАЊЕ КАКО ПОСЛЕДИЦА ЗА АГРЕСИВНО ОДНЕСУВАЊЕ
Понекогаш децата губат контрола на нивните емоции и се однесуваат на агресивен или
опасен начин. Ова често се случува кога децата не се во можност да комуницираат како се
чувствуваат ИЛИ имаат видено други како се однесуваат на насилен начин за нешто што не
сакаат и имаат научено дека ова е правилна реакција.
На пример, детето може да се налути на братот/сестрата или на родителот и да реагира
агресивно со удирање или клоцање. Или децата може да се занесат во некоја активност и
треба да се смират инаку ќе се повредат (или ќе повредат друг).
Иако родителите може да применат последица за ваквите однесувања, како на пр. да ја
прекинат играта или да ја одземат играчката, тие исто така можат да го отстранат детето од
ситуацијата и да му дадат можност да се смири.
Ова се нарекува Смирување.
Смирувањето е многу слично со Паузирањето што родителите го прават за да си помогнат
себеси да се смират и да ги регулираат своите емоции.
Ова воглавно се применува на деца на возраст од 4 години и повеќе. Кај помладите деца
треба да им се одвлече вниманието, да се пренасочат кон позитивно однесување и/или да
се игнорираат (видете ја Сесијата 7 и 8).
Смирувањата се можности за да се смират. Тие не се казна.
Сите понекогаш губат контрола. Помага да го гледаме смирувањето како прилика за детето
да направи пауза, да се смири и да рефлектира за своите активности.
Исто како што ние треба да направиме пауза кога сме под стрес или лути, така и нашите деца
кога стануваат агресивни, деструктивни или прават нешто опасно.
Смирувањето треба да се користи само при агресивно и опасно однесување, а кое е веќе
домашно правило.
На пример, детето може да добие Смирување ако постои семејно правило да се игра нежно
со другите, а детето го удира братот/сестрата, родителот или друга личност.
Родителите треба да ги следат правилата на Смирување прецизно и постојано.
Ако родителите користат смирување правилно и постојано, може да видат многу позитивно
подобрување за една недела по воспоставување на рутината за смирување.
Ако не се конзистентни или неправилно се користи смирувањето, нема да ги видат
придобивките од смирувањето и проблематичните однесувања ќе продолжат.
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Родителите исто така често го користат смирувањето секој пат кога детето е непослушно. Ова
е природен одговор кога се учи нова вештина. Но, ова не е начинот на кој функционира
смирувањето.
Би требало да ги потсетите родителите да го користат смирувањето за ЕДНО специфично
однесување за кое претходно дискутирале со нивното дете.
Детето мора да знае дека тоа однесување ќе резултира со смирување.
Нагласи го Сонцето на позитивното внимание!!!!
Исто така важно е родителите редовно да ги пофалат децата за позитивните однесувања.
Би требало да ги потсетите родителите дека при справување со проблематично однесување
на нивните деца, тие треба да бидат сигурни дека внимаваат на позитивното однесување
четири пати почесто споредено со проблематичното однесување.
Вториот важен елемент е да се биде постојан во справувањето и со позитивното и со
проблематичното однесување.
Ова значи дека кога детето ќе заборави на домашното правило или не е послушно, мора да
се одговори секој пат на ист начин.
Ова е најдобар и најбрз начин да му се помогне на детето да научи. Истиот принцип се
употребува при примена на позитивно внимание за позитивно однесување.
На крај, треба да ги потсетите родителите дека колку повеќе зборуваат за чувствата на
детето, толку по способни ќе бидат децата да зборуваат како се чувствуваат наместо да
реагираат насилно во ситуации кои не им се допаѓаат.
Можеби ќе сакате да се навратите на некои од главните принципи од сесијата за Именување
на чувствата за да ја подвлечете важноста од помагањето на децата да разговараат за
нивните чувства.
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ДОБРЕДОЈДЕ
НАПРАВЕТЕ ПАУЗА
На почетокот на Сесија 10, треба да направите пауза со родителите. Може да ја направите
кратка (околу 1 мин):
§

Затворете ги очите.

§

Фокусирајте се на мислите, чувствата и телесните сензации (15 сек).

§

Фокусирајте се на дишењето (30 сек).

§

Проширете го фокусот кон целото тело и на звуците (15 сек).

§

Отворете ги очите.

Ова ќе им помогне да се чувствуваат поудобно со активноста и да можат да ја прават сами.
ЕМОЦИОНАЛНА ПРОВЕРКА
Поканете ги родителите да споделат во круг како се чувствуваат ова утро. Родителите треба
да ја опишат емоцијата, каде ја чувствуваат во телото и кои мисли се поврзани со неа.
Пример: „Анксиозен сум. Го чувствувам во рамениците. Загрижен сум дека ќе немам
доволно пари месецов за храна” или „Возбуден сум. Го чувствувам во градите. Купувам нов
кревет”.
КУЌА ЗА ПОДДРШКА
Покажете им го на родителите нивниот прогрес во градењето на Куќа за поддршка.
Тие продолжуваат со сламениот покрив на Куќата за поддршка, учејќи нови стратегии како
да се справат со проблематичните однесувања.
Подвлечете дека родителите треба да продолжат да го зацврстуваат ѕидот на куќата со
Време поминато Еден на еден, Кажи што гледаш, Зборување за чувствата, Пофалба и
Награда.
Сонцето на позитивно внимание е добар потсетник дека позитивното внимание кон
децата ќе ја зацврсти основата и ќе ја зајакне Куќата за поддршка.
ФИЗИЧКА ВЕЖБА
Побарајте еден родител да волонтира во водење на вежбата. Дадете поддршка и
охрабрување и дадете убава награда со ентузијастична пофалба за храбриот волонтер!
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ДИСКУСИЈА ЗА ДОМАШНИТЕ АКТИВНОСТИ
Фацилитирајте дискусија за домашните активности од минатата сесија за последиците.
Повторете ги советите за последиците од претходната сесија за да се потсетите на главните
составни делови кои се користат при примена на последиците за не следење на
инструкциите и домашните правила.
Важно е да бидете сигурни дека родителите се обиделе да го избегнат користењето на
последиците на прво место (т.е. предупредување или позитивна инструкција).
Исто така би требало да им помогнете на родителите да бидат свесни кога некоја последица
може да е нереална во зависност од развојната фаза и возраста на детето.
Бидете сигурни дека родителите се постојани и се придржуваат до последиците.
На крај, прашајте ги родителите дали имаат некое позитивно искуство од времето поминато
Еден на еден со нивното дете за да се сетат да продолжат да ги зацврстуваат ѕидовите на
Куќата на поддршка.
Клучни точки кои треба да се имаат на ум:
•

Дали родителите се обидуваат да го избегнат користењето на последици со
пренасочување и/или да делуваат пред децата да почнат да се однесуваат негативно?

•

Дали родителите им даваат на децата избор да послушаат (пр. Предупредување)
пред да дадат последица за не следење на инструкции? Што точно кажуваат? Можете
да ги замолите да покажат со тоа што ќе се свртат кон другиот родител и ќе се
преправаат дека зборуваат со нивното дете.

•

Дали последицата била соодветна за возраста и развојното ниво на детето? Дали
последицата била поврзана со однесувањето? Дали родителите се придржувале до
последиците?

•

Дали родителите разговарале со нивните деца за последиците и наградите за ЕДНО
домашно правило што имале потешкотија да го следат?

•

Дали родителите користат игнорирање за однесување за кое тоа би функционирало
(пр. Плачење, тантруми или друго однесување кое бара негативно внимание или е
побарувачко)?

•

Дали родителите посветуваат доволно време во поддршка на позитивните, спротивни
на овие однесувања, со доволно пофалби и награди?

•

Дали некој има потреба од дополнителна поддршка? За дополнителна поддршка
можете да направите играње на улоги или домашна посета.
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Можни прашања за дискусија за домашните активности во сесија 10:
Пред водењето на широка групна дискусија, можеби ќе сакате да им дозволите на
родителите прво кратко да споделат во парови, за да им помогнете да се сетат што се
случувало помеѓу сесиите.
1. Кој може да сподели искуство каде користел предупредување и/или последица кога
детето не следело инструкции? Која беше инструкцијата? Која беше последицата?
Како испадна сето тоа?
2. Кој може да сподели искуство во кое сте можеле однапред да размислите и да
избегнете ситуација во која вашето дете можело да се однесува негативно? Која
стратегија ја користевте?
(Белешка за фацилитаторот: Треба да дадете доволно пофалби за било кој пример на
проактивно родителство!)
3. Кој може да сподели искуство во кое сте ги дискутирале можните последици и
награди за домашно правило со кои вашето дете има потешкотија да го следи? Која
беше последицата? Која беше реакцијата на вашето дете? Дали ова му помогна на
детето да го следи правилото? Дали успеавте да се придржувате до последицата ако
детето не го следеше правилото?
(Белешка до фацилитаторот: Треба да се осигурате дека родителите работеле на
истото домашно правило кое го избрале минатата сесија)
4. Дали сте спремни да продолжите со вежбање на пренасочување, оттргнување и/или
игнорирање на вашето дете кога детето бара внимание за негативното однесување?
5. Дали некој сака да сподели искуство кое го имал додека си играле, го фалеле,
наградувале или давале инструкции на своето дете?

ПАУЗА
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ГЛАВНА ЛЕКЦИЈА: КОРИСТЕЊЕ НА СМИРУВАЊЕ КАКО ПОСЛЕДИЦА ЗА
АГРЕСИВНО ОДНЕСУВАЊЕ
ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 29 – Воведување на смирување...
Користете ја оваа приказна да ги воведете родителите во смирувањето како стратегија која
се користи кога нивните деца ги прекршуваат домашни правила во врска со агресивно или
деструктивно однесување.

Прашања за илустрираната приказна:
•

Дали може однесувањето на Алек да се игнорира?

•

Како мајка му на Алек му кажува за смирувањето?

•

Што е ефикасно во примената на смирувањето од страна на мајката на Алекс?

•

Што таа прави за да се одржи смирена?

•

Што можете вие да направите за да го игнорирате вашето дете за време на
смирувањето?
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ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Обидете се да одбегнувате да ги дисциплинирате вашите деца делувајќи
пред негативното однесување да се случи.
Смирувањето е можност за детето да се смири од кога ќе го прекрши
домашното правило за агресивно однесување.
Потсетете го детето дека смирувањето е последица за не следење на домашното
правило, пред да му кажете дека треба да се смири.
„Правилото е... Го прекрши правилото. Смири се“.
За родителот смирувањето завршува само по пофалбата
за следното позитивно однесување.
Родителите треба да останат смирени кога им кажуваат на децата дека треба да се
смират.

ДИСКУСИЈА – СОВЕТИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СМИРУВАЊЕ
Користејќи ја горенаведената приказна како пример, прочитајте ги „Советите за користење
на смирување за прекршување на правило“.
Советите за користење на смирување за прекршување на правило:
1. Смирувањето се користи за прекршување на домашно правило во форма на
агресивно или деструктивно однесување.
2. Проблеми со другите правила, како заборавање да користат пријателски зборови или
љубезно прашување за нешто, може често да се решат со нежно потсетување и
промовирање на позитивното однесување.
На пример: „Сети се да користиш пријателски зборови“, што секако треба да се
пофали кога детето ќе се сети да ги користи. Ако детето удри брат/сестра или
прекрши важно правило, мора веднаш да му се каже „Го заборави правилото, треба
да прифатиш смирување“.
3. Како и со други последици за домашни правила, децата не добиваат предупредување
за прекршување на домашното правило како кај агресивното однесување.
4. Откако детето е во смирување, родителите треба да го игнорираат детето не повеќе
од 4 минути освен ако детето сеуште не е мирно.
5. За време на смирувањето родителите треба да останат блиску до детето со што
детето ќе биде надгледувано. Ова значи дека смирувачкото столче/ чергиче може да
се премести каде и да е родителот во домот. Родителите може да продолжат со
активностите кои ги правеле или и да превземат смирување за самите нив.
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6. Вашето дете мора да е смирено пред да се напушти мирувањето. Ако детето не е
смирено, мирувањето продолжува се додека тоа не е смирено најмалку 30 сек итн.
7. Кога ќе заврши мирувањето, вклучете го детето во позитивна активност. Пофалете го
неговото прво позитивно однесување!
8. Смирувањето е за деца на возраст од 4 години и повеќе. Помалите деца обично
можат да се менаџираат со пренасочување или одвлекување.
9. Кога ќе заврши мирувањето, фокусирајте се на сегашниот момент со пофалба на
следното позитивно однесување наместо да го потсетувате детето зашто било на
мирување.
ГРУПНИ ВЕЖБИ СО СМИРУВАЊЕ
Овие групни вежби треба да се прават во парови пред целата група за да бидете сигурни
дека родителите правилно ги прават.
Тие се градат со истите чекори опфатени во предходната сесија за користење на
предупредувања и последици за не следење на инструкција. Во овој случај, инструкција е да
се воведе смирување.
ГРУПНА ВЕЖБА 1: СМИРУВАЊЕ СО ПОСЛУШНО ДЕТЕ
Во оваа групна вежба детето оди да мирува веднаш.
1. Детето го прекршува правилото (пр. Удира брат/сестра).
2. Родителот вели „Имаме правило (пр. Правилото дома е убаво да си игра со братот)“.
3. „Ти го прекрши правилото“.
4. „Треба да седнеш на килимот (или стол) за смирување и да мируваш 4 минути“.
5. Родителот може паузира додека детето мирува или да се бави со потивка активност
во близина на детето.
6. Родителот му кажува на детето кога мирувањето завршило.
7. Родителот го пофалува првото позитивно однесување на детето (може да му даде
опции на детето за нешто да прави).
8. Обезбедете доволно поддршка и охрабрување додека родителите вежбаат.
Потсетете ги родителите да ги користат сопствените техники за смирување.
Забелешка: Секој родител треба да има можноста ова да го вежба
пред да продолжи со следната активност.
За да заштедите на време исто така можете со вашиот ко-фацилитатор да ја
поделите групата на две половини.

10

ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 30 – Кога детето одбива да го примени смирувањето...
Оваа илустрирана приказна покажува пример за тоа што може родителот да направи кога
детето одбива да го примени смирувањето. Ова се случува често кога детето е пркосно,
напнато или непослушно.

ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Дадете му избор на детето: да мирува или последица.
Испланирајте ја последицата однапред и осигурајте се дека можете да се придржите
до неа.
Последиците треба да се поврзани со однесувањето.
По смирувањето, вклучете го детето во позитивно однесување и пофалете го за тоа.
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ГРУПНА ВЕЖБА 2 – КОГА ДЕТЕТО ОДБИВА ДА МИРУВА
Овие групни вежби треба да ги направите во голема група со различни парови на родители
наместо во мали групи.
Во оваа групна вежба, детето првично одбива да мирува но подоцна мирува од кога ќе
добие предупредување за последица.
1. Размислете за можни последици кои родителите може да ги користат кога детето
одбива да мирува или си оди прерано.
2. Овие последици треба да се извршат веднаш, на краток рок и да се реалистични за да
родителите можат да се придржат кон нив (пр. Ќе се гледа тв 15 минути помалку
вечер).
3. Напишете ги последиците на флипчартот.
4. Родителите вежбаат со Дете кое вели „Не!“ кога му е кажано да мирува.
5. Родителите треба да му дадат на детето избор: „Можеш да одиш да седиш мирен или
...(последица)“.
6. Детето го слуша Родителот од кога му е даден изборот за мирување или последица.
7. Дискусија за како се одвивало сценариото за Родител и Дете улогите.
ГРУПНА ВЕЖБА 3 – КОГА ДЕТЕТО СИ ОДИ ПОРАНО ОД МИРУВАЊЕ
Во оваа групна вежба, детето го напушта мирувањето порано но се враќа на мирувањето по
добивање на предупредување за последица.
1. Родителите вежбаат со детето кое го напушта мирувањето порано.
2. Родителите треба да му дадат на детето избор да се врати на мирување или ќе следи
последица.
3. „Или ќе се вратиш да седиш мирен на столот или .... (последица)“.
4. Детето го слуша Родителот од кога му е даден изборот за мирување или последица.
5. Дискусија за како се одвивало сето тоа за родителот и детето.
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ГРУПНА ВЕЖБА 4 – КОГА ДЕТЕТО ОДБИВА ДА МИРУВА И ДОБИВА ПОСЛЕДИЦА
Во оваа групна вежба, детето одбива да оди на мирување и продожува да одбива од кога му
е дадено предупредување за последица и затоа добива последица.
1. Треба да го одглумите Детето во оваа групна вежба, со ко-фацилитаторот кој ќе дава
поддршка на Родителот.
2. Побарајте сценарио од родителите (пр. Удирање на помал брат).
3. Детето прекршува домашно правило за агресивно или опасно однесување.
4. Ако однесувањето е агресивно или опасно, родителот вели „оди да мируваш“.
5. Детето вели „Не“.
6. Родителот треба да му даде на детето избор: „Можеш да одиш да мируваш или ...
(последица)“.
7. Детето повторно вели „Не“.
8. Родителот дава последица: „Зашто не одиш да мируваш, сега ... (пр. Ќе гледаш 15 мин
помалку телевизија вечер)“.
9. Детето плаче, родителот игнорира.
Забелешка: Сетете се да движите со темпото на родителите!
Можете да ги повторите овие групни вежби колку и да е потребно за да се осигурате
дека сите ги разбираат пред да продолжите.
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ПОВТОРУВАЊЕ – СОВЕТИ КОГА ДЕТЕТО ОДБИВА ДА МИРУВА ИЛИ ГО НАПУШТА
МИРУВАЊЕТО ПОРАНО
§

Дадете ја инстуркцијата за мирување.

§

Ако не послуша, дадете му избор на детето да мирува или да се соочи со последица.
На пример: „Ако не одиш да мируваш, тогаш не може да си играш со играчките
вечер“.

§

Испланирајте последица однапред која можете да ја дадете, по можност некоја која
може веднаш да се спроведе, како губење на пола час играње (но не време поминато
Еден-на-еден!).

§

Осигурајте се дека ќе се придржувате до последицата.

§

Кога е дадена последицата, нема потреба од мирување.

§

Од кога детето изгубило важна активност еднаш, обично тоа ќе послуша да оди да
мирува следниот пат кога ќе му е побарано.

§

Мирувањето не е завршено додека не му дадете пофалба на детето за следното
позитивно однесување или да следење на претходната инструкција.

§

Сетете се на Свелина од позитивно внимание.

ГЛАВНА ЛЕКЦИЈА – ОБЈАСНУВАЊЕ НА МИРУВАЊЕ НА ВАШЕТО ДЕТЕ
Важно е родителите да ги разберат чекорите во објаснување на мирувањето на детето пред
да почнат да ги практикуваат!
Во овој дел од сесијата, ќе им помогнете на родителите да научат како да го воведат
мирувањето на децата. Ова е многу слично со активноста во претходната сесија, кога
родителите ги дискутираа последиците за прекршување на домашно правило.
1. Разговарајте за илустрираната приказна која ја покажува мајка му на Давид како му го
објаснува мирувањето на детето.
2. Прочитајте ги Советите за објаснување на мирувањето со цел да ги зацврстите
лекциите од приказната.
3. Идентификувајте ги специфичните однесувања/ однесување на секој родител кои би
биле соодветни за мирување.
4. Вежбајте го објаснувањето на мирување како група и во парови.
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 31 – Објаснување на мирување...
Прочитајте ја илустрираната приказна и извлечете ги главните составни делови за како да се
воведе мирувањето на деца.
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ДИСКУСИЈА – СОВЕТИ ЗА ОБЈАСНУВАЊЕ НА МИРУВАЊЕ
Користете ја горенаведената приказна за да ги идентификувате чекорите за како да го
објасните мирувањето на деца:
§

Важно е родителите да им го објаснат мирувањето на децата пред да го практикуваат.

§

Најдете време кога детето е смирено. Ова не треба да е кога детето е непослушно.

§

Објаснете му на детето дека има проблем со одредено домашно правило. Кажете му
на детето дека можете заедно да работите за да успее да се справи на различен
начин.

§

Објаснете како функционира мирувањето. Кажете му на детето дека мирувањето се
користи како последица за специфично домашно правило (пр. Заборавање да се игра
ненасилно со братот).

§

Разговарајте со детето каде ќе се одвива мирувањето. Обично стол или чергиче или
ќоше во собата би било доволно. Можете и заедно да одлучите.

§

Треба да сте во истата соба со детето за време на мирувањето за да го надгледувате,
особено ако е надвор од контрола. Можете да го однесете столот или чергичето
околу домот за да е блиску.

§

Кажете му на детето колку долго ќе трае мирувањето. Не треба да е подолго од 4
мин.

§

Кажете му на детето дека ќе му е од помош да мирува.

§

Дајте му на детето можност да вежбате заедно, за да знае што да очекува подоцна.

§

Осигурајте го детето дека не мислите за мирувањето дека ќе биде користено често
затоа што мислите дека детето е послушно.

§

Пофалете го детето за тоа што слуша и работи напорно за да е послушно.

§

Предвидете го успехот!
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ГРУПНА ВЕЖБА – ОБЈАСНУВАЊЕ НА МИРУВАЊЕТО
Родителите вежбаат да им го објаснат мирувањето на децата:
1. Родителите избираат ЕДНО агресивно или деструктивно однесување со кое ќе
работат во текот на неделата. Ова однесување мора да е домашно правило.
2. Напишете ги овие однесувања на флипчарт или во тетратка за да се сетите да ги
проверите со родителите на почетокот во Сесија 11.
3. Направете голема групна вежба со родител кој му го објаснува мирувањето на детето.
Користете ги советите кои ги идентификувавте со родителите од приказна 32.
4. Давајте доволно поддршка додека родителите вежбаат. Можете да ја стопирате
групната работа за да ги потсетите на главните принципи на објаснување на
мирување.
5. Многу е важно да можат ова да го изведат точно.
6. Вежбајте во парови.
7. Групен фидбек и прашања.
Забелешка: Иако се фокусирате на едно дете по родител за време на програмата,
родителите може да имаат повеќе деца кои имаат порблематично однесување.
Важно е родителите да го објаснат мирувањето на секое дете посебно и да се осигураат дека
детето разбира дека мирувањето е поврзано со прекршување на специфично домашно
правило пред родителите да го користат.
Родителите исто може да сугерираат однесувања кои се несоодветни за мирување затоа што
може да бидат игнорирани (пр. Плачење или озборување) или имаат потреба од друг вид на
последица (пр. Враќање дома доцна или не извршување обврски). Важно е да се осигураjте
дека родителите идентификуваат однесување кое ќе функционира со мирување.
Исто е важно децата да знаат дека мирувањето не е казна, туку можност да се смират и да
научат дека има последици за прекршување на правила за агресивно, деструктивно или
опасно однесување.
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ЗЛАТНИ ПРАВИЛА НА МИРУВАЊЕ
Овие златни правила се во Прирачникот за родители. Ако има време, можете да ги
прочитате со родителите и да прашате дали има прашања.
Постојат неколку работи кои се потребни за мирувањето да функционира. Ако ги следите
инструкциите точно, ќе бидете ефективни во справувањето со однесувањето на детето.
1. Мора да се осигурате дека го учите детето на однесувања кои се потребни за да се
избегне мирувањето.
2. На пример, давањето пофалби за детето кога следи инструкции или дели играчки или
игра пријателски со сиблинзите. На детето треба да му е споделено во смирено
време за планот на мирување и мора тоа да е воведено како идеја од помош за
решавање проблем.
3. Мирувањето мора да се случи секој пат кога детето заборава домашно правило.
4. Кога детето мора да мирува, обидете се за зборите и делувате на смирен начин.
5. Едноставно кажете му на детето дека го заборавило домашното правило и мора да
мирува.
6. За мирувањето нема предупредување. Само кажете ја причината и кажете дека е
време за мирување.
7. Мирувањето треба да е на конкретно место. Стол, чергиче или ќоше во соба е
соодветно. Собата на детето обично не е добро место, затоа што е полно со
интересни работи за детето.
8. Кога прв пат ќе користите мирување, особено ако детето не е послушно и не се
придржува, можете да кажете „Сети се дека мирувањето почнува во моментот кога
ќе седнеш мирно“.
9. Игнорирајте го детето за време на мирувањето. Игнорирајте и ветувања или закани се
додека периодот за мирување не завршил.
10. Кога детето е на мирување, тоа не треба да има физички, вербален или визуелен
контакт со никој. Ова значи дека што и да прави детето треба да е игнорирано.
11. Мирувањето треба да трае 4 минути или помалку.
12. Детето мора да е мирно најмалку 30 секунди за да може мирувањето да заврши.
13. Родителот одлучува кога мирувањето ќе заврши. Детето не смее да го напушти
местото за мирување ако се непослушни кога времето ќе истече.
14. Ако го користите мирувањето редовно за истиот проблем неколку недели, навратете
се на чекорите за мирување затоа што може да значи дека не функционира.
15. Практикувајте го мирувањето само со по еден проблем. САМО КОГА ПРОБЛЕМОТ КОЈ
БИЛ ПРОБЛЕМАТИЧЕН СЕ СЛУЧУВА СЕ ПОРЕТКО, ТОГАШ МОЖЕТЕ ДА КОРИСТИТЕ
МИРУВАЊЕ ЗА ДРУГО ОДНЕСУВАЊЕ.
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16. Им помагаме на децата да растат со грижливо позитивно внимание! Работа на
родителот е да му помогне на детето да избегне Мирување со тоа што ќе му дава
доволно поситивно внимание и ќе поминува време Еден-на-еден со него.
Забелешка: Пред крајот на сесијата, треба да ги потсетите родителите на 4 главни точки:
1. Родителите не треба веднаш да го испробаат мирувањето кога ќе се вратат дома.
Треба да го дискутираат со други возрасни во семејството и да во воведат на децата
пред да започнат да го практикуваат.
2. Мирувањето се користи само за едно однесување. Некои родители ќе мислат дека
мирувањето може да им ги реши сите проблеми и ќе сакаат да почнат да го користат
за се.
3. Ако родителите не го користат мирувањето точно како што е научено, може и да не
функционира и ќе се навратат на старите техники кои порано ги користеле (пр.
Тепање, викање итн.).
4. Потсетете ги родителите да продолжат да ги зацврстуваат ѕидовите на Куќата на
поддршка и да им даваат на децата доволно позитивно внимание.
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ДОМАШНИ АКТИВНОСТИ
Разликата ќе ја увидите доколку го испробате наученото дома!
Оваа недела родителите треба да се фокусираат на зацврстување на основата на Куќата на
поддршка со доволно време поминато Еден-на-еден, Пофалби и Награди. Тие исто треба да
вежбаат давање на позитивни и специфични инструкции на децата. Осигурајте се дека секој
родител ќе се придржува до домашните активности.
Родителите треба да дискутираат околу мирувањето со други возрасни членово од
семејството.
Тие исто треба да го објаснат и вежбаат мирувањето со децата за само едно проблематично
однесување кое веќе е домашно правило.
Родителите треба да бидат подготвени да користат Мирување само за ЕДНО однесување кое
го разговарале и на кое вежбале со децата.
Нови домашни активности:
Осигурајте се дека секој родител ќе се придржува да неговите домашни активности.
§

Прочитајте ги Златните правила на мирување.

§

Дискутирајте ја стратегијата за мирување со други возрасни членови од семејството.

§

Објаснете му го мирувањето на детето и направете вежба заедно. Ако имате повеќе
од едно дете, објаснете го мирувањето на секое дете одделно.

§

Бидете подготвени да го практикувате мирувањето со вашето дете само за ЕДНО
однесување кое го имате претставено и вежбано. Обидете се да го практикувате
мирувањето конзистентно и следете ги златните правила.

§

Продолжете да се трудите да избегнувате да го дисциплинирате детето, со тоа што ќе
реагирате навреме пред да се влоши однесувањето и преку пренасочување/
дистракција кон позитивно однесување.

§

Посветете најмалку 5 минути Еден-на-еден со вашето дете.

Домашни активности во тек:
§

Користете соодветни последици за не следење на инструкции или прекршување на
правила. Сетете се да му дадете избор на детето за да се придржи кон инструкцијата
пред да ја добие последицата.

§

Продолжете да го игнорирате специфичното однесување кое сте го избрале како
проблематично и со потреба од негативно внимание. Можете да додадете уште едно
однесување за игнорирање само ако дадете позитивно внимание за добро
однесување спротивно од проблематичното.

§

Пренасочете го детето од негативно во позитивно однесување.

§

Придржувајте се до домашните правила и зацврстувајте ги со пофалби и награди.

§

Обидете се да имате барем еден оброк заедно како семејство.
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§

Обидете се да создадете редовно вечерна рутина за детето, како што е миење на
лице/раце, миење на заби, облекување пижами, читање приказни, време за спиење
итн.

§

Продолжете да го намалувате бројот на инструкции кои ги давате на детето и
осигурајте се дека инструкциите се специфични, позитивни и реалистични.

§

Продолжете да давате Пофалби и Едноставни награди на вашето дете, себеси и
семејството!

§

Продолжете да Кажувате што гледате и вербално ќе му споделувате на детето.

§

Вежбајте Зборување за чувства со детето за неговите емоции најмалку 3 пати дневно.

§

Направете нешто забавно и грижливо за себе.

§

Направете ја физичката вежба наутро и телесната релаксација навечер.

§

Сретнете се или исконтактирајте со вашиот РДЗ партнер еднаш во неделата.
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ЗАТВОРАЊЕ
ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСЛАВА
Ако е возможно да се направи прослава на крајот на програмата, воведете ја оваа идеја на
родителите за време на сесијата.
Во зависност од вашиот буџет и организациски капацитет, овој настан може да ги вклучи и
децата на родителите, други членови на семејството и блиски пријатели.
За време на прославата, родителите ќе имаат прилика да го споделат нивното искуство со
другите.
Важно е да го дискутирате форматот на прославата со родителите. Дозволете им на
родителите да изберат како сакаат да прослават и кој би сакале да поканат.
Треба да подготвите и поделите покани со потсетник за следната сесија.
КРУГ НА КОМПЛИМЕНТИ
Родителите си даваат пофални зборови во круг. Родителите си одредуваат партнер кој седи
до нив. Прво, секој му дава комплимент на партнерот кој седи до нив. Потоа, секој си дава
комплимент за себе.
Охрабрете ги учесниците да имаат контакт со очи и да го користат името на лицето на кое му
нудат комплимент.
Комплиментите може да бидат за било што, се додека се искрени. Пофалните зборови треба
да се специфични и ентузијастични.
ТЕЛЕСНА РЕЛАКСАЦИЈА
Водете 3-минутна телесна релаксација на крајот на сесијата.
ЕМОЦИОНАЛНА ОДЈАВА
Водете ги родителите во емоционална одјава. Дадете им пример преку опишување на
емоција, каде ја чувствувате во телото и кои мисли се поврзани со неа.
На пример: „Се чувствувам среќно. Ја чувствувам во очите. Среќен сум што присуствував на
сесијата“.

Заблагодарете се и пофалете ги родителите за сесијата!
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СМС ПОТСЕТНИК
Да се прати помеѓу сесиите.
Потсетник 1:
Да се прати на денот на сесијата.
Ви благодарам што дојдовте на денешната сесија. Ни беше драго што бевте дел од неа.
Сетете се да го објасните и вежбате Мирувањето со вашето дете пред да почнете да го
практикувате. Прочитајте ги прво Златните правила на смирување. Ви благодариме, (име на
фацилитатори).
Потсетник 2:
Здраво! Сетете се дека мирувањето може да се користи само како последица за агресивни
однесувања кои веќе се домашни правила. Тоа му дава прилика на вашето дете да се смири
за да се врати на позитивно внимание. Ако многу користите мирување, може да значи дека
на вашето дете му треба време Еден-на-еден. Ви благодариме, (име на фацилитатори).
Потсетник 3:
Здраво! Горди сме на вашиот прогрес за време на програмата. Заслужувате да направите
нешто убаво за себе! Ви благодариме, (име на фацилитатори).
Потсетник 4:
Здраво! Сетете се дека разликата ќе ја увидите доколку го испробате наученото дома.
Продолжете да поминувате време Еден-на-еден со вашето дете по 5 минути дневно. Тоа
најважниот дел од Куќата на поддршка. Ви благодариме, (име на фацилитатори).
Потсетник 5:
Здраво! Како ви оди неделата? Дали успеавте да го објасните и вежбате мирувањето со
вашето дете? Дали го користевте за однесувањето кое го избравте за време на сесијата? Ако
се соочувате со некој предизвик, запишете го и ќе го дискутираме наредната сесија. Ви
благодариме, (име на фацилитатори).
Потсетник 6:
Да се прати пред следната сесија.
Здраво! Сетете се дека Сесија 11 од програмата ќе се одржи на (време и место). Ве
очекуваме таму! Сетете се да го понесете вашиот прирачник. Ви благодариме, (име на
фацилитатори).
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СЕСИЈА 11: РАЗРЕШУВАЊЕ НА КОНФЛИКТИ ВО СЕМЕЈСТВОТО
ЦЕЛ

§

ГРАДБЕНИ
ЕЛЕМЕНТИ

§

§

§
МАТЕРИЈАЛИ

§
§
§

ПОДГОТОВКА

§
§
§

ДОБРЕДОЈДЕ
(10 мин)

ДИСКУСИЈА ЗА
ДОМАШНИТЕ
АКТИВНОСТИ
(40 мин)

§
§
§
§
§
§
§
§

ГЛАВНА
ЛЕКЦИЈА
(30 мин)
РАЗРЕШУВАЊЕ
НА КОНФЛИКТИ
СО ДЕЦАТА

§
§
§
§
§
§
§

Да се истражат начините на вклучување на децата во
разрешување на конфликтиТЕ во семејството.
Вклучување на децата во разрешување конфликти може да
им помогне во учењето како да си помогнат со сопствените
проблеми на конструктивен начин.
Вдишете длабоко! Идентификувајте го проблемот.
Размислете за решенија. Изберете решение. Испробајте го.
Рефлектирајте за колку тоа функционирало.
Пофалете ги децата за вклученоста во изнаоѓањето решенија
за конфликти.
Список на присутни, картички со имиња, флипчарт.
Чај, бисквити, овошје.
Прирачник за родители, илустрирани приказни и формулари
за евалуација.
Изложете ги листовите од минатите сесии на ѕидот.
Подгответе пауза.
Добредојде за групата, пофалете ја и заблагодарете се за
присуството.
Направете пауза.
Емоционална проверка (check-in).
Покажете го групниот прогрес во Куќата на поддршката.
Физичка вежба.
Потсетете ги родителите за главните домашни активности
(Мирување).
Побарајте од родителите да споделат важни моменти и
предизвици.
Дискутирајте решенија за предизвиците и вежбајте.
Прашајте за РДЗ партнерите.
Пауза (15 мин)
Илустрирана приказна: Вклучување на децата во
разрешување конфликти.
Дискусија: Придобивки од вклучувањето на децата во
разрешувањето на конфликти.
Групна вежба: Вклучување на децата во разрешување
конфликти.
Илустрирана приказна: Ставање на работите на место.
Групна вежба: Ставање на работите на место.
Повторување: Ставање на работите на место.
Дискусија: Зборување за тешки теми.

1

ДОМАШНИ
АКТИВНОСТИ
(15 мин)

§
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
ЗАТВОРАЊЕ
(10 мин)

§
§
§
§
§
§
§
§

Обидете се да го вклучите детето во разрешување на
конфликти.
Обидете се да ги ставите работите на место со вашето дете
ако е потребно.
Бидете спремни да зборувате за тешко прашање со детето
кога ќе се даде прилика.
Посветете најмалку 5 мин Еден-на-еден со детето.
Користете зборови за опишување чувства и активности.
Користете пофалби и награди да охрабрите позитивни
однесувања.
Продолжете да го намалувате бројот на инструкции кои ги
давате на детето и направете ги позитивни, специфични и
реалистични.
Бидете конзистентни со домашните правила и рутини.
Имајте заеднички оброк како семејство и редовно време за
одење во кревет за детето.
Обидете се да го пренасочите детето кон позитивни
однесувања пред негативните да започнат.
Користете игнорирање за 1 дополнително проблематично
однесување ако е потребно.
Користете предупредувања и/или последици ако детето не
соработува со инструкциите или домашните правила.
Користете Мирување само за ЕДНО однесување кое веќе го
имате дискутирано со детето.
Направете Пауза кога се чувствувате под стрес или лути.
Физичка вежба и Телесна релаксација.
Направете нешто убаво за себе!
Сретнете се или исконтактирајте со вашиот РДЗ партнер
еднаш во текот на неделата.
Продолжување.
Планирање на прослава.
Повторување на поминатите теми.
Потсетете ги родителите за домашните активности.
Круг на комплименти.
Телесна релаксација.
Емоционално одјавување (check-out).
Заблагодарување и пофалување на родители.
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БЕЛЕШКИ ЗА СЕСИЈА 11
Прочитајте за себе во подготовка за Сесија 11.
При крајот сте на програмата. Во оваа сесија, родителите учат како да ги вклучат децата во
разрешувањето конфликти во семејството без да треба да се користат други форми на
дисциплина.
Родителите исто учат како да ги „Стават работите на место” кога ќе го изгубат трпението или
се однесуваат лошо пред децата.
На крај, осигурајте се дека има доволно време за родителите да дискутираат како би сакале
да прослават за последната сесија.
ПОВТОРУВАЊЕ НА ДИСЦИПЛИНСКИТЕ СТРАТЕГИИ
Може родителите сеуште да се збунети која дисциплинска стратегија се користи за секое
однесување на детето. Може ќе имаат потреба од потсетување за главните Составни делови
за пренасочување, игнорирање, последици и мирување.
Послужете се со следното резиме:
§

Пренасочување на детето кон позитивно однесување пред или на почетокот на
негативно однесување.

§

Игнорирање за барање на негативно внимание.

§

Користење последици за не следење или прекршување домашни правила.

§

Мирување како последица за агресивни однесувања да му помогнете на детето да се
смири.

Важно е родителите да ги разберат овие принципи пред да се продолжи со следниот дел од
сесијата.
Ако ги користат грешно, тие најверојатно нема да функционираат и родителите ќе се вратат
на понасилните стратегии кои биле претходно користени.
ВКЛУЧУВАЊЕ НА ДЕЦАТА ВО РАЗРЕШУВАЊЕ НА КОНФЛИКТИ
За време на Сесија 11, ги воведуваме родителите во начините на вклучување на децата во
разрешување на конфликти заеднички. Родителите учат како да ги учат децата на начини на
пронаоѓање решенија за проблематични ситуации.
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Низ целата програма, се прикажуваат главните 6 чекори во разрешувањето на конфликти за
родителите ги разрешат проблемите во домот:
1. Направете пауза преку вдишување длабоко неколку пати за да се смирите.
2. Идентификувајте го проблемот.
3. Размислете за решенија.
4. Изберете решение.
5. Испробајте го решението.
6. Рефлектирајте колку решението функционирало.
Во овој дел од програмата, родителите треба да ги знаат овие чекори добро и можеби
започнале да ги користат независно кога се соочувале со предизвици во домот.
Треба ентузијастично да ги пофалите кога споделуваат!
За време на оваа сесија, родителите учат како го направат истото со своите деца. Учењето на
децата како самите да разрешуваат конфликти е вештина кога ќе продолжи да се нови во
животот.
СТАВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА МЕСТО
За време на Сесија 11, родителите исто се воведени во нешто што се нарекува „Ставање на
работите на место” (Putting Things Right).
„Ставање на работите на место” може да се користи кога родителите го губат трпението со
децата или ќе кажат нешто лошо кога се под стрес.
„Ставање на работите на место” дозволува родителите да дадат признание кон децата за
чувствата и делата кога родителот е смирен и во контрола на своите емоции.
Родителите исто може да препознаат како нивните дела влијаеле врз децата и да се извинат.
Илустрираната приказна за дете кое сака да знае зашто нејзиниот татко не е дома е добар
пример за чест проблем кој децата може да го покренат со родителите.
„Ставање на работите на место” им помага на родителите да ги вратат децата во Позитивно
внимание.
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ДОБРЕДОЈДЕ
НАПРАВЕТЕ ПАУЗА
На почетокот на Сесија 11, треба да направите пауза со родителите. Може да ја направите
кратка (1 мин):
§

Затворете ги очите.

§

Фокусирајте се на мислите, чувствата и телесните сензации (15 сек).

§

Фокусирајте се на дишењето (30 сек).

§

Проширете го фокусот кон целото тело и звуци (15 сек).

§

Отворете ги очите.

Ова ќе им помогне да им биде поудобно со активноста и да можат да ја прават сами.
ЕМОЦИОНАЛНА ПРОВЕРКА (CHECK-IN)
Поканете ги родителите да споделат во кругот како се чувствуваат ова утро. Родителите
треба да ги опишат емоција, каде ја чувствуваат во телото и кои мисли се поврзани со неа.
Пример: „Анксиозен сум. Го чувствувам во рамениците. Се грижам дека нема да имам
доволно пари за храна месецов” или „Возбуден сум. Го чувствувам во градите. Купувам нов
кревет”.
КУЌА НА ПОДДРШКА
Покажете им го прогресот на родителите во градењето на Куќата на поддршка.
Тие се при крајот на програмата и нивната Куќа на поддршка е скоро завршена. Сите
заслужуваат пофалба за досегашниот успех (вклучувајќи ве и вас како фацилитатор)!
Важно е и да истакнете дека родителите треба да продолжат да ја користат основата на
Куќата (Еден-на-еден, Набројување чувства, Кажи што гледаш, Пофалби и Награди).
Позитивното внимание е добар потсетник дека ваквото внимание према децата ќе ја
зацврсти основата на Куќата на поддршка.
ФИЗИЧКА ВЕЖБА
Побарајте еден родител да волонтира во водењето на вежбата. Дадете поддршка и
охрабрување и дадете убава награда со ентузијастична пофалба за волонтерот.
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ДИСКУСИЈА ЗА ДОМАШНИ АКТИВНОСТИ
Треба да оставите доволно време за решавање на проблеми или предизвик со кој
родителите се соочуваат во Пренасочување, Игнорирање, Последици и Мирување од
минатите сесии.
Повторете ги Составните делови од претходните сесии да се потсетите на составните делови
за секоја стратегија на родителство.
Најголемиот предизвик ќе биде дали родителите ја користат стратегијата правилно и дали е
за соодветно однесување.
Може ќе треба да се навратите на Листата на проблематични однесувања за да дискутирате
која стратегија би функционирала или не за секое однесување.
Може да се навратите и на Илустрираните приказни од претходните сесии за да ги
повторите составните делови од секоја стратегија.
Главни точки да се имаат на ум:
§

Дали родителите користеле Мирување за ЕДНО однесување кое го избрале за време
на минатата сесија? Дали однесувањето било соодветно (пр. Агресивно)?

§

Дали родителите им го објасниле мирувањето на децата пред да го практикуваат?

§

Дали родителите ги следеле Златните правила за мирување? Може ќе треба да ги
повторите главните составни делови.

§

Дали родителите користат предупредувања и реалистични последици за други
однесувања за не следење инструкции или прекршување правила?

§

Дали родителите користат игнорирање за однесување за кое би функционирало (пр.
Плачење, тантруми или друго однесување кое бара негативно влијание)?

§

Дали родителите користат пренасочување за деца помали од 4 години наместо
игнорирање и мирување?

§

Дали родителите поминуваат доволно време во поддршка на позитивните
однесувања спротивни на проблематичното со доволно пофалба и награди?

§

Дали на некој му е потребна дополнителна поддршка? Може да направите игра на
улоги или домашна посета за дополнителна поддршка.

Можни прашања за дискусија на домашни активности во Сесија 11:
1. Дали требаше да користите Мирување со детето во текот на неделата? За кое
однесување? Дали го објаснивте и вежбавте мирувањето со детето пред да го
користите? Какво ви беше искуството?
2. Кое ви беше искуството со користење на мирување за ова однесување? Кои беа
некои од проблемите со кои се соочивте? Што направивте?
3. Како се справувавте со сопствените емоции? Успевавте ли да останете смирени?
4. Дали имате дополнителни прашања околу мирувањето?
6

Забелешка: Може ќе треба да ги повторите илустрираните приказни за мирување и
да направите дополнителни групни вежби ако родителите споделуваат проблеми или
ги користеле неправилно.
5. Дали некој ја користел стратегијата на давање избор/ предупредување за последица
за не следење на инструкции? Која беше инструкцијата? Која беше последицата? Како
се одвиваше?
6. Дали можете да продолжите да игнорирате за потреба од негативно внимание?
7. Дали се сеќавате прво да користете пренасочување кон позитивно однесување?
8. Дали некој сака да сподели искуство кое го имале додека си играле, фалеле,
наградувале или давале инструкции на детето?

ПАУЗА
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ГЛАВНА ЛЕКЦИЈА – РАЗРЕШУВАЊЕ КОНФЛИКТИ СО ВАШЕТО ДЕТЕ
ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 32 – Разрешување конфликти со вашето дете...
Оваа илустрирана приказна покажува како родителите може да соработуваат со своите деца
во изнаоѓањето решенија за конфликти. Тоа им дава на родителите алтернатива за одење
директно на Последици или Мирување.

Прашања за илустрираната приказна:
§

Што прави мајката за да им помогне на децата да го решат конфликтот?

§

Што мислите дека би се случило ако мајката само им кажеше што да прават?

§

Кои други составни делови ги приметувате во приказнава (пр. Пофалби, користење
имиња, симнување на нивото на детето)?

§

Кои мислите дека се главните чекори во решавањето проблеми со децата?
8

ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Добиете го вниманието од децата. Симнете се на нивно ниво.
Направете Пауза со децата, дури и едно вдишување длабоко.
Помогнете му на детето да го идентификува проблемот.
Дозволете му на детето да даде решенија.
Дозволете му на детето да избере решение.
Испробајте го. Видете како функционира.
Рефлектирајте со детето дали решението функционира.
Пофалете го детето што работи заеднички на решавање на проблемот.
ГРУПНА ДИСКУСИЈА – ВКЛУЧУВАЊЕ НА ДЕЦАТА ВО РАЗРЕШУВАЊЕ НА КОНФЛИКТИТЕ
Водете дискусија за придобивките од вклучувањето на децата во разрешување на
конфликти.
Следните прашања може да се од корист:
1. Зашто вклучувањето на децата во разрешувањето конфликти може да е за нивна
корист?
2. Зашто би сакале да им помогнете на децата да разрешуваат конфликти наместо да
користите последици и мирување?
3. За какви однесувања и проблематични ситуации би можеле да ги вклучите децата во
разрешување конфликти?
Забелешка: Навратете се на листата на проблематични однесувања и ставете „РК” до секое
однесување за кое родителите би можеле да ги вклучат децата во разрешување конфликти
наместо последици или мирување.
Можни теми за дискусија:
§

§
§
§
§

Вклучување на децата во разрешување конфликти помага во избегнувањето на други
дисциплински стратегии како што се последиците или мирувањето и ги држи децата
во Позитивно внимание.
Децата учат како да најдат решенија во проблематични ситуации.
Децата учат како да идентификуваат мирни и ненасилни начини на разрешување
конфликти.
Децата учат само-контрола и позитивни социјални вештини.
Вклучувањето на децата им помага да идентификуваат позитивни и негативни
последици на нивните дела.

Забелешка: Сетете се да ги извлечете овие причини од родителите за време на дискусијата.
Помогнете им на родителите да најдат самите одговори!
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ГРУПНА ВЕЖБА – ВКЛУЧУВАЊЕ НА ДЕЦАТА ВО РАЗРЕШУВАЊЕ НА КОНФЛИКТИТЕ
Родителите вежбаат во тројки како да ги користат главните чекори во разрешувањето
конфликти со нивните деца. Направете ја оваа вежба како голема група прво и потоа
дозволете им на родителите да вежбаат во своите групи додека им давате поддршка.
1. Побарајте од групата 3 волонтери.
2. Назначете им улоги: родител и две деца.
3. Опишете сценарио:
a. Деца си играат со играчки мирно. Децата започнуваат да се караат за нив.
b. Родителот ја приметува расправијата и се симнува на нивно ниво: „(имиња)
гледам дека и двајцата се нервирате. Ајде да вдишеме длабоко и да видиме
дали можеме да го решиме проблемот заедно”.
c. Родителот прашува што е проблемот. Децата кажуваат дека нема доволно
играчки.
d. Родителот ги прашува да можни решенија. Децата даваат неколку.
e. Родителот прашува децата да изберат едно решение. Децата бираат.
f. Семејството гледа дали решението функционира со испробување.
g. Родителот ги прашува дали се среќни со решението. Децата се согласуваат.
h. Родителот ги пофалува за заедничката работа кон решение.
4. Дискутирајте го искуството/ чувствата како родител и дете.
5. Пофалете ги волонтерите.
6. Побарајте родителите да вежбаат во групи од 3.
7. Давајте поддршка и охрабрување додека вежбаат.
8. Групна дискусија за вежбата.
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ЗБОРУВАЊЕ ЗА ТЕШКИ ТЕМИ СО ВАШЕТО ДЕТЕ
Следните илустрирани приказни покажуваат како родителите можат исто да ги вклучат
децата во дискусии за проблеми со кои се соочува семејството. Родителите често имаат
потешкотии да зборуваат за сензитивни прашања заради сиромаштија и други стресни
околности.
ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 33 – Реагирање негативно на дете...
Оваа приказна истражува особено тешка тема околу отсуството на еден родител.

Прашања за илустрираната приказна:
§

Како се чувствува Маја после реакцијата на бабата?

§

Зашто мислите дека бабата реагираше на овој начин?

§

Како може ова да влијае на односот на Маја со мајка и или баба и?

§

Што може бабата различно да направи?
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Избегнувањето да се дискутираат тешки теми може да доведе детето да се
чувствува збунето или несакано.
Децата приметуваат многу работи кои се предизвик за семејството.
Дадете признание и прифатете ги вашите чувства и оние на детето.
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ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА 34 – Ставање на работите на место...

Прашања за илустрираната приказна:
§

Што прави бабата за на Маја да и е удовно?

§

Како бабата и одговара на грижата на Маја?

§

Што можете вие да направите за да се подготвите за потешки разговори со вашето
дете?

§

Како „Ставање на работите на место” ќе ја зацврсти врската помеѓу Маја и баба и?

§

Зашто „Ставање на работите на место” може да помогне во избегнувањето на
конфликти или негативно однесување од страна на детето?
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Забелешка: Помогнете на родителите да ги идентификуваат следните составни делови за
начини на репарирање односи со нивните деца.
ГРАДБЕНИ ЕЛЕМЕНТИ

Ставањето на работите на место ќе ја зацврсти позитивната врска помеѓу родителот
и детето.
Ставањето на работите на место може да го олесни гневот и негативните чувства кои
може да прераснат во поголеми конфликти и негативни однесувања од страна на
детето.
Планирајте однапред што можете и што ќе му кажете на детето.
Земете ја во предвид возраста на детето за што би било соодветно да споделите.
Бидете смирени и зборете со вашето дете со смирен глас.
Признајте дека сте направиле грешка.
Игнорирајте го минатото лошо однесување на детето и фокусирајте се на вашето.
Не треба да барате да ви простат. Само прифатете ја одговорноста за вашите дела и
како тие му влијаеле на детето.
Дадете признание за вашите чувства и оние на детето.
Понудете нешто што може да го поправи односот со вашето дете – дури и
дополнително време Еден-на-еден.
Држете се вие и вашето дете во Позитивно внимание.

ГРУПНА ВЕЖБА – СТАВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА МЕСТО
Користете ја горненаведената илустрирана приказна да вежбате ставање на работите на
место со децата кога родителот го има изгубено трпението со детето:
1. Идентификувајте ја можната ситуација кога родителот го има изгубено трпението со
детето.
2. Побарајте 2 родитела да волонтираат за вежбата во голема група со следното
сценарио:
a. Детето си игра мирно.
b. Родителот се симнува на ниво на детето и го пофалува што си игра мирно.
c. Родителот му вели на детето дека сака да поразговара со него за настан што се
случил претходно.
d. Родителот признава дека направил грешка: „Направив грешка кога...“ или
„Извини што ти се развикав кога...“.
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e. Објаснете зашто родителот реагирал лошо: „Бев под стрес во тој момент“ или
„И мене ми е жал што тато живее далеку од дома“.
f. Дадете признание за чувствата на детето по реакцијата на родителот:
„Разбирам дека тоа малку те уплаши (или растажи или налути)“.
g. Понудете нешто што може да го поправи односот – може да е дополнително
време Еден-на-еден со забавна и соодветна активност со детето.
h. Родтиелот му кажува на детето дека го сака и ја прегрнува (ако и детето сака).
3. Прашајте ги родителот и детето како се чувствувале и што искусиле од улогите.
4. Родителите вежбаат во парови додека вие и ко-фацилитаторот давате доволно
поддршка.
5. Фидбек од групата за вежбата.
6. Повторете ги Советите за ставање на работите на место.
ПОВТОРУВАЊЕ – СОВЕТИ ЗА СТАВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА МЕСТО
Овие се слични со Составните делови од претходната илустрирана приказна.
1. Однапред планирајте што можете и што ќе му кажете на детето.
2. Земете ја во предвид возраста на детето и што би било соодветно да се сподели.
3. Бидете смирени со вашето дете.
4. Признајте дека сте направиле грешка.
5. Игнорирајте го минатото лошо однесување на детето и фокусирајте се на вашето.
6. Не треба да барате да ви простат. Само прифатете ја одговорноста за вашите дела и
како тие му влијаеле на детето.
7. Дадете признание за вашите чувства и оние на детето.
8. Понудете нешто што може да го поправи односот со вашето дете – дури и
дополнително време Еден-на-еден.
9. Држете се вие и вашето дете во Позитивно внимание.
ДИСКУСИЈА – РАЗГОВОР ЗА ТЕШКИ ТЕМИ СО ВАШЕТО ДЕТЕ
1. Направете листа со родителите за различни теми кои може да се тешки за разговор со
нивните деца.
2. Дискутирајте можни начини на разговор со деца за овие теми кои се соодветни за
возраста на детето.
3. Идентификувајте извори на поддршка во заедницата кои би им помогнале на
родителите.
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ДОМАШНИ АКТИВНОСТИ
Разликата ќе ја увидите доколку го испробате наученото дома!
За крајната недела на домашни активности, родителите треба да се фокусираат на
интегрирање на родителските вештини кои ги научиле во програмата.
Ова вклучува инволвирање на децата во разрешување на конфликти дома кога се соочени со
проблематични ситуации. Тие исто може да вежбаат разговор за тешка тема со децата ако е
потребно.
На крај, родителите треба да размислат за начини како да го задржат темпото кога ќе
заврши програмата.
Потсетете ги родителите да продолжат да градат силни ѕидови на Куќата на
поддршка со доволно време Еден-на-еден и Позитивно внимание.
Нови домашни активности:
§

Вклучете го детето во разрешување конфликти заедно. Обидете се да го правите ова
пред да практикувате Последици или Мирување.

§

Вежбајте Ставање на работите на место ако го изгубите трпението со детето за нешто
се случи или сте направиле нешто што може е престрого.

§

Ако детето праша за проблематична тема, обидете се да имате разговор за тоа ако е
соодветно за возраста на детето. Однапред размислете што би сакале да кажете.
Побарајте поддршка ако ви е потребна.

§

Започнете да размислувате за начини на кои би продолжиле да го поддржувате
детето и би им помогнале да учат позитивно однесување и ги користите Составните
делови од програмата.

Домашни активности во тек:
§

Поминете најмалку 5 минути Еден-на-еден со детето секој ден.

§

Користете Кажи што гледаш за да му помогнете на детето да научи зборови.

§

Давајте имиња на чувства да ги опишете вашите емоции и оние на детето.

§

Користете пофалби и едноставни награди за поттикнете позитивно однесување кое
сакате вашето дете почесто да го прави.

§

Намалете го бројот на инструкции кои ги давате и осигурајте се дека инструкциите се
специфични, позитивни и реалистични.

§

Придржувајте се до домашните правила и зацврстувајте ги со пофалби и награди.

§

Обидете се да имате барем еден оброк заедно како семејство.

§

Обидете се да воспоставите редовна вечерна рутина за детето, како миење на лице/
раце/ заби, облекување пижами, читање приказна, спиење итн.

15

§

Обидете се да не користите дисциплински мерки со тоа што ќе го пренасочувате
детето од негативно во позитивно оденсување.

§

Продолжете да игнорирате ЕДНО специфично однесување кое бара негативно
внимание. Можете да додадете однесување само ако сте го постигнале позитивно
внимание за спротивното добро однесување.

§

Користете соодветни последици за не следење инструкции или прекршување
домашни правила. Сетете се да му дадете на детето избор да ја послуша
инструкцијата пред да добие последица.

§

Користете Мирување со детето за ЕДНО однесување кое веќе му го имате објаснето.
Придржувајте се кога користите мирување и следете ги Златните правила.

§

Сетете се на стратегиите за справување:
o Направете пауза кога сте под стрес.
o Телесна релаксација вечерта пред спиење.
o Утринска вежба кога ќе се разбудите.
o Направете нешто убаво за себе.

§

Сретнете се или исконтактирајте со вашиот РДЗ партнер еднаш неделно.

ЗАТВОРАЊЕ
ПРОДОЛЖУВАЊЕ
Потсетете ги родителите дека програмата завршува следната сесија. Поканете ги децата да
почнат да размислуваат за како би го одржале темпото понатаму, со продолжување на
градењето на здрав однос со своите деца.
Кажете им на родителите дека ќе имаат прилика да ги дискутираат можните стратегии и
пристапи кои ќе им помогнат да ги зачуваат научените вештини и добијат дополнителна
поддршка ако е потребно.
Исто така, родителите ќе имаат прилика да рефлектираат на нивното искуство и да споделат
што научиле и како тие, нивните семејства и деца се имаат променето.
ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСЛАВА
Потсетете ги родителите на форматот на прославата која била разговарана минатата сесија.
Ова може да е и на крајот на Сесија 12.
Поделете ги поканите со споментата дата на нив.
КРУГ НА КОМПЛИМЕНТИ
Родителите си даваат пофални зборови во круг. Родителите си одредуваат партнер кој седи
до нив. Прво, секој му дава комплимент на партнерот кој седи до нив. Потоа, секој си дава
комплимент за себе.
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Охрабрете ги учесниците да имаат контакт со очи и да го користат името на лицето на кое му
нудат комплимент.
Комплиментите може да бидат за било што, се додека се искрени. Пофалните зборови треба
да се специфични и ентузијастични.
ТЕЛЕСНА РЕЛАКСАЦИЈА
Водете 3-минутна телесна релаксација на крајот на сесијата.
ЕМОЦИОНАЛНА ОДЈАВА
Водете ги родителите во емоционално одјавување. Дадете им пример преку опишување на
емоција, каде ја чувствувате во телото и кои мисли се поврзани со неа.
На пример: „Се чувствувам среќно. Ја чувствувам во очите. Среќен сум што присуствував на
сесијата“.
Заблагодарете се и пофалете ги родителите за сесијата!
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СМС ПОТСЕТНИЦИ
Да се прати помеѓу сесии.
Потсетник 1:
Да се прати на денот на сесијата.
Ви благодарам што денес учествувавте на сесијата! Ни беше драго што бевте таму. Обидете
се да го вклучите вашето дете во разрешувањето на конфликти: Помогнете му да се смири,
идентификувајте што е проблемот, најдете заедничко решение, испробајте го и видете дали
функционирало. Ви благодариме, (име на фацилитатори).
Потсетник 2:
Здраво! Кога вашето дете прашува за тешки или проблематични теми, обидете се да
останете смирени и да дадете признание за чувствата на детето. Ако не знаете што да
кажете, кажете му на детето дека разбирате зашто е загрижено и дека ќе разговарате
подоцна. Во меѓувреме, прашајте пријател за совет или консултирајте се со експерт. Ви
благодариме, (име на фацилитатори).
Потсетник 3:
Здраво! Горди сме на вашиот прогрес за време на програмата. Доаѓањето на програмата и
правењето на домашните активности помеѓу сесиите е најдобриот подарок што можете да
си го дадете себе си и на вашето дете. Ви благодариме, (име на фацилитатори).
Потсетник 4:
Здраво! Сетете се дека последици и мирување треба да се користат како последен избор.
Продолжете да поминувате време Еден-на-еден со вашето дете по 5 минути секој ден. Тоа е
најважното правило на Куќата на поддршка! Ви благодариме, (име на фацилитатори).
Потсетник 5:
Здраво! Како ви е неделата? Рефлектирајте малку како вие и вашето дете се имате сменето
во текот на програмата. Ако сеуште имате некои потешкотии со вашето дете, запишете ги и
ќе ги дискутираме следната сесија. Ви благодариме, (име на фацилитатори).
Потсетник 6:
Здраво! Запомнете дека Сесија 12 од програмата ќе се оддржи на (време и место). Ова е
нашата последна сесија заедно и ве очекуваме со нетрпение! Сетете се да го понесете
вашиот прирачник. Ви благодариме, (име на фацилитатори).
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СЕСИЈА 12: РЕФЛЕКСИЈА И ПРОДОЛЖУВАЊЕ
Цел

§
§

Да се рефлектира за искуствата на родителите за време на
програмата.
Да се идентификуваат начини за продолжување на самоподдршката како родител.

Составни
делови

§
§
§

Куќата на поддршка има потреба од постојана грижа.
Секој составен дел е важен дел од Куќата.
Останете во контакт со вашиот РДЗ партнер и другите извори
на поддршка.

Материјали

§
§
§

Список на присутни, картички со име, флипчарт.
Списанија, лепак, светки, ножици, боици, хартија.
Прирачник за родители, Прашалник за сатисфакција.

Добредојде
(15 мин)

§

Добредојде на групата, пофалете ги и заблагодарете се за
присуството.
Направете Пауза.
Емоционална проверка (check-in).
Физичка вежба.

§
§
§
Дискусија за
домашни
активности
(30 мин)

§

Потсетете ги родителите за главната домашна активност
(Вклучување на децата во разрешување конфликти).
Побарајте од родителите да споделат важни моменти и
предизвици.
Дискутирајте за решенија и вежбајте.

Рефлексија
(45 мин)

§
§
§

Пауза (15 мин)
Визуелизација: Искуство помеѓу сесии и дома.
Уметничка активност: Цртање на искуството.
Дискусија: Корисност на програмата.

Продолжување
(30 мин)

§
§
§

Приказна: Супа од камен.
Дискусија: Поддршка на децата по програмата.
Активност: Испраќање на добрина.

Вежба во тек
(10 мин)

§
§

Поминете време Еден-на-еден со детето секој ден.
Користете зборови да ги опишете делата и чувствата на
детето.
Пофалете го детето за позитивно однесување.
Користете награди и поттик да охрабрите добро однесување.
Вежбајте давање на позитивни, специфични и реалистични
инструкции.
Придржувајте се до домашните правила.
Обидете се да имате редовна вечерна рутина и оброци како
семејство.
Пренасочувајте негативни однесувања во позитивни кога
возможно.
Обидете се да ги вклучите децата во разрешување конфликти
дома.

§
§

§
§
§
§
§
§
§
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§
§
§
Затворање
(15 мин)

§
§
§
§
§
§
§

Користете Игнорирање, Последици и Мирување за
проблематични однесувања како последен избор.
Вежбајте гружа за себе: Направете Пауза, Утрински вежби,
Телесна релаксација и активност за Добрина.
Останете поврзани со вашата мрежа на поддршка.
Финален круг на комплименти.
Повторете ги поминатите теми и поделете го прирачникот за
родители.
Потсетете ги родителите за прославата (ако е испланирана).
Поделете сертификати ако не се одржува прослава.
Круг на комплименти.
Емоционално одјавување (check-out)
Заблагодарете се и пофалете ги родителите.
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БЕЛЕШКИ ЗА СЕСИЈА 12
Прочитајте за себе во подговотвка за Сесија 12.
Сесија 12 е крајната сесија од програмата за Родителство за долгоживотно здравје за деца.
Честито! Заслужувате пофалби и признание за напорната работа со оваа програма. Ова е
големо достигнување!
Родителите имаат прилика да рефлектираат за промените кои ги искусиле со себе и своите
деца во текот на програмата.
Има време и за дискусија со родителите за како да ја одржат стабилна Куќата на поддршка
за нивните деца да израснат здрави, среќни и сакани.
РЕФЛЕКТИРАЊЕ ЗА ИСКУСТВАТА
Родителите имаат прилика да рефлектираат за нивните искуства со програмата. Тие може да
споделат како се промениле и кои промени ги приметиле во однесувањето на нивните деца
и животот дома.
Исто ќе се искористи уметничка вежба за родителите да го покажат нивното патешествие на
креативен начин. Ова им дава прилика да ги процесираат своите искуства како група и да ги
чујат другите за импактот на програмата врз нивните животи.
КОРИСНОСТ НА ПРОГРАМАТА
За време на овој дел од сесијата, ќе ги водите родителите во дискусија за придобивките од
користењето на новите научени родителски стратегии од програмата. Оваа активност им
помага на родителите да донесат одлука која мерка најдобро функционира со нивните деца.
Треба да им помогнете да видат дека родителските вештини од програмата промовираат
позитивни односи помеѓу родителите и децата кои се базираат на љубов, внимание, почит и
диследно родителство.
Надежно, во овој момент на програмата родителите ќе можат самите да дојдат до овие
заклучоци.
ЗАДРЖУВАЊЕ НА КУЌАТА ЗА ПОДДРШКА
Последната сесија од програмата е понекогаш емотивно тешка за многу родители (а и за
вас). Тие може да имаат развиено поблиски односи и да се имаат променето прилично во
текот на програмата.
Тоа исто им претставувало и извор на поддршка и чувство на заедница што за многу
родители е од голема помош. Оваа поддршка може да продолжи и по завршувањето на
програмата.
„Супа од камен“ е приказна од помош која покажува како вештините и знаењата секогаш
постоеле во заедницата. Иако програмата помогнала овие вештини да излезат на
површината, сите принципи, составни делови и решенија на проблемите доаѓаат од самите
родители.
Со други зборови, родителите од секогаш биле експертите.
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Вашата улога е да ги охрабрите родителите да дискутираат за начини на кои би можеле да
продолжат да ги интегрираат принципите и составните делови во своите животи и понатаму.
Ова може да се одвива во месечни или неделни групи за поддршка, собиранки со РДЗ
партнерите или која форма и да ја одлучат родителите.
Важно е да потврдите што и да одлучат родителите. Тие исто може да ги проверат и
ресурсите на располагање, среќавање во група, место за состанување итн.
ИСПРАЌАЊЕ ДОБРИНА
Родителите учат за уште една активност за релаксација наречена „Испраќање добрина“.
Оваа активност може да е од особена помош кога родителите се чувствуваат осамено и
имаат потреба од поддршка.
Ова е едноставна mindfulness вежба во која родителите испраќаат мисли за добрина кон
самите себе, каде си посакуваат да се среќни, безбедни, здрави и сакани.
Тие исто учат дека можат да ги посакуваат овие работи на блиските, особено децата.
Треба да ја вежбате оваа активност и за себе, бидејќи заслужувате добрина и вие!
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ДОБРЕДОЈДЕ
НАПРАВЕТЕ ПАУЗА
На почетокот на Сесија 11, треба да направите пауза со родителите. Може да ја направите
кратка (1 мин):
§

Затворете ги очите.

§

Фокусирајте се на мислите, чувствата и телесните сензации (15 сек).

§

Фокусирајте се на дишењето (30 сек).

§

Проширете го фокусот кон целото тело и звуци (15 сек).

§

Отворете ги очите.

Ова ќе им помогне да им биде поудобно со активноста и да можат да ја прават сами.
ЕМОЦИОНАЛНА ПРОВЕРКА (CHECK-IN)
Поканете ги родителите да споделат во кругот како се чувствуваат ова утро. Родителите
треба да ги опишат емоција, каде ја чувствуваат во телото и кои мисли се поврзани со неа.
Пример: „Анксиозен сум. Го чувствувам во рамениците. Се грижам дека нема да имам
доволно пари за храна месецов” или „Возбуден сум. Го чувствувам во градите. Купувам нов
кревет”.
КУЌА НА ПОДДРШКА
Покажете им го прогресот на родителите во градењето на Куќата на поддршка.
Важно е и да истакнете дека родителите треба да продолжат да ја користат основата на
Куќата (Еден-на-еден, Набројување чувства, Кажи што гледаш, Пофалби и Награди).
Позитивното внимание е добар потсетник дека ваквото внимание према децата ќе ја
зацврсти основата на Куќата на поддршка.
ФИЗИЧКА ВЕЖБА
Ова е последниот пат кога родителите ја прават физичката вежба заедно.
Повторете ги различните чекори на вежбата: истегнување, изолација од глава до пети и
растресување на телото.
Можете исто да повторите било која друга вежба која била направена за време на
програмата, вклучувајќи кружења со рамениците, масажи на грб и телото.
Сетете се дека најважниот дел е дишењето!
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ДИСКУСИЈА ЗА ДОМАШНИ АКТИВНОСТИ
Фокусот на дискусијата за домашни активности треба да е на вклучувањето на децата во
разрешувањето на конфликти и ставање на работите на место.
Треба да дозволите и доволно време за решавање на некој проблем или предизвик со кои
родителите се соочуваат во Пренасочување, Игнорирање, Последици и Мирување од
минатите сесии.
Повторете ги Составните делови од минатите сесии за да се потсетите на главните составни
делови за секоја родителска стратегија.
Најголемиот предизвик ќе биде да се види дали родителите ги користат стратегиите
правилно и дали тоа го прават за соодветно однесување.
Може ќе треба да се навратите на листата на проблематични однесувања за да
поразговарате зашто некоја специфична стратегија би функционирала или не за секое
однесување.
Можете да се навратите и на илустрираните приказни од претходните сесии за да се
потсетите на составните делови за секоја стратегија.
Родителите може ќе имаат потреба од дополнителна поддршка во идентификување на
соодветни начини на комуницирање со нивните деца за насилство во домот, сиромаштија
или болест/ смрт на родител.
Можете да размислите за решенија со родителите и да ги дискутирате овие проблеми на
индивидуално ниво за време на паузата или по сесијата.
На крај, треба да ги прашате родителите дали имаат прашања за било која друга стратегија
која ја научиле во програмата.
Главни прашања кои треба да се имаат на ум:
§

Дали родителите ги вклучуваат нивните деца во разрешување на конфликти заедно?
Дали ги користеле чекорите од Сесија 11?

§

Дали родителите можеле да користат дете-центричен пристап со нивните деца со тоа
што ги прашувале за решенија и ги слушале?

§

Дали некои од родителите користеле Ставање на работите на место за да поправат
однос со нивните деца?

§

Дали родителите успеале да останат смирени и да дадат признание за своите чувства
и оние на децата?

Можни прашања за дискусија за домашни активности во Сесија 12:
1. Дали имало ситуации во кои родителите користеле Игнорирање, Дистракција или
Пренасочување, Мирување или Последици со детето? Кое било однесувањето?
2. Дали родителите успеале да го избегнат користењето на техниките со фокусирање на
ѕидовите од Куќата на поддршка?
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3. Дали некои од родителите успеале да ги вклучат децата во разрешување конфликти
заедно? Што се случило?
4. Дали некој од родителите користеле Ставање на работите на место со децата по
негативна реакција кон детето? Што се случило?
5. Дали некој од родителите зборувале со децата за некоја тешка тема? Што се случило?
6. Дали има некои прашања за другите родителски вештини кои ги научиле во
програмата?
Забелешка: Искористете ја оваа можност да вежбате решавање на проблеми и игра на улоги
за предизвици со кои се соочиле.

РЕФЛЕКСИЈА ЗА ПРОГРАМАТА
РЕФЛЕКСИЈА
Рефлексијата за програмата дава можност на родителите да видат назад на своите искуства,
да забележат како нивните животи и животите на нивните деца се промениле и да слушнат
за искуствата на другите.
Водете ги учесниците во визуелизација за целата програма со внимание на главните
моменти, составните делови и искуствата кои ги имале.
Прашајте ги родителите да приметат ако искусиле некои промени во своите животи, нивните
односи со децата, однесувањето на нивните деца и квалитетот на живот дома.
Родителите може да ги користат боиците да покажат како програмата влијаела на нивните
животи и на нивните деца.
На крај, водете дискусија за придобивките од користењето на родителските стратегии од
програмата, во споредба со тоа како претходно се однесувале со децата.
Сугестии за како да се води рефлексијата за програмата:
§

Користете свои зборови.

§

Сега ќе рефлектираме на нашите искуства за време на целата програма – од
првата до последната сесија.

§

Затворете ги очите и седнете удобно... (пауза).

§

Фокусирајте се на дишењето... (пауза).

§

Обрнете внимание како се чувствувате физички. Приметете напнатост или
опуштеност... (пауза).

§

Обрнете внимание како се чувствувате емоционално...(пауза).

§

Навратете се со мислите назад до првиот ден кога се сретнавме
заедно...(пазуа).

§

Сетете се како се чувствувавте првиот пат кога ја видовте групата...(пауза).
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§

Што ви беа целите на почетокот на програмата? (пауза)

§

Помислете на сите 12 сесии поминати се до денес...(пауза).

Водете ја групата низ 12-те сесии, потсетувајќи ги на секоја сесија како што се
движите по Куќата на поддршка и Составните делови.
§

Дали ја постигнавте вашата цел? Како знаете? (пауза)

§

Како се променивте вие? (пауза)

§

Како се промени однесувањето на вашето дете? (пауза)

§

Како се промени вашето семејство? (пауза)

§

На што се должи оваа промена? (пауза)

§

Дали сеуште има предизвици со кои се соочува вашето дете? (пауза)

§

Што ви е потребно за да можете да ги надминете овие предизвици? (пауза)

§

Обрнете внимание како се чувствувате сега во моментов...(пауза).

§

Кога сте подготвени, може да ги отворите очите.

УМЕТНИЧКА АКТИВНОСТ
По рефлексијата, поделете хартија и боици за активноста.
Побарајте од учесниците да нацртаат слики поврзани со следните прашања:
1. Каков беше односот со вашето дете пред програмата?
2. Како се има променето односот? Како се имате вие променето? Вашето дете? Вашето
семејство?
3. Која е најважната работа која ја научивте? Зашто беше ова важно?
Родителите прво ги споделуваат цртежите во парови па во групата.
Кога ќе сподели секој родител, тој/таа го става цртежот во центарот на кругот, како да го
потпалува заедничкиот оган во Куќата на поддршка.
Забелешка: Дозволете секој родител да сподели, но обидете се споделувањето да биде
кратко (1-2 мин за секој). Вие исто можете да нацртате и споделите слика.
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ДИСКУСИЈА – КОРИСНОСТ НА ПРОГРАМАТА
Следно ќе водите дискусија за сите родителски вештини научени за време на програмата.
Целта на оваа активност е да помогне на родителите да идентификуваат како овие стратегии
им помогнале да го подобрат односот со своите деца.
Ова е исто за да им помогне со поддршка која им е потребна во продолжувањето да ги
користат вештините редовно:
1. Потсетете ги родителите за различните стратегии кои биле користени во изградба на
Куќата на поддршка:
a. Посветување време Еден-на-еден со детето.
b. Користење на зборови за опишување на активности и чувства.
c. Користење на пофалби и награди во охрабрување на позитивно однесување.
d. Давање позитивни, специфични и реалистични инструкции.
e. Создавање на конзистентни домашни правила и рутини.
f. Пренасочување на децата кон позитивни однесувања.
g. Игнорирање на однесувања кои бараат негативно внимание.
h. Последици за не следење инструкции и прекршување на домашни правила.
i.

Мирување за агресивни однесувања.

j.

Вклучување на децата во разрешување конфликти.

2. Прашајте ги да размислат како овие стратегии им помогнале на нивните деца да
научат позитивни однесувања и во подобрување на односот со нивните деца.
3. Поканете ги родителите да споделат некои од овие причини во групата. Корисни
прашања може да се:
a. Од колкава помош ви беа стратегиите?
b. Како се тие различни од тоа што го правеле пред програмата?
c. Какви вештини научиле децата кога ги користеле стратегиите наместо насилни
казни?
d. Како би му помогнале овие вештини на вашето дете во постанување човек?
e. Што мислите дека се долготрајните последици или придобивки на секој пристап?
f. Дали чувствувате дека е од помош за вашето дете?
g. Дали се гледате како ги користите и понатаму?
h. Каков тип поддршка ви е потребна за да продолжите да ги користите?
4. Запишете ги идеите на родителите на флипчарт.
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ПРОДОЛЖУВАЊЕ
Во овој момент од сесијата, фокусот се поместува кон иднината.
Завршувањето на програмата може да е емотивен момент за родителите. Многу може да се
чувствуваат анксиозни за следното поглавије во својот живот.
Важно е да им се даде на родителите поддршка и охрабрување. Следните активности им
помагаат на родителите да ги идентификуваат начините на кои ќе продолжат да се
поддржуваат меѓусебно.
ПРИКАЗНА – СУПА ОД КАМЕН
„Супа од камен” е приказна за градење на заедница со родителите за да им помогне да ги
зацврстат своите вештини, знаење и мудрост. Во зависност од колку време има на
располагање и дали е планирана посебна прослава, фацилитаторите може да ја кажат оваа
приказна за време на прославата.
Приказна – Супа од камен
Народна приказна адаптирана од Jamie McLaren Lachman.
Еднаш си постоело едно убаво село. Луѓето во ова село биле секогаш среќни затоа
што не им требало ништо. Имале стока, овошје и зеленчук затоа што имале плодна
земја. Никогаш не знаеле за страдање.
Но, по некое време се појавила суша. Дождот престанал и нивната стока изумирала.
Времињата почнале да стануваат тешки затоа што започнал и глад во селото. Луѓето
прекинувале да разговараат помеѓу себе, затоа што сите се фокусирале на своите
проблеми.
Еден ден една стара жена дошла во селото носејќи големо црно тенџере на главата
и мала кафена ташна. Кога стигнала среде село, го ставила тенџерето на земја и
седнала до него да се одмори. Никој не ја примети жената, освен едно мало момче
кое било излезено да си игра.
Кога детето ја видело жената, ја прашало „Што правиш со тоа големо црно
тенџере?”.
„Ќе зготвам малку супа од камен!” одговорила жената. Ова го збунило момчето. Кој
има чуено за супа од камен?
Затоа што било момчето полно со прашања, тоа прашало „Може ли да ви
помогнам?”.
Старата жена многу се израдувала кога детето сакало да помогне. „Секако дека
можеш! Оди земи малку вода и собери дрва” одговорила таа.
Така, момчето собрало дрва од блиската шума. Додека жената го распалувала
оганот, детето отишло до реката да земе вода.
Додека се вратило детето, бабата веќе распалила голем оган.
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Го ставила тенџерето на оганот и ја ставила водата. Тогаш ја отворила кафената
ташна и извадила светкав и тркалезен камен. Го фрлила во тенџерето и почнала да
меша, пеејќи стара песна.
Набрзо, водата започнала да врие. Бабата ги облизала усните и му кажала на
момчето „Мммм ова ќе биде превкусна супа од камен”.
За кратко време се повеќе луѓе започнале да го забележуваат оганот и еден по еден
се собирале да видат.
„Што се случува тука?” праша еден човек. Детето одговорило „Таа готви супа од
камен!”.
Присутните се погледнале меѓу себе како да немале никогаш слушнато за такво
нешто. Супа од камен?
Вестите се рашириле брзо низ селото. Сите селани ги напуштиле домовите да ја
видат оваа стара жена и нејзината супа од камен. Како што доаѓале луѓето, бабата
продолжувала да меша.
По некое време таа запрела да меша и ја пробала супата. „Мммм, ова ќе биде
највкусната супа. Само и фали нешто.. камо да имаше кромид”.
Една жена имала неколку стари кромиди која ги зачувала. „Имам малку кромид” таа
понудила. Таа ги зела од домот, ги исецкала и ги ставила во тенџерето.
По некое време, бабата пак ја пробала супата. „Да, ова ќе е највкусната супа, само
пак и фали нешто...”
„Зеленчук!” извика некој од толпата, „имам малку спанаќ”. Друг донел неколку
стари компири. Некој друг зелка, друг лук... моркови... зачин... пиле...
(Во овој момент, можете да ги прашате родителите за сугестии што може да
се стави во супата).
Мирисот од супата се раширила низ селото и ги потсетило луѓето на старите денови.
Тие започнале да зборуваат помеѓу себе, да споделуваат приказни и шеги. Смеа се
слушнала после долго време.
На крај, бабата престанала да меша, ја пробала и споделила „Оваа супа од камен е
скоро готова и има многу. Се прашував дали некој сака да ми помогне да ја
дојадам”.
Луѓето донеле чинии и иако имало многу луѓе, имало доволно супа за сите. Тоа била
највкусната супа од камен што ја пробале.
Кога завршиле со јадење, луѓето извадиле инстурменти и започнале да свират и пеат
до зори. Тие се заблагодариле на жената и се прибрале дома.
Кога се појавиле ѕвездите, бабата останала сама среде село. Таа го прибрала
каменот во торба и без глас тргнала да си оди од селото.
Пред да си отиде, момчето истрчало и ја прашало „Зашто си одиш?”.
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„Ја завршив работата тука” одговорила жената.
„Ама ни треба некој како тебе да ни помогне” рекло момчето.
Таа посегнала во ташната и му го дала каменот на момчето. „Ги имаш сите состојки
што ти требаат за супата од камен”. Таа се испратила со него и си отишла од селото.
Селаните никогаш повторно не ја видоа жената. Но, животот во селото се подобрил
– во добри и лоши времиња, тие не ја изгубија конекцијата што ја имаа помеѓу себе
правејќи ја супата од камен.
Крај.

ДИСКУСИЈА – ОДРЖУВАЊЕ НА ТЕМПОТО ЗА ПОНАТАМУ
Водете дискусија да им помогнете на родителите да идентификуваат специфични начини на
кои можат да го продолжат развојот на своите деца.
Корисни прашања да се развие дискусијата:
1. Кои се некои од состојките кои ги имаме во оваа заедница за да продолжите да се
поддржувате како родители?
2. На кои начини може да се продолжи поддршката на развојот на децата и на вашите
животи по програмата?
Ако родителите сугерираат останување во контакт или да продолжат да се среќаваат
редовно, фацилитаторите може да сугерираат дека некој може да е одговорен да ја собира
групата.
За групите за поддршка, важно е да се идентификува следното:
§

Лице (или лица) одговорно за организирање на групата.

§

Место каде родителите ќе се среќаваат и дали од некаде може да се добие помош.

§

Време и ден кој најдобро би им одговарал на родителите.

§

Дали би можеле вие да се среќавате со нив повремено.

Можете да зборите за листовите за упатување од прирачникот за родители. Во нив треба да
има локални контакт информации за услуги кои поддржуваат семејства и деца.
Совети за продолжување на поддршката:
1. Продолжете да ги вежбате Составните делови кои ги користевте во изградбата на Куќата
на поддршка.
2. Останете во контакт со вашиот РДЗ партнер. Обидете се да се среќавате еднаш неделно!
3. Има и други родители кои ја следеле програмата во вашата околина. Започнете своја
РДЗ група за поддршка!
4. Видете до какви услуги и поддршка имате пристап во заедницата.
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АКТИВНОСТ ЗА ИСПРАЌАЊЕ ДОБРИНА
На крајот на сесијата, родителите имаат една последна активност за релаксација –
Испраќање добрина.
Оваа активност им помага на родителите да пронајдат добрина во себеси и нивните
семејства.
Ова исто носи и можност за затворање на активноста преку повторно поврзување на
учесниците со чувство на благосостојба и смиреност после целата возбуда околу крајот.
Сугестии за водење на активноста за испраќање добрина:
Забелешка: Секој чекор треба да е долг околу 5-10 минути.
Чекор 1: Подговотвка
Понекогаш може да се почувствуваме осамени или во потреба од дополнителна
поддршка. Може ќе биде од помош да се испратат мисли на добрина до себеси за да ја
поттикнеме во себе љубовта и поддршката која ни е потребна за еден напорен ден.
Оваа активност ја нарекуваме Испраќање добрина.
Оваа активност ни овозможува да се приземјиме и да сме присутни (зголемувајќи ја
благосостојбата и балансот), што ни помага да се справиме со стрес, болест и потешкотија.
Пауза
Седнете во удобна положба, со стапалата на подот и рацете во скутот (пауза).
Затворете ги очите ако ви е удобно (пауза).
Може и да ја ставите раката на градите ако ви е удобно (пауза).
Обрнете внимание на тоа како се чувствувате во моментов (пауза).
Обрнете внимание на тоа како се чувствувате физички (пауза).
Обрнете внимание како вдишувате и издишувате (пауза).
Може и да ја ставите раката на градите ако ви е удобно (пауза).
Чекор 2: Простор за добрина
Кажете ги следниве реченици полека во себе:
Си посакувам да сум смирен (пауза).
Си посакувам да сум безбеден (пауза).
Си посакувам да сум здрав (пауза).
Си посакувам да сум среќен (пауза).
Си посакувам да сум сакан (пауза).
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Повторете полека. Дозволете време секоја реченица да се стабилизира, паузирајќи
помеѓу секоја од нив.
Можете да додадете или промените некои фрази ако сакате (пауза).
Обрнете внимание како се чувствувате сега (пауза).
Ако сакате, можете и да испратите добрина кон вашето дете, партнер, семејство и било кој
друг близок (пауза).
Кажете ги следните реченици полека во себе:
Ти посакувам да си смирен (пауза).
Ти посакувам да си безбеден (пауза).
Ти посакувам да си здрав (пауза).
Ти посакувам да си среќен (пауза).
Ти посакувам да си сакан (пауза).
Повторете полека.
Може да се вратите и да ги повторите речениците за себе (пауза).
Можете да ја правите оваа активност во било кое време кога ви е потребна. Можете да ја
правите и пред Телесна релаксација навечер (пауза).
Си посакувам да сум смирен (пауза).
Си посакувам да сум безбеден (пауза).
Си посакувам да сум здрав (пауза).
Си посакувам да сум среќен (пауза).
Си посакувам да сум сакан (пауза).
Чекор 3: Проширување свесност
Фокусирајте се на целото тело (пауза).
Фокусирајте се на звуците во собата (пауза).
Кога ќе сте подготвени, отворете ги очите (пауза).
Чекор 4: Рефлексија
Земете момент да рефлектирате дали се чувствувате поразлично од предходно.
Можете оваа вежба да ја правите во било кој момент – особено кога сте под стрес.
Побарајте фидбек од родителите за како ја искусиле активноста и дали имаат
дополнителни прашања.
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ДОМАШНИ АКТИВНОСТИ ВО ТЕК
Разликата ќе ја увидите доколку го испробате наученото дома!
Одговорноста на родителите кон децата продолжува иако програмата завршува. Домашните
активности во тек се добра можност за родителите да останат поврзани со програмата, преку
активна вклученост во позитивно родителство со децата.
Родителите може да ја користат чек-листата од Прирачникот за родители за да се потсетат на
домашните активности секоја недела.
Охрабрете ги исто да се наградат себеси кога и да ја направат домашата активност!
§

Поминете најмалку 5 минути Еден-на-еден со детето секој ден.

§

Користете Кажи што гледаш за да му помогнете на детето да научи зборови.

§

Давајте имиња на чувства да ги опишете вашите емоции и оние на детето.

§

Користете пофалби и едноставни награди за поттикнете позитивно однесување кое
сакате вашето дете почесто да го прави.

§

Намалете го бројот на инструкции кои ги давате и осигурајте се дека инструкциите се
специфични, позитивни и реалистични.

§

Придржувајте се до домашните правила и зацврстувајте ги со пофалби и награди.

§

Обидете се да имате барем еден оброк заедно како семејство.

§

Обидете се да воспоставите редовна вечерна рутина за детето, како миење на лице/
раце/ заби, облекување пижами, читање приказна, спиење итн.

§

Обидете се да не користите дисциплински мерки со тоа што ќе го пренасочувате детето
од негативно во позитивно оденсување.

§

Продолжете да игнорирате ЕДНО специфично однесување кое бара негативно
внимание. Можете да додадете однесување само ако сте го постигнале позитивно
внимание за спротивното добро однесување.

§

Користете соодветни последици за не следење инструкции или прекршување домашни
правила. Сетете се да му дадете на детето избор да ја послуша инструкцијата пред да
добие последица.

§

Користете Мирување со детето за ЕДНО однесување кое веќе му го имате објаснето.
Придржувајте се кога користите мирување и следете ги Златните правила.
§

Сетете се на стратегиите за справување:
o
o
o
o

§

Направете пауза кога сте под стрес.
Телесна релаксација вечерта пред спиење.
Утринска вежба кога ќе се разбудите.
Направете нешто убаво за себе.

Сретнете се или исконтактирајте со вашиот РДЗ партнер и станете дел од мрежата на
поддршка.
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ЗАТВОРАЊЕ
ПРОСЛАВА
Потсетете ги родителите на времето и местото на прославата (ако се случува).
За време на прославата, родителите ќе имаат можност да споделат за искуствата со другите.
Поделете покани со потсетник за датата на нив, ако веќе не сте го направиле тоа.
СЕРТИФИКАТИ
Ако групата нема да има прослава, треба да поделите сертификати за завршување на
програмата на крајот од сесијата.
Ова е едноставно признание за учеството на родителите во програмата.
Испланирајте и посебна награда за родителите кои пропуштиле само една сесија или
присувствувале на сите. Осигурајте се дека сте го споделиле ова со родителите уште на
првата сесија!
КРУГ НА КОМПЛИМЕНТИ
Ова е последниот круг на комплименти!
Родителите си даваат пофални зборови во круг. Родителите си одредуваат партнер кој седи
до нив. Прво, секој му дава комплимент на партнерот кој седи до нив. Потоа, секој си дава
комплимент за себе.
Охрабрете ги учесниците да имаат контакт со очи и да го користат името на лицето на кое му
нудат комплимент.
Комплиментите може да бидат за било што, се додека се искрени. Пофалните зборови треба
да се специфични и ентузијастични.
ТЕЛЕСНА РЕЛАКСАЦИЈА
Водете 3-минутна телесна релаксација на крајот на сесијата. Потсетете ги родителите дека
треба да продолжат со релаксацијата секоја вечер пред спиење.
ЕМОЦИОНАЛНА ОДЈАВА (CHECK-OUT)
Водете ги родителите во емоционално одјавување. Дадете им пример преку опишување на
емоција, каде ја чувствувате во телото и кои мисли се поврзани со неа.
На пример: „Се чувствувам среќно. Ја чувствувам во очите. Среќен сум што присуствував на
сесијата“.
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СМС ПОТСЕТНИК
Потсетник 1:
Да се прати на денот по сесијата.
Здраво! Во благодариме што бевте дел од програмата! Навистина го цениве вашето учество
во сесиите. Ова покажува колку сте посветени на добросостојбата на вашето дете. Сетете се
да продолжите да ги користите научените вештини од програмата за да ја одржите Куќата на
поддршка здрава и силна. Најважниот дел е да поминувате време Еден-на-еден со вашето
дете секој ден. Ви благодариме уште еднаш, (име на фацилитатори).
Потсетник 2:
Да се прати само ако се одржува прослава.
Здраво! На (дата, време и место), ќе одржиме настан да ја прославиме напорната работа и
посветеност при завршување на програмата. Ве очекуваме со нетрпение! Ви благодариме,
(име на фацилитатори).
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ПРОСЛАВА: ЗАВРШУВАЊЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ И ПРОСЛАВА
Цел

§
§

Да се прослави завршувањето на програмата.
Да се даде можност на родителите да споделат со нивните
деца и поширокиот дел од заедницата за искуствата.

Составни делови

§

Задржете ја прославата со фокус на родителите.

Материјали

§
§

Список на присутни, сертификати, награди.
Освежувања и/или ручек/ закуска.

Отворање
(5 мин)

§
§
§
§
§

Добредојде.
Групно мирување.
Активност водена од родителите.
Претставете ги гостите.
Преглед на агендата за прослава.

Вежба
(5 мин)

§

Физичка вежба.

Преглед на
програмата
(5 мин)

§
§
§

Претставете ја Куќата на поддршка.
Покажете пример од Илустрираните приказни.
Опишете го процесот во програмата.

Доделување на
сертификати
(60 мин)

§
§

Приказна – Супа од камен
Родителите ги добиваат цертификатите.
Можност да споделат за искуства.

§

Активност
Можност за заедницата да рефлектира.

§
§

Активност
Награди за испуштање на само една сесија.
Награди за присуство на сите сесии.

Активност за
свесност
(5 мин)

§

Активност
Споделување добрина.

Благодарност и
затворање
(5 мин)

§

Заблагодарете се на родителите, децата, гостите,
спонзорите итн.

Ручек/ закуска
(30 мин)

§

Родителите и децата имаат заедно ручек/закуска со торта.

Одговор од
заедницата
(10 мин)
Награди за
присуство
(5 мин)
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БЕЛЕШКИ ЗА ПРОСЛАВАТА
Прославата е дополнителна сесија од програмата. Тоа е одлична можност да се прослави
завршувањето на програмата со родителите, децата и партнерите ако избрале.
Форматот на прославата ќе зависи од контекстот. Ако е возможно, треба да им дозволите на
родителите да направат своја прослава.
Ако има повеќе родителски групи, ова може да е можност за сите родители да се соберат и
да ги споделат искуствата.
Забелешка: Ако не е возможно да се направи прослава, треба да се осигурате дека
сертификатите и наградите за учеството се поделени на крај на Сесија 12.
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ЗАВРШНА ИЛУСТРИРАНА ПРИКАЗНА

Времето поминато Еден-на-еден со вашите деца е најважниот дел од
градењето на здрава и силна Куќа на поддршка.
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