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i. INTRODUCERE
Ne bucurăm că acest manual al Programului Parental pentru o Familie Armonioasă a intrat în posesia
dumneavoastră! Acest manual este pentru DUMNEAVOASTRĂ!
Manualul este gândit să vă ajute să implementați Programul Parental pentru O Familie Armonioasă
pentru Copii Mici, sau prescurtat PLH Copii. În el veți găsi instrucțiuni referitoare la cum să planificați
fiecare sesiune, precum și informații referitoare la conținuturile programului.
Este foarte important să încercați, pe cât posibil, să urmați îndeaproape toate activitățile și
instrucțiunile din manual. Rețineți, însă, că acest manual este doar un ghid pentru a vă sprijini
activitatea după cele 5 zile de workshop pentru facilitatori.
Măsura în care programul PLH Copii poate schimba modul în care părinții se comportă cu copiii
lor depinde, în bună măsură, de DUMNEAVOASTRĂ.
De obicei spunem că CE anume livrați- adică conținutul manualului PLH copii – contează doar în
proporție de 20% din program.
80% din program corespunde MODULUI ÎN CARE implementați activitățile programului.
Comportamentul dumneavoastră față de părinți și modul în care facilitați programul sunt cele mai
importante.
Abilitățile principală ale unui facilitator (anume: atitudine apreciativă și laudativă la adresa
părinților, utilizarea ascultării active, atitudine consistentă și empatică, capacitatea de a explora
probleme și de a practica soluții) creionează abordarea colaborativă la rezolvarea de probleme și
încurajeză schimbările pe care dorim să le vedem în rândul părinților și în comunitate.
Rețineți că în situația în care nu vă amintiți unele lucruri sau vă simțiți nesiguri de ceva, puteți
practica și discuta cu persoana care vă este co-facilitator.
La fel cum le spunem părinților ”Cel mai mult contează ce faceți, nu ce spuneți acasă”, același lucru
este valabil și în acest caz. Atunci când practicați abilități de facilitare înaintea unei sesiuni, veți fi
mai încrezător (încrezătoare) și mai în măsură să implementați programul pentru părinți.
Vă mulțumim pentru devotamentul și angajamentul de a reduce violența împotriva copiilor și de a
promova starea de bine a acestora prin intermediul educației pozitive în România.
Sunteți o speranță reală pentru viitoarele familii fericite din România.
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i.i PERSPECTIVĂ DE ANSAMBLU ASUPRA PROGRAMULUI
Programul Parental pentru o Familie armonioasă pentru Copii Mici este un program de grup, pentru
familiile cu copii între 2 și 9 ani.
Acesta se adresează familiilor vulnerabile care se confruntă cu provocări date de comportamentul
copiilor lor, scopul programului fiind acela de promova practici parentale pozitive și de a reduce,
astfel, riscul abuzului și neglijării copiilor din comunități defavorizate.
Coloana vertebrală a PLH Copii este ”Construirea unei Case de Sprijin pentru Tine și pentru Copilul
Tău”, sintagma referindu-se la necesitatea sprijinirii părinților în a gestiona comportamentele
copiilor lor concomitent cu promovarea unor relații sănătoase părinte-copil.
Manualul de față este un ghid de implementare a programului PLH Copii. Acesta completează, însă
nu înlocuiește training-ul intensiv de implementare a programulu. De asemenea, facilitatorii vor
implementa programul sub supervizare.
i.ii CARE SUNT OBIECTIVELE PROGRAMULUI?
Scopul principal al PLH Copii este de a reduce riscul abuzului împotriva copiilor și de a ameliora
comportamentele copiilor din familii vulnerabile, prin sprijinirea părinților în a dezvolta abilități prin
care să dezvolte relații pozitive cu copiii lor.
Creșterea familiilor fericite este obiectivul nostru principal!
Știm că mulți copii sunt îngrijiți de alte persoane decât părinții naturali. Astfel că, atunci când vorbim
despre ”părinți” și ”parental” ne referim la persoane de îngrijire și tutori legali ai copilului, indiferent
dacă aceștia sunt sau nu părinții naturali.
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Unul din scopurile principală ale programului este încurajarea comportamentelor parentale pozitive
prin:
•

Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților parentale dar și prin creșterea sentimentului de
competență personală

•

Încurajarea comportamentelor parentale pozitive

•

Îmbunătățirea supravegherii copiilor de către părinți

•

Reducerea practicilor de disciplinare aspre sau inconsistente

•

Ameliorarea comportamentelor copilului și creșterea stării de bine

•

Îmbunătățirea sănătății mentale și a suportului social oferit persoanei de îngrijire.

•

Îmbunătățirea cunoștințelor și creșterea utilizării serviciilor în situații de violență domestică,
probleme medicale în familie, etc.

•

Creșterea angajamentului copilului și familiei în educație formală (școală); promovarea ideii
de ”învățare timpurie”

i.iii IMPLEMENTAREA UNEI ABORDĂRI COLABORATIVE ÎN DEZVOLTAREA PROGRAMULUI
PLH Copii recurge la o abordare colaborativă la toate nivelele de dezvoltare și implementare a
programului. Acest lucru înseamnă că veți lucra cu părinții în calitatea lor de parteneri, pentru a-i
ajuta să-și atingă propriile scopuri.
PLH Copii a fost creat în colaborare cu Universitățile Cape Town, Oxford și Bangor, Organizația
Mondială a Sănătății (OMS), UNICEF, Departamentul de Dezvoltare Socială a Africii de Sud și Clovni
fără Frontiere.
PLH Copii a fost, de asemenea, dezvoltat ca urmare a colaborării strânse cu părinții și furnizorii de
servicii sociale din Cape Town, Africa de Sud. Astfel, am derulat cercetări comprehensive cu
participare comunitară și am testat programul în 2012 și 2013 cu ONG-uri locale.
i.iv PROGRAM PARENTAL PENTRU O FAMILIE ARMONIOASĂ
Programul PLH pentru copii este parte a unei inițiative mai largi, denumite Program Parental pentru
O

Familie

Armonioasă

(www.who.int/violence_injury_prevention/violence/child/plh/en/.

Obiectivul acestui program este dezvoltarea și testarea unei serii de programe parentale eficiente,
fezabile, relevante cultural și generalizabile, pentru a reduce riscul violenței împotriva copiilor și
pentru îmbunătățirea stării de bine a copiilor din țări cu economii emergente și în curs de dezvoltare.
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În prezent, există puține programe parentale țintite spre reducerea abuzului împotriva copiilor, care
să se adreseze intervalului de vârstă 0-18 ani și să fie în același timp și bazate pe dovezi științifice,
dar și accesibile financiar în țările cu economii emergente și în curs de dezvoltare. Acolo, nevoia
pentru astfel de programe este cea mai pregnantă, iar PLH intenționează să adreseze această
nevoie.
Programele parentale care întăresc legăturile familiale prin încurajarea practicilor parentale pozitive
și prin facilitarea relațiilor pozitive părinte-copil constituie o strategie eficientă pentru reducerea
riscului de abuz sau a altor forme de violență împotriva copiilor.
Aceste programe promovează practici parentale și comportamente care consolidează abilități care
să permită interacțiuni pozitive, și furnizarea de suport și îngrijire adecvate pentru copii. Programele
parentale și-au arătat eficiența în prevenirea și reducerea comportamentelor disruptive ale copiilor
și reducerea problemelor de sănătate mentală a mamelor.
Deși există date robuste privind eficiența programelor parentale în țările dezvoltate, în prezent
există foarte puține intervenții testate empiric și potrivite pentru contextul cultural al țărilor în curs
de dezvoltare. Există, de asemenea, constrângeri importante care limitează transferul acestor
programe din țările dezvoltate, constrângeri ce țin de costuri, licențe și relevanță culturală.
Pentru a răspunde acestei nevoi de a avea programe adaptate local, accesibile și generalizabile,
Programul Parental pentru o Familie Armonioasă a inițiat un program parental prototip pentru
familii cu copii mici. Testat inițial în Africa de Sud, acesta a fost implementat ulterior în mai multe
țări din Africa și Europa.
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ii CONȚINUTURILE ȘI MODALITATEA DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI

Figura 1 Construirea unei Case de Sprijin pentru tine și pentru copilul tău sub Razele Atenției
Pozitive
ii.i CONSTRUIREA UNEI CASE DE SPRIJIN
Programul PLH Copii utilizează metafora unei case pentru a demonstra părinților de ce e important
să construiască o relație pozitivă și solidă cu copiii lor. Pereții simbolizează interacțiunile sănătoase
și pozitive între părinți și copii- petrecerea unor momente exclusive cu aceștia, consolidarea
abilităților verbale, discuții despre emoții și sentimente, aprecierea și promovarea
comportamentelor pozitive ale copiilor.
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Pereții sunt structuri de suport pentru comportamente parentale pozitive. Ei sunt cele mai
importante părți ale programului.
Pe măsură ce ne îndreptăm spre acoperiș, atenția se va concentra pe stabilirea limitelor, trasarea
regulilor casei și gestionarea comportamentelor dificile.
Cu cât părinții petrec mai mult timp construind relații pozitive cu copiii lor, cu atât mai puțin timp
vor petrece gestionând comportamentele dificile ale acestora.
Cu cât vor petrece părinții mai mult timp angrenați în joc și în încurajarea copiilor, cu atât mai puține
probleme de comportament vor avea copiii și cu atât mai puțin vor apela la comportamente
negative în vederea atragerii atenției părinților.
Aceste abilități îi vor determina atât pe copii cât și pe părinți să se simtă sprijiniți și iubiți, aceștia din
urmă resimțind totodată și mai puțin stres asociat rolului de părinte.
Dacă fundația casei este consistentă, acoperișul va putea fi întreținut mai ușor.
Dacă pereții sunt construiți defectuos, din materiale de calitate îndoielnică sau dacă părinții își
petrec tot timpul îngrijorându-se cu privire la acoperiș (trasarea de reguli, disciplinarea, pedepsirea
copilului) fără a construi pereți solizi, Casa de Sprijin se va dărâma.
Copiii se vor simți izolați și nesiguri emoțional, și vor avea tendința să se comporte urât. Părinții se
vor simți stresați și nefericiți.
Nu în cele din urmă, ”Razele Atenției Pozitive” simbolizează cât este de important să beneficieze
copiii de cât mai multă atenție pozitivă din partea părinților lor.
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ii.ii PRINCIPALELE PIESE DE CONSTRUCȚIE
Acest program utilizează abordări relevante cultural, bazate pe abilități parentale universale sau
”Piesele de Construcție” necesare în vederea construirii Casei de Sprijin. Aceste piese de construcție
constituie baza programelor parentale bazate pe dovezi, implementate peste tot în lume.
Piesele de construcție esențiale includ:
•

Cooperarea copiilor cu părinții pentru a rezolva probleme

•

Părinții se implică în activități comune și adecvate vârstei copiilor

•

Recunoașterea importanței jocului direcționat de copil și a laudei în dezvoltarea unor relații
pozitive

•

Nevoia trasării unor limite clare, a unor reguli ale casei și a unor forme potrivite de
supraveghere parentală

•

Sprijinirea părinților în a deprinde modalități alternative de a gestiona comportamentele
problematice ale copiilor

•

Sprijinirea părinților în a-și acorda grijă și a recunoaște importanța strategiilor de control a
stresului.

Există, de asemenea, multe alte piese de construcție specifice, fiecare fiind conectate cu tema
principală a fiecărei sesiuni.
Cu toate că programul include practicarea unor abilități care să contribuie la dezvoltarea unor
strategii parentale eficiente, ne concentrăm mai ales pe elementul de practicare a abilităților sau
de învățare prin exersare.
Este important să ne asigurăm că părinții practică noile abilități și noile modalități de a aborda
problemele, deoarece odată exersate, aplicarea acestor abilități acasă va deveni mult mai ușoară.
Diferența constă în ceea ce fac părinții acasă!
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ii.iii STRUCTURA DE ANSAMBLU
Programul PLH Copii are următoarele componente:
•

O vizită la domiciliu, anterior programului

•

12 lecții dedicate abilităților parentale (livrate fie săptămânal fie o dată la două săptămâni,
care să acopere una sau mai multe din cele 12 unități)

•

Ceremonia de închidere și de absolvire finală, organizată la sfârșitul programului.

Facilitatorii implementează programul în echipe de câte doi
Împreună cu co-facilitatorul veți putea să vă oferiți suport reciproc dar și să luați notițe referitoare
la ideile și contribuțiile părinților din timpul programului. Acest tip de abordare va permite oferirea
de atenție individualizată părinților atunci când facilitați mai mult de un grup.
Înainte de a demara PLH Copii, veți efectua vizite la domiciliu cu fiecare familie care participă în
program pentru a afla mai multe informații referitoare la mediul de acasă, scopurile părinților și
provocările cu care se confruntă aceștia în educația copiilor lor (a se vedea mai jos).
În timpul programului, grupurile de părinți (ideal 12-15 participanți per grup) se vor întâlni pentru
a explora teme cheie în domenii precum interacțiunile părinte-copil, managementul stresului și
consolidarea relațiilor.
În fiecare sesiune, părinții primesc activități pentru acasă prin care se urmărește consolidarea
abilităților cu ajutorul unor exerciții de reducere a stresului și de conectare cu copiii.
În măsura posibilităților, facilitatorii programului vor efectua uneori vizite la domiciliu pentru followup cu acei părinți care au lipsit la o sesiune. Aceasta este o oportunitate de a lucra unu-la-unu cu
părinții și copiii lor și de a oferi sprijin suplimentar unde este necesar.
Spre finalul programului, participanților li se va oferi oportunitatea de a-și organiza propria
festivitate de celebrare a călătoriei parcurse, și a lucrurilor pe care le-au învățat. Acest lucru implică,
de obicei, împărtășirea experiențelor dobândite în program, fredonarea unor melodii cunoscute,
dans sau împărtășire de povești. Pentru aceste activități pot fi implicați și copiii.
Dacă părinții doresc, pot continua să se întâlnească în grupuri de suport reciproc.
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Grupurile de suport sunt, de asemenea, oportunități pentru a discuta și despre alte probleme ale
comunității precum accesul la servicii de sănătate, implicare în activitățile școlii dar și semnalarea
de oportunități și suport din partea unor instituții de nivel guvernamental.
Un lucru care nu trebuie neglijat este explorarea măsurii în care instituția dumneavoastră poate
oferi vreo formă de suport constant sau punctual. Chiar și felicitări sau cărți poștale ilustrate trimise
după 6 luni ori alte gesturi similare pot conta foarte mult în menținerea unei atitudini parentale
pozitive în familie!
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ii.iv TEMATICA SESIUNILOR
Următoarele informații constituie o scurtă imagine de ansamblu a structurii programului, care
include vizita inițială la domiciliul fiecărui părinte dar și cele 12 sesiuni de grup. O descriere mai
detaliată este oferită în capitolele următoare.
Fundația: Stabilirea Scopurilor Parentale
Vizitele inițiale la domiciliu sunt realizate pentru a afla mai multe despre contextul familial al fiecărui
părinte participant la program.
Pereți | Practici Parentale Pozitive
Sesiunea 1: Timp Unu-la-Unu cu Copilul Tău
Sesiunea 2: – Spune Ce Vezi
Sesiunea 3: – Discutarea Sentimentelor
Sesiunea 4: Să ne Lăudăm Copii
Sesiunea 5: Recompense Simple- Un Mic Plus
Sesiunea 6: Oferirea de Instrucțiuni Pozitive, Specifice și Realiste
Acoperișul | Trasarea limitelor și Disciplină
Sesiunea 7: Stabilirea Regulilor și a Rutinelor Casei
Sesiunea 8: Redirecționarea Comportamentelor Negative
Sesiunea 9: Ignorarea Comportamentelor Negative de revendicare și de Căutare a Atenției
Sesiunea 10: Aplicarea Consecințelor pentru Comportamente Agresive și pentru Noncomplianță
Sesiunea 11: Evitarea și Rezolvarea Conflictelor
Sesiunea 12: Reflectare, Celebrare și Următorii Pași
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ii.v STRUCTURA FIEECĂREI SESIUNI
Sesiunile au o structură similară, în care împreună cu co-facilitatorul veți ghida părinții printr-o serie
de activități concentrate în jurul unei teme principală.
Deși conținuturile pot varia de la o săptămână la alta, activitățile principale vor rămâne aceleași.
Sesiunile vor începe mereu cu activități de bun venit, vor continua cu discuții legate de activitățile
practicate acasă și apoi cu introducerea temei principale. Fiecare sesiune se încheie cu o nouă
activitate pentru acasă distribuită părinților, urmată de un ritual de încheiere.
La începutul fiecărui capitol, acest manual va oferi o imagine de ansamblu a sesiunii, pentru a vă
ajuta să vă reamintiți aceste activități.
Fomularul pentu facilitatori cuprinde, de asemenea, o fișă de verificare cu activitățile principale
subliniate în negru și cu activitățile de suport scrise cu caractere normale. Acest lucru vă va ajuta să
prioritizați modul de alocare a timpului dedicat sesiunii respective.
De reținut: Va trebui să încercați să finalizați toate activitățile alocate fiecărei sesiuni! Asta poate
însemna că programul va dura puțin mai mult decât cele 12 sesiuni prevăzute inițial.
Cel mai important lucru este să vă asigurați că părinții înțeleg și pot aplica lecțiile principale ale
fiecărei sesiuni înainte de a trece la următoarea temă.
ii.vi VIZITELE INIȚIALE LA DOMICILIU
Vizitele inițiale la domiciliu sunt concepute pentru a le oferi părinților oportunitatea de a afla mai
multe despre program și de a adresa întrebări referitoare la implicațiile participării lor. De
asemenea, aceste vizite vă vor oferi posibilitatea de a afla mai multe despre fiecare părinte
participant la grup.
Este important ca dumneavoastră sau co-facilitatorul dvs. să vă întâlniți cu fiecare participant înainte
de începerea programului.
Vă puteți întâlni cu întreaga familie sau alți adulți rezidenți în locuința respectivă pentru a explica
programul PLH Copii tuturor și pentru a-i încuraja să susțină părinții participanți la program.
Când un părinte începe să schimbe modul în care interacționează cu copiii din casă, acest lucru va
influența pe toată lumea din locuința respectivă, lucru care uneori generează conflicte. Este indicat
14

să aveți o broșură cu Casa de Sprijin în vizita la domiciliu, pentru a le explica programul tuturor celor
implicați.
Puteți să transmiteți părintelui de referință că poate invita și alți membri ai casei să participe la
program, dacă aceștia consideră că este de ajutor.
Este indicat ca vizitele inițiale la domiciliu să fie folosite pentru a afla cât mai multe informații despre
circumstanțele familiale și provocările înfruntate de familie:
•

Câți copii sunt în casă?

•

Care sunt persoanele implicate în îngrijirea copiilor?

•

Care sunt dificultățile cu care se confruntă părinții în relația cu copilul?

Rugați părinții să descrie așteptările pe care le au față de program. Ajutați-i să identifice unul sau
mai multe scopuri pentru ei înșiși și pentru copilul lor.
Aceste scopuri trebuie formulate într-un mod pozitiv.
De exemplu, în loc de a spune ”Vreau ca X (copilul) să nu mă mai înjure”, părintele trebuie ajutat să
formuleze comportamentul pe care dorește să-l vadă: ”Vreau ca X (copilul) să folosească cuvinte
prietenoase când vorbește cu mine.”
În cele din urmă, vizitele inițiale la domiciliu sunt oportunități de a discuta cu părintele orice
probleme logistice referitoare la orarul și locația sesiunilor, la transport sau nevoi de îngrijire a
copilului, cerințe alimentare/alergii alimentare de care să se țină cont în timpul programului.
După fiecare vizită inițială la domiciliu, facilitatorii vor crea un profil al participantului.
Aceste profile vă vor ajuta să vă amintiți circumstanțele particulare ale fiecărui părinte. Puteți, de
asemenea, actualiza profilul părintelui, pe măsură ce acesta avansează în program.
Notați, în particular, dacă există provocări sau situații deosebite acasă, pe care să trebuiască să le
luați în considerare în timpul implementării programului.
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Posibila Structură a Vizitelor Inițiale:
A. Prezentați-vă părintelui și celorlalți membrii ai familiei dacă sunt prezenți
B. Oferiți o imagine de ansamblu a programului utilizând Casa de Sprijin ca exemplu (Puteți să
vă concentrați doar pe lucrurile esențiale, precum modul în care programul îi va ajuta să
gestioneze comportamentul propriu sau al copilului lor)
C. Informații de bază despre familie
a. Ce se întâmplă acasă?
b. Cine mai locuiește acolo? Soț/Soție/Partener(ă)?
c. Cine mai are grijă de copil?
d. Ar dori părintele sau dumneavoastră să invitați respectiva persoană să participe, de
asemenea, la program?
e. Ce fel de rețea de suport există deja?
D. Discutați cu părintele despre relația sa cu copilul:
a. Cum stau lucrurile acasă cu copilul?
b. Cum este relația dumneavoastră cu copilul?
c. Cu ce dificultăți vă confruntați în ceea ce privește gestionarea comportamentului
copilului dvs.?
d. Există și alte provocări care vă fac viața de părinte dificilă?
e. Care sunt scopurile, așteptările sau speranțele pentru dumneavoastră și copilul
dumneavoastră, în general și în ceea ce privește acest program? (Concentrați discuția
pe comportamente viitoare pozitive)
E. Aspecte organizatorice
a. Ora și locația sesiunilor
b. Transport și nevoi de îngrijire a copilului (Pot aranja să se ocupe cineva de copil în
timpul sesiunii?)
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c. Cerințe alimentare
F. Alte întrebări?
ii.vii GHIDUL PĂRINTELUI –PLH COPII
Fiecare părinte are un manual suplimentat cu handout-uri. Aceste materiale sunt destinate
părinților, pentru a fi utilizate de aceștia în timpul programului și pentru a fi luate acasă.
Vă recomandăm să distribuiți părți din manual la începutul fiecărei sesiuni, astfel încât toți părinții
să îl poată parcurge în același ritm.
La fiecare sfârșit de capitol, există o secțiune în care părinții pot nota dacă au finalizat sau nu tema
pentru acasă.
În cadrul fiecărei sesiuni, explicați părinților că vor trebui să bifeze căsuța corespunzătoare fiecărei
zile în care au realizat activitatea. La începutul următoarei sesiuni, vă vor arăta fișa părintelui.
În cazul în care au realizat activitățile esențiale pentru acasă sau cel puțin au făcut eforturi pentru a
le realiza, le puteți oferi o recompensă simplă, precum un sticker etc.
SESIUNEA 1 | FIȘA PĂRINTELUI
Nume:

____________________________

Numele copilului:

____________________________

Vă rugăm bifați căsuțele corespunzătoare zilelor în care ați realizat respectiva activitate.
Astfel, vă veți putea monitoriza mai bine progresul acasă!
Am…

Ziua 1

Ziua 2 Ziua 3 Ziua 4

Ziua 5 Ziua 6

Ziua 7

Petrecut 5 minute în activități
1-la-1 cu copilul meu
I-am

spus

copilului

meu

povestea Animalului Ciudat
Am practicat exercițiile fizice de
dimineață
Figura 2 Exemplu de Fișă de Raportare a Activităților Parentale de Acasă
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ii.viii MEMENTO-URI PRIN SMS
În fiecare săptămână, veți trimite memento-uri SMS (text) participanților care au telefon. Aceste
memento-uri întăresc elementele cheie ale programului. Ele încurajează, de asemenea, realizarea
temelor pentru acasă de către părinți și ar trebui trimise la mijlocul distanței dintre fiecare două
sesiuni.
Memento-urile prin SMS sunt incluse la finalul fiecărei sesiuni din manual.
ii.ix CONSULTAȚII TELEFONICE STRUCTURATE
Programul PLH Copii include și consultații telefonice structurate, ca parte a pachetului de servicii.
Aceste consultații au loc între sesiuni și vă furnizează dumneavoastră și co-facilitatorului
dumneavoastră oportunitatea de a monitoriza cazul fiecărui părinte, într-o manieră individualizată
și personalizată.
În timpul consultației telefonice, va trebui să explorați ce fac (la modul general) părintele și copilul,
dar și cum se descurcă cu anumite activități pentru acasă, distribuite la finalul sesiunii precedente.
Totodată, va trebui să adresați întrebări specifice referitoare la relația părinte-copil, pe baza
informațiilor pe care le dețineți despre circumstanțele lor particulare de acasă. Verificați profilul
participantului înainte!
Dacă părintele are dificultăți în a implementa activitatea pentru acasă sau în relația sa cu copilul,
puteți discuta soluții posibile la telefon, împreună cu părintele. Asigurați-vă că îi permiteți părintelui
să se gândească la soluții și oferiți-i doar ghidaj!
Este în regulă dacă nu puteți să vă gândiți la o soluție în timpul convorbirii telefonice. Dacă problema
este prea dificilă pentru a fi rezolvată pe loc, oferiți-i reasigurări părintelui că veți lucra cu el/ea la
începutul următoarei sesiuni.
Uneori, problema poate fi relevantă și pentru alți părinți (ex. mulți părinți semnalează aceeași
problemă). Poate veți dori să discutați aceste dificultăți la debutul sesiunii următoare, în timpul
discuțiilor cu privire la activitățile pentru acasă. Puteți să propuneți astfel de discuții și la următoarea
sesiune de coaching având în vedere că și alți facilitatori se pot confrunta cu aceași problemă!
Consultațiile telefonice sunt un mod de a intra în legătură cu părinții care au lipsit de la sesiunea
anterioară. În acest caz, veți dori, poate, să vă ghidați după următorii pași:
18

•

Spuneți-i părintelui că i-ați simțit lipsa la sesiunea anterioară

•

Aflați motivul pentru care a lipsit de la sesiune. Discutați modalități prin care să depășiți
barierele din calea participării.

•

Întrebați părintele cum se descurcă cu activitățile pentru acasă discutate în cea mai recentă
sesiune la care a participat.

•

Oferiți-i o scurtă trecere în revistă a temelor, principiilor și pieselor de construcție adresate
în sesiunea anterioară.

•

Întrebați dacă au eventuale întrebări.

•

Mulțumiți părintelui pentru timpul acordat și încurajați participarea sa la următoarea
sesiune.

NOTĂ: Este foarte important ca fiecare părinte să beneficieze de o consultație telefonică între
fiecare două sesiuni de grup.
Următorii pași sunt exemplificativi pentru cum să structurați o consultație telefonică:
Asigurați-vă că sunați într-un moment potrivit, când nu deranjați părintele. Puteți să îl/o întrebați
în timpul vizitei inițiale când este cel mai bine să sunați în timpul săptămânii (ex. sâmbăta dupăamiaza).
Salutați părintele:
a. Întrebați, în general, cum a decurs săptămâna până atunci.
b. Ce face copilul, în general?
Adresați întrebări despre activitățile pentru acasă din săptămâna respectivă:
c. A realizat părintele activitatea pentru acasă? Ce s-a întâmplat? Solicitați detalii.
d. Nu uitați să utilizați metoda Acceptare, Conectare, Explorare și Practicare
e. Întrebați despre eventualele dificultăți
i. Conectați-vă emoțional la modul în care se simte părintele.
ii. Solicitați detalii referitoare la ce s-a întâmplat.
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iii. Discutați pe scurt despre posibile soluții.
iv. Alegeți o soluție.
v. Practicați sau exersați soluția dacă se poate la telefon.
NOTĂ: Nu e necesar să rezolvați problema la telefon.
f. Lăudați părintele pentru efort.
g. Dacă părintele are în continuare întrebări sau nu puteți rezolva problema:
i. Adresați problema/întrebările la sesiunea de consiliere.
ii. Oferiți reasigurări că veți încerca să adresați provocările și să practicați soluții
în sesiunea următoare.
2. Dacă un părinte a lipsit la sesiunea anterioară:
a. Spuneți-i părintelui că i-ați simțit lipsa la sesiunea anterioară
b. Aflați motivul absenței de la sesiune. Discutați despre modalități de a depăși barierele
din calea participării.
c. Întrebați părintele cum se descurcă cu activitățile pentru acasă de la sesiunea cea
mai recentă la care a participat.
d. Oferiți o scurtă trecere în revistă a principalelor teme, principii și piese de construcție
discutate în sesiune.
3. Întrebați dacă părintele are neclarități.
4. Mulțumiți părintelui pentru timpul acordat și spuneți-i că așteptați să îl/o reîntâlniți la
sesiunea următoare.
Memento: Adresați întrebări specifice referitoare la relațiile părintelui cu copilul. Verificați
profilurile participantului pentru a vedea cum progresează în program și dacă există anumite
domenii unde au nevoie de asistență suplimentară.
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iii GHID DE FACILITARE A ACTIVITĂȚILOR DIN CADRUL SESIUNILOR
iii.i ACTIVITĂȚI DE BUN VENIT
Activitățile de bun venit sunt importante pentru impresia generală de regularitate și consistență dea lungul programului PLH Copii. În fiecare sesiune, facilitatorii aranjează sala, întâmpină părinții,
conduc activități precum fredonarea unui cântec sau exercițiul fizic și dau părinților posibilitatea de
a vorbi despre cum se simt.
ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA FIECĂREI SESIUNI
PREGĂTIRE
Este foarte important să fiți bine pregătiți. Acest lucru denotă respect pentru participanți și îi face
să se simtă bineveniți. Pentru fiecare sesiune, va trebui să vă pregătiți împreună cu co-facilitatorul,
astfel:
•

Recitiți informațiile referitoare la sesiunea pe care o veți implementa și asigurați-vă că vă
este clar care sunt obiectivele sesiunii respective. Va trebui să vă înțelegeți cu co-facilitatorul
referitor la cine este responsabil pentru care părți din program.

•

Acordați timp în funcție de nevoile grupului

•

Rețineți că va trebui să planificați două până la trei ore/sesiune, în funcție de contextul local.

ARANJAREA SĂLII
Ajungeți mai devreme!
Asigurați-vă că aveți suficient timp pentru a aranja sala și pentru a vă pregăti pentru fiecare sesiune.
Va trebui să aranjați sala astfel încât să creați un mediu confortabil pentru facilitarea învățării în
grup.
Scaunele vor trebui aranjate în cerc. Asigurați-vă că există suficiente scaune pentru toată lumea. Un
părinte se poate simți respins dacă sosește mai târziu și nu există un scaun pentru el/ea.
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Asigurați-vă că aveți toate materialele necesare. Acestea includ:
•

Alimente și băuturi pentru pauză

•

Flip chart, hârtie, pixuri sau markere, ecusoane pentru nume

•

Postere cu poveștile ilustrate

•

Jucării pentru activitatea de grup

•

Note luate în sesiunea precedentă

•

Ghidul pentru fiecare părinte

•

Cameră video în cazul în care înregistrați sesiunea

•

Prânz (dacă e cazul)

•

Alte materiale precum tichete de transport, liste de prezență, etc.

Rețineți: Asigurați-vă că ați verificat manualul înainte de fiecare sesiune pentru a vedea dacă
există și alte materiale necesare!
PRIMIREA PĂRINȚILOR
Împreună cu co-facilitatorul va trebui să întâmpinați participanții individual pe măsură ce sosesc și
să îi lăudați pentru efortul de a participa la fiecare sesiune.
Căldura și atitudinea prietenenoasă pe care o arătați părinților poate să conteze foarte mult în
modul în care părintele se simte în timpul sesiunii.
Această atitudine îi încurajează pe părinți să participe mai des la sesiuni. În măsura posibilităților,
servirea de cafea su alte băuturi sau a unei gustări (ex. biscuiți) pentru cei care ajung mai devreme
la sesiuni, este de asemenea indicată. Aceste detalii pot încuraja prezența și participarea activă a
părinților!
DEBUTUL SESIUNII
Fiecare sesiune ar trebui să înceapă la timp. Ora desfășurării trebuie comunicată clar în timpul vizitei
inițiale și subliniată ca Regulă principală în Sesiunea 1.
Va trebui să modelați principiul urmării regulilor prin a începe sesiunea la timp. La începutul sesiunii
va trebui să întâmpinați întregul grup și să le mulțumiți pentru efortul de a participa la sesiune.
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EXERCIȚIILE FIZICE
Fiecare sesiune începe cu un scurt exercițiu sau cu o serie scurtă de exerciții care să-i ajute pe părinți
să se conecteze cu propriul lor corp și să elibereze stresul și tensiunea din organismul și din mintea
lor.
Când oferiți instrucțiunile pentru exercițiul fizic pentru prima oară, va trebui să dați dovadă de
răbdare și să explicați clar fiecare pas.
Instruiți părinții să realizeze o serie de mișcări ale corpului, începând de la cap, coloană până la
vârfurile picioarelor.
Este în regulă să vă opriți pentru scurt timp și să corectați cu blândețe posturile și mișcările, dacă
acest lucru este necesar.
Mulți părinți nu sunt obișnuiți să facă aceste mișcări, motiv pentru care vor avea nevoie de mai
multe încurajări și mai mult ghidaj decât v-ați aștepta.
Dacă cineva simte nevoia să se așeze, va trebui să îl încurajați să se miște, în limita posibilităților, din
poziție așezată. Este, de asemenea, foarte important să vă asigurați că mișcările sunt line și
respirația este calmă și relaxată.
Pe măsură ce ghidați activitatea fizică aferentă fiecărei sesiuni, părinții vor deveni treptat mai
familiari cu mișcările.
Încurajați părinții să practice exercițiile fizice acasă în mod regulat. Puteți să le sugerați părinților să
le practice acasă, dimineața după trezire.
Coordonarea Sesiunii de Exerciții Fizice:
Puteți citi cu voce tare textul următor sau să utilizați desenele pentru a vă ghida în primele câteva
sesiuni în care inițiați exercițiile fizice.
Exerciții de flexie/întindere a corpului
Întindeți brațele în sus, ca și cum ați dori să atingeți cerul.
Întindeți-vă în ambele părți. Aplecați-vă în față. Aplecați-vă în spate.
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1. Cap și Gât: Ridicați brațul drept cât puteți de mult, sprijiniți-vă capul de umărul drept. Mențineți
poziția timp de patru respirații.
Ridicați brațul stâng și sprijiniți-vă capul pe umărul stâng, apoi puneți mâna pe ureche. Mențineți
poziția timp de patru respirații.
Sprijiniți-vă bărbia în piept. Cu mișcări lente, rotiți-vă capul în sus astfel încât urechea dreaptă
să ajungă lângă umărul drept. Procedați la fel și pentru umărul stâng. Repetați mișcarea de patru
ori în fiecare sens.
Rotiți capul în cerc. Fiți atenți la sunetele oaselor gâtului care se dezmorțesc. Procedați la fel, de
patru ori în fiecare direcție.
2. Umeri: Rotiți-vă umerii înainte (de patru ori). Rotiți-vă umerii înapoi (de patru ori). Încordați-vă
umerii strâns spre urechi în timp ce inspirați, țineți ochii strâns închiși și țineți-vă respirația.
Relaxați umerii pe măsură ce relaxați întregul corp (de patru ori).
3. Brațe: Relaxați-vă brațele și lăsați-le să legene libere în aceeași direcție. Brațele ar trebui să se
legene din încheietura umărului și NU din cea a brațului. Acest exercițiu este benefic pentru zona
lombară.
Relaxați-vă brațele și lăsați-le să se legene în lateral, în timp ce vă răsuciți trunchiul. Brațele
dumneavoastră ar trebui să vă loveasă ușor spatele cu fiecare răsucire dintr-o parte în alta.
4. Talie: Puneți-vă minile pe talie și desenați cercuri mici in aer, în ambele direcții (patru cercuri
pentru fiecare direcție).
5. Genunchi: Îndoiți-vă puțin genunchii și țineți-i cu ambele mâini în timp ce desenați cercuri mici
în ambele părți. Asigurați-vă că cercurile sunt line și că nu vă blocați genunchii (patru cercuri în
fiecare direcție).
6. Picioare și Glezne: Aduceți un picior înaintea celuilalt și desenați cercuri mici cu gleznele. Nu
uitați să efectuați mișcările în ambele direcții. Repetați cu fiecare picior patru cercuri, în fiecare
direcție.
7. Mâini și încheieturi: Răsuciți-vă încheieturile mâinilor ca și cum ați picta, în ambele direcții, în
sus și în jos.
8. Scuturați-vă tot corpul: mișcați-vă corpul în sus, în jos, în toate direcțiile. Simțiți-vă bine!
9. Observați cum se simte corpul dumneavoastră. Amintiți-le participanților să respire relaxat.
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TERMOMETRUL EMOȚIONAL LA ÎNCEPUTUL ȘI LA SFÂRȘITUL SESIUNII
Odată cu Sesiunea Patru, părinții vor începe și vor încheia fiecare sesiune cu un termometru
emoțional.
Asta le va permite participanților să împărtășească cum se simt la începutul sesiunii. La finalul
fiecărei sesiuni, părinții vor avea, de asemenea, ocazia de a prezenta termometrul emoțional întrun soi de tranziție înapoi la viața de zi cu zi.
Va trebui să demonstrați termometrul emoțional înainte de exersarea acestuia, în cerc, de către
participanți:
1. Descrieți cum vă simțiți emoțional.
2. Descrieți cum se reflectă această emoție în corpul vostru.
3. Descrieți natura emoției sau senzațiile fizice din corpul vostru
4. Descrieți gândul relaționat cu emoția respectivă.
De exemplu, ”Sunt anxios. Simt asta în umeri. Mă îngrijorează că nu voi avea bani suficienți pentru
mâncare luna aceasta,” sau ”Sunt entuziasmat, o simt în piept. Îmi voi cumpăra mobilă nouă de
dormitor!”
Prin conectarea emoțiilor cu senzații corporale, părinții vor evita să cadă în capcana raționalizărilor
a posteriori pe tema cauzei sau modului în care se simt.
Asta îi va ajuta să rămână ancorați în momentul prezent.
Atenția concentrată la experiența prezentă a unei persoane poate accentua sentimentul de
recunoștință pentru lucrurile bune din viață și compasiune pentru provocările și dificultățile pe care
persoana trebuie să le înfrunte.
De asemenea, conștientizarea propriilor emoții este o abilitate pe care părinții trebuie să o deprindă
pentru a putea observa emoțiile și comportamentele copiilor lor în mod acurat.
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iii.ii ACTIVITĂȚI PENTRU ACASĂ
PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA ACTIVITĂȚILOR PENTRU ACASĂ
În fiecare sesiune, participanții primesc activități de efectuat acasă, care să consolideze ceea ce au
învățat în sesiune. Aceste activități au legătură cu Piesele de Construcție principale pentru fiecare
sesiune.
Aceasta este o parte esențială a programului !!!
Participanții își vor schimba atitudinile și comportamentele doar dacă vor avea ocazia să practice
schimbarea în viețile lor (de aceea este atât de important ce fac părinții acasă!)
Discuția despre Activitățile pentru Acasă demarată la începutul fiecărei sesiuni va constitui o
oportunitate pentru părinți de a-și împărtăși poveștile de succes și experiențele pozitive din
săptămânile anterioare. Ei ar putea, de asemenea, să dorească să-și împărtășească schimbările
observate în propriile vieți și în comportamentele copiilor.
Părinții pot avea dificultăți în a realiza activitățile pentru acasă și trebuie să le transmiteți că
sunteți gata să comunicați cu ei pe tema aceasta.
Aceștia se pot confrunta cu rezistență sau provocări din partea copilului ori din partea altor membri
ai familiei. De asemenea, părinții pot înțelege eronat o piesă de construcție sau pot implementa o
tehnică parentală în mod incorect.
Este datoria voastră să ghidați părinții prin etapele rezolvării de probleme la nivelul grupului, pentru
a găsi soluții la diferite provocări cu care aceștia s-au confruntat pe parcursul săptămânii. Aceste
dificultăți se pot referi la modul în care părinții implementează activitățile ei înșiși sau se pot referi
la rezistențe din partea altor membri ai familiei. Poate fi necesar să modelați prin joc de rol
conversații posibile pe care le pot avea aceștia cu partenerii lor.
Va trebui să utilizați Discuția despre Activitățile pentru Acasă ca oportunitate de a împărtăși cu
grupul principiile pe care fiecare părinte le-a folosit în practica de acasă. Asigurați-vă că toată lumea
din grup înțelege un principiu parental particular sau o abilitate anume, înainte de a trece la
următoarea parte.
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Dacă devine evident că mai mulți părinți nu au înțeles conținutul sesiunii anterioare, va trebui să
recapitulați conținutul sesiunii respective și să practicați abilitățile (poate fi și în grup) în loc să
introduceți conținuturile unei noi sesiuni.
De exemplu, dacă mai mulți părinți au dificultăți în a înțelege cum să utilizeze ignorarea atunci când
copiii lor au comportamente negative de căutare a atenției, veți dori să repetați această sesiune și
să recapitulați toate poveștile ilustrate.
Este important să vă adaptați ritmului părinților!
În cele din urmă, veți felicita părinții pentru efort și îi veți încuraja pe aceia care întâmpină dificultăți
în găsirea unor scopuri realiste și tangibile.
Fiecare părinte va avea experiențe atât pozitive cât și negative în diferite etape ale programului.
Prin felicitarea părinților, modelați felul în care ei își vor lăuda copiii. Este în sarcina noastră să
promovăm lucurile pozitive în timp ce îi ajutăm pe părinți să depășească momentele dificile!
Notă: Rețineți că programul este livrat unui grup, însă ăntr-o manieră individualizată; trebuie să
abordați nevoile și circumstanțele individuale!
CUM SĂ CONDUCEȚI DISCUȚIA REFERITOARE LA ACTIVITĂȚILE PENTRU ACASĂ
Discuțiile referitoare la temele pentru acasă vor debuta prin a le reaminti părinților care au fost
cerințele referitoare la utilizarea pieselor principale de construcție.
Fiecare sesiune conține o serie de întrebări pentru a vă ajuta să vă ghidați în explorarea
experiențelor de acasă ale părinților.
Dacă aveți un grup mare, îl veți împărți în două, fiecare grup primind câte un consilier pentru a
gestiona eficient timpul și a facilita interacțiunea. În această situație, rețineți că va trebui să
împărtășiți, în plen, lecțiile cele mai importante din grupul mic.
Puteți să cereți un exemplu de lucru care a funcționat bine pentru ei. Spuneți-le ”Nu putem
împărtăși toate experiențele dintr-o săptămână, deci, vă rugăm să vă gândiți la un lucru”.
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Dacă părintele prezintă o provocare întâlnită în timpul activității pentru acasă, trebuie să decideți:
a) dacă explorarea ei este ceva relevant pentru program
b) dacă discuția va fi benefică întregului grup sau
c) dacă e ceva ce trebuie să abordați în afara discuțiilor de grup.
Chiar dacă problema e relevantă pentru întregul grup, poate că nu este momentul să o abordați, așa
încât o puteți trece pe lista de lucruri de adresat ulterior în program.
Dacă decideți să abordați problema respectivă, ar trebui să fie clar, mai întâi, ce anume s-a
întâmplat. Exersați utilizând abilitățile de consiliere restrânse sub acronimul A-E-C-P, respectiv
Acceptare, Explorare, Conectare, Practicare (a se vedea mai jos).
Realizați jocuri de rol pe soluțiile care considerați că abordează provocarea eficient, ca metodă de
practică în fața întregului grup.
Părintele care a ridicat problema ar trebui să beneficieze de oportunitatea de a exersa soluția.
Pe scurt, pe lângă împărtășirea succeselor, discuțiile despre activitățile de acasă ar trebui să
urmărească pașii rezolvării de probleme ori de câte ori există provocări:
•

Părinții povestesc o experiență problematică.

•

Decideți a) dacă explorarea acesteia este ceva relevant pentru program, b) dacă de pe
urma discuției va beneficia întregul grup, sau c) dacă este ceva ce trebuie să abordați în
afara grupului;

•

Clarificați, astfel încât să fie clar exact ce s-a întâmplat. Adresați cât de multe întrebări
considerați că este necesar.

•

Identificați un scop și generați cât mai multe soluții cu părinții din grup, pentru a atinge
scopul.

•

Discutați posibilele soluții cu părinții.

•

Rugați părintele care a ridicat problema să aleagă o strategie pe care să o utilizeze din
acele soluții pe care le considerați eficiente.

•

Practicați aplicarea soluției într-un joc de rol.
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•

Modelați practica atât pentru ”copil” cât și pentru ”părinte” în jocul de rol.

•

Evaluați dacă a funcționat.

•

Felicitați părintele pentru că a practicat și arătați-vă încrezători în reușită.

•

Dacă este util, rugați participanții să practice în grupuri de câte două persoane.

•

Mulțumiți-i părintelui că a adus în discuție această provocare și că a avut curajul să
practice (”Toți învățăm din provocările cu care ne confruntăm”)

•

Încurajați părintele să încerce din nou acasă, și arătați-vă încrezători în reușită.

Notă: Practicarea abilităților și soluțiilor la o problemă pot fi realizate oricând în timpul unei
sesiuni. Cu cât părinții exersează mai mult în timpul sesiunii, cu atât va fi mai probabil să exerseze
abilitatea sau să încerce soluția acasă...și ceea ce fac acasă contează cel mai mult!
Luați notițe!
Dacă derulați Discuția despre Activitățile pentru Acasă împreună cu colegul/colega dvs. (într-un
grup, nu în două grupuri mai mici), o persoană va trebui să conducă discuția despre activitatea de
acasă, iar cealaltă să ia notițe scurte referitor la ce a făcut fiecare părinte în timpul săptămânii.
De exemplu:
“Maria și-a petrecut timpul cu copilul ei, utilizând principiul urmării indicațiilor copilului”. “Lisa a
avut dificultăți în a oferi instrucțiuni pozitive copilului ei. A practicat acest lucru în timpul sesiunii.”
Acest lucru vă va permite să reflectați, în urma sesiunii, asupra măsurii în care un părinte sau altul
are nevoie de ajutor suplimentar sau chiar de vizite la domiciliu pentru a sprijini procesul de
învățare.
Persoana care ia notițe va trebui să fie pregătită să treacă pe flip chart orice nouă piesă de
construcție care apare ca temă în timpul discuției referitoare la activitățile pentru acasă.
PREZENTAREA ACTIVITĂȚILOR PENTRU ACASĂ
La finalul fiecărei sesiuni, veți introduce activitatea de realizat acasă pentru săptămâna viitoare.
Acestă activitate va lua mai mult timp în Sesiunea 1, când va trebui să fie explicată pentru prima
oară.
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Identificați principala activitate pe care părinții vor trebui să o implementeze acasă și modul în care
ea se leagă de construirea unei case de Sprijin. Puteți chiar să le arătați părinților unde vă aflați în
interiorul Casei.
În Sesiunea 1, aceasta este Timp Unu-la-Unu cu copilul. Pe măsură ce avansați în program,
activitatea de acasă reflectă conținutul sesiunii.
În același timp, părinții trebuie să continue să realizeze lucrurile învățate anterior în program. Acest
lucru va întări Piesele de Construcție din Casa de Sprijin.
Va trebui să subliniați mereu care este activitatea principală asociată cu sesiunea. Puteți realiza
acest lucru prin a le arăta părinților unde să își înregistreze activitățile în manualul pentru părinți.
După introducerea activității, conectați-o cu celelalte conținuturi ale sesiunii prin a le reaminti
părinților piesele de construcție ale sesiunii, pe care doriți să le folosească.
Rugați fiecare părinte să identifice și să împărtășească propriile scopuri pentru activitățile pentru
acasă, folosindu-se de un exemplu specific.
Asigurați-vă că părinții își stabilesc scopuri pozitive, specifice și realiste referitoare la când, unde și
ce anume vor face cu copiii lor.
Va trebui, de asemenea, să îi ajutați să planifice unde și cum vor pune în practică aceste planuri.
Părinții vor trebui să țină seama de un principiu de bază în psihologia dezvoltării: etapa unde se află
copilul ca nivel al dezvoltării este etapa potrivită/realistă pentru acesta.
Este util să utilizați modelul S.M.A.R.T. pentru a vă asigura că scopurile sunt pozitive, specifice și
realiste:
Specifice: Este explicitat scopul activităților pentru acasă în ceea ce privește ce, unde, când,
cine și cum (ex. Voi petrece 5 minute pe zi cu copilul meu înainte să pregătesc cina)
Măsurabile: Cum vor ști participanții dacă au atins scopul activităților pentru acasă?
Realizabile: Poate participantul, în mod realist, să implementeze activitățile pentru acasă?
Relevante: Este activitatea aliniată la scopurile și activitățile specifice de acasă ale
participantului?
Încadrate în timp: Când vor fi realizate activitățile pentru acasă?
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Facilitatorii se vor asigura că fiecare participant va pleca cu o activitate pentru acasă care să fie
S.M.A.R.T!
În final, lăudați părinții pentru angajamentul lor față de copii, reflectat în disponibilitatea de a
participa la program; vorbiți-le despre reușită și succes în a-și atinge scopurile.
Țineți o cutie cu lucruri importante pe care să le revedeți!
Uneori, părinții aduc în discuție probleme importante dar care nu sunt în acord cu subiectul discuției
pentru sesiunea respectivă. Dacă problema este ceva ce va fi adus în discuție într-o sesiune
ulterioară, mulțumiți-i părintelui pentru menționarea ei, puneți-o în Cutia cu lucruri importante de
revăzut și salvați-o pentru mai târziu! Consilierii pot să o scrie pe o hârtie de flipchart intitulată
”Cutie cu lucruri de revăzut”.
Puneți subiecte în cutia cu lucruri de revăzut doar dacă intenționați să le abordați în program. Dacă
există probleme ridicate de părinți și care nu sunt în program, mulțumiți-le și alocați timp să
discutați individual despre acestea într-o pauză sau îndrumați-i spre alte servicii de suport.
Dacă este ceva de pe urma căruia întregul grup va avea de învățat în ceea ce privește modul în care
poate fi adresată o anumită problemă sau gestionat un comportament dificil, puneți subiectul în
cutie și rezervați-l pentru mai târziu.
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iii.iii PAUZE ȘI ACTIVITĂȚI DE ENERGIZARE
PAUZA
După discuția despre activitatea pentru acasă, veți putea lua o scurtă pauză. Aceasta nu trebuie să
se întindă pe mai mult de 10-15 minute.
Anunțați-i pe părinți cu 5 minute înainte de pauză că aceasta se va încheia, pentru a se putea pregăti
pentru următoarea etapă din sesiune.
ACTIVITĂȚI DE ENERGIZARE
După pauză sau în orice moment în care nivelul de energie al grupului este scăzut, facilitatorii pot
iniția o activitate scurtă de energizare cu părinții.
Acestea îi ajută pe părinți să se mențină alerți cognitiv și fizic și să fie gata pentru următoarea etapă
din program.
Activitatea poate fi un joc rapid pe care toți părinții îl știu din copilărie sau oricare din exercițiile de
energizare sugerate în manual.
Veți face un exercițiu de energizare ori de câte ori nivelul de energie al grupului va fi scăzut!
iii.iv LECȚIA PRINCIPALĂ
Lecția principală va avea în jur de 45 de minute.
Fiecare sesiune din programul PLH Copii conține o Lecție principală care urmărește tema sesiunii.
Lecția principală se concentrează pe anumite principii și abilități parentale sau pe Piesele de
Construcție care compun Casa de Sprijin.
Lecțiile principale încep adesea cu o poveste ilustrată care să îi ajute pe părinți să înțeleagă abilitatea
principală ori principiul central al sesiunii respective.
Ele includ și o discuție de grup referitare la motivul pentru care discutăm despre o anumită temă
sau despre o abilitate parentală anume. Asigurați-vă că le permiteți părinților să aducă propriile
motive pentru care o abilitate sau o abordare ar putea fi de ajutor.
Veți avea nevoie doar de una sau două idei din partea părinților, proces care nu ar trebui să dureze
mai mult de 5 minute.
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Treceți apoi la studierea poveștilor ilustrate care surprind familii care implementează aceste abilități
cu diferite grade de succes.
În final, Lecțiile principale includ timp pentru a practica noile abilități prin intermediul jocului de rol.
Practicarea abilităților îi ajută pe părinți să înțeleagă conceptele și le întărește capacitatea de a
implementa aceste abilități acasă.
Practicarea abilităților poate avea loc fie între poveștile ilustrate și implică re-constituirea
ilustratelor, sau se poate desfășura după studierea ilustratelor, pe baza experiențelor de la părinți.
Facilitatorii ar trebui să acorde prioritate timpului dedicat Lecției principale
Este important să discutați pe marginea fiecărei povești ilustrate și să exersați abilitățile (în grup),
acordând suficient timp rezolvării problemelor și barierelor care pot apărea în înțelegerea
conceptelor noi.
POVEȘTILE
Uneori, programul PLH Copii pleacă de la o poveste clasică sau adaptată pentru a introduce tema
centrală în lecția principală.
Se crează o conexiune foarte frumoasă atunci când ascultăm sau spunem povești. Acestea crează
un sentiment al comunității și familiarității, și încurajează coeziunea la nivelul grupului. Poveștile
sunt utile în introducerea temelor noi și în încurajarea părinților să participe la discuții.
Este foarte important să se reflecte împreună asupra poveștii, utilizând și întrebările de ghidaj
oferite în manual.
Poveștile pe care le utilizăm în programul PLH Copii sunt:
•

Animalul Ciudat (Sesiunea 1)

•

Supa de pietre (Sesiunea 12)

Aceste povești sunt cu titlu de propunere. Puteți, de asemenea, identifica și alte povești pe care să
le folosiți în funcție de contextul în care lucrați.
Este important să folosiți povești care să se relaționeze cu Piesele Principale ale fiecărei lecții, întrun anumit fel.
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DISCUȚIILE DE GRUP
Discuțiile de grup introduc scurt conținuturile de discutat, pentru a-i ajuta pe părinți să aducă
propriile argumente pentru utilizarea unui anumit principiu sau abordare parentală. Aceste discuții
nu ar trebui să dureze mai mult de 10 minute.
De exemplu, în Sesiunea 1, îi întrebăm pe părinți ce anume obțin copiii prin petrecerea de timp Unula-Unu cu aceștia.
Poate fi tentant să îi învățăm pe părinți beneficiile unei abilități parentale, dar va trebui să vă
specializați în a adresa întrebări specifice astfel încât să îi ajutați pe părinți să vină cu idei care știți
că sunt argumente bune pentru un anumit conținut din lecția respectivă.
Poate dura mai mult, însă este mai bine ca părinții să descopere aceste lucruri singuri. Astfel, vor fi
”proprietarii” motivelor și se vor simți îndreptățiți să utilizeze aceste idei cu copiii lor.
Adresați întrebări deschise. Dacă puneți întrebări închise, veți obține răspunsuri de tip ”Da” sau
”Nu”, iar discuția se va încheia repede. Rolul vostru este să îi ghidați pe părinți prin utlizarea
întrebărilor deschise care încep cu ”de ce” sau ”cum” sau ”ce”? Ele permit discuții despre idei și
împărtășirea experiențelor.
Completați răspunsurile cu comentarii precum ”Deci ce înțeleg eu că ați sugerat este...” sau
”Spuneți-mi mai multe” pentru a-i încuraja pe părinți să împărtășească mai multe lucruri.
Uneori, părinții se vor contrazice cu voi sau între ei. Rolul vostru este să acceptați părerea lor și să îi
ghidați spre a descoperi beneficiile educației pozitive și stabilirii de limite fără a le spune însă cum
să ajungă acolo. Va trebui să îi ajutați să accepte că pot avea divergențe normale cu ceilalți părinți,
fără a lua însă partea cuiva, prin continuarea firească a programului.
Suntem asemenea dirijorilor unui cor mare. Știm că rolul nostru este să-i ajutăm pe părinți să cânte
muzica!
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iii.v PIESELE DE CONSTRUCȚIE
În timpul discuțiilor de grup (care au loc pe toată durata programului), facilitatorii vor nota ideile
părinților, pentru a întări învățarea colaborativă.
Acestea se numesc Piese de Construcție care ajută la construirea Casei de Sprijin.
Unele Piese de Construcție descriu motivul pentru care părinții vor folosi o anumită abilitate
parentală. De exemplu: ”descrierea acțiunilor copilului ajută la dezvoltarea limbajului”.
Alte Piese de Construcție descriu cum anume se implementează o abilitate parentală. De exemplu:
”Lăsați copilul să vă ghideze în Perioada de Unu-laUnu”.
Este important să găsiți o cale de a semnaliza părinților necesitatea de a descoperi aceste Piese de
Construcție.
Piesele de Construcție pot fi identificate oricând: în timpul discuțiilor despre activitățile pentru
acasă, în timpul discuțiilor de grup, a celor pe marginea poveștilor ilustrate sau în timpul practicării
abilităților.
Ori de câte ori auziți un părinte referindu-se la o piesă de construcție, felicitați-l, repetați piesa de
construcție pentru tot grupul și reformulați-o într-o manieră ușor de reținut. Nu uitați: ”Oferim
atenție acelor comportamente pe care vrem să le vedem mai des”.
Trebuie să fiți vigilenți în a identifica momentele în care părinții au dificultăți cu un anumit element
de construcție!
iii.vi POVEȘTILE ILUSTRATE
În programul PLH pentru copii utilizăm povești ilustrate pentru a-i ajuta pe părinți să înțeleagă cum
să rezolve anumite dificultăți în relația cu copilul.
Programul PLH Copii urmărește viețile a trei familii. Aceste familii au în componență părinți care
uneori au probleme în a gestiona comportamentele copiilor lor, asemenea multora dintre părinții
cu care veți lucra în grup.
O familie este compusă din tatăl, mama și cei doi copii ai lor: Ema (7 ani) și Alex (4 ani). Altă familie
e compusă din bunică, mamă și doi copii: David (8 ani) și Maia (3 ani). Ultima familie are în
componență tatăl, mama și copiii: Sara (7 ani) și Adam (5 ani).
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Poveștile ilustrate le dau părinților oportunitatea de a învăța strategii parentale prin intermediul
vieților a trei familii care uneori le vor reaminti de familiile lor. Uneori, părinții vor avea probleme
care nu sunt evidente în poveștile ilustrate.
Toți părinții se confruntă cu comportamente dificile ale copiilor lor.
Poveștile fac referire la piese de construcție importante, care leagă Lecția principală și ajută la
construirea Casei de Sprijin. Ele îi ajută pe părinți, de asemenea, să dezvolte abilități de rezolvare de
probleme pe care să le utilizeze în viața de zi cu zi.

Figura 2 Exemplu de Poveste Ilustrată din Sesiunea 1
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iii.vii PRACTICAREA ABILITĂȚILOR
Format pentru prezentarea unei povești ilustrate:
1. Studiați povestea împreună și rugați părinții să explice ilustrata.
2. Parcurgeți lent povestea, imagine cu imagine.
3. Unii părinți vor avea dificultăți de citire deci va trebui să le acordați timp.
4. Permiteți părinților să descrie acțiunile, comportamentele și emoțiile din fiecare imagine.
5. Utilizați întrebări ghidate pentru a explora povestea împreună cu părinții.
6. Dacă în poveste este prezentată o problemă, căutați împreună diferite soluții.
7. O pereche din grup practică o soluție în joc de rol
8. Verificați cu ”părintele” și cu ”copilul”. Întrebați cum s-au simțit ambii în timpul
exercițiului.
9. Dacă povestea a ilustrat un exemplu pozitiv, ajutați părinții să identifice piesele de
construcție care au contribuit la succes.
10. Formați perechi de părinți pentru practicarea pieselor de construcție, unul în rol de copil
iar celălalt în rol de adult, apoi schimbați rolurile.
Memento: Părinții pot exersa poveștile ilustrate în activitatea de grup după discutarea poveștii.
Dacă sunt povești negative, părinții pot practica același scenariu, încorporând sugestii pentru
gestionarea mai potrivită a situației.
Există două tipuri de activități, cele care se desfășoară în fața întregului grup (activitate de grup) și
cele care se desfășoară în perechi (activitate în perechi).
Activitatea de grup sau jocurile de rol dau posibilitatea părinților să exerseze o nouă abilitate
parentală, într-un mediu sigur, înainte de a încerca tehnica acasă cu copilul.
În timpul Activităților de Grup, părinții au posibilitatea de a fi atât ”părinți” cât și ”copii”.
Acest lucru îi ajută pe părinți să exerseze sau să practice un nou comportament. De asemenea,
când preiau rolul copilului, vor avea ocazia să experimenteze lumea prin ochii acestuia.
Subliniați că se află într-un mediu sigur- că intenția dumneavoastră nu este să criticați abilități
parentale ci să învățați împreună, ca grup, despre lucrurile pe care le putem îmbunătăți cu toții în
educația copiilor noștri.
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Format pentru ghidarea Activităților de Grup:
1. Introduceți ideea că urmează o secvență în care veți practica, în grup, petrecerea de timp
Unu-la-Unu cu copilul.
2. Stabiliți scenariul (ex. unde se desfășoară scena, cine ia parte la ea, câți ani are copilul,
care este activitatea).
3. Atribuiți roluri. Un participant va juca rolul părintelui, celălalt va pretinde că este copilul.
4. Selectați participanți care credeți că pot fi ușor de angajat în joc, deoarece la început
părinții pot fi timizi sau ezitanți.
5. Descrieți scena exact cum doriți să fie. Spuneți ”copilului” cum doriți să se comporte.
Rețineți că accentul este pe abilitățile parentale! În practicile inițiale din program vom dori
ca acesta să se comporte adecvat.
6. Începeți exercițiul.
7. Fiți ”Umbra” sau ”Îngerul” celui care joacă rolul de părinte. Stați aproape de ”părinte” și
șoptiți-i sugestii sau oferiți-i suport dacă e necesar.
8. Permiteți ca jocul de rol să se desfășoare timp de 2 minute- nu trebuie să fie prea lung.
După activitatea de grup:
9. Întrebați ”Părintele” și ”Copilul„ cum a fost experiența.
10. Cereți grupului feedback pozitiv specific referitor la ce au văzut că a făcut părintele bine.
11. Odată ce observă cât de simple și amuzante sunt practicile de grup (și când le oferiți
recompense simple pentru participare), va fi mai ușor să recrutați voluntari!
12. Exersați în grupuri mai mici: părinții exersează comportamente pozitive doar în grupuri
mici. Amintiți-vă să le spuneți copiilor să se comporte frumos.
13. Împreună cu co-facilitatorul, va trebui să faceți un tur al sălii și să oferiți ghidaj și laude
părinților.
14. Discuții de grup referitoare la cum s-a desfășurat activitatea de grup.
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iii3.8 ÎNCHEIERE
Fiecare sesiune se va termina cu o activitate de încheiere (5 minute). În același fel în care ați început
cu termometrul Emoțional, veți încheia cu Termometrul Emoțional. Anumite activități de încheiere
pot să modeleze sau să ofere oportunități de practicare a noilor abilități învățate. De exemplu,
realizarea unui Cerc al Complimentelor poate fi realizat la fiecare încheiere de sesiune, după
sesiunea de oferirea de Laude Copiilor. Un alt exemplu, relaxarea corporală poate fi practicată după
introducerea Tehnicilor de Calmare.
Facilitatorii ar trebui să permită participanților să decidă cum doresc să închidă sesiunea. Indiferent
cum decide grupul de părinți să închidă, va trebui să vă asigurați că se vor întâmpla următoarele
lucruri:
•

Recapitulare a Pieselor de Construcție principale prezentate în sesiune.

•

Reamintirea activităților pentru acasă și a desfășurării următoarei sesiuni.

•

Distribuirea capitolului din manualul PLH Copii din sesiunea respectivă.

•

Mulțumiri și felicitări adresate părinților pentru că au participat.

iii.ix MASĂ
Dacă este posibil, încurajăm oferirea unei mese/gustări participanților la fiecare sfârșit de sesiune.
Unii părinți vin de departe pentru a participa la program.
Mulți dintre ei nu au suficientă mâncare acasă pentru a acoperi nevoile tuturor. Uneori, prânzul în
timpul programului este singura masă completă a zilei.
Masa este și un beneficiu care poate să încurajeze participarea în program. Asigurați, pe cât posibil,
un meniu variat și hrănitor. Este important să respectați obiceiurile locale la servirea mesei.
Va trebui să luați parte la masa cu părinții și să o folosiți ca oportunitate de a-i consilia și a-i lăuda în
activitatea lor cu copiii!
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iii.x REFLECȚIE ȘI RAPORTARE DUPĂ FIECARE SESIUNE
REFLECȚIE DUPĂ SESIUNE
Este important să vă faceți timp să reflectați, împreună cu co-facilitatorul, asupra sesiunii recent
încheiate. Este foarte bine să realizați acest lucru cât timp informațiile sunt încă proaspete în minte.
Formularele de raportare ale facilitatorului, care însoțesc acest manual, au unele întrebări pentru
ghidaj, care să vă ajute în reflecție și în întocmirea raportului.
Va trbuii să indicați dacă ați reușit să terminați toate activitățile în sesiunea respectivă.
Întrebările cheie ale raportului includ:
•

Ați reușit să terminați toate activitățile principale? Dacă nu, care este motivul?

•

Care a fost un moment important pentru un părinte, în timpul săptămânii sau în timpul
sesiunii?

•

Care a fost un moment important pentru voi în timpul cooronării sesiunii?

•

Care a fost una din provocările importante pentru părinte în timpul săptămânii sau în
timpul sesiunii?

•

Care a fost una din provocările importante pentru voi, ca facilitatori în timpul sesiunii?

•

Există părinți care au nevoie de suport suplimentar în ceea ce privește conținuturile, logistica
sau alte aspecte? Dacă da, în ce fel?

•

Aveți sugestii pentru îmbunătățirea programului PLH copii?

Este important să denumiți cel puțin un lucru bun pe care l-ați realizat în timpul sesiunii (în rol de
facilitator sau co-facilitator).
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EVALUAREA PROGRESULUI PĂRINȚILOR
Vă recomandăm să purtați o conversație cu co-facilitatorul despre fiecare părinte în parte, imediat
după sesiune.
Fiecare părinte are un profil al participantului pe care trebuie să îl completați la finalul fiecărei
sesiuni. Luați-vă notițe în fișierul cu profilele participanților referitor la progresul fiecărui părinte în
cadrul programului. Puteți decide că un anumit părinte va avea nevoie de mai mult sprijin. Acesta
poate fi sub forma unei conversații în particular sau a unui mesaj text la începutul sesiunii
următoare.
Puteți să folosiți acest timp pentru a suna părinții care au lipsit de la sesiune.
Faptul că treceți în revistă experiențele, scopurile și provocările cu care se confruntă fiecare părinte,
îl va ajuta și vă va ajuta să oferiți atenție individualizată, componentă importantă a programelor de
grup, împreună cu rezolvarea de probleme și suportul social.
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iv PERSPECTIVĂ DE ANSAMBLU ASUPRA PIESELOR DE CONSTRUCȚIE PENTRU O FACILITARE
EFICIENTĂ
Acest manual vă va ghida pentru ce aveți de făcut în fiecare sesiune. El descrie în detaliu activitățile.
De asemenea, el vă furnizează întrebări posibile pe care le puteți ridica în timpul discuțiilor sau în
activitățile pe marginea poveștilor ilustrate.
Vă oferă un background pentru fiecare principiu de educație și enumeră Piesele de Construcție
importante pentru a fi învățate de către părinți.
Principalele Piese de Construcție cuprind:
•

Diferența e dată de ceea ce faceți acasă.

•

Cunoașteți nivelul dezvoltării copilului dvs.

•

Urmați ghidajul oferit de copilul dvs. în timpul petrecut în Unu-la-Unu.

•

Folosiți cuvinte pentru a descrie acțiunile și emoțiile copilului dvs.

•

Lăudați comportamentul pe care vrei să-l vedeți mai frecvent

•

Utilizați recompense simple pentru a încuraja comportamente care sunt dificil de învățat de
către copil

•

Fiți consistent cu copilul în ceea ce privește regulile și rutinele casei

•

Redirecționați copilul de la un comportament negativ la un comportament pozitiv înainte ca
acesta să înceapă.

•

Oferiți instrucțiuni simple și realiste

•

Ignorați comportamentele negative de căutare a atenției și comportamentele de
revendicare

•

Utilizați avertismente referitoare la consecințe imediate și realiste pentru a sprijini
complianța

•

Implicați copilul în rezolvarea de probleme pentru a reduce conflictul în familie.

Cu toate acestea, conținutul programului este doar o mică parte din ce presupune livrarea
programului PLH:
Multe dintre beneficiile pe care părinții le vor avea vor fi rezultat dirct al modului în care voi livrați
programul.
Cu alte cuvinte, modul în care coordonați programul este la fel de important ca și conținutul
acestuia.
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În continuare vă sunt prezentate cele 7 Piese de construcție centrale facilitării programului PLH copii
care să asigure cea mai bună implementare posibilă:
1. Utilizați o abordare colaborativă a învățării, care să ajute la creșterea sentimentului
controlului personal.
2. Modelați comportamentul pe care doriți să îl vedeți prin felul în care vă comportați cu
părinții (implementați strategii parentale cu părinții în același fel în care doriți să se comporte
cu copiii lor)
3. Avansați în ritmul părinților, țineți pe toată lumea în ritm.
4. Practicați ascultarea activă.
5. Înțelegeți etapele și ”bornele” de dezvoltare ale copilului.
6. Creați din PLH Copii un loc în care se învață cu bucurie.
7. Veniți pregătiți la fiecare sesiune.
iv.i UTILIZAȚI O ABORDARE COLABORATIVĂ A ÎNVĂȚĂRII
În multe alte programe, facilitatorii le spun participanților ce să facă și de ce respectivele acțiuni
sunt importante. Părinții sunt obișnuiți cu această abordare pentru că, probabil, educația noastră a
fost livrată într-o manieră didactică, în care profesorul știa cel mai bine.
În programul PLH pentru copii, facem lucrurile diferit. Ne place să credem că aceasta este o abordare
colaborativă a învățării.
În calitate de facilitatori, sunteți colaboratori sau parteneri care lucrează cu părinții pentru a
identifica planuri și pentru a practica soluții care să îi ajute să-și îmbunătățească viața acasă.
Este util să vă gândiți la părinți ca la experți în cunoașterea circumstanțelor copilului lor.
Mulți părinți probabil că au practicat deja multe abordări pozitive în educația copilului lor. Alții vor
putea identifica modalități de a îmbunătăți practicile parentale ei înșiși, ghidându-se singuri.
Scopul nostru este să îi ajutăm pe părinți să învețe cum să-și atingă propriile scopuri.
Asta înseamnă că uneori trebuie să muncim mai mult pentru a pune întrebările deschise care trebuie
și care să îi ajute pe părinți să prevadă beneficiile educației pozitive și a disciplinei nonviolente
pentru copiii lor.
Când părinții își predau singuri, ei deprind un set de abilități care îi va ajuta mult timp după
terminarea programului.
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iv.ii MODELAȚI COMPORTAMENTUL PE CARE DORIȚI SĂ ÎL VEDEȚI
Principiul modelării stă la baza modului în care livrăm programul PLH Copii. Dacă facilităm sesiunea
într-o manieră colaborativă, lăudăm părinții frecvent, practicăm ascultarea activă și utilizăm
instrucțiunile pozitive, părinții vor face la fel cu copiii lor.
Similar, dacă le spunem părinților ce să facă, îi criticăm sau râdem de ei, le ignorăm nevoile sau
preocupările sau doar le spunem ce vrem să nu facă, ei vor reacționa la fel cu copiii lor.
Este ca în zicala ”Aplică ceea ce propovăduiești/ lasă faptele să vorbească”
Facilitatorii trebuie să modeleze toate Piesele de Construcție din acest program. De exemplu, ”Laudă
și treci mai departe” exact asta înseamnă. Lăudați părinții și opriți-vă acolo. Fără ”dar”, ”dacă” sau
alte forme de critică!
Utilizați avertismentele de tranziție pentru a-i ajuta pe părinți să se pregătească pentru următoarele
activități la finalul pauzei. Un avertisment de tranziție este atunci când aducem la cunoștința cuiva,
cu puțin timp înainte, ce anume se va întâmpla în pasul următor. Este, de asemenea, o tehnică
parentală foarte eficientă.
Oferiți instrucțiuni pozitive și specifice, care descriu comportamentul pe care doriți să îl vedeți la
părinți.
Veți avea ocazia chiar să ignorați comportamente negative, precum comentarii nepotrivite sau
răutăcioase despre program și să lăudați același părinte pentru următorul comportament pozitiv.
Dacă un părinte are o atitudine negativă față de alt părinte, puteți să gestionați situația sprijinind
părintele criticat sau va trebui să reamintiți grupului regula de bază a respectului, fără însă a
specifica de ce anume ați decis să reamintiți grupului tocmai această regulă.
Utilizați recompense simple pentru a-i încuraja pe părinți să sosească la timp pentru sesiuni, să își
realizeze activitățile pentru acasă sau în situații în care au ajuns să stăpânească o abilitate
considerată dificilă sau o situație cu provocări.
Practicați activitățile de relaxare pentru a ajuta la reducerea propriului stres. Puteți practica chiar și
respirațiile profunde. Părinții vor învăța din exemplu și vor oglindi comportamentul dvs.
Lucrurile acestea chiar funcționează!
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iv.iii AVANSAȚI ÎN RITMUL PĂRINȚILOR
Programul PLH Copii introduce multe concepte și practici noi pentru părinți. Uneori, părinții vor
manifesta rezistență inițială în fața unei noi abordări educative cu copiii lor.
Alteori, ei pot avea dificultăți în înțelegerea unor acțiuni mai complexe precum Descrieți ce vedeți
sau Ignorarea Comportamentelor de Revendicare și a celor Negative de Căutare a Atenției.
Întotdeauna va trebui să vă adaptați ritmului părinților atunci când implementați programul.
Asigurați-vă că părinții din grupul vostru au învățat o anumită abilitate parentală asociată sesiunii
respective, înainte de a trece la următoarele conținuturi.
Rețineți că a construi o Casă de Sprijin e un proces care trebuie abordat pas cu pas!
Dacă părinții cu care lucrați nu stăpânesc Oferirea de Instrucțiuni Specifice și Pozitive, nu puteți trece
mai departe la Regulile Casei. La fel, părinții trebuie să înțeleagă întâi cum să utilizeze Ignorarea
pentru comportamente imperative și negative de căutare a atenției înainte de a învăța cum să
utilizeze Consecințele pentru noncomplianță.
Asta poate însemna să repetați o sesiune sau să alocați timp suplimentar pentru a rezolva probleme
care apar în timpul discuțiilor despre activitățile pentru acasă.
Este mai important ca părinții să utilizeze corect o strategie decât să parcurgă tot programul.
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iv.iv PRACTICAȚI A-E-C-P: ACCEPTARE, EXPLORARE, CONECTARE ȘI PRACTICARE
A-E-C-P este o piesă de construcție centrală în abordarea colaborativă de facilitare a programului
PLH Copii. A-E-C-P este prescurtarea a patru etape cheie de facilitare a unei discuții cu părinții:
A = ACCEPTARE
E = EXPLORARE
C = CONECTARE
P = PRACTICARE
A-E-C-P poate fi aplicat oricând în timpul unei sesiuni, a unei Discuții despre Activitățile pentru
Acasă, Discuțiile de Grup și în timpul feedback-ului pentru Practicarea Abilităților. Este, de
asemenea, important să modelați A-E-C-P astfel încât părinții să înceapă să facă același lucru cu
copilul lor.
1. ACCEPTARE
Părinții se simt încurajați și au controlul în a împărtăși cu voi diferite lucruri, atunci când ACCEPTAȚI
ce se spune într-o discuție. ACCEPTAREA arată că sunteți atenți la ei și că părerile lor sunt importante
și respectate.
ACCEPTAREA este o abilitate importantă care să fie modelată de părinți în relația cu copiii lor.
Există câteva modalități prin care să arătați acceptare:
Reflectați la ce s-a întâmplat, repetați și reformulați ce a spus persoana întregului grup.
Asta arată că ați auzit și ați înțeles ce spune și ce simte părintele. Este de asemenea util
pentru sumarizarea și clarificarea ideii părintelui pentru întregul grup.
Lăudați contribuția părintelui la discuție. Mulțumiți părintelui pentru ce a împărtășit, mai
ales dacă a fost o poveste negativă sau dificilă. Scoateți în evidență acele aspecte ale poveștii
care sunt utile pentru învățarea la nivel de grup.
Utilizați gesturi non-verbale și limbajul trupului pentru a arăta că sunteți atenți, validanți și
respectuoși față de contribuția părintelui. Spuneți-i părintelui pe nume, îndreptați-vă spre
vorbitor, stabiliți contact vizual, dați din cap afirmativ către toți părinții din grup pentru a-i
menține angajați în discuție.
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Exemplu din Activitatea de grup ( joc de rol pentru Spune ce Vezi):
Dvs.: Cum v-ați simțit să fiți un părinte care descrie ce face ”copilul” în această sesiune?
Părinte: Nu a fost confortabil la început pentru că am vrut să îi spun copilului ce să facă. Dar
apoi m-am uitat la ”copilul” meu și am început doar să urmăresc ceea ce voia să facă.
Dvs.: Înțeleg că v-ați simțit inconfortabil la început pentru că nu v-ați găsit cuvintele, dar
după o vreme ați putut să îi permiteți ”copilului” să preia conducerea în activitate și să îi
urmați sugestiile. Vă mulțumim că ați împărtășit asta și că ne-ați ajutat să aflăm cum anume
se procedează.
2. EXPLORARE
Acordați timp EXPLORĂRII experienței, pe deplin, împreună cu participanții. Pentru a-i ajuta pe
părinți să rezolve provocările (sau să sublinieze experiențele pozitive), avem nevoie să știm ce
anume s-a întâmplat fie în Activitățile pentru Acasă fie în activitățile din sesiune. EXPLORAREA ne
ajută să înțelegem mai multe despre situație și să identificăm problema specifică experimentată de
părinte.
EXPLORAREA ajută, de asemenea, la dezvoltarea abilităților de observare la părinți. Ea îi ajută să
înțeleagă cum se leagă acțiunile lor de comportamentul copiilor.
Pentru a înțelege pe deplin, adresați întrebări și aflați detaliile cu adevărat relevante referitoare la
un eveniment sau la o experiență pe care părintele o împărtășește.
Dacă părintele împărtășește o experiență provocatoare, obținerea de informații detaliate vă
poate ajuta pe voi și pe întregul grup să aveți în vedere cele mai bune soluții pentru respectiva
situație.
Întrebați ce, unde, când, cine și cum referitor la eveniment sau la experiență. Aduceți o
nuanță de curiozitate întrebării adresate.
Explorați sentimentele părintelui și pe cele ale copilului (dacă e potrivit).
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Exemple de întrebări posibile de EXPLORARE din discuțiile anterioare referitoare la petrecerea
Timpului Unu-la-Unu:
Facilitator: Cum a fost pentru dvs. să urmați inițiativa copilului dvs.? Ați observat ceva diferit
în interacțiune?
Ce gânduri v-au trecut prin minte?
Cum v-a făcut să vă simțiți faptul că ați preluat controlul copilului?
Cum credeți că s-a simțit copilul?
Exemple de EXPLORARE cu un părinte din Discuțiile pe baza Activităților pentru Acasă și pe
marginea practicării de Timp Unu-la-Unu:
Părinte: Am încercat să petrec Timp Unu-la-Unu cu Iosif dar a fugit de mine.
Facilitator: Cred că a fost un moment dificil pentru dvs. Puteți să ne spuneți mai multe despre
ce s-a întâmplat? Ce anume încercați să faceți cu Iosif?
Părinte: Păi el se juca cu mașinuțele lui și eu m-am așezat lângă el și am început să mă joc și
eu cu mașinile. Apoi eu am început să descriu ce făcea, așa că s-a ridicat și m-a lăsat acolo!
Facilitator: Aha. Înțeleg frustrarea dvs. după ce copilul a plecat deși ați făcut efortul de a
petrece timp Unu-la-Unu cu el. Însă este foarte bine că ați făcut acest efort! Ne puteți spune
mai multe despre ce s-a întâmplat? Ce anume ați făcut cât timp se juca Iosif? Cum a răspuns
acesta?
3. CONECTARE
CONECTAȚI experiențele părinților sau împărtășiți-le în cadrul unor concepte sau teme mai largi ale
sesiunii.
Puteți să le conectați la Piesele de Construcție PLH copii sau în cadrul Casei de Sprijin ori în cadrul
Pieselor de Construcție specifice, a Lecțiilor de Bază sau abilităților practicate în sesiune.
În cadrul grupului, părinții pot să realizeze propriile conexiuni referitor la cum o anumită experiență
poate să fie informativă pentru diferite aspecte ale vieții lor. Prin aceasta, putem ajuta părinții să-si
amintească principiile cheie ale practicilor parentale pozitive și principiile construirii unei Case de
Sprijin.
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Exemple din discuții anterioare referitoare la practicarea abilităților:
Facilitator: Ce putem învăța din această experiență? [Solicitați răspunsuri din partea
grupului.]
Rezumat: Prin petrecerea Timpului Unu-la-Unu cu copii dvs. și prin acordul ca aceștia să preia
conducerea jocului, le creștem încrederea și stima de sine. Ei se simt iubiți și apreciați atunci
când se știu sub atenția noastră deplină. Acest lucru se leagă de ce învățăm în prima parte a
construirii Casei de Sprijin- cum ne putem îmbunătăți relațiile cu copilul nostru (Referiți-vă
la Piesele de Construcție ale sesiunii din timpul activității Unu-la-Unu).
4. PRACTICARE
Un element cheie în PLH Copii este că ceea ce contează este ce faceți acasă.
Asta înseamnă că trebuie să le oferiți părinților cât mai multe oportunități de a-și practica abilitățile
cheie, fie în cadrul Activităților de Grup, fie în perechi.
Oportunități de practică pot fi și Discuțiile despre Activitățile pentru Acasă, de exemplu când un
părinte împărtășește o situație provocatoare și –după Acceptare și Explorare- părintele poate
practica o soluție posibilă indicată de grup și care poate fi încercată acasă cu copilul.
Memento: Ce facem când unul din participanți vorbește prea mult?
Uneori avem participanți care vor să își împărtășească gândurile și opiniile prea mult. Deși
este important să fie deschiși pentru toată lumea, facilitatorii trebuie să se asigure că
fiecare participant are șansa să vorbească. Mai jos sunt câteva trucuri pe care să le
utilizați dacă cineva vorbește tot timpul într-o discuție de grup:
•

Mulțumiți participantului pentru informațiile împărtășite

•

Explicați că este important și pentru alții să aibă o șansă să vorbească

•

Spuneți părintelui că apreciați faptul că aveți posibilitatea de a învăța foarte multe
de la acesta

•

Oferiți-vă să discutați mai multe în timpul pauzei sau după sesiune

•

Faceți referire, din când în când, la ce a spus participantul astfel încât acesta să se
simtă auzit și respectat.
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iv.v FIȚI CONȘTIENȚI DE ETAPELE ȘI ”BORNELE” DE DEZVOLTARE A COPILULUI
Este important să cunoaștem competențele și caracteristicile copiilor aflați în faze diferite de
dezvoltare (2-9 ani).
Aceste caracteristici ale copiilor mici pot creiona așteptările, scopurile și activitățile părinților cu
copiii lor.
Se poate întâmpla ca provocările și problemele cu care se confruntă părinții să fie înrădăcinate în
așteptările lor referitor la cum trebuie să se comporte copilul lor, comportament pentru care copilul
nu ar putea fi pregătit din punct de vedere al dezvoltării.
PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA DEZVOLTĂRII COPILULUI
Sugar (0–1 ani)
•

Hrană, somn, curățenie, confort și siguranță

•

Atașament puternic cu părintele/persoana de îngrijire.

•

Stimulare și atenție.

•

0–6 luni: Copilul zâmbește, gângurește și plânge pentru a
atrage atenția adultului. Părintele trebuie să îi ofere îngrijire,
atenție, protecție și mângâieri.

•

6–11 luni: Se va agăța de părinte/adult, mai ales când se simte
nesigur sau înspăimântat. Protestează la plecarea părintelui. Îl
urmărește pe acesta când poate să o facă.

•

12–23 luni: Începe să vorbească și să meargă. Își va explora
mediul înconjurător.
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Copilăria mică (2–3 ani)
•

La fel ca mai sus, plus...

•

Devine mai curios, vrea să exploreze și devine mai
independent.

•

Vrea să învețe cum să facă lucruri noi (ex. să se îmbrace și să
se dezbrace) și vrea să ia propriile decizii.

•

Caută laude și aprobare

•

Devine mai independent și continuă să exploreze mediul.

•

Începe să vorbească în propoziții și să-și construiască
vocabularul

•

Nu îi place să piardă sau să-și aștepte rândul, însă poate fi
învățat să împartă lucruri.

•

Poate să-și exprime emoțiile în moduri dramatice. Poate
începe să învețe cum să își exprime și să-și controleze emoțiile.

Preșcolar (4–6 ani)
Aceleași de mai sus, plus...
•

Învață prin acțiune; se joacă.

•

Dezvoltă relații cu alți copii (Jocul este important și îi poate
învăța valori sociale.)

•

Are întrebări; caută răspunsuri

•

Îi este greu să discearnă între fantezie și realitate. Își exprimă
sentimentele în moduri dramatice.

•

Poate vorbi mult; are multe întrebări. Răspunsurile pot fi
scurte, însă ar trebui să fie oneste. Copilul poate întreba din
nou dacă lucrurile nu sunt clare sau dorește mai multe
informații.

•

Nu îi place să piardă, să împartă sau să își aștepte rândul, însă
acestea pot fi învățate.
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Copilăria de mijloc (7–9 ani)
Aceleași de mai sus, plus...
•

Interes pentru a învăța la școală.

•

Vrea să aibă independență și să beneficieze de încredere.

•

Vrea să petreacă timp cu alți copii.

•

Poate exprima interes față de probleme religioase,
spiritualitate.

•

Poate să dea replici adulților, ca să arate că el ”știe”.

•

Poate fi foarte conștient de el/ea însuși/însăși și sensibili/ă.

•

Poate fi foarte activ/ă. Copilul poate tolera mai bine
frustrarea și gestiona mai bine furia.
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iv.vi FACEȚI DIN PLH COPII UN LOC AL ÎNVĂȚĂRII CU BUCURIE
Părinții vor dori să vină la sesiuni și să participe la activități dacă le creați un mediu primitor, deschis
și plin de respect.
Tuturor ne place un loc cald și primitor. Poate fi util să vă gândiți la Programul PLH Copii ca la o
familie în sine.
Trucuri pentru facilitatori, pentru a face din PLH Copii un loc al învățării cu bucurie:
1. Invitați părinții să participe. Observați când cineva are rezerve și întrebați dacă dorește să-și
exprime opinia sau să împărtășească experiența sa.
2. Asigurați-vă că toată lumea din încăpere vă înțelege (și voi vă auziți unii pe alții).
3. Așezați-vă când vorbiți. Fiți la același nivel cu părinții și stați printre ei. Dacă e posibil,
încercați să stați printre părinți mai degrabă decât în fața lor.
4. Creați un mediu confortabil și primitor în care să vă întâlniți.
5. Asigurați-vă că există suficiente scaune și că încăperea este curată; utilizați un ventilator sau
aerul condiționat (dacă este posibil) pe timp de vară. Puteți chiar decora încăperea dacă
doriți.
6. Evaluați nevoile lingvistice ale participanților.
7. Observați dacă participanții au limitări fizice sau dizabilități care pot necesita ajustări în
modul în care participă la activități.
8. Respectați orice are părintele de împărtășit.
9. Vor fi multe ocazii când se râde în grup, dar încercați să nu râdeți de vreun părinte, chiar
dacă ceea ce spune sună ridicol. Toate acestea sunt oportunități de a învăța noi Piese de
construcție.
10. Lăudați părinții pentru efort și dedicare.
11. Modelați comportamentul pe care îl doriți de la părinți prin modul în care vă purtați cu ei.
12. Lăudați, respectați și reflectați pe marginea contribuțiilor părinților.
4.7 VENIȚI PREGĂTIȚI LA FIECARE SESIUNE
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Cu cât vă pregătiți mai mult pentru fiecare sesiune, cu atât mai ușor vă va fi să livrați materialul. Veți
fi mai relaxați și mai receptivi la modul în care părinții se simt și la experiențele acestora.
Citiți din manual în ziua precedentă derulării sesiunii. Notați toate lucrurile și memento-urile care
vă pot ajuta în a livra anumite activități. Puteți chiar practica facilitarea anumitor părți din sesiune
cu co-facilitatorul!
Uneori, părinții nu vor înțelege inițial ce îi întrebați dacă le spuneți exact cuvintele din manual. Puteți
să le spuneți: ”Îmi pare rău, nu cred că am explicat foarte bine. Lăsați-mă să încerc din nou!”
Poate fi util să vă notați diferite moduri de a adresa întrebările pentru discuții. Ne referim la acest
lucru sub forma ”reformulării întrebării”.
Dacă nu înțelegeți ceva sau uitați cum să realizați o activitate, rugați partenerul de facilitare să vă
ajute. Puteți, de asemenea, să discutați cu supervizorul dvs. înainte de sesiune.
Practicați poveștile, exercițiile de energizare și pe cele de relaxare acasă, pentru voi înșivă. Puteți să
le încercați cu prietenii și cu familia. Sunt amuzante și de ajutor pentru toată lumea!
Uitați-vă peste profilele participanților pentru a recapitula progresul fiecărui părinte în program și
pentru a vă aminti aspecte particulare sau nevoi speciale.
Acest lucru este cu atât mai important pentru scopurile pe care și le stabilesc părinții la finalul
sesiunii și în timpul discuției despre activitățile pentru acasă.
Ajungeți devreme pentru a pregăti sala. Veți dori să fiți relaxați, zâmbitori și gata de treabă când
ajung părinții, deci este important să vă acordați suficient timp în acest sens.
Decideți cine va conduce ce activități și cine va oferi suport (cine va fi facilitator și cine va co-facilita).
Asigurați-vă că împărtășiți responsabilitățile între voi și că vă sprijiniți în mod colaborativ.
Utilizați un ceas sau un cronometru pentru a monitoriza timpul și pentru a vă încadra în limita de
timp pe care o aveți pentru fiecare activitate a sesiunii.
ÎN FINAL, AMINTIȚI-VĂ SĂ VĂ DISTRAȚI! J
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SESIUNEA 1: TIMP UNU LA UNU CU COPILUL DVS.
Prezentarea programului către părinți, stabilirea regulilor de bază,
SCOP

împărtășirea scopurilor pe care le au părinții și introducerea Timpului
Unu la Unu petrecul împreună cu copilul.
• Permiteți copilului dvs să preia conducerea în timpul unu la unu

PIESE DE CONSTRUCȚIE

• Ceea ce faceți acasă este ceea ce face diferența!
• Suntem modele pentru comportamentul copiilor noștri
• Fișe de prezență, ecusoane, creioane colorate, pixuri, flipchart,

MATERIALE NECESARE

jucării
• Mâncare și băuturi pentru pauză
• Posterul Casei de Sprijin, Povești Ilustrate, Manualul Părinților
• Aranjați scaunele în formă de cerc sau semicerc în sală

PREGĂTIRE

• Pregătiți materialele pentru ecusoane și pentru pauză

BUN VENIT
(10 min)

PREZENTARE GENERALĂ
(30 min)

•

Salutați și urați bun venit întregului grup

•

Arătați-vă aprecierea față de părinți pentru participarea la program

•

Exerciții fizice

• Prezentarea Generală a Programului
• Reguli de Bază
• Împărtășirea scopurilor pe care le au părinții
PAUZĂ (10 min)

LECȚIA

PRINCIPALĂ

• Poveste: Animalul Bizar

(40 min)

• Discuție pe baza poveștii

TIMP UNU LA UNU CU

• Poveste Ilustrată 1: Timp Unu La Unu cu Copilul Dvs.

COPILUL DVS

• Discuție: Timp Unu La Unu cu Copilul Dvs.
• Poveste ilustrată 2: Atunci când nu acordăm atenție

ACTIVITATE DE GRUP
(30 min)

• Doi părinți ilustrează Timpul Unu La Unu în fața grupului
• Părinții exersează Timpul Unu La Unu în perechi
• Discuție despre Activitatea de Grup
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• Discuție de grup privind activitățile din cadrul Timpului Unu La Unu
• Discuție despre Sfaturi Utile pentru Timpul Unu La Unu
STABILIREA

• Alocați 5 minute în fiecare zi pentru Timp Unu La Unu cu Copilul Dvs.

ACTIVITĂȚILOR PENTRU

• Exerciții fizice în fiecare dimineață după trezire

ACASĂ
(20 min)
• Revizuiți piesele de construcție și faceți referire din nou la Casa de
Sprijin
ÎNCHEIERE

• Prezentați și distribuiți manualul părinților

(10 min)

• Amintiți-le părinților de sesiunea următoare și de activitățile pentru
acasă
• Mulțumiți părinților și fiți apreciativi la adresa lor

60

1.1 NOTE CU PRIVIRE LA SESIUNEA 1
[Citiți acest material în vederea pregătirii pentru livrarea Sesiunii 1]
Sesiunea 1 setează tonul întregului program. Este important să se creeze un spațiu primitor și sigur,
astfel încât participanții să se simtă în largul lor.
Tu și co-facilitatorul tău ar trebui să începeți programul urându-le părinților bun venit și
mulțumindu-le pentru participare și pentru angajamentul de a îmbunătăți viața copiilor lor. Apoi,
prezentați programul astfel încât părinții să știe la ce se pot aștepta.
Permiteți-le participanților să își spună propriile motive și scopuri pentru participarea la program.
Acest lucru le oferă acestora un sentiment de control, și ne ajută să aflăm mai multe despre fiecare
părinte.
În prima parte a Sesiunii 1 doriți să realizați următoarele 5 lucruri:
1.

Să urați bun venit părinților

2.

Să prezentați programul

3.

Să stabiliți regulile generale

4.

Să permiteți părinților să își împărtășească scopurile

5.

Să introduceți Timpul Unu La Unu petrecut cu Copiii

PREZENTAREA GENERALĂ A PROGRAMULUI PLH - pentru COPII
La începutul Sesiunii 1 ar trebui să oferiți o prezentare generală a programului PLH- Pentru Copii și
a scopului său.
Multe programe presupun multă lectură și ascultare pasivă. Acest program este diferit și vor fi multe
de făcut.
Părinții învață în mod activ abilități de consolidare a relației cu copiii lor și abilități de gestionare a
comportamentelor dificile ale acestora, într-un cadru distractiv și colaborativ.
Părinții participă la exerciții de grup, jocuri de rol, învață povești și jocuri și, de asemenea, au
activități de realizat și acasă.
Cei mai mulți dintre părinți se vor aștepta ca voi să aveți toate răspunsurile.
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Dar nu acesta este modul în care funcționează PLH –Pentru Copii.
În PLH-Pentru Copii, tu și co-facilitatorul tău sunteți colaboratori sau parteneri ai părinților și lucrați
împreună cu ei pentru a identifica planuri sau soluții practice care îi vor ajuta pe fiecare, individual,
să își îmbunătățească viața acasă.
Părinții sunt experți în propria lor situație. Misiunea noastră este să îi ajutăm să învețe singuri
cum să își atingă scopurile.
Ar trebui să conștientizați diferențele de vârstă, valori și de circumstanțe ale părinților. Încercați să
respectați faptul că părinții pot avea o gamă largă de valori.
Este important ca părinții să se simtă confortabil să se exprime liber, dar, totodată, e important ca
ei să știe că trebuie să împărtășească numai lucrurile cu care se simt ei confortabil.
PETRECEREA TIMPULUI UNU LA UNU CU COPILUL
În Sesiunea 1 ajutăm părinții să descopere că, jucându-se cu copiii lor, vor construi o relație pozitivă
cu aceștia.
Jocul este foarte important pentru copii. Îi ajută să dezvolte minți sănătoase. Dacă un părinte arată
interes față de ceea ce face copilul, relația dintre ei se îmbunătățește.
Numim aceasta Timp Unu La Unu!
Timpul Unu La Unu le permite copiilor să știe că părinții îi supraveghează și sunt interesați de ceea
ce fac.
În acest caz, NU este vorba despre a urmări comportamentul copilului pentru a vă asigura că se
poartă așa cum se cuvine.
Este vorba despre a arăta interes real față de copil, de dragul său.
Mulți părinți ai căror copii au probleme de comportament nu au parte de multă satisfacție din relația
cu copiii lor. Acești părinți petrec mult timp încercând să-i oprească pe copii din a fi obraznici.
Atunci când copiii se joacă sau își fac de lucru singuri în liniște, părinții respiră ușurați și îi lasă singuri.
Dar acest lucru se întâmplă numai când pot să observe ceea ce face copilul.
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Timpul Unu La Unu îi ajută pe copii să simtă că părinții îi valorizează ca persoane, că aceștia apreciază
lucrurile pe care ei le fac și că nu sunt preocupați numai să le ceară să facă lucrurile într-un anumit
fel.
În Timpul Unu La Unu, părinții pun accent pe a lăsa copiii să preia conducerea. Numim aceasta
Jocul Condus de Copil.
Jocul Condus de Copil nu înseamnă că părinții le permit copiilor să facă tot ceea ce vor aceștia sau
că părinții renunță la controlul și autoritatea lor asupra copiilor.
Înseamnă numai că părinții alocă un anumit timp din zi în care să stea împreună cu copiii, pentru a
le oferi atenție pozitivă.
Părinții descoperă și se bucură totodată de activitățile care îi fac plăcere copilului. Înseamnă să
petreacă timp pentru a forma o legătură de atașament cu copiii lor în vederea dezvoltării unei relații
puternice și profunde. Această relație puternică va ajuta părinții să-și ghideze copiii pe măsură ce
cresc.
Atunci când un părinte își ascultă copilul cu adevărat și este atent la ceea ce el/ea face, copilul se
simte bine și apreciat.
Dacă părinții au dificultăți în a înțelege acest lucru, cere-le să se gândească la oamenii cărora pare
că le pasă de ei. Vor ști că le pasă deoarece acești oameni manifestă interes față de ei și le arată că
părerile lor contează.
Când relația dintre un părinte și copil funcționează bine, acest lucru se întâmplă în mod natural.
Copiii observă atenția pe care părinții le-o acordă și, în schimb, răspund pozitiv la ea.
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1.2 BUN VENIT
Primește cu entuziasm și căldură fiecare părinte atunci când ajunge la sesiune.
REALIZAREA ECUSOANELOR
Părinții își creează propriile ecusoane cu imagini importante pentru ei.
Sugestii pentru realizarea ecusoanelor:
[Ecusonul poate fi realizat pe măsură ce părinții ajung în sală]
1. Înmânați-le ecusoane albe și creioane colorate.
2. Fiecare părinte își scrie numele pe un ecuson folosind orice culoare preferă.
3. Cereți-le părinților să adauge o imagine, un obiect sau un cuvânt care îi descrie sau care
reprezintă ceva special pentru ei.
4. La începutul sesiunii, părinții și facilitatorii ar trebui să își spună numele.
5. Voi ar trebui, de asemenea, să aveți câte un ecuson!

EXERCIȚII FIZICE
Inițiază cu părinții o serie de exerciții care să pună în mișcare tot corpul (de la cap până la degetele
de la picioare). Atunci când îi înveți exercițiile fizice pentru prima dată, trebuie să fii răbdător și să
le explici clar fiecare mișcare. Este în regulă să se facă pauze pentru a le fi corectată postura și
mișcarea în cazul în care e nevoie.
Mulți părinți nu sunt obișnuiți să facă exerciții fizice și s-ar putea să aibă nevoie de mai multă
încurajare și ghidaj. Dacă cineva va avea nevoie să se așeze, ar trebui încurajat să încerce să facă
exercițiile stând pe scaun. De asemenea, este foarte important să te asiguri că mișcările sunt făcute
fără dificultate și că respirația este ușoară. Totodată, e important ca participanții să aibă corpul
relaxat, în special brațele, picioarele, gâtul, umerii și fața.
Făcând exercițiile în fiecare sesiune, părinții vor deveni gradual mai confortabili cu mișcările.
Încurajează părinții să facă exercițiile fizice și acasă, în mod constant. Părinții le pot face dimineața
imediat după trezire.
Memento: Amintește-le participanților să Respire ușor în timp ce fac exercițiile fizice!
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1.3 LECȚIA PRINCIPALĂ- PREZENTAREA PROGRAMULUI
CONSTRUIREA UNEI CASE DE SPRIJIN
NOTĂ: Afișați posterul Casei de Sprijin în timpul prezentării programului. Casa De Sprijin ar trebui
să le fi fost deja prezentată în timpul vizitei dinaintea programului, cee ace face ca această discuție
să fie o recapitulare pentru a le permite părinților să adreseze întrebări ca un grup.
Introducerea ar trebui să ofere o imagine de ansamblu a programului. Este important să se
sublinieze ce se va întâmpla pe parcursul următoarelor 12 sesiuni. Este ca și cum le-ați oferi o hartă
pentru o călătorie a părinților, pe care o fac împreună cu un grup.
Următoarele sugestii pot fi utilizate ca și ghid pentru introducerea Casei de Sprijin:
Programul folosește Casa de Sprijin plină cu iubire și căldură pentru a demonstra de ce e important
să formăm o relație puternică, pozitivă cu copiii.
Pereții simbolizează interacțiunile pozitive și sănătoase dintre părinte și copil : Timp Unu La Unu cu
copiii, dezvoltarea abilităților de limbaj, discutarea despre sentimente, lauda și încurajarea
comportamentelor pozitive.
Pereții formează fundația pentru bunele practici parentale. Acestea sunt cele mai importante
părți ale programului.
Pe măsură ce avansăm spre acoperiș, ne concentrăm asupra setării de limite, stabilirea regulilor
casei și asupra gestionării problemelor de comportament.
Atunci când părinții petrec mai mult timp construind relații pozitive cu copiii lor, adesea aceștia au
nevoie de mai puțină disciplină.
Cu cât părinții petrec mai mult timp jucându-se cu copiii și lăudându-i, cu atât copiii se vor comporta
mai bine și vor căuta mai rar atenție prin comportamente negative. Părinții și copiii se simt sprijiniți
și iubiți, și, totodată, parinții au parte de mai puțin stres.
Dacă fundația Casei este puternică, acoperișul va fi mai ușor de menținut.
Dacă pereții sunt slab construiți, din materiale de proastă calitate, negative sau dacă ne petrecem
tot timpul îngrijorându-ne cu privire la acoperiș (făcând reguli, disciplinând și pedepsind copiii) fără
să construim pereți puternici, atunci Casa noastră de Sprijin se va dărâma.
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Copiii se vor simți neconectați, nesiguri emoțional și se vor comporta urât. Părinții se vor simți
stresați și nefericiți.
În final, "Razele Atenției Pozitive" simbolizează cât este de important pentru copii să primească cât
mai multă atenție pozitivă de la părinții lor.
Pe măsură ce construim Casa de Sprijin, este important să lăudăm părinții pentru angajamentul
pe care îl au față de copiii lor, familia lor și față de ei înșiși.
REGULI DE BAZĂ – LUCRURI CARE VĂ VOR AJUTA SĂ LUCRAȚI ÎMPREUNĂ
SE vor stabili reguli de bază pentru a vă ajuta să faceți din program un loc sigur, în care să învățați
împreună. Cere participanților să se gândească la ce este important pentru ei astfel încât să se simtă
confortabil, respectați, în siguranță și sprijiniți în cadrul grupului.

Când discutați Regulile de Bază, ar trebui să se utilizeze următorul format:
1. Părinții se exprimă ca un grup.
2. Tu conduci discuția în timp ce co-facilitatorul tău scrie regulile și comentariile pe un
flipchart pentru a putea face referire la acestea ulterior.
3. Asigură-te că Regulile Generale descriu un comportament pozitiv.
4. Le poți sugera părinților reguli privind anumite probleme specifice, precum punctualitatea,
utilizarea telefoanelor mobile, respectul etc.
5. Utilizează Principiul Acceptați, Explorați și Conectați pentru a înțelege sugestia fiecărei
persoane.
6. Poși repeat cee ace ai auzit și poți explora regula astfel încât să te asiguri că toată lumea e
de acord și o înțelege.
7. De exemplu, dacă cineva menționează Respectul, întreabă ce înseamnă pentru el/ea
respectul. Ce fel de comportamente denotă Respect?
8. Asigură-te că toată lumea e de acord și că fiecare părinte a avut oportunitatea de a
contribui la regulă înainte de a trece la o altă sugestie.
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Unele reguli utile ar putea fi:
(Se pot adăuga după ce părinții și-au exprimat propriile reguli, dacă acestea nu au fost menționate)
•

Vă rugăm să încercați să ajungeți la timp și să încercați să participați la fiecare sesiune.

•

Dacă nu puteți participa, vă rugăm să spuneți facilitatorilor sau să le trimiteți un sms (și beepul este ok!)

•

Telefoanele sunt oprite în timpul sesiunii.

•

Nu există ceva corect sau greșit indiferent de ceea ce facem sau spunem.

•

Toată lumea e diferită și vom avea experiențe diferite de împărtășit în program.

•

Toată lumea va avea oportunitatea de a vorbi și de a exersa.

•

Ne respectăm unii pe alții, vorbind pe rând, ascultându-ne și fiind atenți.

•

Ce spunem în grup, rămâne în grup.

•

Împărtășiți numai lucrurile pe care sunteți confortabili să le împărtășiți.

•

Aceeptați și respectați faptul că oamenii pot avea reguli diferite.

•

Simțiți-vă liberi să adresați orice întrebare facilitatorilor.

Memento: Notați Regulile Generale și afișați-le în sală la fiecare sesiune.

67

SCOPURILE PĂRINȚILOR – DE CE NE AFLĂM AICI?
După stabilirea regulilor de bază împreună, părinții au oportunitatea de a își împărtăși unii altora
scopurile.
Tu ar trebui să știi deja scopurile fiecărui părinte după vizita făcută la domiciliul acestora.
În cadrul acestei activități, părinții pot întâi să discute în perechi și apoi pot împărtăși cu tot grupul.
La fel ca în timpul discuției despre reguli, unul dintre voi ar trebui să conducă activitatea, iar celălalt
(co-facilitatorul) să ia notițe pe flipchart și să ajute grupul.
Poți sugera scopuri specifice prin adresarea următoarelor întrebări:
•

Ce vreți să obțineți de la acest program pentru dvs și copilul dvs?

•

Cum se vor schimba lucrurile pentru dvs și copilul dvs?

În cadrul Scopurilor Părinților, aceștia sunt încurajați să:
1. Să se prezinte pe ei înșiși, familia lor, copiii lor și copilul pentru care s-au
înscris la program;
2. Să spună numele și vârsta copilului
3. S-ar putea să dorească să împărtășească mai multe despre viața lor acasă
4. Să împărtășească scopul pe baza întrebărilor de mai sus
Memento: Toate scopurile ar trebui trecute pe o foaie de flipchart și revizuite după
ce toți din grup s-au exprimat. Uneori, părinții vor avea scopuri similare sau vor
descoperi ceva nou.
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Accentul Scopurilor Părinților este pe viitor, nu pe trecut.
Încurajează părinții să privească spre locul în care se îndreaptă în loc să privească spre locul din
care vor să iasă:
• Concentrati-vă pe comportamentul copilului, relația cu copilul, relația cu partenerul,
situația de acasă sau pregătirea pentru școală.
• Ajută părinții să fie realiști, specifici, pozitivi!
o Scopurile ar trebui să descrie un rezultat pozitiv. Ajută părinții să transforme un
comportament negativ într-un rezultat pozitiv.
o Scopurile ar trebui să fie specifice, și să descrie în detaliu ce doresc să obțină.
o Scopurile ar trebui să fie realiste și realizabile în cadrul cursurilor programului
PLH - Pentru Copii. Fii atent ca scopurile să se potrivească, de asemenea, cu
stadiul de dezvoltare al copilului.
• Exemplu: Dacă scopul este în legătură cu crizele temperamentale ale copilului, acesta nu
poate fi formulat în termeni negativi “să scap de crizele temperamentale ale copilului, ci
mai degrabă să fie reformulat într-un mod pozitiv și realist care să se concentreze pe un
comportament specific, de exemplu – “să urmeze instrucțiunile”.
Pe flipchart va fi notat numai scopul în forma sa pozitivă!
• Ascultă dificultățile cu care se confruntă părinții.
• Amintește-ți să gestionezi răspunsurile părinților și să le menții concentrarea asupra
rezultatelor pe care și-ar dori să le atingă cu privire la relația cu copiii lor sau cu privire la
comportamentul copiilor.
• Este în regulă să întrerupi un părinte cu scopul de a clarifica la ce se referă și să îl ghidezi
spre un scop pozitiv, specific și realist.
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Memento: Păstrați-vă concentrarea!
Concentrarea trebui să fie asupra scopului, nu asupra problemei. Poate fi greu pentru părinți
să identifice un scop specific.
Ghidează părinții spre un scop pozitiv, specific și realist!

PAUZĂ
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1.4 LECȚIE PRINCIPALĂ– TIMP UNU LA UNU CU COPILUL DVS
ASCULTAREA UNEI POVEȘTI: ANIMALUL BIZAR
În Sesiunea 1, discutăm despre dificultățile cu care se confruntă părinții și despre importanța
petrecerii Timpului de Calitate împreună cu copilul. Vom introduce această temă spunând o poveste
clasică - Animalul Bizar.
Poveste | Animalul Bizar (O poveste tradițională repovestită de Jamie McLaren Lachman)
A fost odată ca niciodată…
Într-un sat nu departe de aici, trăia o mătușă care avea în grijă cei trei copii ai surorii sale: o fată
mai mare, o fetiță mică și un băiat, pe nume Alex. Viața era foarte grea și stresantă pentru mătușă.
În fiecare zi ea lucra din greu pentru a câștiga ceva bani cât să îi poată hrăni și îmbrăca pe nepoții
ei, iar în unele zile nu găsea de lucru.
Și copiii erau greu de îngrijit, mai ales Alex care nu asculta niciodată. Alex avea un tambur special
pe care i-l dăruise tatăl său. Tot ce își dorea era să cânte la tamburul lui. Bum-ba-bum. Bum-babum.
Însă mătușa voia ca el să o ajute cu treburile gospodărești. De fiecare dată când mătușa îi cerea să
facă ceva, Alex bătea la tambur. Ea ridica vocea, “Alex! Fă focul!” Mormăind, el se oprea din cântat,
aducea lemne și apoi se întorcea la tamburul lui. Bum-ba-bum. Ea striga la el, "Alex! Fă surcele!"
El taia lemnele și se întorcea la tamburul lui. Bum-ba-bum. Bum-ba-bum. Ea striga la el din nou,
amenințând cu o lingură de lemn, "Alex! Aprinde focul!" El făcea focul și se întorcea la tambur.
Bum-ba-bum. Bum-ba-bum.
Mătușii îi era atât de greu să aibă grijă de copii. Și Alex nu o ajuta. Tot ce iși dorea era să aibă un
pic de liniște și pace după a zi lungă de căutat un loc de muncă. Zgomotul îi bubuia în cap. Bumba-bum. Bum-ba-bum.
Într-o zi mătușa i-a spus lui Alex, “Du-te pe muntele Acela înalt. În vârf, lângă peșteră, vei găsi un
pom cu fructe. Umple coșul și întoarce-te acasă de îndată. Acum!” După ce s-a plâns foarte mult,
Alex a făcut așa cum i s-a spus, luând tamburul cu el. Când a ajuns în vârful muntelui, a văzut o
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peșteră mare și chiar lângă peșteră un pom uriaș, cu crengile încărcate de cele mai frumoase și
delicioase fructe, exact așa cum îi spusese mătușa lui.
Imedicat ce Alex a început să culeagă fructele, a auzit zgomotul unui Animal Bizar care ieșea din
peștera de lângă. Era mai mare decât un elefant, cu membrele păroase, cu ochi mari, galbeni și cu
o gură enormă. Pe măsură ce se apropia, Alex nu știa ce să facă.
Fără să se gândească, a aruncat coșul cu fructe, a luat tamburul și a început să cânte la el. Bumba-bum. Bum-ba-bum. În mod uimitor, Animalul Bizar a început să danseze! Alex a cântat și a tot
cântat, iar Animalul Bizar a dansat și a tot dansat până a obosit. S-a întins la gura peșterii și a
adormit imediat.
Alex a luat-o la fugă pe munte în jos, fără oprire până acasă. Când mătușa lui a văzut că s-a întors
cu tamburul, dar fără fructe, a fost furioasă. . “Dar mătusă!”, gâfâind, “ era un animal bizar care a
vrut să mă mănânce!” . “Nu ești bun de nimic băiete!” i-a răspuns ea. “Sunt sătulă de lenea ta. Și
acum mă și minți! JAP- l-a lovit!”
În acea noapte sora mai mare a lui Alex s-a întors de la școală și l-a găsit pe acesta plângând întrun colț. Când i-a povestit ce s-a întâmplat, ea i-a spus că trebuie să încerce să facă ceea ce spune
mătușa. “Ea lucrează din greu pentru noi. Și lucrurile nu sunt ușoare. Nu a vrut să fie așa de
furioasă.”
În dimineața următoare, indiferent de ce a spus Alex, mătușa a insistat ca întreaga familie să
meargă împreună să aducă fructe: mătușa, sora cea mare, Alex și sora cea mică. Când erau pe
punctul de a pleca, Alex și-a ascuns repede tamburul sub haină, în caz că va avea nevoie de el. Ei
au mers și au tot mers până au ajuns în vârful muntelui, unde era pompul cu crengile aplecate de
câte fructe avea. Chiar când au ajuns, mătușa a văzut tamburul lui Alex.“Tu și tamburul tău!” l-a
bombănit, luându-i tamburul și agațându-l de o ramură mai înaltă, la care Alex nu putea ajunge.
În timp ce mătușa și sora cea mare au început să culeagă fructele, Alex se uita împrejur, temânduse de Animalul Bizar. De îndată ce fructele au fost culese, din peștera vecină a ieșit Animalul Bizar,
mormăind și mârâind. Venea din ce în ce mai aproape. Alex încerca să ajungă la tamburul lui, dar
era agățat prea sus. Mătușa a sărit în fața copiilor pentru a îi proteja, dar Animalul Bizar și-a deschis
gura cea mare și “HAP!” a înghițit-o cu totul. Apoi a venit după sora cea mare și “HAP!” , a înghițito și pe ea. Alex s-a întins cât a putul de mult, degetele sale abia atingeau tamburul. “HAP!” Animalul
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bizar a mâncat-o și pe surioara lui cea mică. Animalul venea mai aproape de Alex. Îi putea simți
respirația la călcâie. Cu o ultimă săritură disperată, el a reușit să ia tamburul și a început să cânte.
Bum-ba-bum. Bum-ba-bum. La fel ca în ziua anterioară, Animalul Bizar a început să danseze! Alex
a cântat fără oprire. Animalul Bizar a dansat și a început să se simtă rău, deoarece tocmai luase o
cină enormă și îi era stomacul plin. Nu se putea opri din dansat, dar îi era din ce în ce mai rău până
când “Bleah!” a scuipat-o pe sora cea mica afară! Alex a continuat să cânte și Animalul Bizar să
danseze până “Bleah!”, a scuipat-o și pe sora cea mare. Apoi Alex s-a oprit din cântat, în timp ce
mătușa era încă în burta Animalului Bizar!
“Heiii! Alex!” spuse sora cea mare, “Nu putem trăi fără matușa noastră. Știu că uneori poate fi
enervantă, dar avem nevoie de ea. Are grijă de noi. Te rog, cântă la tamburul tău!” Cu un oftat,
Alex a început să cânte din nou la tambur. Animalul Bizar a scuipat pentru ultima dată, “Bleah!”
dând-o afară pe mătușă. Ea s-a aflat în partea de jos a burții Animalului Ciudat și era acoperită de
o mâzgă dezgustătoare și lipcioasă, dar era în viață. Animalul Bizar n-a mai vrut să danseze. Epuizat,
s-a întins lângă pomul fructifer, ținându-se de stomac, în timp ce familia a fugit înapoi spre casă.
A doua zi dimineața, mătușa s-a trezit pe sunetul tamburului lui Alex. Bum-ba-bum. Bum-ba-bum.
Primul său gând a fost: “ din nou acest zgomot îngrozitor îmi zdruncină creierul!”
Însă apoi și-a amintit ce s-a întâmplat cu Animalul Bizar și a ascultat din nou parcă având alte
urechi. Pentru prima oară, ea a realizat că Alex era un toboșar bun, iar ritmul său era chiar
interesant și te prindea repede.
Ea s-a dat jos din pat și a început să danseze, luând-o în brațe pe sora cea mică. Foarte curând,
toată familia dansa prin casă, râzând și jucându-se. Când s-au oprit din dansat, Alex a lăsat
deoparte tamburul, și fără să i se ceară a mers să aducă lemne și a aprins focul pentru ca ziua să
înceapă.
Sfârșit.

Întrebări pentru povestea Animalul Bizar:
1. Cum s-a simțit Alex atunci când mătușa lui îi tot dadea ordine? Cum s-a simțit mătușa când
Alex nu facea ce îi cerea ea?
2. Ce a făcut-o pe mătușă să își schimbe atitudinea față de cântatul lui Alex?
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3. De ce și-a facut Alex treburile gospodărești fără a i se cere, la finalul poveștii?
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POVEȘTI ILUSTRATE
Aceasta este prima poveste ilustrată a programului PLH Pentru Copii. Alocă-ți timp pentru a
parcurge fiecare chenar cu părinții, asigurându-te că toți sunt de acord cu privire la ce se întâmplă
în poveste. Folosește povestea pentru a îi ajuta să înțeleagă principiile și piesele de construcție ale
Timpului Unu La Unu cu copilul.
POVESTE ILUSTRATĂ 1 –Timp Unu La Unu cu copilul dvs…

Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
•

Cum îi arată bunica atenție Maiei?

•

Cum se joacă bunica cu Maia fără să controleze jocul?

•

Cum o face pe Maia să se simtă acest lucru?
PIESE DE CONSTRUCȚIE
Adresați-vă pe nume copilului atunci când vorbiți cu el/ea.
Lăudați-vă copilul atunci când acesta se comportă frumos.
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DISCUȚIE – PETRECEREA TIMPULUI UNU LA UNU ÎMPREUNĂ CU COPILUL
Inițiază o discuție de grup cu părinții despre beneficiile petrecerii timpului Unu La Unu cu copilul.
Întrebări utile:
• De ce adulții ar trebui să petreacă timp Unu La Unu cu copiii lor?
• Ce obțin copiii din timpul Unu La Unu cu părinții?
• Ce ar obține copiii dacă le-am permite să preia conducerea în timpul Unu La Unu?
(Notă: Poți acorda mai mult timp acestei discuții, deoarece este despre ceva cu care părinții
s-ar putea să nu fie confortabili sau obișnuiți).
Scrie pe tablă ideile părinților ca piese de construcție sau ca valori parentale pozitive pentru a îi ajuta
să construiască Casa de Sprijin.
Oricând auzi un părinte spunând o piatră de construcție, laudă-l și repetă piatra pentru a o
accentua.

Posibile beneficii ale Timpului Unu La Unu cu Copilul Dvs:
Aceste răspunsuri ar trebui să fie obținute de la părinți în cadrul discuției:
•

Îmbunătățește legătura afectivă și relația dintre părinte și copil.

•

Dezvoltă stima de sine a copiilor.

•

Copiii se simt apreciați și iubiți.

•

Dezvoltă abilitățile de învățare și de rezolvare de probleme ale copiilor.

•

În timp, copiii devin mai dispuși să ajute pe lângă casă.

•

E un pas important în învățarea copilului, să vrea să facă ceea ce tu îi ceri.

•

Jocul ajută la dezvoltarea creativității copiilor și la înțelegerea lor privind lumea.

•

Timpul Unu la Unu petrecut cu copilul vă dă șansa să învățați mai multe despre
interesele și abilitățile sale.
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POVESTE ILUSTRATĂ 2 – Atunci când nu acordăm atenție…

Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
•

Cum s-a simțit Adam atunci când mama lui l-a ignorat?

•

Ce face Adam pentru a primi atenția mamei lui?

•

Ce părere are mama lui Adam despre el?

•

Cum ar putea mama să-i ofere atenție lui Adam?
PIESE DE CONSTRUCȚIE
Ascultați ce spun copiii dvs și Uitați-vă la ceea ce fac.
Vorbiți cu entuziasm atunci când descrieți ce face copilul dvs.
Timpul Unu La Unu Petrecut cu copilul dvs. este Timp Petrecut Unu La Unu !
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EXERSAREA ABILITĂȚILOR – JOCUL CONDUS DE COPIL ÎN CADRUL TIMPULUI UNU LA UNU
În prima sesiune ar trebui să fie introdus conceptul de exersare a abilităților. În cadrul Practicii,
părinții exersează acele abilități pe care vor fi rugați să le facă și în cadrul Activităților pentru Acasă
în acea săptămână. Exersarea abilităților le oferă părinților oportunitatea de a încerca activitățile
pentru acasă în mediul sigur al grupului.
Ceea ce faceți acasă este ceea ce face diferența!
Părinții ar trebui să aibă oportunitatea de a juca rolurile de “părinți” și de “copii”. A fi copilul în
cadrul practicii ajută părinții să vadă lumea prin ochii copilului lor.
Ar trebui să încurajezi și să sprijini părinții să își facă activitățile practice. Folosește multe aprecieri!
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Formatul pentru a conduce prima activitate practică "Timp petrecut Unu La Unu", în Sesiunea 1:
1. Vei introduce activitatea spunându-le părinților că veți exersa în grup petrecerea timpului
Unu La Unu cu copiii lor.
2. Cere unui participant să fie “Părintele” și altcuiva să fie “Copilul”.
3. Specifică vârsta copilului. Cere-i copilului să se poarte frumos.
4. “Părintele” utilizează una din sugestiile grupului de la discuția anterioară despre poveștile
ilustrate.
5. “Părintele” poate introduce Timpul Unu la Unu spunând “ Am 5 minute pe care să le petrec
împreună cu tine. Ce ai vrea să facem?”
6. Ar trebui să stai în apropierea “Părintelui” pentru a îi oferi ajutor, dacă e nevoie.
7. “Părintele” ar putea avea nevoie de mai mult ajutor pentru a permite copilului să preia
conducerea. Fi ca un înger păzitor!
8. Lasă-i să exerseze în jur de 2 minute– nu prea mult.
9. Întreabă Părintele/ Copilul despre cum li s-a părut experiența.
10. Laudă Părintele/ Copilul cu entuziasm, pentru că au fost primii care au participat la o
activitate de grup.
11. Împarte părinții în perechi și cere-le să exerseze cum să lase copilul să preia conducerea în
cadrul Timpului de Calitate.
12. Fiecare persoană ar trebui să exerseze atât rolul de părinte, cât și cel de copil. Aminteștele ”copiilor” să se comporte frumos!
13. Plimbă-te prin sală și asistă părinții atunci când au nevoie.
14. Cere impresiile de la fiecare pereche în cadrul unei discuții de grup despre cum a mers
activitatea practică.
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DISCUȚIE DE GRUP– ACTIVITĂȚI DE FĂCUT ÎMPREUNĂ CU COPIII
Atunci când părinții își întreabă copiii ce ar dori să facă în Timpul Unu La Unu, adesea aceștia nu știu
ce să răspundă. Uneori e prima oară când sunt întrebați acest lucru! Părinții îi pot ajuta, sugerândule moduri în care s-ar putea juca împreună.
Poate fi, de asemenea, o provocare și pentru părinți să știe ce activitate să facă împreună cu copilul,
mai ales când au la dispoziție puțin timp și copilul are un comportament dificil. Este misiunea
facilitatorilor să ajute părinții să identifice diferite activități pe care le-ar putea face cu copiii lor în
următoarea săptămână. Totodată, poți ajuta părinții să identifice și activitățile care nu ar fi potrivite
pentru Timpul Unu La Unu (de exemplu, întrebându-i direct despre acest lucru).
Posibile activități pot fi:
•

Joaca cu o minge sau cu o păpușă dacă copilul are una

•

Îmbrăcarea unor costumații amuzante sau în haine de adulți

•

Săritul corzii – afară

•

Joaca de-a magazinul în casă

•

Puzzle, cuburi, mozaic

•

Cântarea unui cântec împreună

•

Spunerea unei povești

•

Încurajarea copilului să spună o poveste

Memento: Activitățile vor fi diferite în funcție de vârsta copiilor și de cultura din care provin
aceștia. Asigură-te că sugestiile sunt relevante pentru părinți.

SUGESTII UTILE PENTRU TIMPUL UNU LA UNU CU COPILUL
Discutați sugestiile pentru Timpul Unu La Unu cu Copilul. Fiecare punct trebuie parcurs cu grupul.
Cere grupului să spună de ce e important un sfat mai degrabă decât să le spui tu acest lucru.
1. Fixați-vă un anumit timp pe care să-l petreceți împreună cu copilul dvs în fiecare zi
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Alegeți un moment în care e mai puțin probabil să fiți întrerupt(ă) , iar copilul să nu aibă altceva
ce ar vrea să facă, precum să se uite la televizor. Stingeți televizorul. Spuneți-i copilului că v-ar
placea să îl vedeți jucându-se și că poate alege ce joc vrea.
2. Asigurați-vă că acesta știe că vă uitați la el.
Trebuie să stați aproape de copil și să îi acordați întreaga dvs. atenție. Întorceți-vă spre el sau
așezați-vă lângă el.
3. Lăsați lucrurile să meargă în ritmul copilului dvs.
Copiii au nevoie să facă lucrurile în propriul lor ritm. Încercați să le oferiți timpul de care au
nevoie, nu încercați să-i grăbiți.
4. Atunci când priviți/ asistați copilul, oferiți-i cât mai puține instrucțiuni sau indicații.
Bineînțeles, s-ar putea să fie nevoie să luați măsuri dacă copilul face ceva ce nu este permis,
precum ignorarea unei reguli stabilite în casă, sau dacă vrea să facă ceva periculos precum joaca
cu chibriturile, dar, în general, atunci când îl asistați, copilul este șeful.
5. Încercați să nu puneți întrebări, dacă acestea nu-l lasă să se concentreze.
În loc să spuneți "de ce nu faci o mașină?" sau "Ce ar trebui să fie acesta?" comentați la ce face
copilul. Întrebările de acest gen pot distrage un copil și să-l scoată din sarcină.
6. Ascultați ce are copilul de spus și uitați-vă la el/ea.
Să vă ascultați copilul este mai important decât să vorbiți cu el în acest moment. Dacă vorbiți, ar
trebui să descrieți ce face copilul. Dacă el/ea vă adresează o întrebare, puteți să îi răspundeți, dar
nu îl lăsați să vă pună în postura de a îi spune ce să facă. Lăsați-l pe el să aleagă: “Mă întreb ce
vei decide să faci?”
7. Dați numai atât ajutor cât să lăsați să fie creația copilului.
Jucați-vă alături și faceți ceea ce face și copilul, dar fără a prelua dvs inițiativa. Dacă vă întreabă
ce să facă, întoarceți întrebarea spunând ”Ce ai putea să faci?” sau ”Ce crezi că vei face în
continuare?”. Pentru copiii care nu au încredere în sine este deosebit de important să nu
primească tot timpul indicații de la adulți.
8. Faceți numai remarci pozitive și evitați-le pe cele critice.
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Amintiți-vă că acesta este jocul copilului. Vă puteți gândi la cum v-ați simțit recent atunci când
cineva a fost critic cu dvs? Nu există corect sau greșit în joc, în termeni de motiv; ce alege copilul
să se joace este bine pentru el. Misiunea dvs este să vă arătați interesul și să spuneți ceva drăguț.
9. În timpul sesiunii de asistare, încercați să ignorați lucrurile pe care copilul le face și nu sunt pe
placul dvs.
Chiar dacă vă ajutați copilul să aleagă o activitate creativă, precum confecționarea unei păpuși
sau jucării din bețe și hârtie, ea/ el s-ar putea să facă în continuare anumite lucruri care nu vă
plac, de exemplu să aibă momente de agresivitate. Acest lucru este cel mai bine gestionat prin
ignorare – luați o revistă sau un ziar pentru câteva momente, până când joaca revine la ceva pe
placul dvs.
10. Dvs. sunteți responsabil(ă) de durata sesiunii.
Dvs trebuie să decideți când se termină sesiunea. Înștiințați copilul când mai este un minut din
Timpul Unu La Unu.
11. Atunci când vă obișnuiți să acordați atenție copilului în Timpul de Calitate, începeți să faceți
acest lucru și în alte momente.
Atunci când vă simțiți încrezător(oare) referitor la oferirea atenției copilului în cadrul Timpului de
Calitate/ Timpului Unu La Unu, puteți să faceți acest lucru și în alte momente, inclusiv când
sunteți ocupat(ă) cu alte sarcini.
Puteți să vă îndreptați atenția asupra desenului copilului atunci când curățați cartofi, sau să vă
uitați la cum se joacă copilul pe covor în timp ce dvs spălați vasele. Aceste lucruri sunt mult mai
utile și plăcute pentru copilul dvs decât uitatul împreună la televizor.
Copilul dvs trebuie, de asemenea, să învețe că nu puteți să îl asistați când vă uitați la programul
TV favorit sau vorbiți cu un prieten la telefon, deoarece asistarea înseamnă concentrarea asupra
copilului.
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PETRECEREA TIMPULUI UNU LA UNU CU COPILUL DVS - REZUMAT
1. Setați-vă un interval de timp pe care să-l petreceți împreună cu copilul dvs, Unu La Unu, în
fiecare zi - cel puțin 5 minute.
2. Asigurați-vă că acesta știe că vă uitați la el.
3. Lăsați lucrurile să meargă în ritmul copilului.
4. Atunci când priviți/ asistați copilul, oferiți-i cât mai puține instrucțiuni sau indicații.
5. Încercați să nu puneți întrebări, dacă acestea nu-l lasă să se concentreze
6. Ascultați ce are copilul de spus și uitați-vă la el/ea.
7. Dați numai atât ajutor cât să lăsați să fie creația copilului.
8. Faceți numai remarci pozitive și evitați-le pe cele critice.
9. În timpul sesiunii de asistare, încercați să ignorați lucrurile pe care copilul le face și nu vă sunt
pe plac.
10. Dvs. sunteți responsabil(ă) de durata sesiunii.
11. Atunci când vă obișnuiți să acordați atenție copilului în Timpul de Calitate, veți începe să
faceți acest lucru și în alte momente.
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1.5 ACTIVITĂȚI PENTRU ACASĂ
Piese de construcție: Ceea ce faceți acasă este ceea ce face diferența!
La finalul fiecărei sesiuni, trebuie să le oferi părinților Activități pentru Acasă pe care să le exerseze
în timpul săptămânii.
Asigură-te că fiecare părinte și-a identificat un scop specific pentru Timpul Unu La Unu. Mai mult,
asigură-te că părinții merg acasă știind următoarele:
•

Unde vor petrece Timp Unu La Unu cu Copilul lor?

•

Când vor petrece Timp Unu La Unu cu Copilul lor?

•

Ce fel de activități ar putea să facă în Timpul Unu La Unu cu copilul lor?

Scrie fiecare activitate pentru acasă a părinților pe o foaie de flipchart pentru a le putea revizui în
sesiunea următoare.
PETRECEREA TIMPULUI UNU LA UNU CU COPILUL
•

Petreceți cel puțin 5 minute pe zi împreună cu copilul dvs, unu la unu.

•

Permiteți copilului dvs să aleagă ce activitate dorește să facă. Puteți să-i dați opțiuni dacă
doriți.

•

Este bine să fixați o durată pentru această activitate și să îi spuneți copilului cât timp aveți la
dispoziție.
De exemplu: “Am 5 minute pe care pot să le petrec împreună cu tine, David. După aceea,
trebuie să fac supa. Ce ți-ar plăcea să faci acum?”

•

Această activitate ar trebui să fie neîntreruptă, astfel încât să îi puteți oferi copilului întreaga
dvs atenție.

FACEȚI EXERCIȚIILE FIZICE ÎN FIECARE DIMINEAȚĂ
•

Exercițile fizice vă pot reduce stresul și durerile. Încercați să le faceți în fiecare dimineață.

ACTIVITATEA PRINCIPALĂ ESTE PETRECEREA TIMPULUI UNU LA UNU ÎMPREUNĂ CU COPILUL
DVS!!!
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Memento: Fiecare părinte ar trebui să aibă șansa să își împărtășească scopul pentru activitățile
de acasă
Setează scopuri practice cu părinții despre când, unde și ce vor face cu copiii lor. Facilitatorii ar
trebui să adreseze următoarele întrebări părinților:
•

Când veți face activitatea? Unde? În casă sau afară?

•

Ce v-ar plăcea să faceți? Încercați să nu vă jucați un joc competitiv.

•

Cum puteți să faceți activitatea astfel încât să nu existe lucruri care să vă distragă?

•

De ce s-ar putea ca televizorul aprins să vă îngreuneze petrecerea timpului Unu La
Unu cu copilul dvs (abilități de concentrare)?

1.6 ÎNCHEIERE
Încheiem fiecare sesiune cu o activitate de rămas bun. Permite participanților să decidă cum ar dori
să încheie sesiunea.
Încheierea reprezintă, de asemenea, o oportunitate de a le reaminti participanților de Activitățile
pentru acasă.
Unul dintre voi ar trebui să le mulțumiți pentru angajamentul pe care l-au făcut față de copilul/ copiii
lor, participând la sesiuni!
Introducerea Manualului pentru Părinți.
Prezintă-le părinților manualul pe care îl vor lua acasă după fiecare sesiune. Manualul le amintește
părinților de activități, povești ilustrate și piesele de construcție din cadrul sesiunii.
Acesta are, de asemenea, un spațiu în care părinții pot consemna dacă au făcut activitățile pentru
acasă. Ar trebui să le explici părinților conținutul pentru fiecare sesiune și să îi încurajezi să își scrie
scopurile. Spune-le părinților că ar trebui să își aducă la fiecare sesiune manualul cu ei.
Reamintește-le părinților activitățile principale pentru acasă din cadrul sesiunii. Mulțumește-le și
laudă-i pentru că au venit!
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1.7 MEMENTO PRIN SMS
În fiecare săptămână trimitem SMS-uri de reamintire participanților.
Aceste memento-uri întăresc piesele de construcție ale programului. De asemenea, le amintește
părinților să facă activitățile pentru acasă, și îi încurajează să încerce să le exerseze.
Memento 1:
Se va trimite în ziua sesiunii
Mulțumim că ați participat astăzi la sesiunea programului PLH- Pentru Copii. Ne-am bucurat să vă
vedem! Mult succes cu activitățile pentru acasă! [Numele Facilitatorilor]
Memento 2:
Bună ziua! Mulțumim foarte mult că vă luați acest angajament pentru a îmbunătăți viața
copilului/copiilor dvs! Amintiți-vă că atunci când petreceți Timp Unu La Unu cu copilul dvs, acesta
va răspunde comportându-se mai bine. Mulțumim, [Numele Facilitatorilor]
Memento 3:
Bună ziua! Cum merge Timpul Unu La Unu cu copilul dvs? Rețineți că în în acest timp, copilul dvs.
decide ce să facă. Lăsându-l pe el să conducă și urmându-l, îl veți face să dorească să vă asculte cu
alte ocazii. Sunteți minunat(ă) pentru că încercați! Mulțumim, [Numele Facilitatorilor]
Memento 4:
Bună ziua! Rețineți că cel mai important este ceea ce faceți acasă! Dacă aveți vreo dificultate, notațio, și o vom discuta la următoarea sesiune. Mulțumim, [Numele Facilitatorilor]
Memento 5:
Trimite cu o zi înainte de următoarea sesiune
Bună ziua! Nu uitați că cea de-a doua sesiune a programului PLH Pentru Copii va avea loc [
introduceți ziua și ora]. Așteptăm să vă vedem acolo! Vă rugăm să vă aduceți și manualul cu dvs.
Mulțumim, [Numele Facilitatorilor]
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SESIUNEA 2: SPUNEȚI CEEA CE VEDEȚI
Să dezvoltați vocabularul copilului dvs descriind ceea ce face acesta în

SCOP

Timpul Unu La Unu.
•

Spuneți Ceea Ce Vedeți este o strategie care ajută la dezvoltarea
limbajului și a abilităților observaționale

PIESE DE
CONSTRUCȚIE

•

Spuneți Ceea Ce Vedeți arată că oferiți atenție copilului dvs.

•

Folosiți cuvinte pentru a descrie acțiuni, obiecte, sentimente,
mirosuri, sunete și gusturi!

• Ceea ce faceți acasă este ceea ce face diferența

MATERIALE

PREGĂTIRE

BUN VENIT
(10 min)
DISCUȚIE

DESPRE

•

Noi suntem modele pentru comportamentul copiilor noștri.

•

Fișă de prezență, Ecusoane, Pixuri, Jucării

•

Mâncare și băuturi pentru pauză

•

Povești Ilustrate, Manualul Părinților, Fișe de Evaluare

•

Afișați pe perete foile din sesiunea anterioară.

•

Pregătiți pauza.

•

Primiți grupul.

•

Mulțumiți părinților că au venit la program.

•

Exerciții fizice

•

Amintește-le părinților de principala activitate avută pentru acasă
(Timp Unu La Unu)

ACTIVITĂȚILE
PENTRU ACASĂ (40

•

Roagă părinții să împărtășească punctele forte și pe cele dificile

min)

•

Discutați soluții la dificultăți și puneți-le în practică!

ACTIVITATEA

•

Activitatea Oglinda

OGLINDA

•

Discuție: Noi suntem modele ale comportamentului copiilor.

•

Poveștile Ilustrate 3 și 4

•

Discuție: Spuneți Ceea Ce Vedeți

•

Exersați Spuneți Ceea ce Vedeți

•

Discuție: Sugestii utile pentru Spuneți Ceea ce Vedeți

PAUZĂ (15 min)

(10 min)
LECȚIE

PRINCIPALĂ

(45 min)
SPUNEȚI CE VEDEȚI

87

ACTIVITĂȚI PENTRU
ACASĂ
(10 min)

•

5 minute Timp Unu La Unu cu copilul dvs în fiecare zi

•

Exersați Spuneți Ceea Ce Vedeți în cadrul Timpului Unu La Unu

•

Exersați Spuneți Ceea Ce Vedeți în timp ce vă plimbați cu copilul dvs,
o dată pe săptămână

•

Jucați-vă Oglinda cu copilul dvs

•

Faceți Exerciții Fizice în fiecare dimineață

•

Revizuiți piesele de construcție și faceți referire din nou la Casa de
Sprijin

ÎNCHEIERE

•

Distribuiți manualul părinților

(10 min)

•

Reamintiți-le părinților despre următoarea sesiune și despre
activitățile pentru acasă

•

Mulțumiți părinților pentru participare!
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2.1 NOTE CU PRIVIRE LA SESIUNEA A 2-A
[Citește acest material în vederea pregătirii pentru livrarea sesiunii a 2-a]
În cadrul Sesiunii 2, tu și co-facilitatorul tău continuați să consolidați abilitățile părinților privind
petrecerea Timpului Unu La Unu împreună cu copiii lor.
La începutul sesiunii, vei ruga părinții să împărtășească experiențele lor din Timpul Unu La Unu cu
copiii lor, din săptămâna precedentă. Dacă sunt prea mulți copii, tu și co-facilitatorul tău puteți
împărți părinții în două grupe.
Este foarte important să permiteți fiecărui părinte să își împărtășească experiența. De asemenea, e
important să acordați timp pentru a discuta posibile soluții la provocările pe care părinții le
întâmpină.
Totodată, în cadrul Sesiunii 2, veți realiza cu părinții Activitatea Oglinda. Acest exercițiu simplu îi
ajută pe părinți să înțeleagă că sunt modele pentru copiii lor. Un copil învață foarte mult despre cum
să se comporte prin simpla observare a comportamentelor părinților.
Piatra de construcție centrală este “Suntem modele pentru comportamentele copiilor noștri.”
Părinții sunt apoi introduși unei noi abilități, numită “Spuneți Ceea Ce Vedeți”, din cadrul Timpului
Unu La Unu.
“Spuneți Ceea Ce Vedeți” se referă la folosirea cuvintelor pentru a descrie ceea ce face un copil,
sau învăluirea copilului în limbaj prin descrierea a ceea ce face.
“Spuneți Ceea ce Vedeți” arată că un părinte oferă atenție copilului său în timp ce îi dezvoltă
gândirea și abilitățile lingvistice.
Atunci când părinții folosesc Spuneți Ceea ce Vedeți”, aceștia pur și simplu descriu exact ceea ce
văd că face copilul lor. Poate fi util să te gândești la acest lucru ca la a vorbi cu cineva la telefon, care
nu poate vedea ce se întâmplă. Pentru început, părinții pot să descrie ce se întâmplă în detaliu:
numărul, culoarea, forma, mărimea, maniera, toate acestea pot fi puncte de pornire utile:
De exemplu: “Gătești folosind jucăriile tale. Foloșești oala roșie și tigaia albastră. Pui morcovii tăi
de jucărie și varza în oală, în timp ce amesteci cu lingurița galbenă.”
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“Văd că te concentrezi să citești această carte. Sunt multe imagini colorate în cartea
ta. Continuă ceea ce faci.”
Acest lucru poate părea ciudat la început, mulți părinți nefiind obișnuiți să vorbească cu copiii lor în
timpul jocului. Cu toate acestea, la fel ca și cu orice altceva, acest lucru va devine mai ușor prin
exersare!
Deși părinții adesea spun că descrierea a ceea ce fac copiii lor îi face să se simtă ciudat, spre
surprinderea lor, copiii nu observă disconfortul părinților și răspund pozitiv la această atenție.
De asemenea, este normal pentru părinți să înceapă prin a pune întrebări mai degrabă decât să
folosească enunțuri în cadrul exercițiului “Spuneți Ceea Ce Vedeți”. Ca facilitator, este rolul tău să-i
ajuți să devină conștienți de momentele în care fac asta și să îi faci să înțeleagă că adresarea de
întrebări e o abordare prin care conducerea e mutată la părinți (părintele preia conducerea de la
copil).
“Spuneți Ceea ce Vedeți” poate fi o activitate diferită, în funcție de vârsta copiilor. De exemplu,
trebuie să folosiți cuvinte mai simple și mai multe repetări atunci când observați și descrieți ceea ce
face un copil de 2-4 ani, decât dacă descrieți ce face un copil mai mare.
Ar trebui, de asemenea, să ajuți părinții să remarce beneficiile adresării pe numele copilului lor
atunci când vorbește cu el/ea în timpul “Spuneți Ceea Ce Vedeți.”
Când părinții învață să spună lucruri precum, "Pui piesele roșii peste cele albastere, Daniel”, acest
lucru arată că părintele oferă suport și atenție copilului său.
Părinții ar trebui să facă numai comentarii pozitive și să le evite pe cele critice.
Rețineți, Timpul Unu la Unu este timp pentru copil. Nu există mod corect sau greșit de a se juca,
astfel că orice alege copilul să se joace este bine pentru acesta. Misiunea părintelui este de a arăta
că este interesat și de a spune ceva draguț.
În final, poți sugera părinților să folosească “Spuneți Ceea Ce Vedeți” și cu alte ocazii pe parcursul
săptămânii, în interacțiunea cu copilul. Ei pot folosi cuvinte pentru a descrie lumea din jur atunci
când merg la o plimbare, se uită la televizor sau fac orice altă activitate.
Cu cât un părinte folosește mai multe cuvinte în jurul copilului, cu atât mai multe cuvinte va învăța
copilul- un mod minunant de a dezvolta vocabularul și gândirea!
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2.2 BUN VENIT
Primiți cu entuziasm și căldură fiecare părinte atunci când sosește la sesiune.
PROGRESUL PRIVIND CASA DE SPRIJIN
La începutul sesiunii 2, arată părinților progresul lor în construirea Casei de Sprijin.
EXERCIȚII FIZICE
Ghidează părinții în realizarea exercițiilor fizice. Asigură-te că folosești multe cuvinte care să descrie
fiecare parte a încălzirii. În felul acesta, de fapt modelezi ”Spuneți Ceea Ce Vedeți”! Încurajează
părinții să facă încălzire fizică la începutul fiecărei zile!
2.3 DISCUȚIE CU PRIVIRE LA ACTIVITĂȚILE PENTRU ACASĂ
Aceasta este prima discuție privind activitățile pentru acasă din cadrul PLH Pentru Copii.
Ar trebui întâi să le reamitești părinților că activitatea principală a fost să petreacă 5 minute Timp
Unu la Unu cu copiii lor.
Ar trebui, de asemenea, să le reamitești de principalele Piese de Construcție și de Sugestiile pentru
Timp Unu la Unu cu copilul din sesiunea anterioară.
Fiecare părinte trebuie să aibă oportunitatea de a își împărtăși experiența astfel încât orice
dificultate să poată fi identificată, și este important să te asiguri că el/ ea exersează în mod corect.
Dacă sunt prea mulți părinți, tu și co-facilitatorul tău puteți să îi împărțiți în 2 grupuri.
Sugestii de întrebări pentru Discuția cu privire la Activitățile de Acasă, din Sesiunea 2:
1. Cine a reușit să petreacă Timp Unu la Unu cu copilul său în această săptămână? Cât de des?
Ce ați făcut? Cum a fost experiența?
2. Cum a reacționat/ răspuns copilul dvs în Timpul Unu la Unu?
3. Cum v-ați simțit în Timpul Unul la Unul și după acesta? Dar copilul dvs?
4. A întâmpinat cineva vreo dificultate în a petrece timp unu la unu cu copilul?
5. Cine are vreo idee despre ce ar putea să facă părintele în această săptămână pentru a depăși
aceste provocări?
Ar putea să fie util ca părinților să li se reamintească diferitele activități pe care le pot face în timpul
Unu la Unu. Poți întreba părinții și ce activități le plac copiilor să facă. Amintește-ți să lauzi părinții
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chiar și numai pentru că au încercat să petreacă Timp Unu la Unu. Întrebă-i cum cred că s-au simțit
copiii atunci când au făcut activitatea.
Atunci când părinții împărtășesc poveștile, amintește-le de Piesele de Construcție utilizate, din
sesiunea anterioară. De asemenea, s-ar putea să fie identificate noi piese de construcție în timpul
împărtășirii experiențelor.
Facilitatorii ar trebui să se asigure că părinții permit copilului să dețină conducerea. Jocul condus de
copil e un concept provocator, așa că luați-vă suficient timp pentru a îl explica și asigurați-vă că
părinții îl realizează corect. Exersați! Amintiți-le părinților că jocul condus de copil e un element
important din cadrul Timpului Unu la Unu. Acest lucru nu înseamnă că ei trebuie să renunțe la
autoritatea lor în cazul altor interacțiuni părinte- copil.
Ce să faci atunci când un părinte împărtășește o provocare
Unii părinți vor întâmpina provocări în timpul Unu la Unu cu copiii lor. Acest lucru este perfect
normal. Atunci când un părinte împărtășește o dificultate, poți face următoarele:
1. Mulțumește părintelui pentru dezvăluire. Nu e ușor să împărtășești ceva care ți-a fost dificil!
2. Observă și fă remarci despre cum părintele se simte sau s-a simțit când s-a confruntat cu
provocarea. Este important ca emoțiile părintelui să fie validate.
3. Pune întrebări de Explorare (Cine, Ce, Unde, Când, Cum, De ce) ca să te ajute să înțelegi
exact ce s-a întâmplat. Acest lucru va ajuta, de asemenea, părintele să își dezvolte abilitățile
de observație.
4. Asigură-te că înțelegi provocarea. Ar trebui să ai deja una sau două soluții în minte, spre care
să poți ghida grupul.
5. Întreabă grupul despre posibile soluții la fiecare provocare. Co-facilitatorul tău ar trebui să
scrie aceste soluții. Să scrie numai soluțiile care ar putea funcționa!
6. Cere părintelui să aleagă una din aceste soluții (sau o combinație între ele)
7. Cere părintelui să exerseze această soluție într-un joc de rol, în care acesta să joace rolul
părintelui. Un alt părinte să joace rolul copilul.
8. Adresează întrebări ambilor părinți în legătură cu experiența.
9. Laudă părintele și încurajează-l să încerce soluția acasă. Amintește-i că, în cazul în care va
întâmpina alte provocări, ne aflăm aici și săptămâna viitoare pentru a ajuta la rezolvarea
acestora.
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Memento: Facilitatorii trebuie să discute cu fiecare participant pentru a explora experiența sa
în realizarea activitățile pentru acasă:
•

Explorează cu părinții soluții la dificultățile întâmpinate în realizarea activităților pentru
acasă.

•

Încurajează părinții să ofere modalități de a depăși provocările ca un grup.

•

Alegeți o strategie din soluțiile grupului și practicați-o.

•

Apoi, evaluați modul în care a funcționat, și încurajează părintele să o încerce din nou
acasă.

PAUZĂ
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2.4 JOCUL OGLINZII – MODELAREA COMPORTAMENTULUI
Această activitate ajută părinții să învețe faptul că un copil va repeta comportamentul pe care îl
vede la părinții lui.
Sugestii pentru facilitarea jocului Oglindă:
1. Toată lumea găsește un partener.
2. Partenerii stau față în față, la o lungime de braț distanță.
3. Este important să se privească îndeaproape întreaga perioadă.
4. Partenerii aleg cine să fie primul. Acea persoană va fi facilitatorul. Cealaltă persoană va fi oglinda.
5. Când facilitatorul se mișcă, partenerul său face exact ceea ce face facilitatorul ca și cum ar fi o
oglindă.
6. Încurajați grupul să se miște încet la început, iar apoi să extindă treptat mișcarea, explorând
diferite părți ale corpului și viteze.
7. Întotdeauna reamintește-le părinților să privească cu atenție.
8. După aproximativ un minut, schimbați rolurile. Facilitatorul devine acum oglinda, iar oglinda
devine facilitator.
9. Schimbați rolurile de câteva ori. Puteți să schimbați și instrucțiunile și să le spuneți să includă și
oglindirea expresiilor faciale.

Discuție
După activitate, ar trebui să moderezi o discuție despre modul în care oglindirea s-ar putea relaționa
cu rolul de părinte. Potențiale întrebări pe care să le incluzi în această discuție pot fi:
• Cum a fost să fiți oglinda în cadrul activității? Cum a fost să fiți facilitatorul în cadrul activității?
• Cum este această activitate similară cu responsabilitățile noastre ca părinți și tutori ai copiilor
noștri?
• Ce beneficii ar avea copilul dacă ar face activitatea oglinzii cu dvs (ex., învață să urmeze indicațiile
într-un mod distractiv, modelarea părinților urmând instrucțiunile copilului)?
Memento: Suntem modele pentru copiii noștri.
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Indiferent dacă sunt sau nu conștienți de acest lucru, copiii imită adulții - mai ales când pot vedea,
de exemplu, beneficiile de a reacționa într-un anumit mod.
Când copiii ne văd că ne comportăm cu respect, bunătate, răbdare și dragoste - față de ei și față de
ceilalți - vor începe și ei să se comporte așa.
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2.5 LECȚIE PRINCIPALĂ– SPUNEȚI CEEA CE VEDEȚI
POVEȘTI ILUSTRATE
Folosește următoarele povești pentru a introduce părinților conceptul de Spuneți Ceea Ce Vedeți în
timpul Unu la Unu.
POVESTE ILUSTRATĂ 3 –Prea mult control…

Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
• Tatăl se lasă condus de Alex în timpul Unu la Unu? Ce face el?
• Cum îl face pe Alex să se simtă modul în care se joacă tatăl său cu el?
• Crezi că Alex și tatăl lui vor dori să se joace din nou împreună?
• Cum credeți că se simte tatăl lui Alex? Ce ar fi putut face altfel?
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PIESE DE CONSTRUCȚIE
Permiteți copilului să preia conducerea în timpul Unu la Unu.
Evitați criticarea copilului atunci când vă jucați.
Jucați-vă în ritmul copilului dvs, și potrivit nivelului său de dezvoltare.
Evitați să jucați jocuri competitive în timpul Unu la Unu.

Memento: Înainte de a trece la următoarea poveste ilustrată, părinții pot face un joc de rol pentru
a exersa cum altfel ar fi putut relaționa cu Alex în timpul jocului.

POVESTE ILUSTRATĂ 4 – A spune ceea ce vedeți ...
În această poveste, tatăl lui Alex având o abordare mai colaborativă în Timpul de Calitate. El îi
permite lui Alex să preia conducerea și "Spune ceea ce vede", folosind cuvinte pentru a descrie
acțiunile.
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Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
• Cum descrie tatăl ceea ce face Alex?
• Cum îl ajută tatăl lui Alex pe acesta să învețe vocabularul?
• Cum îl face pe Alex să se simtă ceea ceea ce spune și face face tatăl său?
• De ce, de data aceasta, Alex îl include pe tatăl său în joc?
PIESE DE CONSTRUCȚIE
Spuneți ceea ce vedeți vă construiește relația cu copilul.
Spuneți ceea ce vedeți ajută copilul să își dezvolte abilități lingvistice.
Spuneți ceea ce vedeți arată copilului că îi acordați atenție și că dvs credeți că este
important ceea ce el/ea face.
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DISCUȚIE – UTILIZAREA A “SPUNEȚI CEEA CE VEDEȚI” ÎN TIMPUL UNU LA UNU
Discută cu părinții despre beneficiile descrierii a ceea ce face copilul în cadrul timpului Unu la Unu.
Întrebări utile pot fi:
• Care ar fi beneficiul folosirii cuvintelor pentru a descrie acțiunile copiilor?
• Ce ar învăța copiii dacă am folosi cuvinte pentru a descrie acțiunile lor?
• Cum l-ar face pe copilul dvs să se simtă descrierea acțiunilor?
Ideile părinților vor fi notate ca Piese de Construcție.
Posibile puncte de discuție:
• Spuneți Ceea Ce Vedeți îi arată copilului dvs. că sunteți prezent și concentrat asupra a ceea
ce face el/ea.
• Spuneți Ceea Ce Vedeți dezvoltă stima de sine a copiilor și îi face să se simtă importanți.
• Spuneți Ceea Ce Vedeți încurajează copiii să continue să se joace.
• Spuneți Ceea Ce Vedeți ajută la dezvoltarea abilităților lingvistice și observaționale ale
copiilor
• Spuneți Ceea Ce Vedeți lărgește lumea copilului dvs.
ACTIVITATE –SPUNEȚI CEEA CE VEDEȚI: DESCRIEȚI CE FACE COPILUL DVS
Acesastă activitate ar trebui făcută de două ori. În primul rând, se va realiza un joc de rol cu un
"copil" care are vârsta cuprinsă între 2 și 5 ani. Apoi, un alt joc de rol pentru un "copil" cu vârsta
cuprinsă între 6 și 9 ani.
Activitatea va permite părinților să identifice modalități diferite prin care pot Spune Ceea Ce Văd, în
funcție de vârsta copilului.
Părinții au nevoie de jucării sau de carioci și foi pregătite pentru activitate.
Sugestii în conducerea activității:
1. Introdu grupului faptului că se va face o activitate de grup folosind "Spuneți Ceea Ce Vedeți".
2. Se poate face un brainstorming privind cuvintele descriptive pe care părinții le pot folosi.
3. Cere unui voluntar să joace rolul unui "copil, (care să se joacă în mijlocul cercului)"
4. "Copilul" să aibă vârsta între 2 și 5 ani.
5. Copilul ar trebui să facă un lucru pe care părinții l-au văzut la proprii lor copii în Timpul Unu la
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Unu, săptămâna trecută.
6. Părinții descriu pe rând ceea ce face Copilul. (Exemplu: " Așezi cuburile unele peste altele",
"Desenezi o casă cu creionul").
7. Fiți cât mai concret, specific posibil. Descrieți "Ce" și "Cum".
8. Fiecărui părinte îi vine rândul să descrie o dată. Detalii, detalii, detalii!!!
9. Schimbați la jumătatea grupului și permiteți unui alt părinte să devină "copil". Acest copil are
vârsta cuprinsă între 6 și 9. Continuați să descrieți acțiunile.
10. Întreabă-l pe copil cum s-a simțit să aibă atenția întregului grup.
Apoi, părinții vor fi lăsați să exerseze în grupuri mai mici:
1. Părinții vor exersa "Spuneți Ceea Ce Vedeți" în perechi.
2. Un părinte va fi "copilul", iar celălalt va fi "părintele".
3. Repartizați cel puțin câte o jucărie pe pereche.
4. Plimbați-vă în sală printre perechi pentru a le oferi ajutor părinților.
5. După aproximativ 2 minute, puteți spune părinților să schimbe rolurile.
6. După alte 2 minute, cereți părinților să își împărtășească unul altuia cum a fost experiența
ca părinte și copil.
7. Reuniți grupul și cereți câteva impresii despre experiențele părinților.
8. Aduceți în discuție Piesele de Construcție!
9. Întrebați dacă există vreo întrebare despre Spuneți Ceea Ce Vedeți.
SUGESTII UTILE PENTRU A SPUNE CEEA CE VEDEȚI
Amintește părinților de Piesele de Construcție pentru Spuneți Ceea Ce Vedeți:
• Spuneți Ceea Ce Vedeți înseamnă a folosi cuvinte pentru a descrie acțiuni, culori, forme,
numere, dimensiuni, texturi, temperaturi, gusturi, sunete și orice altceva ce se întâmplă!
• Ascultați ce spune copilul dvs. și uitați-vă la el.
• Pretindeți că vorbiți la telefon și că îi descrieți cuiva care nu poate vedea ce se întâmplă,
exact cee ace face copilul dvs.
• Vorbiți cu entuziasm atunci când descrieți ceea ce face copilul dvs.
• Spuneți Ceea Ce Vedeți diferă în funcție de vârsta copilului.
• Puteți, de asemenea, să aplicați Spuneți Ceea Ce Vedeți atunci când faceți alte activități,
cum ar fi o plimbare cu copilul dvs.
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2.6 ACTIVITĂȚI PENTRU ACASĂ
Ce faceți acasă e ceea ce face diferența!
Oferă-le părinților Activități pentru Acasă:
•

Petreceți cel puțin 5 minute pe zi Timp Unu la Unu cu copilul dvs.

•

Aplicați “Spuneți Ceea Ce Vedeți” în Timpul Unu la Unu, descriind ce face copilul dvs.

•

Aplicați “Spuneți Ceea Ce Vedeți” în timpul unei plimbări cu copilul dvs, cel puțin o dată
înainte de următoarea sesiune. Descrieți lumea înconjurătoare în cât mai multe cuvinte!

•

Jucați-vă Oglinda cu copilul dvs.

•

Faceți Exerciții fizice în fiecare dimineață, la trezire.

Activitatea centrală este practicarea a Spuneți Ceea Ce Vedeți în Timpul Unu la Unu.
Asigură-te că fiecare părinte și-a identificat un scop specific pentru Timpul Unu la Unu din această
săptămână și că merge acasă știind următoarele:
•

Unde vor petrece Timpul Unu la Unu cu copilul lor?

•

Când vor petrece Timp Unu la Unu cu copilul lor?

•

Ce fel de activități ar putea să facă în cadrul Timpului Unu la Unu cu copilul lor?

Se va nota pe flipchart activitatea pentru acasă a fiecărui părinte, astfel încât acestea să poată fi
revizuite în sesiunea următoare.
2.7 ÎNCHEIERE
Împarte ghidul părinților și arată-le unde ar trebui să își scrie activitățile pentru acasă.
Reamintește-le de activitatea principală pentru acasă.
Mulțumește-le părinților și apreciază-i pentru participarea la sesiune.
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2.8 MEMENTO PRIN SMS
Memento 1: A se trimite în ziua întâlnirii.
Mulțumim că ați participat la sesiunea PLH Copii de astăzi. Ne-am bucurat să vă vedem! Mult succes
cu activitățile pentru acasă, folosind Spuneți Ceea ce Vedeți în cadrul Timpului Unu la Unu! [Numele
facilitatorilor]
Memento 2: Bună ziua! Mulțumim că faceți acest angajament pentru a îmbunătăți viața copilului
dvs! Amintiți-vă că, atunci când folosiți cuvinte pentru a descrie ce face copilul, acest lucru îl/o va
ajuta să își dezvolte vocabularul. Mulțumim, [Numele facilitatorilor]
Memento 3: Bună ziua! Nu uitați că ce faceți acasă e ceea ce face diferența. Continuați să petreceți
5 minute pe zi Timp Unu la Unu cu copilul dvs. Lăsați-l pe copil să preia conducerea! Mulțumim,
[Numele facilitatorilor]
Memento 4: Bună ziua! Cum decurge Timpul Unu la Unu cu copilul dvs? Dacă aveți vreo dificultate,
notați-o și o vom discuta la următoarea sesiune. Mulțumim, [Numele facilitatorilor]
Memento 5: Trimis cu o zi înainte de următoarea sesiune.
Bună ziua! Nu uitați că Sesiunea 3 din programul PLH Copii va avea loc [ introduceți ziua și ora].
Așteptăm să vă vedem! Vă rugăm să aduceți cu dvs. și manualul. Mulțumim, [Numele facilitatorilor]
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SESIUNEA 3: DISCUTAREA SENTIMENTELOR
Să învățăm cum să vorbim despre propriile noastre sentimente și despre

SCOP

sentimentele copiilor noștri.
•

Sentimentele sunt conectate cu gândurile și senzațiile fizice.

•

Atunci când împărtășiți sentimentele dvs copilului, îl ajutați să își
recunoască propriile sale emoții.

PIESE DE CONSTRUCȚIE

•

A face remarci despre sentimentele copilului îl poate ajuta să învețe
să își conștientizeze emoțiile și să le controleze.

•

A face remarci despre sentimentele copilului îl poate încuraja să fie
persistent în sarcinile dificile.

MATERIALE

PREGĂTIRE

BUN VENIT
(10 min)

DISCUȚIE CU PRIVIRE
LA

ACTIVITĂȚILE

PENTRU ACASĂ
(40 min)
LECȚIE

PRINCIPALĂ

(15 min)

•

Fișă de prezență, Ecusoane, Flipchart, Pixuri, Jucării

•

Carduri cu sentimente

•

Mâncare și băuturi pentru pauză

•

Povești Ilustrate, Ghidul Părinților, Formulare de Evaluare

•

Expune pe perete foile de flipchart din sesiunile anterioare.

•

Pregătește pauza.

•

Primește grupul, laudă-I și mulțumește-le participanților că au venit

•

Arată progresul grupului privind Casa de Sprijin

•

Exerciții fizice

•

Amintește-le părinților de activitatea principală pe care au avut-o de
realizat acasă (Spuneți Ceea Ce Vedeți)

•

Cere părinților să împărtășească aspectele forte și dificultățile/
provocările întâmpinate

•

Discutați soluții la dificultăți și exersați-le

•

Conectarea emoțiilor cu senzațiile din corp

•

Activitatea Oglinda

DISCUTAREA
SENTIMENTELORPĂRINȚI
PAUZĂ (10 min)
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LECȚIE

PRINCIPALĂ

• Povești Ilustrate 5, 6, & 7

(30 min)

• Discuție: Denumirea sentimentelor copiilor dvs

DISCUTAREA

• Discuție de Grup: Modalități de a face remarci despre sentimente

SENTIMENTELOR- COPII

• Activitate de grup: Discutarea sentimentelor

RELAXARE CORPORALĂ

• Activitate: Relaxare Corporală

(10 min)

• Discuție despre Relaxarea Corporală
• Practicați VoDiscutarea Sentimentelor de cel puțin 3 ori pe zi
• 5 minute Timp Unu La Unu cu copilul dvs în fiecare zi

ACTIVITĂȚI

PENTRU

• Practicați Denumirea Sentimentelor în Timpul Unu La Unu

ACASĂ

• Exerciții Fizice în fiecare dimineață

(10 min)

• Relaxare corporală în fiecare noapte, înainte de a merge la somn.
• Gândiți-vă la comportamentele pozitive pe care vreți să le facă mai
des copilul dvs.
•

Revizuiește Piesele de Construcție din cadrul sesiunii, făcând referire
la Casa de Sprijin

ÎNCHEIERE
(5 min)

•

Reamintește-le părinților despre următoarea sesiune și despre
activitățile pentru acasă

• Termometru emoțional
• Mulțumește părinților
PAUZĂ DE MASĂ

• Părinții iau masa împreună
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3.1 NOTE CU PRIVIRE LA SESIUNEA 3
[Citește acest material în vederea pregătirii pentru livrarea sesiunii a 3-a]
În sesiunea 3 părinții continuă să construiască fundația Casei de Sprijin, concentrându-se pe
Discutarea sentimentelor.
Există 6 emoții de bază: Fericire, Tristețe, Furie, Dezgust, Surprindere și Speriat. Chiar și copiii pot
simți și exprima aceste emoții.
Pe măsură ce înaintăm în vârstă, învățăm să identificăm o mulțime de alte emoții, cum ar fi
încântare, frustrare, mândrie, izolare, pace, vinovăție sau confuzie. În sesiunea 3, introduceți
părinților conceptul de conștientizare a emoțiilor. De asemenea, ajutați-i să exploreze felul în care
emoțiile sunt conectate cu gândurile și comportamentele.
Este normal pentru părinți să aibă dificultăți să vorbească despre și să-și exprime emoțiile și
sentimentele. Multor oameni li s-a spus să nu plângă atunci când erau triști sau să nu râdă când erau
fericiți, mai ales băieților și bărbaților.
Este important ca părinții să înțeleagă că băieții/bărbații și fetele/femeile au aceleași senetimente.
Totodată, e important ca părinții să învețe cum să devină conștienți de propriile lor emoții, să le
trăiască și să comunice despre ele.
În România, unii părinți s-ar putea simți nerespectați sau sfidați atunci când copiii lor manifestă
emoții negative. Este important să subliniați că emoțiile negative sunt la fel de normale ca cele
pozitive.
A permite copiilor să își exprime emoțiile negative nu înseamnă că părintele "pierde controlul sau
autoritatea" asupra copilului și nici că acesta este lipsit de respect sau răzvrătit.
Este util să permitem copiilor să își conștientizeze emoțiile, să le permitem să vorbească despre
acestea, deoarece acest lucru îi va ajuta să învețe să și le regleze.
Adesea, atunci când cineva se simte într-un anumit fel, mintea lui/ei începe să spună o poveste
despre acest sentiment. Aceste gânduri sunt rulate în mintea sa în mod repetat, făcând sentimentul
și mai intens.
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Acest lucru poate duce la dezorientare sau sentimental de pierdere a controlului. Uneori, aceste
sentimente/ senzații pot deveni atât de copleșitoare încât să simți că totul să năruie în jur sau că nu
există nimic pozitiv în viață.
Când părinții pot conecta sentimentele cu gândurile și comportamentele, și uneori cu anumite părți
din corp, ei pot sta în prezent și pot permite sentimentelor să își urmeze cursul și să treacă. Acest
lucru îi poate ajuta să nu se blocheze în sentimentele lor.
Conștientizarea emoțiilor e importantă și pentru copii. Atunci când părinții denumesc sentimentele
sau fac remarci/ comentarii despre ele, îi ajută pe copii să își dezvolte controlul emoțional.
Discutarea sentimentelor cu copiii este un pas important în a îi ajuta să gestioneze furia,
dezamăgirea și frustrarea - emoții relaționate cu gânduri provocatoare și cu un comportament
dificil.
De asemenea, discutarea sentimentelor ne face să conștientizăm emoțiile plăcute, cum ar fi un
sentiment de pace, fericire sau calm. De asemenea, îi poate face pe copii să aprecieze un moment
frumos sau sentimentul de iubire!
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3.2 BUN VENIT
Primiți cu entuziasm și căldură fiecare părinte atunci când sosește la sesiune.
PROGRESUL PRIVIND CASA DE SPRIJIN
La începutul Sesiunii 3, arată părinților progresul lor în construirea Casei de Sprijin.
EXERCIȚII FIZICE
Inivită părinții să fie atenți la modul în care se simt din punct de vedere emotional, înainte și după
exerciții.
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3.3 DISCUȚII CU PRIVIRE LA ACTIVITĂȚILE PENTRU ACASĂ
Amintește-le părinților că activitatea principală pentru acasă din sesiunea anterioară a fost Spuneți
Ceea Ce Vedeți în Timpul Unu la Unu.
În cadrul acestei discuții, poate fi util ca părinților să le fie reamintite principalele Piese de
Construcție și Sugestii pentru Spuneți Ceea Ce Vedeți și Timp Unu la Unu din sesiunile precedente.
Sugestii de întrebări pentru Discuția cu privire la Activitățile de Acasă din Sesiunea 3:
1. Cine a reușit să petreacă Timp Unu la Unu cu copilul în această săptămână? Cât de des? Ce
ați făcut?
2. Cum a fost să aplicați “Spuneți Ceea Ce Vedeți” în Timpul Unu la Unu?
3. Cum a răspuns copilul dvs în timpul activității Unu la Unu?
4. Cum v-ați simțit în timpul și după activitatea Unu la Unu?
5. Care au fost provocările care au îngreunat realizarea activităților pentru acasă?
6. Cine poate sugera soluții pentru a ajuta la depășirea acestor dificultăți?
Memento: Facilitatorii trebuie să verifice experiența pe care fiecare participant a avut-o în
realizarea activităților pentru acasă:
•

Explorează cu părinții posibile soluții la dificultățile întâmpinate în realizarea Activităților pentru
Acasă.

•

Încurajeazăi grupul să ofere modalități de a depăși provocările.

•

Alegeți o strategie din cele propuse de grup și exersați-o.

•

Evaluați cum a funcționat această strategie și încurajați părintele să o încerce din nou acasă.
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3.4 LECȚIE PRINCIPALĂ – DISCUTAREA SENTIMENTELOR – PĂRINȚI
Următorul text poate fi utilizat ca și ghid pentru această activitate:
Există 6 emoții de bază: fericire, tristețe, furie, dezgust, surpriză și teamă. Chiar și bebelușii pot simți
și exprima aceste emoții.
Pe măsură ce creștem, învățăm să identificăm multe alte emoții, precum încântare, frustrare,
mândrie, izolare, pace, vinovăție sau confuzie.
Întrebări pentru identificarea emoțiilor și punerea lor în legătură cu senzațiile corporale:
•

Cum se simte, la nivel fizic, a fii fericit, trist, furios, dezgustat, surprins sau speriat?

•

Când ați simțit aceste emoții de-a lungul vieții?

•

Care sunt gândurile asociate cu aceste sentimente?

•

Cum vă influențează aceste gânduri comportamentul?

•

Unde simțiți asta la nivel corporal? Cum se vede la nivelul feței?

•

De unde știți când simte copilul dvs această emoție?

Cere-le părinților să indice o parte a corpului unde ar putea să simtă emoția respectivă (de exemplu,
o durere ascuțită în umeri atunci când e furios sau o durere surdă de cap atunci când e stresat, sau
senzație de ușurare în piept când e fericit).
Poți ajuta părinții să identifice aceste emoții, apelând la jocul cu oglinda:
1. Părinții își aleg partenerii. Stau unul în fața celuilalt.
2. Stabiliți cine este Persoana 1 și Persoana 2
3. Persoana 1 spune o emoție de pe flipchart.
4. Persoana 2 exprimă emoția la nivelul feței și la nivel corporal.
5. Persoana 1 oglindește emoția celui de-al doilea partener.
6. Schimbați cine începe primul.
7. Discutați despre experiență.
Memento: Aceasta poate fi chiar o activitate distractivă pe care părinții să o facă cu copiii lor!
PAUZĂ
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3.5 LECȚIEPRINCIPALĂ– DISCUTAREA SENTIMENTELOR– COPII
POVEȘTI ILUSTRATE
Folosește următoarele povești illustrate pentru a arăta părinților de ce este important să recunoască
și să denumească emoțiile copiilor.
POVESTE ILUSTRATĂ 5 –A încerca să oferi ajutor...

Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
•

Cere-le părinților să identifice sentimentele lui Alex și ale mamei lui din cadrul acestei povești.

•

Este necesar ca mama să îl corecteze pe Alex?

•

Cum îl face pe Alex să se simtă modul în care îl corectează mama lui?

•

De ce reacția mamei față de sentimentele lui Alex nu este de ajutor?

•

Cum ar putea mama să fie mai suportivă cu emoțiile lui Alex?

•

Cum ar putea mama să răspundă diferit?
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PIESE DE CONSTRUCȚIE
Observați atunci când copilul încearcă să ajute.
Suntem modele de comportament pentru copiii noștri.
POVESTE ILUSTRATĂ 6 –A încerca să oferi ajutor din nou...

Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
•

Ce face mama lui Alex diferit de această data?

•

Cum îl încurajează pe Alex să continue căutarea?

•

Cum recunoaște ea care sunt sentimentele lui Alex?

•

Cum îl puteți ajuta pe copilul dvs să își conștientizeze sentimentele?
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PIESE DE CONSTRUCȚIE
Orice activitate poate deveni un joc pentru copilul dvs.
Încurajați-vă copilul să continue să încerce atunci când se confruntă cu o sarcină dificilă.
Lăudați-vă copilul atunci când realizează o sarcină dificilă.
Orice comentarii despre sentimente ar trebui să fie specifice și legate de comportamentul
copilului.
Împărtășiți-vă propriile sentimente cu copilul.
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POVESTE ILUSTRATĂ 7– Recunoașterea sentimentelor...
Următoarea poveste ilustrată arată cum recunoașterea sentimentelor îi poate ajuta pe copii să
gestioneze problemele cu care se confruntă familia.

Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
•

Cum recunoaște mama sentimentele Emei prin modul în care răspunde?

•

Credeți că explicația mamei este de ajutor?

•

Cum ar trebui să ne modificăm explicațiile pe care le oferim copilului în funcție de vârsta
acestuia?
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PIESE DE CONSTRUCȚIE
Recunoașteți care sunt sentimentele copilului dvs- chiar și pe cele neplăcute.
Coborâți-vă la nivelul copilului dvs atunci când vorbiți despre sentimente.
Oferiți sprijin fizic și verbal pentru a îl face pe copil să se simtă acceptat și iubit.
Este în regulă să simțiți și dvs emoții neplăcute despre aceste probleme.
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DISCUȚIE DE GRUP – DENUMIREA SENTIMENTELOR COPILULUI
Inițiază o discuție despre motivele pentru care remarcile despre emoțiile sau sentimentele copiilor
ar putea fi benefice pentru dezvoltarea lor.
Se pot include următoarele întrebări:
1. De ce ar trebui să îi învățăm pe copii denumiri pentru sentimentele neplăcute?
2. De ce ar trebui să îi învățăm pe copii denumiri pentru sentimentele plăcute?
Ideile părinților vor fi notate. Unele pot fi chiar Piese de Construcție!
Beneficiile Discutării sentimentelor:
•

Îi ajută pe copii să comunice despre sentimentele lor.

•

Îi ajută pe copii să relaționeze sentimentele cu acțiunile și limbajul corporal.

•

Copiii învață că toate sentimentele sunt în regulă!

•

Putem observa și învăța despre sentimentele copilului nostru.

•

Devine mai ușor pentru copii să se conecteze cu emoțiile noastre.

•

Îi ajută pe copii să recunoască sentimentele altor oameni.

•

Le dă opțiuni despre cum să se comporte.

DISCUȚIE DE GRUP – DISCUTAREA SENTIMENTELOR ȘI ÎNCURAJAREA PERSISTENȚEI
Folosiți-vă de lista de emoții de pe flipchart pentru a îi ajuta pe părinți să identifice cuvinte și fraze
utile atunci când vorbesc despre sentimente cu copiii lor.
Modalități utile de a face remarci privind sentimentele:
•

Pari foarte mândru că ți-ai pus pantofii singuri.

•

Acesta este un joc foarte frustrant, dar totuși tu rămâi calm.

•

Pari încântat de faptul că mergem în parc/ la piață împreună.

•

Mă simt fericită atunci când mă întâmpini cu un zâmbet.

•

A fost foarte distractiv să mă joc cu tine.

•

Poate fi trist să renunți la jucării.

•

Mă face să mă simt bine atunci când îți ajuți fratele.
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Notă: Remarcile despre sentimente trebuie să fie specifice și relaționate cu comportamentele sau
activitățile pe care le face copilul.
ACTIVITATE DE GRUP–DISCUTAREA SENTIMENTELOR ȘI ÎNCURAJAREA PERSISTENȚEI
În timpul Activității de Grup pentru Discutarea sentimentelor, participanții pun în scenă jocul dintre
un “părinte” și un “copil”. Ei pot exersa fie să discute despre sentimentele copilului, sentimentele
părintelui sau ambele.
Poate fi util să le oferi un scenariu simplu pentru a îi ajuta pe părinți să eticheteze sentimentele. De
exemplu, “(Nume copil), plouă așa de tare că nu poți să ieși la joacă. Pari/ ești trist din cauza asta.”
Câteva sugestii cu privire la conducerea activității:
1. Prima activitate se va realiza cu tot grupul. Poți crea un scenariu de frustrare pentru părinți.
a. Copilul dvs nu găsește o jucărie în casă și devine frustrat.
b. Copilul nu vrea să meargă la școală deoarece dvs nu sunteți cu el acolo și se simte
trist.
c. Copilul dvs vrea să se joace, dar trebuie să ajute la treburile casei și e furios.
2. Cere-i unui părinte să joace rolul părintelui și altuia să fie copilul.
3. Pentru activitatea cu tot grupul, crează un scenariu de frustrare.
4. Înainte de a începe activitatea, cere grupului sugestii despre cum ar putea părintele să
numească emoțiile copilului.
5. Oferă suficientă asistență părintelui pentru primul exercițiu.
6. După activitate, întreabă părintele și copilul cum s-au simțit în timpul jocului.
7. Cere-le tuturor părinților să lucreze pe perechi.
8. Oferă asistență.
9. Discutați activitatea în grup înainte de a trece la următoarea activitate.
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3.6 ACTIVITATE – RELAXARE CORPORALĂ1
DESFĂȘURAREA RELAXĂRII CORPORALE
Relaxarea corporală este o activitate pe care îi încurajăm pe părinți să o practice atât în timpul
sesiunilor de lucru cât și acasă. Aceasta îi ajută să conștientizeze când corpul este într-o stare de
relaxare sau de tensiune.
Această activitate se va introduce în Sesiunea 3, astfel încât participanții să aibă ocazia să o practice
zilnic, pentru restul programului.
Deși relaxarea corporală e practicată stând pe scaun în timpul sesiunii, sugerăm ca părinții să
practice exercițiul acasă înainte de somn, stand întinși în pat.
Când le prezentăm relaxarea corporală, e important să le explicăm părinților că aceasta le-ar putea
reduce stresul și să îi relaxeze.
Părinții trebuie ajutați să dezvolte obiceiul de a sta într-o poziție dreaptă, dar relaxată.
Sugerează-le participanților să închidă ochii, dar acest lucru nu este obligatoriu.
Cere-le părinților să-și concentreze atenția asupra oricăror gânduri, emoții și senzații fizice pe care
le au în acel moment. Acest lucru îi ajută să trăiască momentul present, să nu fie prins în gânduri
despre trecut sau viitor.
Apoi, ghidează grupul să se concentreze pe diferite părți ale corpului, de la picioare spre cap. E
important să se exploreze fiecare parte a corpului în detaliu și cu un sentiment de curiozitate.
Pe măsură ce vă concentrați pe fiecare parte a corpului, cere-le părinților ca înainte de a își comuta
atenția și de a trece la o altă parte a corpului, să simtă, cu fiecare respirație, cum relaxarea le
cuprinde acea parte din corp pe care se concentrează acum.
Încheiați activitatea prin reorientarea atenției asupra întregului corp, a emoțiilor și a gândurilor,
observând dacă există vreo diferență.

The Body Relaxation is an adaptation of the Body Scan used and Mindfulness Based Cognitive Therapy. For more information,
please see The Mindful Way through Depression: Freeing yourself from Chronic Unhappiness. Williams, Teasdale, Segal, and KabatZinn. Guilford Press, 2007, pp. 103-114.
1
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Cere-le participanților să practice Relaxarea Corporală în fiecare seară înainte de a merge la culcare
și să observe cum este experiența lor de fiecare dată.
Mulți părinți raportează o mai mare ușurință în a adormi, un somn mai profund, relaxant și
odihnitor. Alții consideră că Relaxarea Corporală îi ajută cu artrita sau alte dureri.
Cea mai importantă parte este ca ei să practice Relaxarea Corporală în fiecare zi.
În continuare prezentăm un exemplu despre cum s-ar putea facilita Relaxarea Corporală:
1.Pregătirea
Acum vom face o activitate care vă poate ajuta să vă relaxați mintea, să vă eliberați de stres
și să vă conectați cu propriul corp. E o activitate pe care o puteți face atât aici cât și acasă- în
special când vă întindeți seara în pat înainte de somn. Astăzi, vom realiza activitatea stând
pe scaune.
Găsiți-vă o poziție confortabilă, cu tălpile așezate complet pe podea și cu mâinile relaxate în
poală. Spatele să fie drept, dar relaxat. Umerii să fie coborâți, gâtul și capul lăsat pe spate,
uitându-vă spre tavan.
Dacă vă simțiți confortabil, puteți închide ochii. [Pauză]
Fiți conștient de sunetele din sală. [Pauză]
Fiți conștient de cum se simte corpul dvs în acest moment. [Pauză]
Fiți conștient de faptul că respirați. [Pauză]
Simțiți-vă fiecare respirație cum intră pe nas sau gură, cum vă umple plămânii și stomacul și
apoi iese înapoi pe nas sau gură. [Pauză]
2. A face
Concentrați-vă asupra picioarelor dvs. Fiți atent care parte a picioarelor atinge podeaua.
Concentrați-vă pe fiecare deget. [Pauză]
Concentrați-vă pe tălpile picioarelor! [Pauză]
Călcâiele dvs. [Pauză]
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Dacă nu puteți să vă simțiți picioarele, e în regulă. Doar observați că lipsește senzația.
[Pauză]
Acum respirați adânc și imaginați-vă cum respirația vă cuprinde picioarele. [Pauză]
Pe măsură ce expirați, permiteți picioarelor să se relaxeze. [Pauză]
Dacă mintea dvs începe să hoinărească și începeți să vă gândiți la altceva, aduceți-o ușor
înapoi la senzația gambelor dvs (sau la orice parte a corpului asupra căreia ne concentrăm
acum).
[Pauză]
Dacă observați orice tensiune în corp care vă distrage sau vă produce durere, folosiți-vă
respirația pentru a vă conștientiza senzația și observați dacă se produce o relaxare atunci
când respirația vă cuprinde acea parte a corpului.
Mutați-vă spre glezne, gambe, genunchi, coapse, șolduri, abdomen, spate inferior, stomac,
partea superioară a spatelui, piept, umeri, mâini, încheieturi, brațe, gât, față (maxilar, gură,
nas, ochi, frunte)
Acum concentrați-vă pe întregul corp. [Pauză]
Imaginați-vă că fiecare respirație vă traversează corpul de la cap spre degetele de la picioare,
și apoi se golește de la degete în spre cap. [Pauză]
3. Finalizarea
Acum concentrați-vă pe cum vă simțiți emoțional. Observați starea dvs emoțională. [Pauză]
Fiți atent dacă există vreo diferență între experiența de acum și cea de dinainte de Relaxarea
Corporală. [Pauză]
Acordați-vă un moment pentru a vă mulțumi că v-ați făcut timp să fiți numai cu corpul dvs și
să-i permiteți să se relaxeze [Pauză]
Concentrați-vă pe sunetul din cameră. [Pauză]
Oricând sunteți pregătit, puteți deschide ochii.
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Memento: Părinții adesea adorm în timpul Relaxării Corporale. Este foarte bine, deoarece aceasta
arată că avem nevoie de odihnă și să avem grijă de corpul nostru, mai ales când lucrăm tot timpul.
De asemenea, ne arată că suntem calmi și relaxați.
Puteți să îi treziți ușor și să îi reasigurați că și adulții au nevoie de câte un pui de somn ocazional!
DISCUȚIE DESPRE RELAXAREA CORPORALĂ
După facilitarea Relaxării Corporale, e important ca părinții să fie ghidați să reflecte asupra
experienței lor. Întreabă-i cum a fost experiența.
Nu există un mod corect sau greșit de a resimți Relaxarea Corporală.
Dacă unii părinți au probleme cu această activitate, încurajează-i să continue și să observe
problemele pe care le au. Gradual, s-ar putea să observe o schimbare.
Este normal ca mintea să înceapă să se gândească la lucruri din trecut, prezent sau viitor. Poți
reasigura participanții că acest lucru i se întâmplă oricui.
Doar reamintește-le părinților să își comute atenția pe partea din corp pe care ne concentrăm în
acel moment.
Observă și senzațiile plăcute, nu numai pe cele neplăcute din corp– durere, tensiune sau disconfort.
Poate fi de ajutor să conștientizăm și acele părți care sunt relaxate.
Memento: Ca în cazul tuturor exercițiilor de conștientizare, ar trebui să faci și tu Relaxarea
Corporală în timp ce ghidezi grupul.
Aceasta te ajută să rămâi concentrat pe activitate. Încearcă să păstrezi o voce calmă, constantă
și să vorbești destul de tare, altfel s-ar putea ca părinții să adoarmă!
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3.7 ACTIVITĂȚI PENTRU ACASĂ
Ceea ce faceți acasă este ceea ce face diferența!
Oferă părinților Activitățile pentru Acasă:
•

Practicați Discutarea sentimentelor cu copilul dvs de cel puțin 3 ori pe zi.

•

Petreceți cel puțin 5 minute timp Unu la unu cu copilul dvs.

•

De-a lungul zilei fiți atent la emoțiile resimțite.

•

Continuați să Spuneți Ceea Ce Vedeți în activitățile pe care le faceți împreună cu copilul.

•

Gândiți-vă la comportamentele pe care vreți să le vedeți mai des de la copilul dvs.
Amintește-le părinților să fie cât mai specifici posibil. Reamintește-le despre cum și-au setat
scopuri în cadrul Sesiunii 1.

•

Practicați exercițiile fizice în fiecare dimineață și exercițiile de relaxare corporală în fiecare
seară.

Activitatea principală este cea de a practica Discutarea sentimentelor. Părinții ar trebui, de
asemenea, să își ia angajamentul de a petrece timp Unu la Unu cu copiii lor.
Împarte ghidul părinților și arată-le unde ar trebui să scrie activitățile.
Memento: Discută cu părinții fiecare scop setat pentru această săptămână.
Acestea se vor nota, pentru a ști ce plănuiesc să facă acasă. Se vor putea urmări în cadrul
discuției despre activitățile pentru acasă de săptămâna următoare.
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3.8 ÎNCHEIERE
TERMOMETRUL EMOȚIONAL
În cadrul acestei sesiuni ar trebui să li se introducă părinților Termometrul Emoțional. Acesta va avea
loc la finalul fiecărei sesiuni de acum înainte.
Ghidează părinții către descrierea emoțiilor, senzația corporală asociată emoției, și gândurile
asociate acesteia.
De exemplu: ”Mă simt fericită. Fericirea se află în ochii mei. Sunt fericită deoarece am reușit să ajung
la această întâlnire.”
Reamintește-le părinților de activitatea principală pentru acasă.
Mulțumește-le părinților și apreciază-i pentru participarea la această sesiune!
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3.9 MEMENTO PRIN SMS
Memento 1: A se trimite în ziua întâlnirii.
Vă mulțumim pentru participarea voastră la întâlnirea de azi. Ne-am bucurat foarte mult să vă
vedem! În această săptămână principala activitate pentru acasă este discutarea sentimentelor.
Acest exercițiu îl va ajuta pe copilul dvs să devină conștient de emoțiile sale și să învețe că
sentimentele sunt firești! Vă mulțumim, (Numele Facilitatorilor)
Memento 2: Buna ziua! Cum vă simțiți în acest moment? Fericit, trist, furios, încântat, îngrijorat?
Observați ce gânduri sunt relaționate cu aceste sentimente. Respirați adânc. Mulțumiți-vă că v-ați
făcut timp să vă concentrați atenția asupra sentimentelor și gândurilor dvs. (Numele Facilitatorilor)
Memento 3: Bună ziua! Nu uitați că ceea ce faceți acasă e ceea ce face diferența. Continuați să
petreceți 5 minute pe zi Timp Unu la Unu cu copilul dvs. Lăsați-l pe copil să preia conducerea!
Mulțumim, [Numele facilitatorilor]
Memento 4: Bună ziua! Cum decurge Denumirea Sentimentelor cu copilul? Dacă aveți dificultăți,
notați-le și le vom discuta la sesiunea următoare. Mulțumim, [Numele facilitatorilor]
Memento 5: A se trimite cu o zi înainte de următoarea întâlnire.
Bună ziua! Vă reamintim că Sesiunea 4 programului PLH va avea loc în (ziua și ora). Așteptăm cu
nerăbdare să vă vedem acolo! Vă rugăm nu uitați să aduceți cu dvs ghidul. Mulțumim, (Numele
Facilitatorilor).
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SESIUNEA 4: LAUDA ȘI RECOMPENSAREA COPIILOR
Să învățăm cum să folosim lauda și recompensele pentru a întări
SCOP

comportamentul pe care îl dorim de la copiii noștri.
•

Lauda este bună pentru dvs, copilul și partenerul dvs.

•

Folosiți cuvinte specifice care să descrie comportamentul pe care
îl lăudați.

PIESE DE
CONSTRUCȚIE

•

Oferiți laude imediat după ce apare comportamentul frumos.

•

Recompensele pot fi simple și nu trebuie să fie scumpe.

•

Recompensele ar trebui să fie date după ce apare
comportamentul.

•

Combinați recompensele cu lauda verbală și fizică.

•

Recompensați-vă singur(ă) pentru munca grea de părinte!

•

Fișă de prezență, Ecusoanele, Flipchart, Pixuri, Jucării

•

Mâncare și băuturi pentru pauză

•

Povești Ilustrate, Manualul Părinților, Formulare de Evaluare

•

Expune pe perete foile de flipchart din sesiunile anterioare.

•

Pregătește pauza.

•

Primește grupul, lăudați și mulțumiți participanților că au venit

BUN VENIT

•

Termometru emoțional

(10 min)

•

Arată progresul grupului privind Casa de Sprijin

•

Exerciții fizice

•

Amintește-le părinților de activitatea principală pe care au avut-

MATERIALE

PREGĂTIRE

DISCUȚIE CU PRIVIRE
LA ACTIVITĂȚILE
PENTRU ACASĂ
(40 min)

o pentru acasă (Discutarea sentimentelor)
•

Cere-le părinților să împărtășească punctele forte și dificultățile/
provocările avute

•

Discutați soluții la dificultăți și exersați-le

•

Poveștile Ilustrate 8, 9, 10

•

Discuție: De ce ar trebui să ne lăudăm și să ne recompensăm

PAUZĂ (15 min)
LECȚIE PRINCIPALĂ
(45 min)
LAUDE ȘI
RECOMPENSE

copiii?
•

Discutarea unor exemple de laude și de recompense simple

•

Activitate: Lăudarea copiilor în Timpul Unu- La-Unu
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•

Poveste Ilustrată 11: Laudă cu criticism

•

Activitate: Soluție la Povestea Ilustrată 11

SPRIJIN DIN PARTEA

•

Introduceți Partenerul PLH

GRUPULUI

•

Cercul Complimentelor

•

Alegeți un comportament specific din viața de zi cu zi pentru care

(10 min)

să vă lăudați copilul
•

Lăudați-vă copilul de cel puțin 3 ori pe zi și lăudați-vă și pe voi
înșivă

ACTIVITĂȚI
ACASĂ
(10 min)

PENTRU

•

Folosiți o recompensă pentru un comportament dificil pe care
doriți să-l schimbați

•

Petreceți cel puțin 5 minute de Timp Unu La Unu cu Copilul dvs

•

Continuați să folosiți cuvinte care descriu sentimente și acțiuni

•

Faceți exerciții fizice în fiecare dimineață, și exerciții de relaxare
corporală în fiecare noapte

•

Întâlniți-vă sau luați legătura cu partenerul dvs PLH o dată pe
săptămână

•

le părinților despre următoarea sesiune și despre activitățile

ÎNCHEIERE
(10 min)

Revizuiește subiectele acoperite în cadrul sesiunii și reaminteștepentru acasă

•

Relaxare corporală

•

Termometru emoțional, laudă părinții și mulțumește-le
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4.1 NOTE CU PRIVIRE LA SESIUNEA A 4-A
[Citește acest material în vederea pregătirii pentru livrarea sesiunii a 4-a]
Sesiunea 4 le introduce părinților folosirea laudei și a recompenselor pentru a ajuta copiii să își
îmbunătățească comportamentul, încurajând comportamentul pozitiv să apară mai des.
Este important să lăudăm și să recompensăm copiii atunci când aceștia au un comportament pe
care ne-am dori să îl repete.
Orice comportament facem e mai probabil să apară din nou, dacă acesta este recompensat într-un
fel sau altul. Comportamentul care este ignorat sau care nu este recompensat, e mai puțin probabil
să se repete.
Atunci când părinții răsplătesc comportamentele bune cu laude și recompense simple, copiii vor fi
încurajați să se comporte în acest fel mai des.
IMPORTANȚA LĂUDĂRII COMPORTAMENTULUI POZITIV
Această sesiune subliniază importanța laudei- o expresie a aprobării, căldurii sau aprecierii – și a
recompenselor - stimulente simple, accesibile și tangibile- care sunt legate în mod direct de un
comportament specific al copilului.
De exemplu, “ Te joci așa de frumos și de delicat cu fratele tău!” sau “Ești fată mare acum că te
îmbraci complet singură!”
Auto-lauda este la fel de importantă pentru părinți. Reprezintă recunoașterea propriilor eforturi de
a construi o viață sănătoasă, stabilă și fericită pentru copii, familie și pentru sine.
Felul în care oferim laude este de asemenea important.
Părinții ar trebui să încerce să fie afectuoși și prietenoși cu copiii lor și să le spună exact ce au făcut
bine.
De asemenea, aceștia ar trebui să folosească cuvinte potrivite, cu sens pentru vârsta copiilor, astfel
încât copiii să înțeleagă exact ce au făcut bine.
În cazul unor copii, în special a celor care au probleme de comportament, poate fi dificil să identifici
un comportament pe care părinții și-ar dori să-l vadă repetându-se.
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Pentru început, părinții ar putea să-și laude copiii pentru lucruri mărunte, precum faptul că și-au pus
șosetele sau că se joacă în liniște singuri pentru două minute.
Răbdarea lor va fi în curând răsplătită, pe măsură ce copiii vor începe să facă mai des
comportamentele pentru care au fost lăudați.
În final, lăudați și plecați!
Uneori poate fi tentant să adăugăm și o critică după lăudarea copilului. De exemplu, unii părinți ar
putea spune “mulțumesc că ți-ai strâns jucăriile, dar data viitoare fă-o în liniște”.
Povestea Ilustrată “Laudă cu critică” arată cum acest lucru îl poate face pe copil să nu mai dorească
de fapt să repete comportamentul. În schimb, părinții ar trebui să laude și să renunțe la critică.
FOLOSIND RECOMPENSE SIMPLE CU LAUDĂ
Părinții ar trebui să învețe cum să folosească recompense simple pentru a încuraja comportamentul
pozitiv al copilului. Recompensele pot fi considerate ca fiind forme fizice sau tangibile ale laudei.
Deseori ne gândim la o recompensă ca la un premiu mare dat pentru o acțiune importantă, precum
luarea unui examen.
Deși s-ar putea să nu ne dăm seama, de fapt îi răsplătim pe cei din jurul nostru și pe noi înșine de
multe ori pe zi pentru acțiuni și comportamente simple.
Părinții recompensează chiar și unele comportamente nedorite prin faptul că le oferă atenție
Ca adulți, prietenii noștri ne recompensează zilnic prin interacțiuni sociale plăcute și demonstrații
de prietenie, sprijin, grijă și încredere.
Cu copiii, recompensele pot fi oferite pentru a îi încuraja să se comporte în modul în care doresc
părinții. Totodată, acestea pot fi folosite și pentru a ajuta copiii să se concentreze pe atingerea unui
scop.
Recompensele trebuie să fie ceva specific și real
Acestea sunt lucruri pe care copiilor le-ar placea să le aibă sau tratamente speciale - să li se dea
permisiunea să facă ceva special acasă sau să poată alege să facă o activitate în afara casei.
O idee bună pentru părinți este să facă o listă cu lucruri plăcute pentru copiii lor, de exemplu cu
mâncăruri, activități și jucării preferate. Ei pot folosi lista apoi pentru a își aminti ce lucruri să
folosească drept recompense pentru copii.
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Recompensele nu ar trebui să fie scumpe. Cele mai multe pot fi gratis, precum mersul în parc
pentru joacă.
Este important să rețineți că parinții ar trebui întotdeauna să laude copiii atunci când le oferă o
recompensă tangibilă și să le spună clar ce au făcut pentru a primi această recompensă.
Recompensele pot fi oferite în două moduri:
1. Surprize sau recompense neplanificate atunci când copilul se poartă frumos
2. Recompense planificate, care sunt discutate înainte cu copilul
Atât recompensele, cât și comportamentele trebuie să fie realiste și realizabile.
Atunci când părinții planifică o recompensă cu copiii lor, aceștia le pot explica care este
comportamentul sau scopul specific pe care trebuie să-l îndeplinească pentru a primi recompensa.
Acest comportament sau scop trebuie să fie realist și realizabil.
De exemplu, să spunem unui copil să nu vorbească pentru o oră nu este un scop realist. Acest lucru
ar fi foarte dificil, aproape imposibil pentru un copil sau chiar și pentru un adult.
Pe de altă parte, să cerem unui copil să se joace în liniște cât părintele este la telefon, pare ceva mai
realist și ușor de atins.
Dacă un copil crede că poate să realizeze un lucru, e mai probabil să îl facă, mai ales dacă există un
stimulent sau o recompensă pentru acesta.
Combinați recompensele cu laude fizice și verbale.
Copiii nu au nevoie de recompense scumpe.
Uneori, părinții pot transforma lucruri pe care copiii deja le au în recompense. Nu valoarea materială
a recompensei e cea importantă, ci ideea de a fi recompensat.
Dacă părinții oferă recompense mici de la început copiilor și îi fac să se simtă bine că le-au primit,
oferindu-le și recompense sociale, atunci copiii nu vor aștepta recompense scumpe.
Devine mai ușor pe măsură ce repetăm mai mult.
Mulți părinți se simt stânjeniți în legătură cu lauda și recompensarea copiilor și pot avea puține
experiențe în care s-au lăudat pe ei înșiși sau și-au acordat atenție pozitivă.
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De asemenea, e posibil ca părinții să fi avut parte de laudă puțină pe parcursul copilăriei lor, astfel
că le lipsesc modelele pozitive.
Cu toate acestea, lăudarea devine mai ușoară cu fiecare încercare și, de asemenea, poate fi
răsplătită prin răspunsurile pe care le primim pentru aceasta.
Recompensarea nu este mituire.
O altă îngrijorare pe care ar putea-o avea unii părinți este aceea că simt că își mituiesc copilul ca să
se comporte în mod corespunzător.
Există o diferență între mituire și recompensare.
Mitele sunt date atunci când o persoană încearcă să facă o altă persoană să se comporte în mod
ilegal sau neetic și adesea sunt date înainte ca acel comportament droit să fie realizat.
Recompensarea unui copil pentru un comportament corespunzător arată că părinții aprobă acel
comportament.
Planificând să recompenseze și să utilizeze recompensarea în mod sistematic, părinții vor folosi în
mod conștient un răspuns natural pentru a încuraja copiii să se comporte bine.
Atunci când părinții recompensează copiii pentru un comportament specific pozitiv, ei sunt de
asemenea recompensați de copiii lor.
Dacă copiii se comportă urât, părinții se pot simți tensionați, enervați sau supărați.
Însă atunci când copiii se comportă într-o mod corespunzător, părinții se simt mult mai relaxați,
prietenoși și calmi.
Poate să fie stânjenitor când copiii se comportă necorespunzător de față cu prietenii sau familia.
Dacă părinții au o strategie de a încuraja comportamentul frumos, chiar și vizitarea prietenilor poate
fi un moment mai plăcut pentru ei.
PARTENERII PLH
Sesiunea 4 oferă, de asemenea, oportunitatea pentru părinți de a crea o rețea de suport cu membrii
grupului, în afara sesiunilor.
Îi numim “ Parteneri PLH,” cineva cu care pot ține legătura în timpul săptămânii.
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În cele din urmă, este important să vă recompensați pe voi înșivă din când în când pentru munca
depusă.
Ca facilitatori și părinți, lucrăm din greu să oferim cea mai bună grijă clienților și copiilor noștri.
Ne putem oferi recompense făcând ceva drăguț pentru noi înșine, atunci când am avut o zi deosebit
de dificilă sau când am reușit să realizăm ceva.
Poate fi și numai o simplă cană de ceai după ce am petrecut Timp Unu La Unu cu propriul nostru
copil!
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4,2nBUN VENIT
Primiți cu entuziasm și căldură fiecare părinte atunci când sosește la sesiune.
TERMOMETRU EMOȚIONAL
La începutul Sesiunii 4, invită părinții să se așeze sub formă de cerc și să împărtășească cum se simt
în această dimineață.
Părinții ar trebui să descrie emoția lor, unde o simt la nivel corporal și ce gânduri sunt asociate cu
aceasta.
Exemplu: “ Sunt anxios. Simt anxietatea la nivelul umerilor. Sunt îngrijorat că n-am suficienți bani
pentru mâncare luna aceasta.” sau “Sunt încântat. Simt asta la nivelul pieptului. Îmi iau un pat nou”.
PROGRESUL PRIVIND CASA DE SPRIJIN
La începutul Sesiunii 4, arată-le părinților progresul lor în construirea Casei de Sprijin.
EXERCIȚII FIZICE
Amintește-le părinților să fie atenți la modul în care se simt din punct de vedere emoțional înainte
și după exerciții.
La sfârșitul exercițiilor fizice, facilitatorii ar trebui să întrebe părinții dacă există vreo diferență.
Întreabă-I pe părinți dacă au făcut vreun exercițiu fizic dimineața.
Lăudați-i și încurajați-i pe cei care încearcă!
4,3 DISCUȚII CU PRIVIRE LA ACTIVITĂȚILE PENTRU ACASĂ
Amintește-le părinților că activitatea principală pentru acasă din sesiunea anterioară a fost
Discutarea sentimentelor.
În cadrul acestei discuții, poate fi util să le reamintești părinților principalele piese de construcție ale
Discutării sentimentelor.
Verifică dacă părinții au reușit să facă remarci cu privire la sentimentele copiilor lor. Cere exemple
despre ce au spus și de ce.
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Piesele de construcție au fost conectarea sentimentului de un comportament specific (de exemplu,
- “Pari fericit să mă vezi astazi”) și împărtășirea sentimentelor părinților cu copiii lor.
De asemenea, nu uita să pui întrebări referitoare la Timpul Unu La Unu. Încearcă să fi ca un detectiv
și să investighezi dacă părinții urmează corect instrucțiunile pentru Timpul Unu La Unu cu Copilul și
care dintre Piesele de Construcție le-au folosit.
Întreabă părinții dacă au avut vreo dificultate în realizarea activităților pentru acasă. Aceasta este o
oportunitate pentru rezolvarea de probleme și de exersare în grup. Încearcă să lași părinții să vină
cu propriile lor soluții la provocări.
În cele din urmă, amintește-ți să lauzi cât mai mult comportamentele specifice ale părinților, atunci
când aceștia au încercat să-și facă activitățile pentru acasă.
Sugestii de întrebări pentru Discuția cu privire la Activitățile de Acasă din Sesiunea 4:
7. Cine a reușit să exerseze comentarea emoțiilor copiilor? Cum a fost experiența dvs?
8. Cine a reușit să petreacă Timp Unu La Unu cu copilul în această săptămână? Cât de des? Ce
ați făcut? Cum a fost experiența?
9. Care au fost provocările care au îngreunat realizarea activităților pentru acasă?
10. Ce puteți face în această săptămână pentru a depăși aceste provocări?
Memento: Facilitatorii trebuie să treacă prin acest proces cu fiecare participant pentru a explora
experiența sa în legătură cu activitățile pentru acasă:
•

Încurajează grupul să ofere modalități de a depăși provocările.

•

Alegeți o strategie din cele propuse de grup și exersați-o.

•

Evaluați cum a funcționat aceasta și încurajează părintele să o încerce din nou acasă.

Modelează acel comportament (laudă) pe care vrei să îl vezi făcut mai des de către părinți cu copiii
lor acasă!
PAUZĂ
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4.4 LECȚIE PRINCIPALĂ –LĂUDAREA COPIILOR
POVEȘTI ILUSTRATE
Aceste povești arată familii laudându-și copiii. Prima este despre un tată care își laudă copilul
folosind cuvinte specifice legate de comportamentul copilului.
POVESTE ILUSTRATĂ 8 – Prinde-i atunci când sunt buni!

Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
•

Cum îl încurajează tatăl pe Alex să se joace în liniște?

•

Cum anume denumește / caracterizează tatăl comportamentul bun al lui Alex?

•

Ce s-ar fi putut întâmpla dacă l-ar fi ignorat pe Alex?
PIESE DE CONSTRUCȚIE
Acordați atenție comportamentului căruia doriți să îi creșteți frecvența.

Lăudați copilul pentru comportamentul bun, chiar și când acesta este de așteptat.
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POVESTE ILUSTRATĂ 9 –Recompensare prin timp de joacă extra…
În această poveste, Sara și Adam se joacă frumos singuri...

Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
•

Cum recompensează tatăl comportamentul bun al copiilor?

•

Care sunt lucrurile specifice pe care tatăl le spune copiilor atunci când îi laudă?

•

Este eficientă recompensa și lauda lui? Ar putea fi mai specific?
PIESE DE CONSTRUCȚIE
Recompensele simple pot consta în timp de joacă extra
Recompensele nu trebuie să fie scumpe
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POVESTE ILUSTRATĂ 10 –Atunci când faci asta, ai să poți să faci cealaltă...

Atunci când faci asta, ai să poți face cealaltă...

În cadrul acestei povești aflăm despre piatra de construcție Când/Atunci, care îi ajută pe copii să
învețe despre consecințele pozitive sau recompensele pentru un comportament bun.

Aș putea să
mă uit puțin la
televizor după
cină?

După ce cureți masa, vei
putea să te uiți 30 de
minute la televizor.

Apreciez foarte mult că
ai curățat masa după ce ai
terminat de mâncat, David.

“Românii au Talent”

Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
•

De ce este aceasta o recompensă eficientă?

•

Ce comportament recompensează bunica lui David?

•

Ce s-ar întâmpla dacă bunica s-ar răzgândi după ce David a curățat masa?
PIESE DE CONSTRUCȚIE
Folosiți “CÂND asta, ATUNCI cealaltă” pentru a îi învăța pe copii despre
beneficiile comportamentului bun
Recompensele trebuie să fie ceva ce puteți oferi cu siguranță
Asigurați-vă că oferiți recompensele promise
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DISCUȚIE– DE CE AR TREBUI SĂ NE LĂUDĂM ȘI SĂ NE RECOMPENSĂM COPIII
Inițiază o discuție despre motivele pentru care ar trebui să lăudăm copiii
Următoarele întrebări pot fi utile:
•

De ce ar trebui să lăudați comportamentul bun al copilului dvs?

•

Ce învață copilul dvs atunci când primește atenție și laude pentru comportamentul bun?

•

De ce ar trebui să lăudăm comportamentul pe care deja îl așteptăm de la copiii noștri?

•

Când nu este suficientă lauda?

•

Când ar putea o mică recompensă să stimuleze comportamentul bun al copiilor noștri?

Scrie ideile părinților ca Piese de Construcție.
Sugestii privind motivele pentru care ar trebui să îi lăudăm și să îi recompensăm pe copii:
•

Lauda motivează copilul să repete comportamentul.

•

Lauda sporește încrederea. Copiii vor căuta să facă alte comportamente pozitive pentru a
primi laude.

•

Recompensele pot încuraja copiii să se comporte mai des într-un anumit fel- mai ales atunci
când este dificil pentru ei.

•

Copiii se simt apreciați de către părinți.

•

Copiilor le place să fie lăudați și se vor simți bine în legătură cu comportamentul lor.

•

Copiii depun efort pentru a face lucrurile bine și a fi de ajutor.

•

Copiii se simt observați, recunoscuți, apreciați și speciali.

•

Copiii îi vor lăuda la rândul lor pe alții, inclusiv pe părinți (Piatra de Construcție - Oglindirea).

•

Părinții se simt bine cu ei înșiși.

•

Lauda consolidează relația pozitivă dintre copii și părinți.
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ACTIVITATE DE GRUP: COMPORTAMENTE DE LĂUDAT ȘI RECOMPENSAT
Asigură-te că notezi pe flipchart ideile pe care părinții le sugerează!
1. Părinții discută comportamente pozitive și specifice pe care ar dori să le vadă mai des la
copiii lor.
2. Părinții oferă exemple specifice de moduri prin care pot lăuda fiecare comportament pozitiv
al copiilor lor.
3. Asigură-te că lauda e clară, specifică și entuziastă.
4. Părinții identifică comportamente care ar putea reprezenta provocări suplimentare pentru
copiii lor.
5. Părinții discută despre recompense realiste, gratis și simple pe care le-ar putea folosi pentru
a încuraja aceste comportamente pozitive să apară mai des.
6. Discutați

Sfaturi

pentru

Lăudarea

și

Recompensarea

Copilului.

Exemple de comportamente pe care părinții le pot lăuda sau recompensa:
•

Joaca în liniște și împărțirea jucăriilor cu un frate

•

Vorbitul frumos și respectuos cu ceilalți

•

Îmbrăcatul (cu ajutor sau de unul singur)

•

Venirea acasă înainte de apusul soarelui.

•

Urmarea instrucțiunilor și respectarea vârstnicilor

•

A fi prietenos cu alții și a împărți cu ceilalți

•

Primirea/ salutarea părinților când se întorc acasă

•

Spălarea și aranjarea uniformei școlare/ a hainelor

•

Pregătirea la timp pentru școală

•

Mersul la somn la ora propusă

•

Ajutarea la treburile gospodărești sau realizarea temelor

•

Menținerea camerei ordonate prin strângerea hainelor/ jucăriilor de pe podea

•

Mâncatul frumos în timpul cinei și terminarea mâncării din farfurie
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Modalități de a lăuda:
•

Îți mulțumesc pentru... ( că ți-ai strâns jucăriile, nu m-ai întrerupt atunci când vorbeam etc.)

•

Îmi place atunci când... ( faci ordine atunci când te rog, mănânci frumos etc, etc.)

•

Ai făcut o treabă bună... ( aranjându-ți șosetele, construind cuburile, etc.)

•

Ai fost băiat bun pentru că... (te-ai așezat atunci când ți-am cerut, ai adus șervețelele umede,
etc)

•

Sunt foarte bucuros că...(te-ai distrat construind acel puzzle, ai făcut așa cum ți-am cerut etc.)

•

Uite cât de bine ai...

•

Sunt foarte mândru(ă) de tine pentru că...

•

Sunt foarte mulțumit(ă) că tu...

•

Îmi place să mă joc cu tine

•

Asta (împărțirea jucăriei tale) a fost un lucru foarte prietenos din partea ta

•

Acesta a fost un lucru foarte dificil și tu ai fost foarte răbdător

Memento: Lauda ar trebui să fie specifică și oferită imediat după ce observați comportamentul bun.
Acest lucru face mai probabilă repetarea acelui comportament. Amintiți-vă să oferiți laude scurte și
directe copiilor mai mici.
Exemple de recompense simple și care sunt gratis:
•

Timp suplimentar de joacă sau Timp Unu La Unu

•

Să spuneți o poveste sau să o citiți împreună

•

Să faceți o plimbare în parc, un picnic sau să mergeți la cumpărături

•

Să pregăți mâncarea preferată a copilului sau un desert după cină

•

Să vă uitați împreună la un program TV preferat

•

Să cântați și să dansați împreună

•

Să meargă în vizită la prieteni pentru a se juca, sau să îi invite pe aceștia la el/ea

•

Să aibă o zi liberă de la treburile casnice

•

Să se joace jocuri pe telefonul părinților

•

Să faceți un puzzle împreună

Memento: Găseștei împreună cu părinții alte recompense simple și necostisitoare pe care le pot
folosi cu copiii lor.
NOTE IMPORTANTE - Sfaturi pentru Lăudarea și Recompensarea Copiilor
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•

Oferiți lauda imediat. Lauda ar trebui să apară imediat după ce vedem comportamentul
pozitiv. Acest lucru face mai probabilă apariția sa din nou.

•

Oferiți lauda pentru un lucru specific pe care copilul dvs l-a făcut sau pentru un mod specific în
care copilul s-a comportat. Spuneți-I copilului exact care este comportamentul pentru care este
lăudat sau recompensat.

•

Oferiți-i copilului întreaga dvs atenție atunci când îl lăudați.

•

Adresați-vă pe nume copilului atunci când vorbiți cu el. Uitați-vă în ochii săi. În felul acesta,
copilul va ști că vorbiți cu el și că pe el îl lăudați.

•

Zâmbiți la copilul dvs, astfel încât acesta să știe că v-a mulțumit.

•

Lauda poate fi verbală și fizică. Dați-i copilului dvs o îmbrățișare. Îl/o va face să se simtă bine cu
el însuși/însăși.

•

Lăudați-vă copilul în fața altor adulți. În felul acesta va ști că sunteți mândru(ă) de el/ea și că nu
vă e rușine să spuneți lumii acest lucru.

•

Asigurați-vă că puteți să oferiți recompensele promise. Păstrați-le simple și realiste.

•

Recompensa trebuie să fie un lucru care copilului îi place sau pe care și-l dorește.

•

Nu puteți să renunțați la a da o recompensă care a fost câștigată pentru un comportament
pozitiv din cauza unei alte probleme de comportament apărută ulterior.

•

Dacă aveți un comportament complex pe care vreți să îl schimbați, spargeți-l în pași mai mici și
lăudați după fiecare pas făcut.

•

De exemplu, dacă copilul dvs are probleme să se îmbrace, recompensați-l pentru că și-a pus
șosetele, apoi pentru că și-a luat cămașa etc.

•

Lăudați și plecați! Evitați criticarea copilului atunci când îl lăudați.

ACTIVITATE –LĂUDAREA COPIILOR ÎN TIMPUL UNU LA UNU
1. Părinții exersează lăudarea copiilor în cadrului Timpului Unu La Unu.
2. Invită părinții să își asume rolul de “părinte” și de “copil”.
3. Părinții exersează în grupuri de câte doi sau trei, unul jucând rolul “părintelui” și altul rolul
“copilului”. Dacă există vreun grup de trei, celălalt părinte poate să observe.
4. Amintiți-i “copilului” să se comporte frumos, deoarece scopul este ca părintele să exerseze
lauda.
5. Reflectați împreună cu grupul asupra experienței.
Memento: Amintește-ți să subliniezi Piesele de Construcție legate de laudă: numește
comportamentul specific, adresează-te pe nume copilului, captează atenția copilului, fii natural!
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POVESTE ILUSTRATĂ 11 –Laudă cu criticism…
Această poveste arată ce se întâmplă atunci când un părinte critică un copil imediat după ce îl laudă.
Se poate face o activitate de grup!
După discutarea acestei povești ilustrate, pregătește o activitate de grup în care să se ilustreze cum
ar fi putut mama Emei să acționeze diferit!

Întrebări pentrPovestea Ilustrată:
•

Ce anume face mama pentru ca lauda să fie mai puțin apreciată?

•

Cum se simte Ema atunci când este criticată de mama sa?

•

Cum va afecta acest lucru comportamentul Emei pe viitor?

•

Cum ar fi putut mama să îi ceară ajutorul Emei într-un alt mod?
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PIESE DE CONSTRUCȚIE
Lăudați și plecați!
Lăudați fără criticism!
Lăudați-vă copilul pentru că încearcă.
Găsiți modalități de a evita situațiile dificile, astfel încât copilul să poată reuși.

Memento: Încercați o altă activitate practică!
•

Discutați alte moduri posibile în care mama ar putea gestiona situația.

•

Cere-le părinților să aleagă una din aceste soluții tocmai propuse.

•

Roagă doi părinți să pună în practică această soluție în fața grupului.

•

Lasă părinții să exerseze în perechi și oferă-le suport.

•

Subliniază, din nou, importanța de a lăuda fără criticism.

CONSTRUIREA UNEI REȚELE DE SUPORT: PARTENERI PLH
Prezintă-le părinților sistemul de Parteneri PLH ca fiind o modalitate prin care ei se pot ajuta reciproc
între sesiunile de grup.
Scopul Partenerilor PLH este de a împărtăși experiențe, succese și soluții, și de a construi o rețea
externă de suport care să dureze dincolo de finalizarea programului.
Ar trebui să decizi care vor fi perechile de Parteneri PLH înainte de începerea acestei sesiuni. Poate
fi util să selectezi în pereche părinți care locuiesc aproape unul de altul, astfel încât să fie mai ușor
să se întâlnească o dată pe săptămână pentru a discuta activitățile de realizat acasă.
Ar trebui să se stabilească reguli între parteneri, precum să se sune numai în timpul zilei și să nu
consume alcool împreună.
Memento: Ar trebui să încerci să planifici dinainte pentru a te asigura că toată lumea are un Partener
PLH care locuiește la o distanță rezonabilă de mers pe jos unul de celălalt.
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4.5 CERCUL COMPLIMENTELOR
Introdu părinților Cercul Complimentelor, ceva ce vei face cu părinții la finalul fiecărei sesiuni înainte
de încheiere.
Modelează cercul complimentelor pentru părinți înainte ca ei să-l facă în perechi.
Părinții se grupează câte doi, în funcție de cum sunt așezați. Pe rând, fiecare persoană își
complimentează partenerul(a).
Apoi, fiecare părinte spune celuilalt un lucru pe care consideră că l-a făcut el însuși bine.
Încurajează participanții să aibă contact vizual și să i se adreseze pe nume persoanei pe care o
complimentează. Complimentele pot fi despre orice, atâta timp cât sunt sincere.
Părinții ar trebui să ofere laude specifice și entuziaste.
Întreabă părinții despre cum a fost să fie lăudați și cum a fost să se laude pe ei înșiși.
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4.6 ACTIVITĂȚI PENTRU ACASĂ
Ceea ce faceți acasă este ceea ce face diferența!
Spune-le părinților care vor fi activitățile pe care le au de exersat acasă.
Asigură-te că fiecare părinte identifică cel puțin un comportament specific pozitiv al copilului și că
spune cu voce tare cum îl va lăuda.
Principala piatră de construcție este să fiți specific, entuziast și autentic atunci când lăudați.
•

Alegeți un comportament din rutina copilului pe care să-l lăudați.

•

Lăudați-vă copilul de cel puțin 3 ori pe zi.

•

Alegeți un comportament dificil pe care doriți să îl schimbați utilizând o recompensă.

•

Lăudați-vă și pe dvs înșivă atunci când faceți o treabă bună. Meritați!

•

Lăudați pe altcineva din casă. S-ar putea să observați că partenerul, familia sau prietenii vor
începe să laude și să ofere atenție pozitivă pentru comportamente neobservate în trecut,
dacă văd că îi lăudați.

•

Petreceți cel puțin 5 minute Timp Unu La Unu cu copilul dvs.

•

Continuați să Spuneți Ceea Ce Vedeți, învăluind copilul în limbaj.

•

Practicați Discutarea sentimentelor (despre emoțiile copilului dvs) de cel puțin 3 ori pe zi.

•

Relaxare corporală în fiecare seară înainte de somn și Exerciții Fizice în fiecare dimineață.

•

Întâlniți-vă sau luați legătura cu Partenerul dvs PLH o dată pe parcursul acestei săptămâni.

Activitatea principal este practicarea Laudei și a Recompenselor. De asemenea, părinții ar trebui să
își ia angajamentul de a petrece Timp Unu la Unu cu copiii lor.
Împarte părinților manualul și arată-le unde ar trebui să noteze activitățile lor pentru acasă.
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4.7 ÎNCHEIERE
RELAXARE CORPORALĂ
Fă 3 minute de Relaxare Corporală împreună cu părinții la finalul sesiunii. Dacă nu mai aveți timp la
dispoziție, este bine să faceți și numai 1 minut!
TERMOMETRU EMOȚIONAL
Dirijează părinții înspre termometrul emoțional. Ghidează-i către descrierea emoțiilor, senzația
corporală asociată emoției, și gânduri asociate acesteia.
De exemplu: ”Mă simt fericită. Fericirea se află în ochii mei. Sunt fericită deoarece am reușit să ajung
la această întâlnire.”
Mulțumește-le și laudă părinții pentru participarea la sesiune!
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4.8 MEMENTO PRIN SMS
Memento 1: A se trimite în ziua sesiunii
Mulțumim că ați participat la sesiunea de astăzi din cadrul PLH Copii. Ne-am bucurat foarte mult să
vă vedem! În această săptămână, activitatea principală pentru acasă este folosirea Laudei și a
Recompenselor pentru a încuraja comportamentul pozitiv al copilului. Atunci când lăudați copilul
pentru un comportament specific, el/ea va face comportamentul mai des pe viitor.
Mulțumim,[Numele Facilitatorilor]
Memento 2: Bună ziua! Folosiți recompensele numai pentru comportamentele mai provocatoare.
Mențineți recompesele simple și realiste. Puteți continua să lăudați copilul pentru alte
comportamente. Uneori, o îmbrățișare sau Timp suplimentar Unu la Unu reprezintă cea mai bună
recompensă. De asemenea, vă puteți recompensa și pe dvs înșivă pentru toată munca grea pe care
o depuneți ca părinte. Mulțumim,[Numele Facilitatorilor]
Memento 3: Bună ziua! Cum vă simțiți în acest moment? Fericit(ă), trist(ă), furios(oasă), încântat(ă),
îngrijorat(ă)? Lăsați-vă o clipă să vă conectați cu emoțiile dvs și să observați dacă simțiți ceva diferit.
Mulțumiți-vă dvs înșivă că v-ați luat din timp pentru a vă examina sentimentele și gândurile!
Mulțumim,[Numele Facilitatorilor]
Memento 4: Bună ziua! Amintiți-vă că ceea ce faceți acasă e ceea ce face diferența! Continuați să
petreceți Timp Unu La Unu cu copilul dvs 5 minute pe zi. Mulțumim pentru angajamentul și
dedicarea dvs față de copil. Sunteți minunat(ă)! [Numele Facilitatorilor]
Memento 5: Bună ziua! Cum decurge Lăudarea Copilului Dvs de cel puțin 3 ori pe zi? Amintiți-vă să
vă lăudați și pe dvs și pe familia dvs! Dacă întâmpinați dificultăți, notați-le și le vom discuta la
sesiunea următoare. Mulțumim, [Numele Facilitatorilor]
Memento 6: A se trimite cu o zi înainte de următoarea sesiune
Bună ziua! Nu uitați că Sesiunea 5 a PLH Copii va avea loc [introduceți ziua și ora]. Așteptăm să vă
vedem acolo! Vă rugăm să vă aduceți și manualul cu dvs. Mulțumim, [Numele Facilitatorilor].
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SESIUNEA 5: OFERIREA DE INSTRUCȚIUNI SPECIFICE, POZITIVE ȘI REALISTE
COPIILOR
SCOP

A învăța cum să oferiți instrucțiuni specifice, pozitive și realiste.
•

Ceea faceți acasă e ceea ce face diferența!

•

Instrucțiunile trebuie să fie clare, pozitive și specifice.

PIESE DE

•

Oferiți câte o instrucțiune o dată și lăudați.

CONSTRUCȚIE

•

Oferiți avertismente de tranziție pentru a ajuta copiii să se
pregătească de ceva nou.

•

Regula Când /Atunci: “Când faci asta, atunci poți face cealaltă.”

•

Când copilul ascultă, lăudați-l sau recompensați-l imediat (5 secunde)

• Fișă de prezență, Ecusoane, Flipchart, Pixuri, Hârtie, Jucării
MATERIALE

• Mâncare și băuturi pentru pauză
•

PREGĂTIRE

Manualul părinților, Povești illustrate și Formulare de Evaluare

• Expune fișe de la întâlnirile precedente pe perete
•

Pregătește pauza

• Primește grupul, apreciază-i și mulțumește-le pentru prezență
BUN VENIT

• Termometrul emoțional

(10 min)

• Arată progresul grupului în cadrul Casei de Sprijin
•

Exerciții fizice

• Amintește-le părinților de activitățile principale pentru acasă (Lauda
DISCUȚIE CU PRIVIRE
LA

ACTIVITĂȚILE

PENTRU ACASĂ
(40 min)

și Recompense)
• Roagă-i să împărtășească punctele forte și provocările întâmpinate
• Discutați posibile soluții la provocări și practicați-le
•

Întreabă despre Parteneri PLH
PAUZĂ (10 min)
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•

Povești Ilustrate pentru Oferirea de Instrucțiuni

•

Discuție: Beneficiile oferirii de Instrucțiuni Pozitive, Specifice și
Realiste.

LECȚIE PRINCIPALĂ

•

Discuție: Pași cheie în Oferirea Instrucțiunilor

(40 min)

•

Poveste Ilustrată pentru Avertismentele de Tranziție

•

Activitate de Grup cu privire la Oferirea Instrucțiunilor și la

OFERIREA

DE

Avertismentele de Tranziție

INSTRUCȚIUNI

LECȚIE PRINCIPALĂ

•

Activitate: Schimbarea Instrucțiunilor Incorecte în unele Corecte

•

Revizuirea Sfaturilor pentru Oferirea de Instrucțiuni

•

Activitate: Stai Calm în Mijlocul Furtunii

•

Activitate: Luarea unei Pauze

•

Reduceți numărul instrucțiunilor pe care le dați copilului dvs.

•

Alegeți 3 instrucțiuni pentru comportamente specifice cu copiii dvs.

•

Practicați Luarea unei pauze oricând vă simțiți stresat

•

Petreceți cel puțin 5 minute timp Unu la Unu cu copilul dvs

•

Continuați să lăudați și să folosiți recompense simple

•

Faceți ceva distractiv și aveți grijă de dvs.

•

Exerciții Fizice și Relaxare Corporală

•

Întâlniți-vă sau luați legătura cu Partenerul PLH o dată pe parcursul

(15 min)
DEZVOLTAREA
STRATEGIILOR

DE

LINIȘTIRE

ACTIVITĂȚI
ACASĂ
(10 min)

PENTRU

acestei săptămămâni
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• Reluarea subiectelor abordate și distribuirea manualului parental
• Amintește-le părinților despre următoarea sesiune și despre
activitățile pentru acasă
ÎNCHEIERE
(10 min)

• Cercul complimentelor
• Relaxare corporală
• Termometrul emoțional
•

Mulțumește-le părinților și laudă-i
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5.1 NOTE CU PRIVIRE LA SESIUNEA a 5-a
[A se citi în vederea pregătirii pentru livrarea celei de a 5-a sesiuni]
OFERIREA DE INSTRUCȚIUNI POZITIVE, SPECIFICE ȘI REALISTE
Mulți părinți au probleme în a îi face pe copii să urmeze instrucțiunile. Chiar și copiii care se poartă
bine, fără probleme de comportament, urmează aproximativ numai 75% din instrucțiunile primate
de la părinții lor.
Copiii, în general, urmează mai multe instrucțiuni decât realizează părinții. Din păcate, dacă părinții
știu că fiii/ fiicele lor au un comportament dificil, de obicei ei observă doar momentele în care copiii
nu îi ascultă și ratează ocaziile când aceștia o fac.
Există o serie de greșeli frecvent făcute de părinții acestor copii atunci când dau instrucțiunile.
Părinții de obicei dau prea multe instrucțiuni o dată.
Părinții adesea dau o listă lungă de instrucțiuni. De examplu, “ Strânge-ți jucăriile, spală-te pe mâini,
îmbracă-te și spală-te pe dinți.”
De asemenea, de multe ori tind să repete instrucțiunile. De exemplu: “Spală-te pe față...Am zis să
te speli pe față...de câte ori e nevoie să îți spun să te speli pe față?”
Cu toate acestea, copiii pot urmări numai câteva instrucțiuni la un moment dat. Poate fi dificil pentru
un copil de 6 ani să își amintească fiecare instrucțiune!
Instrucțiunile sunt date într-un mod vag și neclar.
Pentru un copil obedient, instrucțiunile ca "Fii bun" sau "Fă ordine în camera ta" pot fi suficient de
clare. Însă pentru un copil care are dificultăți în a urma instrucțiunile, acestea sunt prea vagi,
deoarece ei nu înțeleg ce înseamnă “bun” sau “ordine”.
Cu alte cuvinte, aceste instrucțiuninu îi oferă copilului o înțelegere exactă privind comportamentul
așteptat de la el.
O altă problemă este că instrucțiunile sunt adesea formulate în mod negativ.
Părinții formulează adesea instrucțiunile în termeni negativi, precum "Încetează să faci asta" sau
"Nu fă asta."
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Este mai bine să fie dată o instrucțiune specifică, care să puncteze ceea ce părinții doresc de la
copii.
În loc de "Încetează să mai strigi în casă", părinții ar putea spune " Te rog să vorbești mai încet în
casă".
A învăța cum să ofere instrucțiuni pozitive poate fi foarte dificil pentru părinți. Părinții sunt obișnuiți
să vadă o problemă de comportament și să îi spună copilului să se oprească din a o face.
Ar trebui să fii persistent și răbdător în a le reaminti părinților despre oferirea instrucțiunilor într-o
formă pozitivă, și să îi lauzi atunci când o fac.
Amintește-ți să oferi și tu instrucțiuni specifice, pozitive și realiste!
DEZVOLTAREA STRATEGIILOR DE LINIȘTIRE ȘI DE REDUCERE A STRESULUI
În sesiunea 5, vom ajuta părinții și să identifice strategii de liniștire sau tehnici care îi pot ajuta să
gestioneze situațiile stresante din viața lor.
A avea grijă de copii poate fi foarte stresant. Părinții se pot supăra, frustra, pot dori să intervină sau
să spună ceva. Uneori, comportamentul copilului se poate înrăutăți înainte de a începe să se
îmbunătățească.
A avea grijă de copii necesită foarte multă răbdare și disciplină pentru a rămâne calm- mai ales
atunci când aceștia se comportă urât.
Părinții vor învăța, de asemenea, o activitate de reducere a stresului, numită Luarea unei pauze.
Această activitate poate fi utilă în gestionarea situațiilor stresante cu copiii și nu numai.
Asupra acestei activități se va reveni și în Sesiunea a 11-a, când părinții vor învăța să le ofere copiilor
o pauză/ perioadă de liniștire pentru comportamentele agresive, distructive și periculoase.
Deocamdată însă, părinții ar trebui să practice această activitate pentru a își reduce lor însuși stresul
și furia.
Este important ca și tu să practici auto-îngrijirea și activitățile de reducere a stresului!
Memento: În acest moment al programului este important să privești înapoi la profilurile
participanților și să îți reamintești scopurile, provocările și istoricul pentru fiecare participant.
În acest fel, programul va fi mai bine adaptat nevoilor lor.
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5.2 BUN VENIT
TERMOMETRUL EMOȚIONAL
La începutul Sesiunii 5, invită părinții să se așeze în cerc și să împărtășească cum se simt în această
dimineață.
Părinții ar trebui să descrie emoția lor, unde o simt la nivel corporal și ce gânduri sunt asociate cu
aceasta.
Exemplu: “ Sunt anxios. Simt anxietatea la nivelul umerilor. Sunt îngrijorat că n-am suficienți bani
pentru mâncare luna aceasta.” sau “Sunt încântat. Simt asta la nivelul pieptului. Îmi iau un pat nou”.
CASA DE SPRIJIN
Arată-le părinților progresul lor în construirea Casei de Sprijin.
Au construit fundația până în Sesiunea 5 a programului, și merită foarte multe laude pentru asta!
Ne mutăm acum la construirea acoperișului Casei de Sprijin pentru a îi ajuta pe părinți să gestioneze
comportamentele dificile ale copilului.
Reamintește-le părinților că menținerea unei fundații solide e în continuare cea mai importantă
parte a Casei de Sprijin!
•

Timp unu la Unu cu Copilul

•

Spuneți Ceea ce Vedeți

•

Discutarea Sentimentelor

•

Lăudați Copilul și pe Dvs Înșivă

•

Recompensarea Comportamentelor Pozitive

Notă: Amintește-ți să modelezi și să subliniezi permanent Piesele de Construcție din prima
jumătate a programului.
EXERCIȚII FIZICE
Roagă un părinte să se ofere ca voluntar în conducerea activității fizice.
Oferă sprijin și încurajări, și laudă-l pe voluntarul curajos!
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5.3 DISCUȚIE CU PRIVIRE LA ACTIVITĂȚILE PENTRU ACASĂ
Angajează părinții într-o discuție privind activitățile pentru acasă din sesiunea precedentă. Acestea
au fost despre folosirea laudei și a recompenselor pentru a încuraja un comportament pozitiv să
apară mai des.
Puncte cheie la care să aloci atenție:
•

Cum au lăudat părinții comportamentele specifice?

•

Au folosit și critica?

•

Au reușit să folosească recompense simple și accesibile?

Revizuiți Piesele de Construcție pentru laudă și recompense, precum și Sfaturile pentru Lăudarea
Copilului, Sfaturile pentru Recompense și Sfaturile pentru Recompense Planificate.
Amintește-ți că deja ar trebui să știi care sunt comportamentele pe care părinții au planificat să le
laude și să le recompenseze (de la finalul sesiunii anterioare).
De asemenea, verifică dacă părinții au reușit să se recompenseze pe ei înșisi.
Laudă părinții pentru că și-au făcut timp și pentru ei!
Posibile întrebări pentru Discuția cu privire la activitățile pentru acasă:
1. Ce s-a întâmplat când ați lăudat comportamentul copilului dvs? Ați întâmpinat dificultăți cu
oferirea de laude?
2. Cine a reușit să folosească o recompensă simplă pentru un comportament mai dificil? Cum
a fost experiența dvs?
3. Ați reușit să fiți atenți la momentele când dvs ați făcut o treabă bună? V-ați adus aminte să
vă lăudați?
4. Ați reușit să faceți ceva drăguț pentru dvs? Cum a fost experiența aceasta?
5. V-ați întâlnit sau ați luat legătura cu Partenerul dvs PLH pe parcursul săptămânii?
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Memento: Facilitatorii trebuie să verifice experiența fiecărui participant cu activitățile pentru acasă:
•

Laudă părinții pentru că au vorbit despre problemele și provocările pe care le-au întâmpinat
acasă.

•

Explorează cu părinții soluții la dificultățile întâmpinate în realizarea Activităților pentru
Acasă.

•

Încurajează grupul să ofere modalități de a depăși provocările.

•

Alegeți o strategie din cele propuse de grup și exersați-o.

•

Evaluați cum a funcționat aceasta și încurajează părintele să o încerce din nou acasă.

Notă: Laudă-i pe părinți pentru că au vorbit despre problemele sau provocările pe care le-au
întâmpinat acasă. De exemplu: "Vă mulțumim că ați atras atenția asupra aceastei provocări. Știu că
nu este ușor să vorbim despre aceste lucruri personale. Apreciez că ați împărtășit acest lucru cu noi!
"Apoi, ai putea să îi oferi o mică răsplată!
PAUZĂ
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5.4 LECȚIE PRINCIPALĂ – OFERIREA UNOR INSTRUCȚIUNI CLARE
POVEȘTI ILUSTRATE
Folosește următoarele povești ilustrate pentru a prezenta părinților Piesele de Construcție legate
de oferirea instrucțiunilor.
POVESTE ILUSTRATĂ 12 – Păstrează lucrurile pozitive…

Întrebare pentru Povestea Ilustrată:
•

Ce este eficient la modul în care părinții îi oferă instrucțiuni Emei?
PIETRE DE CONSTRUCȚIE
Instrucțiunile ar trebui formulate in termeni de cerințe, nu de întrebări.
Părinții ar trebui să fie modele de comportament respectuos și politicos.
Susțineți instrucțiunile partenerului sau altcuiva cu care împărțiți responsabilitatea
îngrijirii copilului.
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POVESTE ILUSTRATĂ 13 – Prea multe instrucțiuni…

Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
•

Ce este greșit la modul în care bunica lui David oferă instrucțiuni?

•

Ce ar putea face diferit bunica lui David?
PIETRE DE CONSTRUCȚIE
Adresați-vă pe nume copilului.
Dați câte o instrucțiune o dată.
Lăudați copilul imediat după ce a urmat instrucțiunea.
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POVESTE ILUSTRATĂ 14 – INSTRUCȚIUNI NEGATIVE…

Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
•

Cum se simte Alex după ce primește instrucțiunea din partea tatălui?

•

Cum se simte Ema după ce primește instrucțiunea din partea tatălui ?

•

Cum ar putea tatăl să dea instrucțiuni mai bune copiilor?

•

Ce ar putea face tatăl pentru a îl ajuta pe Alex să învețe să se comporte frumos la masă?
PIETRE DE CONSTRUCȚIE
Oferiți instrucțiuni clare, care să îi spună copilului cum să se comporte
Oferiți instrucțiuni pozitive pentru a sprijini comportamentul dezirabil.

Notă: Părinții ar trebui să facă un Joc de Rol prin care să îmbunătățească această poveste cu
sugestiile lor.
“Părintele” ar trebui să îi dea la început o instrucțiune lui David despre cum ar trebui să se comporte
când iese pe stradă cu prietenii. Apoi, “Părintele” poate să-l laude pe David pentru bunele sale
maniere. Subliniază următoarele Piese de Construcție: “A Da Atenție Comportamentului Pe Care
Dorim Să Îl Vedem Mai Mult“ și “Oferirea de Instrucțiuni Pozitive pentru a Sprijini Comportamentul
Bun“
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DISCUȚIE DE GRUP - OFERIREA DE INSTRUCȚIUNI
Inițiază o discuție despre beneficiile utilizării instrucțiunilor pozitive, specifice și realiste.
Următoarele întrebări pot fi utile:
De ce este important pentru copii să urmeze instrucțiunile noastre?
De ce ar trebui să folosim instrucțiuni pozitive în loc de cele negative?
De ce instrucțiunile ar trebui să fie specifice comportamentului pe care vrem să-l vedem?
De ce ar trebui să fie realiste instrucțiunile?
Posibile răspunsuri la întrebări:
•

Reduce confuzia cu privire la ce se dorește de la copii.

•

Oferă copiilor un sentiment de siguranță și securitate.

•

Creează un mediu liniștit acasă.

•

Copiii aud ce spunem, așa că este bine să menținem instrucțiunile pozitive.

•

Instrucțiunile negative ne fac să ne simțim rău în loc să ne învețe comportamente bune.

Notă: Încercă să obții aceste răspunsuri, precum și altele, de la părinți în timpul discuției. Rolul
facilitatorilor nu este de a oferi răspunsuri, ci de a îi ajuta pe părinți să le găsească singuri.
TRECERE ÎN REVISTĂ - PAȘI CHEIE ÎN OFERIREA INSTRUCȚIUNILOR
Pornește de la poveștile de mai sus pentru a descompune Oferirirea De Instrucțiuni în pași cheie:
1. Identificați ce doriți să facă copilul dumneavoastră.
2. Asigurați-vă că instrucțiunea este un lucru pe care copilul dvs. îl poate face.
3. Captați atenția copilului. Adresați-vă pe nume copilului. Așezați-vă la nivelul copilului dvs.
4. Asigurați-vă că există contact vizual și că sunteți auzit de către copil.
5. Oferiți o instrucțiune clară, pozitivă și rezonabilă despre ceea ce doriți să facă.
6. Lăudați-vă copilul atunci când a urmat instrucțiunea.
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POVESTE ILUSTRATĂ 15 –Instrucțiuni pozitive și avertismente de tranziție...
Această poveste este folosită ca o introducere pentru abilitățile de grup.

Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
•

De ce îi dă bunica Maiei un avertisment de tranziție de 5 minute?

•

Ce este eficient la modul în care bunica îi dă Maiei instrucțiuni?

•

Ce a făcut bunica pentru a crește probabilitatea ca Maia să urmeze instrucțiunile în viitor?

•

Ce s-ar fi întâmplat dacă bunica nu i-ar fi spus povestea?
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PIETRE DE CONSTRUCȚIE
Oferirea unui avertisment de tranziție ajută copiii să se pregătească pentru următoarea
activitate.
Instrucțiunile ar trebui să fie formulate ca și cerințe, nu ca întrebări.
Asigurați-vă că aveți atenția copilului atunci când formulați o instrucțiune.
Adresați-vă pe nume copilului dvs. și așezați-vă la același nivel cu acesta, dacă este posibil.
Lăudați-vă copilul când urmează instrucțiunile.

ACTIVITATE- OFERIREA DE INSTRUCȚIUNI CU AVERTISMENTE DE TRANZIȚIE
Părinții pun în practică oferirea de instrucțiuni, folosind un avertisment de tranziție:
1. Copilul se joacă cu jucăriile sale.
2. Părintele laudă copilul că se joacă în liniște.
3. Oferiți un avertisment de tranziție (“ În 2 minute va fi timpul să pui jucăriile în cutie și să
te speli pe mâini pentru cină …”).
4. După două minute dați instrucțiunea specifică (“Te rog să pui jucăriile în cutie.”).
5. Copilul urmează instrucțiunea. Lăudați copilul pentru că a urmat-o.
ACTIVITATE – IDENTIFICAREA INSTRUCȚIUNILOR POZITIVE
1. Părinții lucrează în perechi pentru a identifica 3 comportamente specifice pe care doresc să le
facă mai des copiii lor.
2. Părinții împărtășesc cu grupul comportamentele specifice. Asigură-te că acestea sunt formulate
în mod pozitiv și că sunt realiste (de exemplu, adecvate dezvoltării copilului). Notați-le pe
flipchart!
3. Părinții exersează în perechi oferirea de instrucțiuni (schimbă rolurile).
4. Reflectați cu întreg grupul.
Discutați Sfaturi pentru Oferirea de Instrucțiuni
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Sfaturi pentru Oferirea de Instrucțiuni :
Aceste sfaturi ar trebui să fie citite împreună cu părinții.
•

Dați 4 laude pentru fiecare instrucțiune!

•

Folosiți cuvinte pozitive pentru a descrie comportamentul pe care îl doriți din partea copilului.

•

Asigurați-vă că instrucțiunea este specifică și că îi cereți copilului să facă doar un lucru o dată.
Cu cât mai puțin, cu atât mai bine. Decideți dacă e nevoie să dați instrucțiunea. Dacă nu prea
contează, nu o dați.

•

Instrucțiunile trebuie să fie realiste. Asigurați-vă că instrucțiunea este un ape care copilul ar
putea să o urmeze.

•

Obțineți atenția copilului înainte de a da o instrucțiune. Apropiați-vă de el, spuneți-i pe nume,
și asigurați-vă că vă privește înainte de a da instrucțiunea.

•

Din momentul în care dați instrucțiunea, trebuie să o urmați și să vă asigurați că și copilul o face.

•

Dați instrucțiunile cu o voce fermă și păstrați-vă calmul. Aveți în control situația și puteți să
rămâneți calm când oferiți o instrucțiune.

•

Comportați-vă ca și cum vă așteptați ca fiul/fiica dvs să facă ceea ce îi cereți.

•

Dați copilului instrucțiuni să facă lucruri pe care chiar se pregătea să le facă. Astfel, va urma
instrucțiunile fără să realizeze, șiapoi îl puteți lăuda pentru aceasta.

•

Dați numai instrucțiuni despre care știți că vor fi ascultate de către copil. Dacă dați o
instrucțiune pe care știți deja că nu o va asculta, atunci vă îndreptați sigur spre eșec.

•

Dacă este posibil, dați un avertisment de tranziție. "În 5 minute, e timpul să îți strange jucăriile
și să te pregătești pentru somn".

•

În momentul în care copilul a făcut ceea ce i-ați cerut, lăudați-l imediat, chiar dacă s-a purtat
destul de urât sau a fost îmbufnat în timp ce a urmat instrucțiunea.
Memento: Copiii vor să ne urmeze instrucțiunile numai dacă avem o relație bună cu ei.
AMINTIȚI-VĂ DE FUNDAȚIA CASEI DE SPRIJIN!
CONTINUAȚI SĂ VĂ JUCAȚI ȘI SĂ PETRECEȚI TIMP ÎMPREUNĂ CU COPILUL DVS.!
FACEȚI O TREABĂ GROZAVĂ!
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5.5 LECȚIE PRINCIPALĂ – DEZVOLTAREA STRATEGIILOR DE LINIȘTIRE
ACTIVITATE: A RĂMÂNE CALM ÎN MIJLOCUL FURTUNII
Această activitate îi ajută pe părinți să identifice strategii pentru a rămâne calmi și pentru a gestiona
furia și frustrarea.
1. Cere-le părinților să se gândească la ceva ce le face plăcere. Poate fi o activitate simplă, cum
ar fi să te plimbi sau să bei o ceașcă de ceai de unul singur.
2. Fiecare participant este invitat să-și împărtășească activitățile în cerc.
3. Se va nota fiecare activitate.
4. Dacă cineva rezonează cu oricine altcineva, ei vor spune “Aha” pentru a arăta sprijinul.
5. După ce au terminat toți de împărtășit, întreabă-i dacă au observat ceva. Uneori, părinții vor
observa că ceilalți împărtășesc plăceri similar cu ale lor.
6. Activitatea poate să le reamintească, de asemenea, de lucruri pe care nu le-au făcut de multă
vreme.
7. Discutați A avea grijă de Dvs Înșivă, pentru a le aminti părinților acest lucru.
Activități posibile pentru a avea grijă de noi sau pentru a ne recompensa singuri:
•

A asculta muzică

•

A merge la o plimbare

•

A petrece timp pe afară sau în natură

•

A invita un prieten la masă sau la o ceașcă de ceai

•

A sta la povești cu un prieten

•

A dansa, a te ruga, a citi

•

A cere partenerului sau unui membru al familiei să vă facă masaj (puteți să oferiți și dvs lor)

•

A sta în soare cu ochii închiși

•

A vă cumpăra ceva ce vă bucură
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LUAREA UNEI PAUZE2
Se va introduce Luarea unei pauze părinților.
Luarea unei pauze este o activitate simplă care permite părinților să se oprească și să se
recontecteze cu momentul prezent prin respirație. Le dă stabilitate în viețile lor ocupate, și îi ajută
să se concentreze când lucrurile devin dificile.
Luarea unei pauze e diferită de Relaxarea Corporală, care e mai mult pentru a îți relaxa corpul și
mintea noaptea, înainte de somn.
Luarea unei pauze poate fi folosită în orice moment al zilei. De asemenea, e o activitate scurtă (30
de secunde, 3 minute).
Luarea unei pauze poate fi utilă și pentru tine ca facilitator!
Sugestii pentru a ghida părinții în Luarea unei pauze:
NOTĂ: Utilizează textul de mai jos pentru a îi ghida pe părinți în Luarea unei pauze
La fel ca în cazul Relaxării Corporale, Luarea unei pause se poate face la fiecare sesiune din cele
rămase. Este util să ca facilitatorul să urmeze propriile instrucțiuni în timpul Pauzei.
Pas 1: Pregătirea
Uneori, atunci când ne simțim stresați sau copiii noștri ne enervează foarte tare, avem nevoie de
un moment în care să spunem stop, să conștientizăm starea noastră, și să ne calmăm.
Numim aceasta Luarea unei pauze.
Găsiți o poziție confortabilă de stat, tălpile să fie lipite de podea și mâinile în poală. [Pauză]
Închideți ochii dacă vă simțiți confortabil. [Pauză]
Pas 2: Conștientizarea
Întrebați-vă pe voi înșivă: Ce trăiesc în acest moment/ care e experiența mea din acest moment?
[Pauză]
Observați-vă gândurile pe care le aveți. Observați dacă acestea sunt negative sau pozitive.
[Pauză]

Taking a Pause is an adaptation from Mindfulness Based Stress Reduction’s Breathing Space. Williams, Teasdale, Segal, & KabatZinn (2000).
2
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Observați cum vă simțiți la nivel emoțional. Observați dacă sentimentele sunt plăcute sau
neplăcute. [Pauză]
Observați cum vă simțiți corpul. Observați orice disconfort sau tensiune. [Pauză]
Pas 3: Concentrarea Atenției
Concentrați-vă asupra respirației dvs. [Pauză]
Puteți pune una din mâini pe stomac și să simțiți cum se extinde stomacul cu fiecare inspirație, și
cum împingem stomacul înapoi cu fiecare expirație. [Pauză]
Urmăriți-vă respirația pe tot acest traseu, observați cum face o pauză și cum iese afară [Pauză]
Dacă observați că ați început să vă gândiți la altceva, acest lucru e complet firesc. [Pauză]
Dacă observați că vă simțiți foarte stresat, puteți să vă liniștiți spunând ”Este în regulă. Orice ar fi,
sunt bine.” [Pauză]
Apoi, concentrați-vă din nou la propria respirație. [Pauză]
Pas 4: Extinderea Conștientizării
Permiteți atenției dvs să să se extindă la întreg corpul. [Pauză]
Permiteți atenției să se extindă la sunetele din cameră. [Pauză]
Pas 5: Reflectarea
Acordați-vă un moment pentru a reflecta dacă vă simțiți în vreun fel diferit față de dinainte de
Luarea unei pause.
Atunci când sunteți gata, deschideți ochii. [Pauză]

Puteți Lua o Pauză în orice moment al zilei- mai ales atunci când vă simțiți stresat.
Cere-le părinților impresii despre cum s-au simțit Luând O Pauză, și verifică dacă au întrebări
despre aceasta.
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5.6 ACTIVITĂȚI PENTRU ACASĂ
Ceea ce faceți acasă e ceea ce face diferența!
Oferă activitățile pentru acasă. Asigură-te că fiecare părinte a identificat 3 comportamente
specifice și instrucțiuni pe care să le folosească cu aceste comportamente.
Părinții ar trebui, de asemenea, să practice Luarea unei pauze oricând se simt stresați, mai ales
atunci când sunt în preajma copiilor.
Principala Piesă de Construcție este utilizarea unui limbaj pozitiv, specific și realist atunci când se
oferă instrucțiuni.
Părinții ar trebui să continue întărirea Fundației Casei de Sprijin (de ex, petrecerea timpului Unu la
Unu cu copiii lor, denumirea a ceea ce văd și simt, lăudarea lor și a copiilor lor, folosirea de
recompense simple, întâlnirea cu Partenerul PLH).
Activități pentru Acasă:
•

Alegeți 3 comportamente specifice pe care vă doriți să le vedeți mai des, și decideți o
instrucțiune pozitivă și clară pe care să o folosiți cu copiii dvs.

•

Reduceți numărul instrucțiunilor pe care le dați copilului dvs. Oferiți 4 Laude pentru O
INSTRUCȚIUNE.

•

Practicați Luarea unei pauze oricând vă simțiți stresat sau furios – chiar și numai câteva
respirații profunde și conectarea cu emoțiile dvs pot face o mare diferență.

•

Faceți ceva distractiv și aveți grijă de dvs.

•

Petreceți cel puțin 5 minute Timp Unu la Unu cu copilul.

•

Continuați să folosiți Laude și Recompense Simple cu copilul, cu dvs și familia dvs!

•

Continuați să Spuneți Ceea Ce Vedeți

•

Practicați Discutarea Sentimentelor cu copilul dvs de cel putin de 3 ori pe zi.

•

Relaxare corporală în fiecare seară înainte de somn și Exerciții Fizice în fiecare dimineață.

•

Întâlniți-vă sau luați legătura cu Partenerul dvs PLH o dată în timpul acestei săptămâni.

Activitățile principale sunt practicarea Oferirii de Instrucțiuni Specifice, Pozitive și Realiste copiilor
și practicarea Luarea unei pauze atunci când se simt stresați.
De asemenea, părinții ar trebui să își ia angajamentul de a petrece Timp Unu la Unu cu copiii lor.
Împarte părinților manualul și arată-le unde ar trebui să noteze activitățile lor pentru acasă.
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5.7 ÎNCHEIERE
RELAXARE CORPORALĂ
Exersează 3 minute de Relaxare Corporală împreună cu părinții la finalul sesiunii.
CERCUL COMPLIMENTELOR
Părinții se apreciază unii pe ceilalți în cadrul cercului. Fiecare părinte găsește o persoană care se află
lângă ea în acest cerc. La început, fiecare persoană îi oferă un compliment partenerului său, după
care fiecare persoană se apreciază pe ea însăși.
Încurajează participanții să mențină contactul vizual și să utilizeze numele persoanei pe care o
apreciază.
Complimentele oferite pot fi relaționate cu orice, atâta timp cât acestea sunt sincere. Părinții ar
trebui să formuleze aprecieri care sunt specifice, imediate, și formulate cu entuziasm.
TERMOMETRUL EMOȚIONAL
Dirijează părinții înspre termometrul emoțional. Ghidează-i către descrierea emoțiilor, senzația
corporală asociată emoției, și gândurile asociate acesteia.
De exemplu: ”Mă simt fericită. Fericirea se află în ochii mei. Sunt fericită deoarece am reușit să ajung
la această întâlnire.”

Mulțumește-le și laudă-I pe părinți pentru sesiune!
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5.8 MEMENTO PRIN SMS
Memento 1 : A se trimite în ziua întâlnirii.
Vă mulțumim pentru participarea dvs de azi. Ne-am bucurat foarte mult să vă vedem! Săptămâna
aceasta, principala activitate pentru acasă este oferirea de Instrucțiuni Pozitive, Specifice și Realiste.
Amintiți-vă să folosiți cuvinte pozitive atunci când dați instrucțiuni copilului! Vă mulțumim, (Numele
Facilitatorilor)
Memento 2: Bună ziua! Încearcați să dați instrucțiunile pe rând. Lăudați copilul pentru fiecare
instrucțiune urmată. Pentru instrucțiunile dificile, puteți chiar să acordați câte o recompensă mică.
Mențineți lucrurile simple și faceți să fie distractive! Vă mulțumim, (Numele Facilitatorilor)
Memento 3: Bună ziua! Cum vă simțiți în acest moment? Fericit(ă), trist(ă), furios(oasă), încântat(ă),
îngrijorat(ă)? Luați o Pauză dacă vă simțiți stresat sau furios. Observați dacă simțiți ceva diferit după
Pauză. Mulțumiți-vă dvs înșivă că v-ați luat răgazul de a vă conecta cu sentimentele și gândurile dvs!
Mulțumim,[Numele Facilitatorilor]
Memento 4: Bună ziua! Amintiți-vă că ceea ce faceți acasă e ceea ce face diferența! Continuați să
petreceți Timp Unu La Unu cu copilul dvs 5 minute pe zi. Este cea mai importantă parte din Casa De
Sprijin! [Numele Facilitatorilor]
Memento 5: Bună ziua! Cum decurge săptămâna dvs? Reușiți să oferiți instrucțiuni specifice,
pozitive și realiste copilului? Dacă întâmpinați dificultăți, notați-le și le vom discuta la sesiunea
următoare. Mulțumim, [Numele Facilitatorilor]
Memento 6: A se trimite cu o zi înainte de următoarea sesiune
Bună ziua! Nu uitați că Sesiunea 6 a PLH Copii va avea loc [introduceți ziua și ora]. Așteptăm să vă
vedem acolo! Vă rugăm să vă aduceți și manualul cu dvs. Mulțumim, [Numele Facilitatorilor].
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SESIUNEA 6: REGULILE ȘI RUTINELE CASEI
Creați reguli și rutine consistente ale casei pentru a vă ajuta copilul să se

SCOP

simtă în siguranță.
•

Regulile casei trebuie să fie pozitive, specifice și realiste – ca și oferirea
instrucțiunilor.

PIESE

DE

CONSTRUCȚIE

•

Ceea ce faceți acasă este ceea ce face diferența!

•

Regulile casei pot fi diferite în funcție de vârsta copiilor.

•

Descompuneți rutinele în pași mai mici

•

Folosiți lauda și recompensele pentru a încuraja regulile și rutinele.

•

Fiți consistenți cu regulile și rutinele casei.

• Fișă de prezență, Ecusoane, Flipchart, Pixuri, Hârtie, Jucării
• Mâncare și băuturi pentru pauză

MATERIALE

•

Manualul părinților, Povești illustrate și Formulare de Evaluare

• Expune fișele de la întâlnirile precedente pe perete

PREGĂTIRE

•

Pregătește pauza

• Primește grupul, apreciază-i și mulțumește-le pentru prezență
• Luați o Pauză

BUN VENIT

• Termometrul emoțional

(10 min)

• Arată progresul grupului în cadrul Casei de Sprijin
•

DISCUȚIE

CU

PRIVIRE

LA

Exerciții fizice

• Amintește-le părinților de activitățile principale pentru acasă
(Instrucțiuni)

ACTIVITĂȚILE

• Roagă-i să împărtășească punctele forte și provocările întâmpinate

PENTRU ACASĂ

• Discutați posibile soluții la provocări și practicați-le

(40 min)

•

Întreabă despre Parteneri PLH
PAUZĂ (10 min)
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•

Poveste Ilustrată: Rutine în timpul mesei

LECȚIE

•

Poveste Ilustrată: Luarea medicamentelor

PRINCIPALĂ (30

•

Discuție: Cum ajută regulile și rutinele copilul?

min)

•

Poveste Ilustrată: Stabilirea Unei Reguli a Casei

REGULILE CASEI

•

Activitate de Grup: Stabilirea regulilor casei

•

Discuție: Identificarea unei reguli a casei în această săptămână

LECȚIE

•

Poveste Ilustrată: Pregătire pentru somn

PRINCIPALĂ (15

•

Discuție: Stabilirea Rutinelor de somn

min)

•

Activitate de Grup: Stabilirea unei rutine de somn

RUTINA

•

Trecere în revistă: Sfaturi pentru Rutina Somnului

•

Alegeți 1 regulă specifică a casei pe care să o discutați cu copilul dvs

•

Încercați să luați o masă împreună și să stabiliți o rutină de somn pentru

SOMNULUI

copil
ACTIVITĂȚI
PENTRU ACASĂ
(5 min)

•

Continuați să reduceți numărul instrucțiunilor pe care le dați copilului
și să îi oferiți laude acestuia, partenerului și dvs.

•

Petreceți cel puțin 5 minute timp Unu la Unu cu copilul dvs

•

Practicați Luarea unei Pauze când vă simțiți stresat sau furios

•

Exerciții Fizice și Relaxare Corporală

•

Întâlniți-vă sau luați legătura cu Partenerul PLH o dată pe parcursul
acestei săptămămâni

• Reluarea subiectelor abordate și distribuirea manualului părinților
• Amintește-le părinților despre următoarea sesiune și despre
ÎNCHEIERE
(10 min)

activitățile pentru acasă
• Cercul complimentelor
• Relaxare corporală
• Termometrul emoțional
•

Mulțumește-le părinților și laudă-i
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6.1 NOTE CU PRIVIRE LA SESIUNEA a 6-a
[A se citi în vederea pregătirii pentru livrarea celei de a 6-a sesiuni]
STABILIREA DE REGULI CONSISTENTE ALE CASEI
În sesiunea 6, părinții continuă să construiască acoperișul Casei de Sprijin, concentrându-se pe
Rutinele și Regulile Casei. Părinții explorează beneficiile stabilirii unor reguli clare și consistente în
casă și a unor rutine pentru copii.
Regulile și rutinele casei stabilesc limite clare, care pot ajuta copiii să se simtă în siguranță și să-i
ferească de posibile pericole din interiorul casei și din comunitate.
De asemenea, îi ajută pe copii să știe ce fel de comportament este așteptat de la ei.
Uneori, părinții țipă la un copil pentru că este gălăgios în casă sau pentru că nu își strânge jucăriile
după ce s-a jucat, fără ca acesta să știe de ce e important să facă lucrul respectiv.
Este esențial pentru copii să știe ce comportament este așteptat de la ei. Stabilirea regulilor casei
le oferă o astfel de îndrumare.
Regulile casei pot fi reguli care se aplică tot timpul (de exemplu – vorbește respectuos cu persoanele
mai în vârstă) sau reguli care se aplică la un anumit moment pentru un copil (de exemplu - Vino
acasă înainte de apusul soarelui).
Când copiii știu ce se așteaptă de la ei și de ce, vor avea o probabilitate mai mare să urmeze aceste
reguli- mai ales când îi lăudăm după aceea.
IMPLICAȚI ÎNTREAGA FAMILIE
Părinții pot întâmpina rezistență din partea partenerilor sau a altor adulți din familie atunci când
introduc noi reguli ale casei.
Ar trebui să îi încurajați pe părinți să implice întreaga familie atunci când stabilesc aceste reguli.
Dacă părinții nu pot obține acordul tuturor, atunci nu este o regulă a casei!
Asigură-te că toți membrii gospodăriei sunt implicați. Familia extinsă - bunicii, mătușile / unchii, verii
- care locuiesc sub același acoperiș ar trebui să fie incluși în discuția privind regulile casei.
Amintește-le părinților de jocul oglindă - ceea ce fac alții va influența modul în care se comportă
copilul. Toți trebuie să se pună de acord asupra acestor reguli (altfel, ele nu sunt reguli ale casei)!
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CREAREA RUTINELOR ZILNICE
Viața acasă și în comunitate poate părea uneori foarte agitată și incertă, în special pentru copiii mici.
Comunitățile nu sunt întotdeauna sigure, iar uneori stress poate exista și în familie.
Rutinele zilnice, cum ar fi orele de masă și orele de somn, pot contribui la crearea unui mediu stabil
pentru copii, în care aceștia să se simtă în siguranță.
În cadrul acestei sesiuni, părinții practică stabilirea unei rutine de somn pentru copiii lor. Aceasta îi
va ajuta să se asigure că cei mici au parte de suficient somn- aspect care este direct relaționat cu
modul în care copiii se comportă a doua zi.
Vom explora și alte rutine care pot fi cu precădere dificile pentru copii, cum ar fi luarea unor
medicamente pentru boli cronice sau atunci când se simt rău.
Părinții pot fi încurajați să folosească multe laude și recompense simple pentru a îi face pe copii să
urmeze aceste rutine. De asemenea, aceștia se pot conecta la emoțiile copiilor lor făcând remarci
asupra acestora.
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6.2 BUN VENIT
IA O PAUZĂ
La începutul sesiunii a 6-a, ar trebui să Luați o Pauză cu părinții. Aceasta poate fi una scurtă
(aproximativ 1 minut).
•

Închideți ochii

•

Concentrați-vă pe gânduri, emoții și senzații corporale (15 secunde)

•

Concentrați-vă pe respirație (30 secunde)

•

Extindeți-vă atenția pe întregul corp și pe sunetele din jur (15 secunde)

•

Deschideți ochii

Acest exercițiu îi va ajuta pe părinți să se simtă mai confortabil cu activitatea și să o poată face
singuri.
TERMOMETRUL EMOȚIONAL
Invită părinții să se așeze în cerc și să împărtășească cum se simt în această dimineață.
Părinții ar trebui să descrie emoția lor, unde o simt la nivel corporal și ce gânduri sunt asociate cu
aceasta.
Exemplu: “ Sunt anxios. Simt anxietatea la nivelul umerilor. Sunt îngrijorat că n-am suficienți bani
pentru mâncare luna aceasta.” sau “Sunt încântat. Simt asta la nivelul pieptului. Am un pat nou”.
CASA DE SPRIJIN
Arată-le părinților progresul lor în construirea Casei de Sprijin. Acum continuăm construirea
acoperișului, adăugând regulile și rutinele casei.
Amintește-le părinților să mențină fundația Casei solidă, altfel casa se va dărâma.
EXERCIȚII FIZICE
Roagă un părinte să se ofere ca voluntar în conducerea activității fizice.
Oferă sprijin și încurajări, și laudă-l pe voluntarul curajos!

171

6.3 DISCUȚIE DESPRE ACTIVITĂȚILE PENTRU ACASĂ
Angajează părinții într-o discuție privind activitățile pentru acasă din sesiunea precedentă. Acestea
au fost despre Oferirea de Instrucțiuni Pozitive, Specifice și Realiste.
Uita-te peste Piesele de Construcție și Sfaturile Pentru Oferirea Instrucțiunilor din sesiunea
anterioară pentru a îți reaminti de principalele Piese de Construcție ale Oferirii de Instrucțiuni
Pozitive, Specifice și Realiste înainte de a a revizui activitățile pe care le-au avut pentru acasă.
Cea mai mare provocare va fi oferirea de instrucțiuni într-un mod pozitiv.
S-ar putea să te ajute să reiei câteva dintre poveștile ilustrate din sesiunea anterioară și să derulezi
activități de grup pentru a consolida abilitățile.
Puncte-cheie la care să fiți atenți:
•

Și-au amintit părinții să dea câte o instrucțiune o dată? Au redus aceștia numărul de
instrucțiuni?

•

Părinții au formulat pozitiv instrucțiunile?

•

Părinții folosesc avertismente de tranziție?

•

Părinții au folosit lauda și recompensele după ce copiii au respectat instrucțiunile?

•

Continuă aceștia să petreacă Timp Unu la Unu cu copilul?

Posibile întrebări pentru Discuția cu privire la activitățile pentru acasă în Sesiunea 6:
1. Cine ar vrea să împărtășească experiența de a oferi instrucțiuni copilului? Ce s-a întâmplat?
2. Ați reușit să reduceți numărul de instrucțiuni pe care le-ați dat copilului dvs? Ce s-a
întâmplat?
3. Ați reușit să dați instrucțiuni pe rând? Cum a fost?
4. V-ați amintit să lăudați copilul pentru că a respectat instrucțiunile? Ce s-a întâmplat?
5. A folosit cineva avertismente de tranziție? Ce s-a întâmplat?
6. Ați întâmpinat vreo problemă ? Ce s-a întâmplat?
7. Ați reușit să petreceți timp sau să vă jucați împreună cu copilul dvs?
8. V-ați întâlnit sau ați luat legătura cu Partenerul dvs PLH pe parcursul săptămânii?
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Memento: Facilitatorii trebuie să verifice experiența pe care fiecare participant a avut-o în
realizarea activităților pentru acasă
•

Laudă părinții pentru că au vorbit despre problemele și provocările pe care le-au
întâmpinat acasă.

•

Explorează cu părinții soluții la dificultățile întâmpinate în realizarea Activităților pentru
Acasă.

•

Încurajează grupul să ofere modalități de a depăși provocările.

•

Alegeți o strategie din cele propuse de grup și exersați-o.

•

Evaluați cum a funcționat aceasta și încurajează părintele să o încerce din nou acasă.

PAUZĂ
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6.4 LECȚIE PRINCIPALĂ - STABILIREA REGULILOR CASEI
POVEȘTI ILUSTRATE
POVESTE ILUSTRATĂ 16 - Rutine în timpul mesei...
Folosește următoarea poveste ilustrată pentru a introduce părinților Piesele de Construcție pentru
modul de stabilire a rutinelor și regulilor casei.

Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
•

De ce ar fi important să aveți un program regulat al meselor pentru copilul dvs? Și de ce ar fi
important să luați o masă în familie cel puțin o dată pe săptămână?

•

Cum le aduce tatăl aminte copiilor de rutina cinei într-un mod pozitiv?

•

Cum ajută folosirea unui avertisment de tranziție la pregătirea copiilor pentru cină?

•

Ce alte rutine ar putea fi utile pentru copii și familie?

•

Ce momente din zi sunt provocatoare pentru dvs și copilul dvs (mersul la somn, orele de
masă, pregătirea pentru școală)?
PIESE DE CONSTRUCȚIE
Lăudați copiii atunci când urmează regulile casei.
Fiți consistent cu rutinele și regulile casei

Regulile și rutinele le oferă copiilor un sentiment de securitate și îi protejează.
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POVESTE ILUSTRATĂ 17 - Luarea medicamentelor...

Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
•

De ce este important pentru copii să își ia medicamentele în mod regulat?

•

Cum o sprijină bunica pe Maia (reamintire, recunoașterea emoțiilor, laudă etc)?

•

Ce alte rutine ar putea reprezenta provocări pentru copii?

PIESE DE CONSTRUCȚIE
Putem sprijini sănătatea copiilor având rutine pentru mersul la somn.
A recunoaște că e dificil îi ajută pe copii să se simtă iubiți.
Lauda suplimentară contribuie la creșterea dorinței copiilor de a urma rutine mai
dificile.
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POVESTE ILUSTRATĂ 18– Stabilirea unei reguli a casei...

Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
•

Cum îi comunică mama regula casei lui David?

•

Cum ar putea vorbi mama cu David pentru a se asigura că el ascultă cu adevărat?

•

Regula este relaționată cu un comportament specific?

•

Ce face mama pentru a îl încuraja pe David atunci când acesta urmează regula casei?
PIESE DE CONSTRUCȚIE
Stabiliți reguli atunci când copilul dvs este liniștit și tăcut.
Faceți regula cât mai clară și specifică.
Lauda și recompensele vă pot ajuta să încurajați copilul în urmarea regulii.
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DISCUȚIE - STABILIREA REGULILOR CASEI
Inițiază o discuție despre beneficiile regulilor și a rutinelor casei pentru un copil.
Următoarele întrebări pot fi utile:
• De ce avem nevoie de reguli ale casei pentru copiii noștri?
• De ce am dori să formăm rutine zilnice pentru copiii noștri?
• De ce ar fi important să aveți o masă săptămânală cu întreaga familie?
Întreabă-I pe părinți dacă au deja reguli în gospodăriile lor. Ar fi bine ca aceste reguli să fie folosite
ca un exemplu pentru discuție. Vorbește cu părinții despre ce anume face ca regula să fie eficientă
(dacă este) sau cum se poate îmbunătăți (dacă nu este).
Posibile puncte de discuție:
• Regulile casei oferă un sentiment de confort și securitate în gospodărie.
• Regulile casei învață despre responsabilitate.
• Regulile casei țin copiii în siguranță.
• Regulile casei îi ajută pe copii să înțeleagă ce se așteaptă de la ei.
• Regulile casei încurajează disciplina și abilitățile de ascultare.
• Regulile casei ajută la stabilirea unor rutine într-o viață altfel agitată.
• Regulile casei ajuta cu obiceiurile de somn și cele alimentare.
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ACTIVITATE DE GRUP- IDENTIFICAREA REGULILOR CASEI
1. Părinții discută în perechi ce reguli ale casei ar dori să stabilească împreună cu copiii lor.
2. Regulile casei pot fi reguli care se aplică tot timpul (de exemplu – a vorbi respectuos cu oamenii
mai în vârstă), sau reguli pentru un anumit moment al zilei și specifice pentru copii (de exemplu
- Vino acasă la ora 18)
3. Părinții identifică o regulă specific a casei, pe care ar dori să o introducă în timpul săptămânii
curente ("Care dintre ele în această săptămână?").
4. Regulile se împărtășesc și se discută apoi cu întregul grup. Scrieți regula casei fiecărui părinte.
5. Oferă o demonstrație despre cum se stabilește o regulă a casei cu copilul. Roagă un părinte să
fie "părintele" și altul să fie "copilul":
Pașii cheie sunt asemănători cu oferirea unei instrucțiuni:
a. Captați atenția copilului: spuneți-i pe nume, asezați-vă la nivelul copilului, stabiliți
contact vizual.
b. Explicați regula și motivul regulii.
c. Asigurați-vă că formulați regula într-un mod pozitiv. În loc de "Nici un copil nu ar
trebui să iasă din casă după cină", formulați în termini pozitivi, precum "Toți copiii
trebuie să rămână acasă după cină".
d. Preziceți succesul.
e. Planificați o recompensă!
6. Părinții exersează în grup cum pot introduce copiilor o regulă a casei și de siguranță (lăudând și
încurajând tot timpul).
7. Discuție de grup despre activitate.
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6.5 LECȚIE PRINCIPALĂ - STABILIREA RUTINELOR DE SOMN
POVEȘTI ILUSTRATE
POVESTE ILUSTRATĂ 19– Pregătirea pentru somn...
Această poveste ajută părinții să învețe cum să stabilească o rutină de somn pentru copiii lor.
Povestea combină, de asemenea, multe alte abilități, precum avertismente de tranziție, instrucțiuni
clare, lauda și recompense simple.

Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
•

Cum a făcut mama să îi fie ușor lui Alex să urmeze instrucțiunile ei?

•

Cum a întărit mama instrucțiunile pe care I le-a dat lui Alex?

•

De ce este important pentru mamă să dea instrucțiuni pe care Alex să le poată urma?

•

De ce ar fi important să existe ore regulate pentru a merge la somn și rutine pentru
pregătirea de somn?
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•

Ce alte rutine ați dori să stabiliți împreună cu copiii dvs.?
PIESE DE CONSTRUCȚIE
Oferiți câte o instrucțiune o dată! Mențineți-le simple!
Asigurați-vă că fiecare instrucțiune este urmată de către copilul dvs.
Lăudați copilul imediat după ce a urmat instrucțiunea dată.
Somnul insuficient îl poate face pe copil dificil sau irascibil în ziua următoare.

DISCUȚIE DESPRE IMPORTANȚA SOMNULUI ȘI A RUTINELOR DE SOMN
Discută cu părinții despre importanța somnului suficient și a rutinelor de somn pentru copii.
Posibile întrebări:
•

De ce ar fi important pentru copii să doarmă suficient în fiecare zi?

•

Cum ar putea rutinele de somn să ajute copiii să doarmă suficient?

•

Cum ar putea să difere orele de culcare în funcție de vârstă?

•

Care sunt dificultățile pe care le aveți legate de stabilirea orelor de culcare a copiilor dvs.?

•

Care ar putea fi posibilele soluții la aceste provocări?

Ideile se vor nota pe flipchart.
Posibile motive pentru care este important să doarmă suficient copiii și cum ar putea fi de folos
rutinele de somn:
•

Somnul influențează comportamentul copilului dvs.

•

Un somn insuficient îl poate face pe copilul dvs agitat, iritabil și temperamental.

•

Copiii între 2 și 9 ani au nevoie de cel puțin 9-13 ore de somn pe zi.

•

Rutinele de somn pot fi de ajutor: spălarea pe corp, spălarea pe dinți, timp pentru poveste,
somn.

•

A avea parte de somn suficient e foarte important și pentru dvs!
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TRECERE ÎN REVISTĂ - SFATURI PENTRU STABILIREA UNEI RUTINE DE SOMN
•

Ritualurile de culcare îl pot ajuta pe copil să știe la ce să se aștepte în fiecare zi înainte de a
merge la somn.

•

Cina și alte treburi casnice trebuie să fie gata înainte de timpul de culcare.

•

Rutinele de somn durează în mod normal 30 de minute.

•

Timp de liniștire înainte de culcare. Implicați copilul într-o activitate liniștită înainte de somn,
precum Timp pentru Poveste.

•

Amintiți-vă de Avertismentele de Tranziție: “În 5 minute se face timpul de culcare, Maia.”

•

Folosiți instrucțiuni scurte și lăudați copilul la fiecare pas.

•

Păstrați liniștea în casă. Televizorul ar trebui dat încet sau oprit în timp ce adoarme copilul.

•

Petreceți timp cu copilul dvs în timp ce acesta adoarme.

•

Cântați un cântec de leagăn sau spuneți o poveste liniștită. Puteți chiar să revizuiți lucrurile
care s-au întâmplat pe parcursul zilei.

•

Dați-i copilului o îmbrățișare și un pupic de noapte bună. Ceilalți adulți din familie îi pot, de
asemenea, ura copilului noapte bună.

•

Dacă aveți mai mult de un copil, aranjați orele de culcare astfel încât fiecare să aibă parte de
atenție egală.

•

Implicați-vă partenerul în rutinele de somn și schimbați rolurile astfel încât fiecare copil să
primească atenție pozitivă.

ACTIVITATE - STABILIREA UNEI RUTINE DE SOMN
1. Utilizează Sfaturile pentru Stabilirea unei Rutine de Somn pentru a ajuta părinții să practice
formarea unei rutine cu copiii lor.
2. Părinții practică formarea unei rutine de somn cu copiii.
3. Amintește-le părinților să mențină instrucțiunile “Scurte și Dulci”.
4. Cere unui părinte să fie "Părintele" și altul să fie "Copilul" într-un joc de rol în care derulează
o rutină de somn.
5. Lasă apoi părinții să exerseze pe perechi.
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6. Treceți în revistă Sfaturile pentru Stabilirea unei Rutine de Somn.
7. Discutați în grup posibilele provocări și soluții.
Memento: Ora de culcare trebuie să fie zilnic aceeași!
6.6 ACTIVITĂȚI PENTRU ACASĂ
Ceea ce faceți acasă e ceea ce face diferența!
Oferă activitățile pentru acasă. Asigură-te că fiecare părinte a identificat 1 regulă a casei pe care să
o stabilească cu copilul său.
Părinții ar trebui să încerce să ia o masă împreună cu întreaga familie pe parcursul săptămânii.
Ar trebui, de asemenea, să pună în practică stabilirea unei ore de culcare regulate pentru copiii lor.
Principala piesă de construcție este a fii consistent cu rutinele și regulile casei.

Părinții ar trebui să continue întărirea Fundației Casei de Sprijin (de ex, petrecerea timpului Unu la
Unu cu copiii lor, denumirea a ceea ce văd și simt, lăudarea lor și a copiilor lor, folosirea de
recompense simple, întâlnirea cu Partenerul PLH).
Împarte părinților manualul și arată-le unde ar trebui să noteze activitățile lor pentru acasă.
Noi Activități pentru Acasă:
•

Alegeți o regulă specifică a casei pe care să o discutați cu copilul dvs.

•

Lăudați-vă copilul ori de câte ori acesta urmează regula!

•

Încercați să luați cel puțin o masă împreună în familie pe parcursul săptămânii.

•

Încercați să creați o rutină zilnică de culcare pentru copilul dvs: spălat pe corp și dinți,
îmbrăcatul în pijamale, timpul de poveste și somn.
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Activități pentru Acasă în Derulare:
•

Petreceți cel puțin 5 minute Timp Unu la Unu cu copilul.

•

Continuați să reduceți numărul instrucțiunilor date copilului și să vă lăudați copilul, pe dvs.
și pe partenerul dvs.

•

Luați o Pauză atunci când vă simțiți stresat(ă) sau furios(oasă).

•

Continuați să Lăudați și să folosiți Recompense Simple cu copilul, dvs și familia dvs!

•

Continuați să Spuneți ceea ce vedeți, învăluind-l pe copilul dvs în cuvinte.

•

Exersați Discutarea sentimentelor în legătură cu emoțiile trăite de către copilul dvs, cel puțin
de 3 ori / zi.

•

Faceți ceva amuzant și drăguț pentru dumneavoastră.

•

Practicați exercițiile fizice în fiecare dimineață, și exercițiile de relaxare corporală în fiecare
seară.

•

Întâlniți-vă sau contactați-vă partenerul PLH o dată pe parcursul săptămânii.

6.7 ÎNCHEIERE
CERCUL COMPLIMENTELOR
Părinții se apreciază unii pe ceilalți în cadrul cercului. Fiecare părinte găsește o persoană care se află
lângă ea în acest cerc. La început, fiecare persoană îi oferă un compliment partenerului său, după
care fiecare persoană se apreciază pe ea însăși.
Încurajează participanții să mențină contactul vizual și să utilizeze numele persoanei pe care o
apreciază.
Complimentele oferite pot fi relaționate cu orice, atâta timp cât acestea sunt sincere. Părinții ar
trebui să formuleze aprecieri care sunt specifice, imediate, și formulate cu entuziasm.

RELAXARE CORPORALĂ
Derulează o sesiune de Relaxare Corporală de 3 minute la finalul acestei sesiuni.
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TERMOMETRUL EMOȚIONAL
Dirijează părinții înspre termometrul emoțional. Ghidează-i către descrierea emoțiilor, senzația
corporală asociată emoției, și gândurile asociate acesteia.
Spre exemplu, ”Mă simt fericită. Fericirea se află în ochii mei. Sunt fericită deoarece am reușit să
ajung la această întâlnire.”
Mulțumește-le părinților și apreciază-i pentru participarea la această sesiune
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6.8 MEMENTO PRIN SMS
A se trimite în timpul săptămânii.
Memento 1: A se trimite în ziua întâlnirii.
Vă mulțumim pentru participarea dvs. de azi. Ne-am bucurat foarte mult să vă vedem! Săptămâna
aceasta, principalele activități pentru acasă sunt stabilirea unei reguli a casei și a unei rutine de
culcare pentru copilul dvs. De asemenea, încercați să luați o masă împreună ca o familie în această
săptămână. Vă mulțumim, (Numele Facilitatorilor)
Memento 2: Bună ziua! Amintiți-vă că regulile casei trebuie să fie formulate într-un mod pozitiv, la
fel ca instrucțiunile. Oferiți laude și recompense suplimentare pentru a vă ajuta copilul să urmeze
regulile casei. Încercați să implicați întreaga famile atunci când creați o regulă nouă! Vă mulțumim,
(Numele Facilitatorilor)
Memento 3: Bună ziua! Cum vă simțiți în acest moment? Fericit(ă), trist(ă), furios(oasă), încântat(ă),
îngrijorat(ă)? Luați o Pauză. Simțiți-vă respirația cum intră și iese din corp. Observați dacă simțiți
ceva diferit. Mulțumiți-vă dvs înșivă că v-ați luat răgazul de a vă conecta cu sentimentele și gândurile
dvs! Mulțumim, [Numele Facilitatorilor]
Memento 4: Bună ziua! Amintiți-vă că ceea ce faceți acasă e ceea ce face diferența! Continuați să
petreceți Timp Unu La Unu cu copilul dvs 5 minute pe zi. Este o rutină minunată și cea mai
importantă parte din Casa De Sprijin! [Numele Facilitatorilor]
Memento 5: Bună ziua! Cum decurge săptămâna dvs? Ați reușit să stabiliți o regulă a casei și o
rutină de somn pentru copilul dvs? Dacă întâmpinați dificultăți, notați-le și le vom discuta la sesiunea
următoare. Mulțumim, [Numele Facilitatorilor]
Memento 6: A se trimite cu o zi înainte de următoarea sesiune
Bună ziua! Nu uitați că Sesiunea 7 a PLH Copii va avea loc [introduceți ziua și ora]. Așteptăm să vă
vedem acolo! Vă rugăm să vă aduceți și manualul cu dvs. Mulțumim, [Numele Facilitatorilor].
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SESIUNEA 7: REDIRECȚIONAREA COMPORTAMENTELOR NEGATIVE
A învăța cum să redirecționați copiii dinspre comportamentele negative

SCOP

către cele pozitive
• Copiii nu sunt răi, însă comportamentele lor pot fi rele
• Distragerea/redirecționarea

PIESE

DE

CONSTRUCȚIE

poate

ajuta

la

evitarea

comportamentelor negative
• Utilizați instrucțiuni pozitive atunci când vreți să redirecționați
copilul dinspre un comportament negativ către unul pozitiv
• Surprindeți comportamentul înainte ca acesta să se înrăutățească
• Lăudați copilul imediat după comportamentul pozitiv
• Registru de prezență, Etichete cu nume, Flipchart, Pixuri, Hârtie,

MATERIALE

Jucării
• Mâncare și băutură pentru pauză
• Manualul părinților, Povești illustrate, și Formulare de Evaluare

PREGĂTIRE

•

• Pregătește pauza
•

BUN VENIT
(10 min)

Afișează fișe de la întâlnirile precedente pe perete

Primește grupul, apreciază-i și mulțumește-le pentru prezență

• Ia o pauză
• Termometrul emoțional
• Arată progresul grupului în cadrul Casei de Sprijin
• Exerciții fizice

DISCUȚII CU PRIVIRE
LA

ACTIVITĂȚILE

PENTRU ACASĂ
(40 min)

•

Amintește-le părinților de activitățile principale pentru acasă
(Reguli și Rutine ale casei)

• Roagă-i să împărtășească puncte forte și provocările întâmpinate
• Discutați posibile soluții la provocări, și practicați-le
• Întreabă despre Parteneri PLH
PAUZĂ(15 min)
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• Activitate: Crearea unei liste de comportamente pe care părinții
LECȚII

PRINCIPALE

doresc să le modifice

(40 min)

• Povești illustrate pentru redirecționare

Redirecționarea

• Activitate de grup: Redirecționarea comportamentului
• Discuții: Comportamente pe care putem și pe care nu le putem
redirecționa
• Exersați redirecționarea comportamentului copilului înainte ca
acesta să se agraveze
• Petreceți cel puțin 5 minute timp unu la unu cu copilul
• Fiți consistentă cu privire la regulile casei și la rutinele existente
• Participați la cel puțin o masă împreună ca familie, și stabiliți o oră
exactă la care copilul să meargă la somn

ACTIVITĂȚI
ACASĂ
(10 min)

PENTRU

• Continuați să reduceți numărul de instrucțiuni pe care le oferiți
copilului
• Utilizați laude și recompense pentru a încuraja comportamentele
pozitive
• Utilizați cuvinte pentru a descrie sentimente și acțiuni
• Luați o pauză în momente de stres sau furie
• Exerciții fizice și Relaxare corporală
• Întâlniți-vă sau luați legătura cu partenerul PLH o dată pe parcursul
săptămânii
• Reluarea subiectelor abordate și distribuirea ghidului parental
• Amintește-le părinților despre următoarea sesiune și despre

ÎNCHEIERE
(10 min)

activitățile pentru acasă
• Cercul complimentelor
• Relaxare corporală
• Termometrul emoțional
• Mulțumește-le părinților și laudă-i
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7.1 NOTE CU PRIVIRE LA SESIUNEA A 7 A
[A se citi în vederea pregătirii pentru livrarea celei de a 7-a sesiuni]
REDIRECȚIONAREA COMPORTAMENTELOR NEGATIVE
În cea de a 7-a sesiune, părinții încep să învețe cum să utilizeze o abordare non-agresivă atunci când
gestionează problemele comportamentale ale copilului.
Putem să ne ajutăm copiii să își îmbunătățească comportamentul prin redirecționarea acestora
dinspre comportamentul problematic, înainte ca acest comportament să devină unul prea greu spre
a fi gestionat.
Redirecționarea comportamentului agresiv este cu precădere utilă atunci când este utilizată cu copii
de vârste mici, și poate fi utilizată concomitent cu oferirea unei instrucțiuni clare și specifice.
Părinții pot evita potențiale comportamente problematice prin redirecționarea atenției copilului
către un comportament pozitiv.
Spre exemplu, atunci când copiii sunt pe punctul de a se certa din cauza unei jucării, părintele poate
încerca să evite situația negativă prin redirecționarea atenției copiilor către o altă activitate.
Părinții pot utiliza un singur cuvânt pentru a le distrage copiilor atenția către ceva interesant. Este
important ca părinții să fie entuziaști și cât mai autentici atunci când distrag atenția copiilor.
Spre exemplu, pe măsură ce un copil începe să plângă deoarece vrea ceva anume, părintele îi poate
distrage atenția către ceva interesant: ”Uite! Un avion sus pe cer. Mă întreb oare ce companie
aeriană o fi...”
Poveștile Ilustrate - ”Introducerea unui aspect nou” și ”Distragerea” - sunt exemple bune ale
modului în care părinții pot redirecționa atenția copilului într-un mod constructiv.
MENȚINE ATENȚIA PE LUCRURILE POZITIVE
Este important ca redirecționarea să fie utilizată înainte de agravarea comportamentului negativ.
Părinții trebuie să fie proactivi ori să acționeze repede, astfel încât să surprindă copilul fie chiar în
momentul dinaintea comportamentului negativ, fie cel puțin la începutul acestuia, înainte să se
înrăutățească.
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Este un lucru normal ca părinții să dorească să spună ceva despre comportamentul negativ al
copilului atunci când utilizează redirecționarea. Spre exemplu, părinții spun adesea ”Nu te mai
plânge”, sau ”Nu mai alerga prin casă”.
Aceleași principii pentru oferirea de instrucțiuni se aplică și la redirecționarea comportamentului.
Amintește-le de principiul de bază: ”Spune care este comportamentul pe care dorești să îl vezi” ,
principiu care a fost introdus în timpul Sesiunii 5.
În alte cuvinte, părinții ar trebui să ignore comportamentul negativ prin oferirea unor instrucțiuni
pozitive, specifice și realiste cu privire la un comportament pozitiv pe care copilul îl poate realiza.
Părinții ar trebui să capteze atenția copiilor prin faptul că se poziționează la același nivel cu aceștia,
le spune pe nume, și le oferă instrucțiuni clare și realiste pentru a îi redirecționa către un
comportament pozitiv. De asemenea, părinții ar trebui să laude copilul de îndată ce acesta a urmat
instrucțiunile primite de la părinte.
Păstrarea calmului...
Este important ca redirecționarea să fie făcută într-o manieră calmă (însă cu entuziasm).
Este posibil să fie necesar ca părinților să le fie reamintite strategiile de relaxare discutate pe
parcursul celei de a 5-a sesiuni.
Înainte de a oferi instrucțiuni, părinții pot inspira și expira adânc, astfel încât să își mențină controlul
asupra emoțiilor și să răspundă într-un mod pozitiv în fața copilului.
Încercați mereu să țineți copilul sub Razele Atenției Pozitive
Redirecționarea comportamentului ajută atât părinții cât și copiii să evite consecințele negative
associate comportamentului negativ al copilului.
De asemenea, ajută la menținerea unui mediu pozitiv pentru întreaga familie!
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7.1 BUN VENIT
IA O PAUZĂ
La începutul Sesiunii Șapte, ar trebui să iei o pauză împreună cu părinții. Poți să faci ca aceasta să fie
una scurtă (cam un minut):
•

Închide ochii

•

Concentrează-te pe gânduri, sentimente și senzații corporale (15 secunde)

•

Concentrează-te pe respirație (30 secunde)

•

Extinde concentrarea la întregul corp și la sunete (15 secunde)

•

Deschide ochii

Acest lucru îi va ajuta pe părinți să se simtă mai comfortabil în legătură cu activitatea, și îi va ajuta
să o realizeze singuri.
TERMOMETRUL EMOȚIONAL
Invită părinții să se plimbe în jurul cercului și să exprime cum se simt în această dimineață. Părinții
vor trebui să își descrie emoțiile, unde anume simt emoțiile în corp, și ce gânduri asociază acestor
emoții.
Exemplu: ”Sunt anxioasă. Pot să simt asta în umeri. Sunt îngrijorată că nu voi avea suficienți bani
pentru mâncare luna aceasta”, sau ”Sunt bucuroasă. Simt asta în piept. Voi avea un pat nou.”.
CASA DE SPRIJIN
Arată-le părinților care este progresul lor în construcția Casei de Sprijin.
Acum, părinții încep prin a se uita la modalitățile de gestionare a comportamentului dificil,
continuând așadar construcția acoperișului Casei de Sprijin.
Subliniază faptul că este necesar ca părinții să continue să utilizeze fundația Casei (Timp unu la unu,
Spune ceea ce vezi, Discutarea Sentimentelor, Laudă, și Recompense).
Razele Atenției Pozitive sunt o modalitate bună de a le reaminti că direcționarea atenției pozitive
către copil va contribui la întărirea fundației, făcând astfel Casa de Sprijin mai solidă.
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EXERCIȚII FIZICE
Roagă un părinte să se ofere ca voluntar în conducerea activității fizice.
Oferă sprijin și încurajări, și laudă-l pe voluntarul curajos!
7.3 DISCUȚII PE BAZA ACTIVITĂȚILOR PENTRU ACASĂ
Înainte de sesiune, discută cu părinții care a fost experiența lor în ceea ce privește activitățile
precedente cu privire la Regulile Casei și Rutine.
Uită-te peste Piesele de Construcție din sesiunea precedentă pentru a îți reaminti care sunt Piesele
de Construcție esențiale pentru Rutinele și Regulile Casei.
Cele mai provocatoare deprinderi vor fi cele legate de consistența părinților în aplicarea regulilor și
în stabilirea a câte unei reguli pe rând.
Ți-ar putea fi util să te uiți puțin peste poveștile ilustrate din sesiunile precedente, precum și să
desfășori jocuri de rol sau activități de grup.
A se aloca atenție următoarelor puncte cheie:
•

Au formulat părinții regulile în mod pozitiv?

•

Au fost părinții capabili de a crea rutine regulate pentru copiii lor, incluzând aici timpul
pentru mese și programul de somn? Ce s-a întâmplat?

•

Au implicat părinții întreaga familie în setarea regulilor casei?

•

Sunt regulile casei potrivite în raport cu vârsta copilului?

•

Au utilizat părinții recompense și laude pentru acele momente în care copilul respectă
regulile casei?

•

Are cineva nevoie de sprijin suplimentar în stabilirea regulilor cu copiii ori cu alți membrii ai
familiei?

Notă: Ai putea organiza un joc de rol sau chiar să oferi o vizită la domiciliu pentru a oferi sprijin
suplimentar.
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Posibile întrebări pentru Discuții cu privire la Activitățile pentru Acasă din Sesiunea 7:
1. Cum a decurs discuția despre o regulă a casei purtată cu copilul dumneavoastră? Care a fost
regula?
2. V-ați amintit să lăudați copilul pentru respectarea instrucțiunilor?
3. Ați întâmpinat vreo problemă?
4. Ați reușit să aveți o masă împreună?
5. Ați reușit să stabiliți un program stabil de somn pentru copilul dumneavoastră?
6. Cum a fost experiența dumneavoastră? Ați întâmpinat vreo provocare?
7. Credeți că puteți continua să petreceți timp unu la unu cu copilul dumneavoastră?
Ar putea fi util să faceți o sesiune de Discuții de Grup sau Activități, astfel încât să se ofere sprijin
acelor participanți care împart casa cu alți membrii ai familiei, datorită cărora implementarea
practicilor PLH acasă este o sarcină dificilă.
Memento: Asigură-te că fiecare participant are ocazia de a își explora experiența avută în
realizarea Activităților pentru Acasă:
•

Laudă-i pe acei părinți care menționează problemele ori provocările pe care le
întâmpină acasă.

•

Explorează care ar fi posibile soluții la dificultățile pe care părinții le întâmpină cu privire
la realizarea Activităților pentru Acasă.

•

Încurajează părinții să contribuie, ca un grup, la oferirea unor modalități de a depăși
dificultățile întâmpinate.

•

Alege o strategie din soluțiile oferite de grup pe care să o practicați împreună.

•

Evaluează cât de bine a funcționat strategia, și încurajează părinții să o utilizeze și acasă.
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Memento: Ajută-i pe părinți să învețe cum să formuleze instrucțiunile și regulile casei într-o
modalitate pozitivă:
Uneori, părinților le va fi dificil să formuleze instrucțiunile și regulile casei într-o manieră pozitivă.
Acest lucru este perfect normal, deoarece ei tocmai învață un nou comportament. Învățarea
comportamentelor noi necesită timp!
Îi putem ajuta dacă, pe parcursul fiecărei sesiuni, facem următoarele lucruri:
1. Amintește-le prin adresarea întrebării ”care este comportamentul pe care vă doriți să îl
vedeți?”.
2. Modelează comportamentul prin oferirea de instrucțiuni pozitive pe parcursul
întâlnirilor.
3. Exersează în cadrul jocurilor de rol, și întreabă-l pe părintele care joacă rolul ”copilului”
despre cum se simte atunci când primește instrucțiuni negative ori pozitive.
4. Fă referire la piesele de construcție.
5. Laudă-i pe părinți atunci când aceștia utilizează instrucțiuni pozitive. Poate chiar oferă o
recompensă simplă pentru un părinte care întâmpină dificultăți mai mari.
6. Oferă-le mai multă atenție atunci când formularea este una corectă mai degrabă decât
greșită (Principiul atenției!)
Memento: Încearcă să fi răbdător cu părinții. Este ca și cum aceștia ar învăța din nou să umble.
Amintește-ți să ții ritmul cu părinții atunci când introduci o nouă abilitate.

PAUZĂ
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7.4 LECȚIE DE BAZĂ – GESTIONAREA PROBLEMELOR DE COMPORTAMENT PRIN REDIRECȚIONARE
DISCUȚIE: TRECERE ÎN REVISTĂ A COMPORTAMENTELOR NEGATIVE ȘI A CELOR POZITIVE- OPUSE
ACESTORA
Ca și activitate de introducere, părinții sunt rugați să facă o listă cu comportamentele negative tipice
pe care le observă la copiii lor, și pe care și-ar dori să le poată gestiona mai bine.
Aceste comportamente pot fi legate de căutarea de atenție, dar și alte comportamente mai
agresive, dăunătoare și încălcări a regulilor.
1. Părinții identifică comportamente ale copiilor pe care ar dori să le observe mai puțin
frecvent.
2. Încurajează părinții să fie cât mai specifici cu putință:
a. Când se angajează copilul dumneavoastră în acest comportament?
b. Unde se întâmplă, de regulă, acest lucru?
c. Cine mai este implicat?
d. Ce se întâmplă cu dumneavoastră (cum vă simțiți)?
(când, unde, cine, ce, cum, etc.).
3. Notați aceste comportamente pe o jumătate de flipchart.
4. Ajută părinții să identifice pentru fiecare comportament negativ identificat, un
comportament pozitiv opus, pe care și-ar dori să îl observe mai des.
Notă: Lista aceasta trebuie păstrată!
Vei utiliza această listă pe parcursul programului pentru a îi ajuta pe părinți să identifice strategii
de disciplinare pozitive pe care le pot folosi în gestionarea fiecărui comportament.
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POVEȘTI ILUSTRATE

Introducing something new…

POVESTE ILUSTRATĂ 20 – Introducerea unui lucru nou...
Ema se joacă singură în curte, în timp ce
tatăl ei muncește în grădină...

Taaati!!!

Îți mulțumesc pentru că te-ai
oferit! O să creștem împreună
niște mușcate foarte frumoase!

Alex, vino te rog să mă
ajuți să plantez aceste
mușcate.

Întrebări pentru această poveste ilustrată:
•

Ce anume face tatăl lui Alex pentru a îi redirecționa atenția?

•

Ce s-ar fi întâmplat dacă tatăl lui Alex i-ar spune ”Încetează să mai arunci cu pietre după
câine!”?

•

Ce s-ar fi întâmplat dacă tatăl lui Alex nu l-ar fi redirecționat către o activitate alternativă?

•

Ar trebui ca tatăl lui Alex să repete cerința?
PIESE DE CONSTRUCȚIE

Fiți atenți! Observați când copilul este pe punctul de a se comporta rău, și redirecționați-i atenția!
Ignorați comportamentul negativ și atrageți atenția spre un comportament alternativ pozitiv.
Păstrați-vă calmul și vorbiți clar atunci când redirecționați un comportament.
Lăudați copilul atunci când este ascultător!
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POVESTE ILUSTRATĂ 21 – Distragerea atenției copilului înainte ca un comportament negativ să
aibă loc...
Această poveste ne arată cum anume pot părinții să redirecționeze copilul spre un comportament
pozitiv înainte ca unul negativ să fie inițiat.

Întrebări pentru povestea ilustrată:
•

Cum anume îi distrage bunica atenția lui David, astfel încât acesta să nu mănânce tortul?

•

Cum anume sprijină mama lui David comportamentul pozitiv al acestuia?

•

În ce moment distragerea ar fi utilă în casa dumneavoastră?
PIESE DE CONSTRUCȚIE
Fiți proactivi! Surprindeți comportamentul negativ înainte ca acesta să se desfășoare!
Utilizați instrucțiuni pozitive, specifice și realiste pentru a îi distrage atenția copilului.
Atunci când încercați să îi distrageți copilului atenția, faceți acest lucru cu antuziasm.
Lăudați copilul atunci când respectă instrucțiunile primite.
Copiii sunt buni. Comportamentele lor pot fi însă rele.
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DISCUȚIE DE GRUP – REDIRECȚIONAREA COPILULUI DINSPRE UN COMPORTAMENT NEGATIV SPRE
UNUL POZITIV
Inițiază o discuție cu privire la importanța redirecționării copilului dinspre un comportament negativ
spre unul pozitiv. Următoarele întrebări pot fi utile:
•

Cum anume utilizarea instrucțiunilor în vederea redirecționării comportamentului copilului
îi poate fi de folos acestuia pentru a învăța comportamente pozitive?

•

Cum ar putea ajuta faptul că evităm un comportament negativ înainte ca acesta să se
înrăutățească?

•

De ce este important să ignorăm comportamentul negativ?

•

Care este cel mai bun moment pentru a redirecționa comportamentul copilului
dumneavoastră?
Motive pentru a Redirecționa copilul dinspre Comportamentul Negativ:
1. Redirecționarea ne ajută să evităm înrăutățirea comportamentului.
2. Introducerea unui lucru nou, pozitiv, reduce șansele ca, copilul dumneavoastră să
continue comportamentele negative.
3. Copiii învață că atunci când se comportă bine vor primi atenție.

ACTIVITATE: IDENTIFICAREA COMPORTAMENTELOR CARE POT FI REDIRECȚIONATE
Ajută părinții să identifice câteva comportamente care ar putea fi redirecționate, și câteva care nu
sunt potrivite în vederea redirecționării.
Sugestii în vederea derulării activității:
1. Folosește-te de lista creată mai devreme de către părinți.
2. Roagă-i pe părinți să identifice care din aceste comportamente le pot redirecționa sau unde
pot distrage atenția.
3. Pune un ”R” în dreptul fiecărui comportament care poate fi redirecționat.
4. Roagă-i pe părinți să ofere exemple specifice cu privire la ceea ce ar putea spune pentru a
redirecționa copilul către un comportament pozitiv din cealaltă parte a listei.
5. Spune-le părinților că veți discuta strategii pentru celălalte comportamente în cadrul
următoarelor întâlniri.
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Acestea sunt crize de tantrum, comportamente agresive (ex. Lovit), comportamente
periculoase (ex. – a băga un deget în priză), sau aspecte ce țin de siguranța personală (ex. –
venitul acasă târziu de la școală).
6. Amintește-le părinților de munca depusă mai devreme în program, când au învățat despre
beneficiile încurajării comportamentelor dorite din partea copiilor.
ACTIVITĂȚI: REDIRECȚIONAREA COMPORTAMENTULUI NEGATIV
Exersați redirecționarea comportamentului dinspre un comportament negativ spre unul pozitiv.
1. Copilul se joacă cu jucăriile. Copilul aruncă jucăriile.
2. Părinții redirecționează copilul înspre a ajuta la treburile casei, cu entuziasm (ex., spălatul
vaselor, întinderea hainelor).
3. Părinții laudă copilul pentru ajutorul oferit la treburile casei.
4. Schimbă, astfel încât fiecare grup să exerseze.
5. Discuții legate de exercițiu
•

Cum a fost să fiți pus în ipostaza unui copil, iar comportamentul dvs să fie
redirecționat?

•

Cum a fost să redirecționați comportamentul copilului?

•

Ce provocări au apărut pe parcurs?

6. Uitați-vă mai jos, peste secțiunea Sugestii în vederea Redirecționării Comportamentului.
7. Fii suportiv și laudă părinții pentru participare!
Sugestii în vederea Redirecționării Comportamentului:
1. Încercați să redirecționați comportamentul copilului înainte ca acesta să înceapă să se
comporte negativ.
2. Captați atenția copilului: Spuneți-i pe nume, stați la același nivel cu acesta, stabiliți contact
vizual.
3. Ignorați comportamentul negativ prin oferirea unor instrucțiuni de a se comporta într-un
mod pozitiv.
4. Pentru copiii mai mici, îi puteți redirecționa fizic înspre comportamentul pozitiv.
5. Fiți entuziasmat! Oferiți-i copilului instrucțiuni pozitive, formulate cu entuziasm, pentru a
face altceva:
Spre exemplu: ”Alex, adă mingea pentru a ne juca împreună!”
Sau utilizează distragerea: ”Alex, ascultă! Aud că se apropie un camion foarte mare!”
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6. În loc să subliniați comportamentul negativ, încercați să lăudați mai degrabă copilul pentru
comportamentul pozitiv:
Corect: ”Ce frumos ai aruncat, Alex!”
Greșit: ”Mă bucur că nu te-ai plâns ca să primești acadeaua aceea.”
7.5 ACTIVITĂȚI PENTRU ACASĂ
Ceea ce faceți acasă este ceea ce face o diferență!
Oferă-le părinților Activități pentru Acasă. Asigură-te că fiecare părinte a identificat 1 comportament
pe care să îl practice și să îl redirecționeze cu copilul său.
Principalele Piese de Construcție sunt:
1. Fiți proactiv și atent prin surprinderea comportamentului înainte ca acesta să fie inițiat, ori
înainte ca acesta să se înrăutățească,
2. Utilizați instrucțiuni pozitive pentru a redirecționa comportamentul, și
3. Lăudați copilul atunci când acesta este ascultător
Părinții ar trebui să continue să întărească fundația Casei de Sprijin (ex., să petreacă timp unu la unu
cu copilul, să exprime ce văd și cum se simt, să se laude pe ei înșiși și pe copiii lor, să utilizeze
recompense simple, și să se întâlnească cu partenerul PLH).
Distribuie ghidul părintelui și arată-le părinților unde trebuie să completeze activitățile pentru acasă.
Noi Activități pentru Acasă
•

Redirecționați copilul atunci când acesta începe să se comporte negativ.

•

Luați o pauză scurtă înainte de a reacționa, astfel încât să vă reamintiți de utilizarea
instrucțiunilor pozitive și importanța păstrării calmului.

•

Lăudați-vă copilul de câte ori urmează instrucțiunile primite din partea dvs și atunci când se
comportă pozitiv!
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Activități pentru acasă în desfășurare:
• Continuați să petreceți cel puțin 5 minute timp unu la unu cu copilul dvs
• Continuați să fiți consistentă cu privire la regulile casei și la rutinele existente
• Încercați să aveți cel puțin o masă împreună ca familie pe parcursul săptămânii
• Încercați să creați o rutină în programul de somn al copilului: spălarea corpului, perierea
dinților, îmbrăcarea pijamalei, timp pentru o poveste, somn.
• Continuați să reduceți numărul de instrucțiuni pe care le oferiți copilului, și asigurați-vă că
aceste instrucțiuni sunt specifice, pozitive și realiste.
• Luați o pauză de fiecare dată când vă simțiți stresată
• Continuați în a utiliza laude și recompense simple atât cu copilul, însă și cu dvs și restul
membrilor familiei dvs!
• Continuați să Spuneți ceea ce vedeți, învăluindu-l pe copilul dvs în cuvinte.
• Exersați Comunicarea Sentimentelor în legătură cu emoțiile trăite de către copilul dvs, cel
puțin de 3 ori / zi.
• Faceți ceva amuzant și drăguț pentru dumneavoastră.
• Practicați exercițiile fizice în fiecare dimineață, și exercițiile de relaxare corporală în fiecare
seară.
•

Întâlniți-vă sau contactați-vă partenerul PLH o dată pe parcursul săptămânii

7.6 ÎNCHEIERE
CERCUL COMPLIMENTELOR
Părinții se apreciază unii pe ceilalți în cadrul cercului. Fiecare părinte găsește o persoană care se află
lângă ea în acest cerc. La început, fiecare persoană îi oferă un compliment partenerului său, după
care fiecare persoană se apreciază pe ea însăși.
Încurajează participanții să mențină contactul vizual și să utilizeze numele persoanei pe care o
apreciază.
Complimentele oferite pot fi relaționate cu orice, atâta timp cât acestea sunt sincere. Părinții ar
trebui să formuleze aprecieri care sunt specifice, imediate, și formulate cu entuziasm.
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RELAXARE CORPORALĂ
Derulează o ședință de Relaxare Corporală de 3 minute la finalul acestei sesiuni.
TERMOMETRUL EMOȚIONAL
Dirijează părinții înspre termometrul –ul emoțional. Ghidează-i către descrierea emoțiilor, senzația
corporală asociată emoției, și gânduri asociate acesteia.
Spre exemplu, ”Mă simt fericită. Fericirea se află în ochii mei. Sunt fericită deoarece am reușit să
ajung la această întâlnire.”
Mulțumește-le părinților și apreciază-i pentru participarea la această sesiune!
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7.7 MEMENTO PRIN SMS
A se trimite sms în timpul săptămânii.
Memento 1: A se trimite în ziua întâlnirii.
Vă mulțumim pentru participarea dvs de azi. Ne-am bucurat foarte mult să vă vedem! Săptămâna
aceasta, principalele activități pentru acasă au scopul de a redirecționa comportamentul copilului
înainte ca acesta să se comporte într-un mod negativ. Fiți atentă, utilizați instrucțiuni pozitive, și
lăudați-vă copilul de îndată ce se comportă pozitiv! Vă mulțumim, (Numele Facilitatorilor)
Memento 2: Bună ziua! Țineți copilul în Razele Atemției Pozitive! Amintiți-vă să ignorați
comportamentul negativ atunci când redirecționați comportamentul copilului prin atragerea
atenției asupra unui alt comportament, pozitiv. Înainte de a utiliza redirecționarea, probabil v-ar
prinde bine să luați o scurtă pauză, lucru pe care îl puteți face inspirând adânc înainte de a acționa.
Avem înceredere în dumneavoastră că puteți face asta! (Numele Facilitatorilor)
Memento 3: Bună ziua! Cum este săptămâna dumneavoastră până acum? Amintiți-vă să vă apreciați
pentru munca depusă în rolul de părinte. Nu uitați că este important să aveți grijă și de dvs.!
Săptămâna aceasta încercați să vă alocați puțin timp pentru a face ceva ce vă place! (Numele
Facilitatorilor)
Memento 4: Bună ziua! Amintiți-vă că ceea ce faceți acasă este ceea ce face o diferență! Continuați
să petreceți timp unu la unu împreună cu copilul dvs, câte 5 minute/ zi. De asemenea, continuați să
fiți consistentă în ceea ce privește rutinele și regulile casei. Acestea îl ajută pe copilul dvs să se simtă
iubit și în siguranță! (Numele Facilitatorilor)
Memento 5: Bună ziua! Cum este săptămâna dvs? Ați reușit să redirecționați comportamentul
copilului dvs dinspre unul negativ spre unul pozitiv? Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să le
notați, iar în cadrul următoarei întâlniri le vom discuta împreună. Mulțumim, (Numele Facilitatorilor)
Memento 6: A se trimite cu o zi înainte de următoarea întâlnire.
Bună ziua! Vă reamintim că Sesiunea 8 a programului PLH va avea loc în (ziua și ora). Așteptăm cu
nerăbdare să vă vedem acolo! Vă rugăm nu uitați să vă aduceți ghidul. Mulțumim, (Numele
Facilitatorilor)
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SESIUNEA 8: ÎNLOCUIREA COMPORTAMENTELOR NEGATIVE DE CĂUTARE A
ATENȚIEI ȘI A COMPORTAMENTELOR DE REVENDICARE CU IGNORAREA ȘI
ALOCAREA ATENȚIEI CĂTRE UN ALT COMPORTAMENT
A învăța cum să ignore comportamentul negativ de căutare a atenției și

SCOP

comportamentele de revendicare
•

Alocați mai multă atenție acelor comportamente pe care le doriți, și mai
puțină atenție către comportamentele nedorite

•

Ignorarea comportamentelor este uneori cel mai bun răspuns la
comportamentul negativ de căutare a atenției

PIESE

DE

CONSTRUCȚIE

•

Încercați ca, înainte de a ignora comportamentul, să îl redirecționați

•

A îgnora înseamnă îndepărtarea atenției verbale și comportamentale

•

Ignorați comportamentul, însă nu copilul!

•

Alocați atenție copilului imediat după ce efectuează primul comportament
pozitiv

•

Redirecționarea funcționează cel mai bine cu copii cu vârste cuprinse între
2 și 3 ani ; Ignorarea funcționează mai bine pentru copiii care au cel puțin 4
ani

• Registru de prezență, Etichete cu nume, Flipchart, Pixuri, Hârtie, Jucării
MATERIALE

• Mâncare și băutură pentru pauză
•

PREGĂTIRE

Manualul părinților, Povești illustrate, și Formulare de Evaluare

• Afișează fișe de la întâlnirile precedente pe perete
•

Pregătește pauza

• Primește grupul, apreciază-i și mulțumește-le pentru prezență
BUN VENIT
(10 min)

• Ia o pauză
• Termometrul emoțional
• Arată progresul grupului în cadrul Casei de Sprijin
•

Exerciții fizice
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DISCUȚII

CU

PRIVIRE

LA

• Amintește-le

părinților

de

activitățile

principale

pentru

acasă

(Redirecționarea comportamentului negativ)

ACTIVITĂȚILE

• Roagă-i să împărtășească puncte forte și provocările întâmpinate

PENTRU ACASĂ

• Discutați posibile soluții la provocări, și practicați-le

(40 min)

• Întreabă despre Partenerii PLH

PAUZĂ(15 min)

LECȚIE
PRINCIPALĂ
(40 min)
IGNORAREA

•

Povești illustrate pentru ignorare – Cercul Coercitiv

•

Discuție: Ignorarea comportamentului dificil al copilului

•

Activitate: Identificarea acelor comportamente pe care le putem ignora

•

Discuție: Strategii de liniștire

•

Exercițiu de grup: Ignorarea comportamentului negativ de căutare a
atenției

•

Trecere în revistă: Sfaturi pentru a ignora

•

Utilizați Ignorarea pentru un comportament provocator identificat pe
parcursul întâlnirii

•

Înainte de a ignora, încercați să utilizați redirecționarea o dată

• Petreceți cel puțin 5 minute timp unu la unu cu copilul
• Fiți consistent cu privire la regulile casei și la rutinele existente
• Participați la cel puțin o masă împreună ca familie, și stabiliți un program
ACTIVITĂȚI
PENTRU ACASĂ

regulat de somn pentru copilul dumneavoastră
• Continuați să reduceți numărul de instrucțiuni pe care le oferiți copilului

(10 min)

dvs
• Utilizați laude și recompense pentru a încuraja comportamentele pozitive
• Utilizați cuvinte pentru a descrie sentimente și acțiuni
• Luați o pauză atunci când vă simțiți stresată sau furioasă
• Exerciții fizice și Relaxare corporală
•

Întâlniți-vă sau luați legătura cu partenerul PLH o dată pe parcursul
săptămânii
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• Reluarea subiectelor abordate și distribuirea ghidului parental
• Amintește-le părinților despre următoarea sesiune și despre activitățile
ÎNCHEIERE
(10 min)

pentru acasă
• Cercul complimentelor
• Relaxare corporală
• Termometrul emoțional
• Mulțumește-le părinților și laudă-i
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8.1 NOTE CU PRIVIRE LA SESIUNEA A 8-A
[A se citi în vederea pregătirii pentru livrarea celei de a 8-a sesiuni]
IGNORAREA COMPORTAMENTULUI NEGATIV DE CĂUTARE A ATENȚIEI
În cea de a 8-a sesiune, părinții continuă să învețe cum să utilizeze o abordare lipsită de violență
pentru a gestiona comportamentele problematice ale copiilor, prin învățarea unei modalități de a
ignora comportamentul negativ de căutare a atenției, precum și comportamentele de revendicare.
Principiul Atenției
Problemele comportamentale pot să apară ca rezultat a nevoii de atenție. Nevoia de atenție a
copilului apare timpuriu pe parcursul dezvoltării sale. Atunci când atenția nu le este alocată de bună
voie, aceștia vor depune eforturi pentru a o obține.
Atenția constituie o recompensă importantă pentru majoritatea copiilor, mai ales pentru copiii de
vârste mici. Atunci când copiii primesc atenție pentru simplul fapt că există, ori pentru faptul că au
făcut un lucru bun, acest lucru îi ajută să se simtă bine cu privire la propria persoană, și în general
vor face ceea ce li se cere.
Atunci când părinții alocă atenție comportamentelor problematice, copiii învață să repete acele
lucruri pe care părinții nu își doresc ca ei să le repete. Atunci când copiii nu primesc suficientă atenție
pozitivă pentru comportamentele pozitive din partea persoanelor importante pentru ei, aceștia vor
descoperi foarte repede alte modalități de a obține atenția dorită.
Acest lucru nu este unul pe care copiii îl planifică din timp, sau pentru care își construiesc o strategie.
Este o motivație naturală puternică pentru majoritatea oamenilor, inclusiv pentru adulți, de a se
comporta în modalități care au potențialul de a atrage atenția persoanelor importante.
Aceste comportamente se pot manifesta sub formă de plâns, solicitări, încercări ale copilului de a
se da mare, tantrumuri, și multe alte comportamente negative sau de revendicare , care crează
impresia unui copil rău.
Atunci când părinții răspund la aceste comportamente de revendicare, copiii învață că astfel de
comportamente sunt calea spre a obține așa mult dorita atenție – este ca o recompensă negativă
sau o întărire negativă a comportamentului negativ. Adesea, atunci când copiii au un comportament
de revendicare, părinții cedează în fața copilului ca soluție pentru ca acesta să înceteze. Acest lucru
este cu precădere o dificultate în spații publice.
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Spre exemplu, atunci când un copil strigă deoarece vrea o acadea atunci când se află în magazin,
părintele probabil că va încerca, inițial, să spună ”nu”, însă ulterior va ceda în fața copilului atunci
când acesta începe să creeze o scenă. Pentru părinte, acest comportament este întărit de
înlăturarea problemei.
Ca atare, copilul învață că, pentru a obține ceea ce își dorește, tot ceea ce trebuie să facă pentru a
își maximiza șansele este să crească intensitatea comportamentului de revendicare până când
părintele cedează sau ”pierde”.
Această situație o numim Cercul Coercitiv Părinte-Copil.3
Acesta este un tipar foarte comun prin care părinții trec:
•

Copilul cere ceva din partea părintelui.

•

Părintele spune ”nu”.

•

Copilul comentează sau perseverează.

•

Părintele răspunde cu mai multă hotărâre.

•

Copilul perseverează până când primește ceea ce vrea SAU

•

Părintele răspunde într-o modalitate violentă ori agresivă, sau se detașează complet din
discuție.
Copilul face

Părintele

o solicitare

refuză

Copilul
face o
solicitare

Părintele
refuză

Comportam

Copilul

Părintele se calmează și

Copilul

entul este

”explodează

încearcă să remedieze

”explode

întărit

”

lucrurile

ază”

Copil

Părintele

încetează

cedează

Copilul

Părintele

înceteaz

răspund

ă

e violent

Cercul Coercitiv

3

Cercul Coercitiv Părinte-Copil este preluat din munca lui G.R. Patterson et al and the 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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Ignorarea – O strategie de a întrerupe Cercul Coercitiv
Ignorarea căutării negative a atenției sau a comportamentelor de revendicare este o unealtă
puternică pe care părinții o pot utiliza în vederea întreruperii Cercului Coercitiv:
•

Copilul solicită ceva din partea părintelui.

•

Părintele spune ”nu”.

•

Copilul comentează sau perseverează.

•

Părintele ignoră copilul prin faptul că își retrage atenția.

•

Copilul conștientizează că nu va obține ceea ce își dorește și încetează.

•

Părintele îndrumă copilul spre comportamentul pozitiv, după care îl laudă.

Prin îndepărtarea atenției și prin faptul că nu se implică în comportamentul de revendicare,
părintele nu mai întărește acel comportament al copilului. De asemenea, copilul este încurajat să se
comporte pozitiv prin faptul că primește laude și întăriri pentru comportamentul opus celui negativ
(ex., acceptă atunci când părintele îi spune că a băut suficient suc în loc să strige că mai vrea suc,
SAU cea de a fi tăcut atunci când părintele vorbește la telefon până când acesta termină
convorbirea, în loc să facă zgomot pentru a primi atenție).

Copilul face o
solicitare

Părintele redirecționează
spre un comportament
pozitiv
Copil urmează
redirecționare
a

Părintele laudă
copilul
Copilul
continuă
comportament
ul

Copilul face o
solicitare

Părintele
refuză

Copilul învață că acel
comportament negativ
nu funcționează

Copilul
”explodează”

Părintele laudă
următorul
comportament pozitiv

Părintele
ignoră
copilul
Copilul
încetează

Întreruperea Cercului Coercitiv
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La ce anume ne referim atunci când vorbim despre ignorare?
A ignora înseamnă chiar A IGNORA: a nu vorbi despre comportamentul copilului, a lăsa impresia că
acesta nu este auzit sau observat, și a acționa de parcă nimic nu s-a întâmplat. Uneori, a ignora
înseamnă chiar a părăsi încăperea (dacă acest lucru nu este periculos pentru copil).
Acest lucru este foarte dificil pentru părinți – mai ales atunci când copilul îi enervează sau atunci
când se află într-un loc public.
Este normal sentimentul că ceva trebuie făcut pentru a întrerupe comportamentul negativ al
copilului. Părinții adesea acționează tocmai pentru a ajuta copilul să învețe.
Atunci când părinții oferă atenție unora din comportamentele negative, copiii învață o lecție greșită
din această atenție pe care o primește.
Copiii învață că, atunci când se comportă în mod negativ, vor primi atenția dorită din partea
părinților.
Ca și alternativă, părinții pot inițial încerca să redirecționeze ori să distragă atenția copilului, și să îl
laude de îndată ce un comportament pozitiv apare.
Apoi, de îndată ce comportamentul negativ încetează, părintele trebuie să îi ofere copilului atenție
și laude pentru următorul comportament pozitiv ce apare.
Ignorarea este un efort colectiv.
Dacă este posibil, părinții trebuie să se asigure că toți membrii familiei sunt de acord să ignore
comportamentele negative ale copilului. În situația în care este dificil să se ajungă la un consens cu
ceilalți membrii ai familiei, cel puțin părintele care participă la program trebuie să fie consistent cu
copilul său.
Această situație este una ideală, însă adesea copilul învață că părintele este predictibil, în ciuda
faptului că alte persoane nu fac la fel. Adesea, alți copii sunt în casă, însă și aceștia pot fi învățați să
ignore și ar trebui chiar să fie recompensați dacă își ajută fratele/sora prin faptul că îi ignoră
comportamentul problematic.
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Trebuie să existe consistență în ignorare
Dacă părinții decid să ignore copilul, atunci vor trebui să se asigure că pot persevera în această
decizie.
Uneori, părinții reușesc să ignore comportamentele negative pentru un timp, însă nu reușesc să
facă acest lucru de prea multe ori. Probabil că uneori sunt rușinați de prezența unui musafir, așa că
decid să strige la copil ori să îl amenințe cu utilizarea unei pedepse.
Atunci când părinții fac acest lucru, îi transmit copilului faptul că uneori, comportamentul lor va
genera atenție. Ca urmare, copilul va repeta acel comportament până când este recompensat din
nou. Comportamentul devine mai dificil de modificat dacă părinții nu sunt consistenți.
Acest lucru poate însemna că va fi nevoie să explicați musafirilor ceea ce se întâmplă și de ce (astfel
încât și aceștia să poată ignora problema), ori poate însemna renunțarea la musafiri pentru o
perioadă.
Este important să se sublinieze părinților faptul că majoritatea copiilor răspund mai bine la ignorare
dacă părinții îi ghidează să facă altceva, utilizând abordarea distragerii ori a redirecționării.
Părinții ar trebui măcar să le ofere copiilor posibilitatea de a se comporta într-o modalitate diferită.
Te poți întoarce oricând la Poveștile Ilustrate din Sesiunea 7, ”Introducerea unui Lucru Nou”, pentru
a le reaminti părinților care sunt Piesele de Construcție.
Adesea, este mai rău înainte de a fi mai bine!
Uneori, când părinții încep să ignore un comportament specific de căutare a atenției sau de
revendicare, acel comportament se va înrăutăți pentru o perioadă.
Spre exemplu, un copil care este obișnuit ca lucrurile să aibă loc în felul lui prin faptul că plânge sau
țipă în acest sens, ar putea să ducă comportamentul la extrem și să aibă o criză de tantrum.
Comportamentul negativ de căutare a atenției sau cel de revendicare adesea devine mai rău,
deoarece acest comportament a fost recompensat prin atenție în trecut.
După o perioadă scurtă de timp, comportamentul se va reduce, mai ales atunci când părinții îi oferă
copilului alte modalități, pozitive, pentru a obține atenție.
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Povestea Ilustrată ”Păstrarea Calmului în timpul unei Crize de Tantrum” este un bun exemplu despre
cum familiile trebuie să fie răbdătoare și să aibă încredere că ignorarea va funcționa.
Pune accent pe Atenția Pozitivă
Este foarte important să le reamintim părinților că majoritatea copiilor inițiază comportamente
negative în vederea căutării atenției deoarece aceștia nu primesc suficientă atenție pozitivă.
Dacă părinții ignoră adesea comportamentele negative, ar trebui să se întrebe cât de multă atenție
pozitivă prin laude și joacă primește copilul respectiv.
De asemenea, ar trebui să treceți în revistă importanța de a crea o fundație puternică pentru Casa
de Sprijin.

Uneori, tot ceea ce un copil are nevoie este să petreacă mai mult timp sub Razele Atenției Pozitive!
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8.2 BUN VENIT
IA O PAUZĂ
La începutul Sesiunii Opt, ar trebui să iei o pauză împreună cu părinții. Poți să faci ca aceasta să fie
una scurtă (cam un minut):
•

Închide ochii

•

Concentrează-te pe gânduri, sentimente și senzații corporale (15 secunde)

•

Concentrează-te pe respirație (30 secunde)

•

Extinde concentrarea la întregul corp și la sunete (15 secunde)

•

Deschide ochii

Acest lucru îi va ajuta pe părinți să se simtă mai confortabil în legătură cu activitatea, și îi va ajuta să
o realizeze singuri.
TERMOMETRUL EMOȚIONAL
Invită părinții să se plimbe în jurul cercului și să exprime cum se simt în această dimineață. Părinții
vor trebui să își descrie emoțiile, unde anume simt emoțiile în corp, și ce gânduri asociază acestor
emoții.
Exemplu: ”Sunt anxioasă. Pot să simt asta în umeri. Sunt îngrijorată că nu voi avea suficienți bani
pentru mâncare luna aceasta”, sau ”Sunt bucuroasă. Simt asta în piept. Voi avea un pat nou.”.
CASA DE SPRIJIN
Arată-le părinților care este progresul lor în construcția Casei de Sprijin. Acum, părinții încep prin a
se uita la modalitățile de gestionare a comportamentului dificil, continuând așadar construcția
acoperișului Casei de Sprijin.
Subliniază faptul că este necesar ca părinții să continue să întărească pereții Casei prin Timp unu la
unu cu copilul, Spune ceea ce vezi, Exprimarea sentimentelor, Laudă și Recompense. Razele Atenției
Pozitive sunt o modalitate bună de a le reaminti că direcționarea atenției pozitive către copil va
contribui la întărirea fundației, făcând astfel Casa de Sprijin mai solidă.
EXERCIȚII FIZICE
Roagă un părinte să se ofere ca voluntar în conducerea activității fizice. Oferă sprijin și încurajări, și
laudă-l pe voluntarul curajos!
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8.3 DISCUȚII PE BAZA ACTIVITĂȚILOR PENTRU ACASĂ
Facilitează discuția cu privire la activitățile pentru acasă din sesiunea precedentă, în legătură cu
Redirecționarea Comportamentului Negativ.
Uită-te peste Piesele de Construcție din sesiunea precedentă pentru a îți reaminti de principiile
utilizate în Distragerea și Redirecționarea atenției copilului dinspre comportamentele negative către
cele pozitive.
Ți-ar putea fi util să te uiți puțin peste poveștile ilustrate din sesiunea precedentă, precum și să
desfășori jocuri de rol sau activități de grup în care să utilizezi exemple de bune practici sau soluții
la orice probleme ridicate de către părinți.
A se aloca atenție următoarelor puncte cheie:
•

Au fost părinții capabili să surprindă comportamentul negativ înainte ca acesta să fie inițiat,
și să redirecționeze copilul spre un comportament pozitiv?

•

Au fost părinții capabili să utilizeze instrucțiuni pozitive în redirecționarea comportamentului
copilului?

•

Au fost părinții capabili de a își menține calmul și de a nu reacționa negativ față de copil?

•

Au utilizat părinții laude atunci când copilul a făcut un lucru pozitiv?

•

Utilizează părinții laude și recompense în vederea încurajării utilizării comportamentelor
pozitive?

Posibile întrebări pentru Discuții cu privire la Activitățile pentru Acasă din Sesiunea 8:
1. Care a fost experiența dvs atunci când ați încercat să redirecționați copilul dinspre un
comportament negativ către unul pozitiv?
2. Ați întâmpinat dificultăți în încercarea de a redirecționa comportamentul copilului? Ce
anume s-a întâmplat?
3. Cine ar dori să împărtășească o experiență pozitivă legată de timpul petrecut unu la unu cu
copilul?
4. Cum merge cu contactarea Partenerului PLH între sesiuni?
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Memento: Amintește-ți să te asiguri că fiecare participant are ocazia de a își explora experiența în
realizarea Activităților pentru Acasă:
•

Laudă-i pe acei părinți care menționează problemele ori provocările pe care le întâmpină
acasă.

•

Explorează care ar fi posibile soluții la dificultățile pe care părinții le întâmpină cu privire la
realizarea Activităților pentru Acasă.

•

Încurajează părinții să contribuie la oferirea unor modalități de a depăși dificultățile
întâmpinate.

•

Alege o strategie din soluțiile oferite de grup pe care să o practicați împreună.

•

Evaluează cât de bine a funcționat strategia, și încurajează părinții să o utilizeze și acasă.

PAUZĂ
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8.4 LECȚIE PRINCIPALĂ: IGNORAREA
POVEȘTI ILUSTRATE
Următoarele povești ilustrate vă arată modul în care părinții și copiii se pot bloca în cercul coercitiv
al conflictului părinte-copil. Prima poveste ilustrează cercul, iar cea de a doua modul în care părinții
pot întrerupe cercul prin ignorarea comportamentului de revendicare.

A ceda comportamentului de revendicare...

POVESTE ILUSTRATĂ 22 – Cedarea în fața comportamentului de revendicare
Mai vreau un Regula este că, în timpul mesei, primești
pahar de apă cu un singur pahar de apă cu gheață. Ai primit
gheață.
suficient.

Nu e corect!
Îmi trebuie!
Waaaa!

Îmi pare rău, dar nu mai poți primi,
și cu asta basta.

Dar MAI
VREAU! Dă-mi!

Nu te mai plânge!
Ți-am spus deja că nu!

Dă-i paharul acela de apă cu
gheață. Va tăcea din gură.
Ok, fie, dar doar de
data asta.

Waaaaaaaa!
Waaaaaaaa!
WAAAAAA!

Ziua următoare...
Mereu primește
ceea ce vrea.

Nu începe, te
rog!

Mai vreau un
pahar de apă
cu gheață.

Regula este că, în timpul mesei, primești
un singur pahar de apă cu gheață. Ai primit
suficient.
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Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
•

Cum ar fi putut mama să răspundă la prima întrebare a Maiei într-un mod mai eficient?

•

Care ar fi fost un răspuns mai eficient din partea mamei atunci când Maia a continuat să
ceară apă cu gheață?

•

De ce credeți că situația dintre Maia și mama sa a ieșit de sub control?

•

Cum ar fi putut mama și restul familiei să își mențină calmul în timpul crizei de tantrum a
Maiei?

•

Ce au învățat Maia și David din această experiență?

•

Ce credeți că se va întâmpla data viitoare când Maia cere mai multă apă cu gheață?
PIESE DE CONSTRUCȚIE
Oferiți atenție copilului care se comportă frumos, și nu celui care se comportă urât.
Ignorarea este un efort colectiv. Încercați să implicați fiecare membru al familiei.
Amintiți-vă că totul începe de la dumneavoastră!

Atunci când comportamentul negativ încetează, oferiți de îndată atenție pozitivă prin laude.
Ajutați-vă copilul să trăiască sub Razele Atenției Pozitive!
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POVESTE ILUSTRATĂ 23- Ignorarea comportamentului de revendicare în cadrul familiei...

Ignorarea comportamentului de revendicare în familie...

În continuare, observăm cum părinții ignoră comportamentul de revendicare al Maiei, precum și
criza ulterioară de tantrum.
Mai vreau
apă cu
gheață.

Regula este că, la masă, avem voie
un singur pahar de apă rece. Vino și
ajută-mă să aduc desertul.

Dar MAI
VREAU! Dămi!

David, te rog să îmi dai
cartofii de pe masă. Așa...ia o gură adâncă de aer.

Waaaaaaaa!
Waaaaaaaa!
WAAAAAA!

David, ce liniștit mănânci tu.

David, mă bucur să văd că
ajuți prin casă.

WAAAAAA!
WAAAAAA!
WAAAAAA!

Ok.

Este bine să văd că stai
liniștită, Maia. Uite,
mănâncă niște budincă cu
noi.

Phew!
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Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
•

Ce anume din răspunsul mamei a fost eficient?

•

Cum lucrează familia împreună pentru a o ignora pe Maia?

•

Cum îi întărește mama comportamentul pozitiv al Maiei în timpul crizei de tantrum?

•

Cum răspunde mama atunci când Maia încetează criza de tantrum?
PIESE DE CONSTRUCȚIE
Înainte de toate, încercați să redirecționați atenția copilului.
Ignorarea este un efort colectiv. Fiecare membru al familiei trebuie să participe.
Amintiți-vă să recurgeți la strategiile de liniștire atunci când ignorați o criză de tantrum.
Pregătiți-vă pentru ca răspunsul copilului să se agraveze atunci când începeți să ignorați
un comportament de revendicare specific.
Atunci când comportamentul negativ încetează, LĂUDAȚI comportamentul pozitiv de
îndată.
Ajutați-vă copilul să trăiască sub Razele Atenției Pozitive!
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DISCUȚIE – IGNORAREA COMPORTAMENTELOR NEGATIVE DE CĂUTARE A ATENȚIEI ȘI A
COMPORTAMENTELOR DE REVENDICARE
Discută cu părinții de ce ignorarea comportamentelor negative de căutare a atenției sau a
comportamentelor de revendicare ar putea fi utilă.
Următoarele întrebări ar putea fi utile:
•

Ce se întâmplă atunci când copilul dvs se comportă bine, iar dvs îi oferiți atenție?

•

Ce se întâmplă atunci când copilul dvs se comportă problematic, iar dvs îi oferiți atenție?

•

Ce credeți că ar învăța copilul dacă nu ar primi atenție atunci când afișează un comportament
dificil?

•

Cum ar putea să îi fie util copilului faptul că nu primește atenție pentru comportamentele
negative de căutare a atenției ori cele de revendicare?

Câteva motive pentru a ignora căutarea negativă de atenție și comportamentele de revendicare:
1. Copiii învață că nu vor primi atenție dacă se comportă urât.
2. Îndepărtează atenția dvs de la comportamentul negativ.
3. Atunci când ne enervăm, devenim modele negative pentru copii, iar lucrurile se pot înrăutăți.
4. Copiii învață că atunci când comportamentul lor este pozitiv, vor primi atenție.
ACTIVITATE: IDENTIFICAREA COMPORTAMENTELOR PE CARE LE PUTEM IGNORA
Este ușor să identificăm acele comportamente ale copiilor care ne displac. Totuși, este la fel de
important să le recunoaștem și pe cele opuse acestora – comportamentele pozitive - și să le
apreciem.
Amintește-le părinților de munca depusă în cadrul Sesiunilor 3-5 în vederea încurajării
comportamentelor dezirabile, cărora doresc să le crească frecvența.
Sugestii în derularea activității:
1. Fă trimitere la lista pe care părinții au realizat-o la ultima întâlnire – cu privire la
comportamentele copiilor a căror frecvență și-ar dori să o reducă.
2. Părinții identifică acele comportamente negative care ar putea fi ignorate.
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Aceste comportamente trebuie să fie negative, de căutare a atenției, sau comportamente
prin care copilul, pentru a obține ceea ce urmărește, are nevoie de un răspuns din partea
părintelui.
3. Părinții identifică acele comportamente care nu pot fi ignorate.
Acestea sunt comportamentele agresive (ex., lovit), periculoase (ex., a băga un deget în
priză) sau legate de siguranța personală (ex., a ajunge târziu acasă de la școală).
4. Acele comportamente care nu pot fi ignorate, distrase sau redirecționate, vor fi puse
deoparte pentru a fi utilizate ulterior în program (în Sesiunile 9-11).
Memento: Ar trebui să ajuți părinții să înțeleagă când anume ignorarea nu este o soluție potrivită.
Astfel de situații includ comportamentele agresive (ex., lovit), periculoase (ex., a băga un deget în
priză) sau legate de siguranța personală (ex., a ajunge târziu acasă de la școală). Strategii pentru
gestionarea acestor tipuri de comportamente vor fi discutate în sesiunile următoare.
DISCUȚIE: STRATEGII DE LINIȘTIRE PENTRU A FI UTILIZATE ATUNCI CÂND SE IGNORĂ COPILUL
Discutați diferite strategii prin care părintele își poate menține calmul atunci când ignoră un
comportament negativ sau de revendicare al copilului.
Se va crea o listă a acestor strategii pe flipchart.
Posibile strategii de liniștire.
•

Observarea sentimentelor. Numirea emoțiilor: frică, tristețe, derutare și gânduri asociate cu
acestea.

•

Simțiți emoția în corp.

•

Recunoașterea efectului pe care gândurile le au asupra comportamentului. În ciuda faptului
că este în regulă să simțim aceste emoții, nu trebuie să reacționăm la acestea într-o
modalitate negativă față de copilul nostru.

•

Inspirați adânc.

•

Poate Luați o Pauză (foarte scurtă).

•

Repetare către sine: ”Este în regulă, pot face față”.

•

Părăsiți încăperea și continuați să umblați dacă copilul vă urmează.

•

Gătiți ceva sau cântați un cântec.

•

Oferiți-vă o recompensă pentru efortul depus!
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ACTIVITATE DE GRUP - IGNORAREA COMPORTAMENTELOR NEGATIVE DE CĂUTARE A ATENȚIEI ȘI
A COMPORTAMENTELOR DE REVENDICARE
1. Roagă-i pe părinți să aleagă un comportament problematic din listă, pe care și-ar dori să îl
modifice în săptămâna care urmează.
2. Acest comportament trebuie să fie unul care poate fi ignorat!
3. Ajută părinții să identifice un comportament alternativ.
4. Părinții aleg o strategie de calmare pe care o vor utiliza pentru a își gestiona emoțiile.
5. Fiecare părinte va avea ocazia de a exersa, beneficiind de suportul întregului grup.
6. În primul exercițiu de grup, facilitatorii vor juca rolul copilului ignorat, și care apoi se
comportă frumos. Apoi, părinții pot juca rolul copilului.
Exemplu de scenariu:
•

Copilul se vaită că vrea bani pentru dulciuri.

•

Părintele îi spune că poate mânca ceva dulce după ce mănâncă cina, și îi
redirecționează atenția către altceva nou: ”vino aici și ajută-mă să pun masa.”

•

Copilul continuă să se vaite.

•

Părintele ignoră copilul și recurge la utilizarea strategiilor de liniștire

•

Copilul încetează să se vaite atunci când realizează că nu primește deloc atenție.

•

Copilul începe să se joace în liniște.

•

Părintele laudă copilul pentru că s-a jucat în liniște.

7. Discuție cu privire la experiența avută și cu privire la provocări
•

Cum a fost să vă aflați în rolul unui copil și a fi ignorat?

•

Cum a fost experiența de a ignora?

Mențiune: Fii suportiv și laudă-i pe părinți pentru implicare!
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TRECERE ÎN REVISTĂ – SFATURI PENTRU A IGNORA COMPORTAMENTELE NEGATIVE DE CĂUTARE
A ATENȚIEI ȘI COMPORTAMENTELE DE REVENDICARE
•

Cearta, țipatul, văitatul, tacasările, și uneori chiar înjuratul sunt comportamente care pot
răspunde ignorării.

•

Când începeți să ignorați, lucrurile se pot înrăutăți. Copilul dvs va încerca probabil să vă
testeze atunci când începeți să utilizați acest nou răspuns în legătură cu comportamentul
său. Fiți răbdătoare!

•

Ignorarea trebuie făcută în mod consistent, ori problema poate deveni mai gravă.

•

A ignora înseamnă a nu avea contact vizual, contact fizic, contact verbal.

•

Înainte de a ignora, este de regulă indicat să încercați să utilizați distragerea sau
redirecționarea.

•

În mod ideal, toți membrii casei ar trebui să cadă de acord cu privire la utilizarea ignorării.
Implicați-l pe partenerul dvs și pe restul familiei! Chiar dacă aceștia nu se implică, copilul va
învăța la ce să se aștepte de la dvs dacă sunteți consistentă.

•

Încercați să încurajați comportamentul opus celui problematic prin utilizarea
recompenselor.

•

Ignorarea este mai ușor de aplicat dacă ați decis exact cum vă veți comporta în timpul
acesteia.

•

Ignorarea nu funcționează pentru comportamentele periculoase, atunci când siguranța
copilului sau a altei persoane este amenințată.

•

Oferiți atenție pozitivă de îndată ce comportamentul problematic încetează!

Memento: Dacă părinții observă că ignoră permanent un comportament problematic care
persistă, 4 lucruri sunt importante:
1. Nu îi oferă copilului suficientă atenție pozitivă.
2. Nu ignoră în mod consistent comportamentul copilului.
3. Comportamentul nu este întărit de atenție, ci probabil există o altă întărire pentru acesta.
4. Copilul nu are/nu poate realiza comportamentul alternativ.
Amintiți-vă că fundația Casei de Sprijin este cea mai importantă!
Notă: Amintiți-vă că ignorarea nu se încheie până în momentul în care părinții au lăudat următorul
comportament pozitiv al copilului!
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8.5 ACTIVITĂȚI PENTRU ACASĂ
Ceea ce faceți acasă este ceea ce face diferența!
Alocă-le părinților Activități pentru Acasă. Asigură-te că fiecare părinte a identificat un singur
comportament pe care să practice ignorarea.
Notează comportamentele, astfel încât să poți verifica în timpul sesiunii 9 progresul părinților.
Asigură-te că, comportamentul negativ este susținut de căutarea atenției sau este unul de
revendicare, și că acesta poate fi ignorat!!!
Principalele Piese de Construcție sunt:
1. Încercați să redirecționați atenția copilului înainte de ignorare.
2. A ignora un comportament înseamnă a îndepărta orice atenție verbală sau fizică.
3. Lăudați copilul imediat după ce realizează un comportament pozitiv.
4. Continuați cu lauda și încurajați acele comportamente pozitive dezirabile.
Părinții trebuie să continue să întărească fundația Casei de Sprijin (ex., petrecere timp unu la unu cu
copilul, exprimarea sentimentelor și a lucrurilor observate, aprecierea copiilor, utilizarea
recompenselor simple, și întâlnirea cu partenerii PLH).
Distribuie ghidul părintelui și arată-le părinților unde trebuie să completeze activitățile pentru acasă.
Noi Activități pentru Acasă
•

Exersați ignorarea comportamentului negativ identificat azi.
Mai întâi, încercați să redirecționați atenția copilului către un comportament pozitiv.
Amintiți-vă de strategia de calmare.
Lucrați cu UN SINGUR COMPORTAMENT PROBLEMATIC săptămâna aceasta. Puteți face
ceea ce făceați în mod obișnuit cu celălalte comportamente. Altfel, va fi prea solicitant
pentru copilul dvs.

•

Exersați Luarea unei Pauze oricând sunteți stresată sau furioasă.
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Activități pentru acasă în desfășurare:
• Continuați să petreceți cel puțin 5 minute timp unu la unu cu copilul dvs
• Continuați să fiți consistentă cu privire la regulile casei și la rutinele existente
• Încercați să aveți cel puțin o masă împreună ca familie pe parcursul săptămânii
• Încercați să creați o rutină în programul de somn al copilului: spălarea corpului, perierea
dinților, îmbrăcarea pijamalei, timp pentru o poveste, somn.
• Continuați să reduceți numărul de instrucțiuni pe care le oferiți copilului, și asigurați-vă că
aceste instrucțiuni sunt specifice, pozitive și realiste.
• Continuați în a utiliza laude și recompense simple atât cu copilul, însă și cu dvs și restul
membrilor familiei dvs!
• Continuați să Spuneți ceea ce vedeți, învăluindu-l pe copilul dvs în cuvinte.
• Exersați Exprimarea Sentimentelor în legătură cu emoțiile trăite de către copilul dvs, cel puțin
de 3 ori / zi.
• Faceți ceva amuzant și drăguț pentru dumneavoastră.
• Practicați exercițiile fizice în fiecare dimineață, și exercițiile de relaxare corporală în fiecare
seară.
• Întâlniți-vă sau contactați-vă partenerul PLH o dată pe parcursul săptămânii
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8.6 ÎNCHEIERE
CERCUL COMPLIMENTELOR
Părinții se apreciază unii pe ceilalți în cadrul cercului. Fiecare părinte găsește o persoană care se află
lângă ea în acest cerc. La început, fiecare persoană îi oferă un compliment partenerului său, după
care fiecare persoană se apreciază pe ea însăși.
Încurajează participanții să mențină contactul vizual și să utilizeze numele persoanei pe care o
apreciază.
Complimentele oferite pot fi relaționate cu orice, atâta timp cât acestea sunt sincere. Părinții ar
trebui să formuleze aprecieri care sunt specifice, imediate, și formulate cu entuziasm.
RELAXARE CORPORALĂ
Derulează o ședință de Relaxare Corporală de 3 minute la finalul acestei sesiuni.
TERMOMETRUL EMOȚIONAL
Dirijează părinții înspre termometrul emoțional. Ghidează-i către descrierea emoțiilor, senzația
corporală asociată emoției, și gânduri asociate acesteia.
Spre exemplu, ”Mă simt fericită. Fericirea se află în ochii mei. Sunt fericită deoarece am reușit să
ajung la această întâlnire.”
Mulțumește-le părinților și apreciază-i pentru participarea la această sesiune!
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8.7 MEMENTO PRIN SMS
A se trimite sms în timpul săptămânii.
Memento 1: A se trimite în ziua întâlnirii.
Vă mulțumim pentru participarea dvs de azi. Ne-am bucurat foarte mult să vă vedem! Vă rugăm să
utilizați strategia ignorării cu UN SINGUR comportament, cel pe care l-ați identificat azi. Amintiți-vă
care este strategia dvs de liniștire, și lăudați-vă copilul de îndată ce se comportă pozitiv! Vă
mulțumim, (Numele Facilitatorilor)
Memento 2: Bună ziua! Comportamentul copilului dvs s-ar putea înrăutăți atunci când începeți să îl
ignorați. Copilul dvs s-ar putea să încerce să vă testeze atunci când primește această nouă reacție.
Fiți consistentă și răbdătoare. Odată ce copilul învață că acel comportament nu îi va aduce atenția
dorită, va înceta să îl mai utilizeze. Este nevoie de timp și răbdare, înse avem încredere că veți reuși!
Mulțumim, (Numele Facilitatorilor)
Memento 3: Bună ziua! Cum este săptămâna dumneavoastră până acum? Vă mulțumim pentru
munca depusă în rolul de părinte. Luați o pauză pentru a arăta recunoștință față de dvs și față de
angajamentul de care dați dovadă în construirea unei Case de Sprijin puternice pentru copilul dvs.
Apoi, recompensați-vă făcând ceva plăcut! (Numele Facilitatorilor)
Memento 4: Bună ziua! Amintiți-vă că ceea ce faceți acasă este ceea ce face o diferență! Continuați
să petreceți timp unu la unu împreună cu copilul dvs, câte 5 minute/ zi. De asemenea, continuați să
fiți consistentă în ceea ce privește rutinele și regulile casei. Acestea îl ajută pe copilul dvs să se simtă
iubit și în siguranță! (Numele Facilitatorilor)
Memento 5: Bună ziua! Cum este săptămâna dvs? Ați reușit să ignorați acel comportament pe care
l-ați ales în timpul întâlnirii noastre? Cum a fost această experiență pentru dvs? Dacă întâmpinați
probleme, vă rugăm să le notați, iar în cadrul următoarei întâlniri le vom discuta împreună.
Mulțumim, (Numele Facilitatorilor)
Memento 6: A se trimite cu o zi înainte de următoarea întâlnire.
Bună ziua! Vă reamintim că Sesiunea 9 a programului PLH va avea loc în (ziua și ora). Așteptăm cu
nerăbdare să vă vedem acolo! Vă rugăm să vă amintiți să aduceți ghidul cu dvs. Mulțumim, (Numele
Facilitatorilor)
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SESIUNEA 9: UTILIZAREA CONSECINȚELOR ÎN SPRIJINUL COMPLIANȚEI
A îi ajuta pe părinți să utilizeze consecințele într-o manieră eficientă,
SCOP

astfel încât să îi ajute pe copii să se conformeze instrucțiunilor și regulilor
casei
•

PIESE

DE

CONSTRUCȚIE

Consecințele trebuie să fie specifice, realiste, și aplicate cât mai
repede posibil

•

Oferiți-i copilului o alegere înainte de a îi aplica consecința

•

Atunci când aplicați o consecință comportamentului copilului,
trebuie să mergeți până la capăt în aplicarea acesteia

• Registru de prezență, Ecusoane cu nume, Flipchart
MATERIALE

• Ceai, sandwich-uri, fruste
•

PREGĂTIRE

Manualul părinților, Povești illustrate, și Formulare de Evaluare

• Afișează fișe de la întâlnirile precedente pe perete
•

Pregătește pauza

• Primește grupul, apreciază-i pe părinți și mulțumește-le pentru
prezență
BUN VENIT

• Ia o pauză

(10 min)

• Termometrul emoțional
• Arată progresul grupului în cadrul Casei de Sprijin
•

Exerciții fizice

• Amintește-le părinților de activitățile principale pentru acasă
DISCUȚII CU PRIVIRE

(Ignorarea comportamentelor negative de căutare a atenției și a

LA

Comportamentelor de Revendicare)

ACTIVITĂȚILE

PENTRU ACASĂ (40

• Roagă-i să împărtășească puncte forte și provocările întâmpinate

min)

• Discutați posibile soluții la provocări, și practicați-le
•

Întreabă despre Parteneri PLH
PAUZĂ(10 min)

LECȚIE
(45 min)

PRINCIPALĂ

•

Discuție: Când anume nu va funcționa Redirecționarea sau
Ignorarea?

•

Poveste Ilustrată și Activitate de Grup 1: Introducerea consecințelor
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UTILIZAREA
CONSECINȚELOR

ÎN

SPRIJINUL

•

Discuție: Utilizarea consecințelor cu copiii

•

Activitate: Consecințe pentru nerespectarea instrucțiunilor

•

Poveste Ilustrată și Activitate de Grup 2: Oferirea unei alegeri între

COMPLIANȚEI

a asculta ori a primi o consecință atunci când copilul nu urmează
instrucțiunile
•

Poveste Ilustrată și Activitate de Grup 3: Aplicarea unei consecințe
atunci când copilul refuză să urmeze instrucțiunile primite

•

Poveste Ilustrată și Activitate de Grup 4: Combinarea Consecințelor
cu Ignorarea atunci când copilul manifestă o criză de tantrum în
urma aplicării consecințelor

•

Poveste Ilustrată și Activitate de Grup 5: Introducerea unei
Consecințe pentru un comportament al copilului dvs

•

Activitate: Identificarea comportamentelor și a consecințelor
asociate lor

•

Trecere în revistă: Sfaturi pentru consecințe

• Discutați cu copilul dvs despre o consecință a încălcării uneia din
regulile casei
• Utilizați consecințele atunci când copilul nu cooperează în cazul
unei instrucțiuni sau reguli a casei – înainte de aplicarea consecinței,
oferiți-i copilului șansa de a asculta!
• Petreceți cel puțin 5 minute timp unu la unu cu copilul dvs
ACTIVITĂȚI
ACASĂ
(10 min)

PENTRU

• Dacă este nevoie, utilizați ignorarea pentru un comportament
problematic adițional
• Atunci când decideți să ignorați copilul, folosiți-vă propriile strategii
de liniștire
• Redirecționați comportamentul copilului înainte de a utiliza
ignorarea
• Fiți consistentă cu privire la regulile casei și la rutinele existente
• Participați la cel puțin o masă împreună ca familie, și stabiliți un
program regulat de somn pentru copilul dumneavoastră

228

• Continuați să reduceți numărul de instrucțiuni pe care le oferiți
copilului dvs, și faceți-le cât mai pozitive, specifice și realiste
• Utilizați laude și recompense pentru a încuraja comportamentele
pozitive
• Utilizați cuvinte pentru a descrie sentimente și acțiuni
• Luați o pauză atunci când vă simțiți stresată sau furioasă
• Exerciții fizice și Relaxare corporală
• Faceți ceva plăcut pentru dvs
• Întâlniți-vă sau luați legătura cu partenerul PLH o dată pe parcursul
săptămânii
• Reluarea subiectelor abordate
• Amintește-le părinților despre următoarea sesiune și despre
ÎNCHEIERE
(10 min)

activitățile pentru acasă
• Cercul complimentelor
• Relaxare corporală
• Termometrul emoțional
•

Mulțumește-le părinților și laudă-i
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9.1 NOTE CU PRIVIRE LA SESIUNEA A 9-A
[A se citi în vederea pregătirii pentru livrarea celei de a 9-a sesiuni]
În cadrul celei de a 9-a sesiuni, părinții învață să utilizeze consecințele ca o strategie eficientă de
gestionare a comportamentului copiilor.
Această sesiune pornește de la abilitățile învățate în cadrul Sesiunilor Șapte și Opt, unde părinții au
învățat să Redirecționeze comportamentele negative spre comportamente pozitive, și să Ignore
comportamentele negative de căutare a atenției și cele de revendicare.
Este important să conttinui să subliniezi care sunt principalele piese de construcție pentru aceste
abilități, și să le reamintești părinților să se focalizeze pe pereții Casei, astfel încât să țină copiii sub
Razele Atenției Pozitive.
Cu cât mai mult reușesc părinții să evite comportamentele dificile prin sprijinul comportamentelor
pozitive opuse, cu atât mai puțin probabil va fi ca ei să aibă nevoia de a utiliza consecințele.
Este foarte important să te asiguri că părinții ignoră doar acele comportamente care ar trebui să fie
ignorate (spre exemplu, văitatul sau crizele de tantrum și nu rănirea fraților sau ajunsul acasă la ore
târzii).
Ar trebui să te uiți puțin peste lista comportamentelor problematice creată de către părinți în cadrul
ultimei întâlniri, astfel încât să poată spune care practici parentale funcționează pentru care din
acele comportamente.
UTILIZAREA CONSECINȚELOR ÎN SPRIJINUL COMPLIANȚEI
Uneori, Redirecționarea sau Ignorarea ori nu funcționează, ori nu sunt potrivite pentru a gestiona
comportamentul copilului.
Spre exemplu, părinții nu pot ignora copilul atunci când acesta face ceva periculos ori după ce
comportamentul deja a avut loc, cum ar fi faptul că se joacă în stradă după lăsarea întunericului sau
că distruge o jucărie.
De asemenea, uneori copilul nu va răspunde sau nu se va conforma instrucțiunilor pozitive pe care
părintele le utilizează în redirecționarea comportamentului.
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Evitarea problemei
Este important de subliniat faptul că primul lucru pe care părinții îl pot face este să evite problema.
Părinții îi pot oferi copilului alegerea de a urma cerința primită înainte de a aplica o consecință. Acest
lucru îi va oferi copilului ocazia de a își modifica comportamentul și să evite consecința.
Părinții ar trebui să utilizeze multe laude atunci când copiii urmează instrucțiunile primite, astfel
încât să încurajeze acest comportament.
De asemenea, atunci când copilul persistă într-un anumit comportament problematic, cum ar fi
rănirea unui frate în timpul băii chiar după ce a primit instrucțiunea clară de a se comporta frumos,
părinții pot încerca să stabilească ore separate pentru baie.
Părinții ar trebui să recompenseze și să laude copilul chiar și atunci când se comportă frumos cu
frații.
Consecințe pentru instrucțiuni și reguli ale casei.
Consecințele sunt mai eficiente atunci când sunt utilizate pentru a sprijini reguli sau instrucțiuni care
au fost anterior discutate împreună cu copilul. Acestea ar trebui să fie în strânsă legătură cu
instrucțiunea și cu regula (ex. Nu se joacă cu jucăriile după cină atunci când a primit instrucțiunea
de a pune jucăriile la loc), și întărite cât mai repede posibil.
Spre exemplu, o consecință pentru refuzul de a veni în casă atunci când i se solicită acest lucru ar
putea fi interzicerea de a se juca afară timp de 30 de minute în acea zi sau ziua următoare. Ca
urmare, copilul învață că acel comportament nu este unul acceptat, și că va atrage cu sine o
consecință.
Consecințele ar trebui să fie realiste!
Părinții trebuie să fie capabili de a întări consecințele. Este de asemenea important ca părinții să fie
consistenți cu privire la modul în care utilizează consecințele în sprijinul comportamentelor pozitive
ale copilului.
Dacă părinții nu duc consecințele până la capăt ori nu sunt consistenți în aplicarea lor, copiii nu vor
învăța să își asume responsabilitatea pentru comportamentul lor.
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Consecințe naturale și logice.
Consecințele naturale nu necesită interferența părinților. Acestea rezultă natural din
comportamentul copilului. Spre exemplu:
”Dacă vei rupe jucăria, nu vei mai avea cu ce să te joci, deoarece nu avem bani pentru a
cumpăra o altă jucărie.”
”Dacă nu îmbraci o geacă, ai să te uzi, deoarece afară plouă.”
Consecințele logice apar ca urmare a unui comportament specific, precum noncomplianța. Spre
exemplu:
”Dacă nu ajuți la strângerea mesei, nu vei putea să te joci după cină.”
”Dacă ajungi acasă după ce se întunecă, nu te vei putea juca mâine cu prietenii tăi.”
Consecințele sunt utile în a îi învăța pe copii despre independență, luare de decizii, și
responsabilitate.
Consecințele nu sunt pedepse. Mai degrabă, părinților le-ar fi util să se gândească la acestea ca la
oportunitatăți de învățare pentru copiii lor, din care aceștia învață că acțiunile lor vor avea un impact
asupra lor și asupra celorlalți.
Consecințele îi pregătesc pe copii să își asume responsabilitatea pentru acțiuni și decizii proprii.
A îi învăța pe copii despre consecințe este un pas important pentru pregătirea lor pentru viața în
afara familiei atunci când vor crește.
Subliniază Razele Atenției Pozitive!!!
Amintește-le părinților să ofere multă atenție pozitivă comportamentelor pozitive, astfel încât să
reducă probabilitatea apariției nevoii de a utiliza Ignorarea și Consecințele pentru comportamentele
negative.
MEMENTO! Atunci când vrei să îi transmiți cuiva ceva, gândește-te mai degrabă la întrebarea pe
care ai putea să i-o adresezi. Este un proces colaborativ!
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9.2 BUN VENIT
IA O PAUZĂ
La începutul Sesiunii Nouă, ar trebui să iei o pauză împreună cu părinții. Poți să faci ca aceasta să fie
una scurtă (cam un minut):
•

Închide ochii

•

Concentrează-te pe gânduri, sentimente și senzații corporale (15 secunde)

•

Concentrează-te pe respirație (30 secunde)

•

Extinde concentrarea la întregul corp și la sunete (15 secunde)

•

Deschide ochii

Acest lucru îi va ajuta pe părinți să se simtă mai confortabil în legătură cu activitatea, și îi va ajuta să
o realizeze singuri.
TERMOMETRUL EMOȚIONAL
Invită părinții să se plimbe în jurul cercului și să exprime cum se simt în această dimineață. Părinții
vor trebui să își descrie emoțiile, unde anume simt emoțiile în corp, și ce gânduri asociază acestor
emoții.
Exemplu: ”Sunt anxioasă. Pot să simt asta în umeri. Sunt îngrijorată că nu voi avea suficienți bani
pentru mâncare luna aceasta”, sau ”Sunt bucuroasă. Simt asta în piept. Voi avea un pat nou.”.
CASA DE SPRIJIN
Arată-le părinților care este progresul lor în construcția Casei de Sprijin. Părinții continuă să învețe
noi strategii de gestionare a comportamentului dificil, continuând așadar construcția acoperișului
Casei de Sprijin. Subliniază faptul că este necesar ca părinții să continue să întărească pereții Casei
prin Timp unu la unu cu copilul, Spune ceea ce vezi, Exprimarea sentimentelor, Laudă și
Recompense.
Razele Atenției Pozitive sunt o modalitate bună de a le reaminti că direcționarea atenției pozitive
către copil va contribui la întărirea fundației, făcând astfel Casa de Sprijin mai solidă.
EXERCIȚII FIZICE
Roagă un părinte să se ofere ca voluntar în conducerea activității fizice. Oferă sprijin și încurajări, și
laudă-l pe voluntarul curajos!
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9.3 DISCUȚII PE BAZA ACTIVITĂȚILOR PENTRU ACASĂ
Facilitează discuția cu privire la activitățile pentru acasă din sesiunea precedentă, în legătură cu
Distragerea, Redirecționarea și Ignorarea.
Uită-te peste Sugestii pentru a ignora comportamentul și Sugestii pentru păstrarea calmului din
sesiunea precedentă pentru a îți reaminti de Piesele de Construcție în gestionarea
comportamentului negativ de căutare a atenției.
Aspectul cel mai provocator va fi de a vedea dacă părinții au selectat un comportament care va
funcționa prin ignorare. Ți-ar putea fi util să te uiți puțin peste poveștile ilustrate din sesiunea
precedentă, precum și să desfășori jocuri de rol sau activități de grup.
A se aloca atenție următoarelor aspecte:
•

Au ales părinții un singur comportament pentru a fi ignorat?

•

Au ales părinții un comportament pentru care ignorarea funcționează? (ex. Văitat, plâns,
crize de tantrum, ori orice alt comportament de căutare a atenției sau de revendicare)

•

Au încercat părinții să redirecționeze comportamentul sau să distragă copilul înainte de a
utiliza ignorarea?

•

Petrec părinții suficient de mult timp sprijinind comportamentele pozitive opuse prin laude
și recompense?

•

Au luat părinții o pauză atunci când au utilizat ignorarea?

•

Are nevoie cineva de suport suplimentar? Poate vei vrea să derulezi un joc de rol sau chiar o
vizită la domiciliu în vederea oferirii sprijinului suplimentar.

Posibile întrebări pentru Discuții cu privire la Activitățile pentru Acasă din Sesiunea 9:
1. Care este comportamentul pe care ați decis să îl ignorați? (Notă pentru facilitator: Ar trebui
să regăsești acel comportament în notițele de la sesiunea anterioară)
2. Cât a fost de greu să ignorați comportamentul copilului atunci când acesta se comporta în
mod neplăcut?
3. Care sunt câteva probleme pe care le-ați întâmpinat?
4. Ați reușit să lăudați comportamentul pozitiv opus? Care a fost acesta?
5. Cum ați reușit să vă gestionați propriile emoții? Ați reușit să vă păstrați calmul?
6. Dorește cineva să împărtășească o experiență pe care a avut-o atunci când s-a jucat, a lăudat,
recompensat sau i-a oferit instrucțiuni copilului?
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Memento: În timpul discuției cu privire la activitățile pentru acasă, trebuie să te asiguri că părinții
fac referire la UN SINGUR COMPORTAMENT pe care l-au ignorat. Uneori, părinții țintesc către un
comportament pe care nu îl pot ignora (ex. Comportamente periculoase sau agresive care au nevoie
de Liniștire, sau comportamente care necesită consecințe).
Amintește-le părinților că Ignorarea se utilizează doar comportamentelor negative de căutare a
atenției sau celor de revendicare.
PAUZĂ
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9.4 LECȚIE PRINCIPALĂ: UTILIZAREA CONSECINȚELOR ÎN SPRIJINUL COMPLIANȚEI
DISCUȚIE: CÂND ANUME NU VA FUNCȚIONA REDIRECȚIONAREA SAU IGNORAREA?
1. Reia lista comportamentelor negative pe care părinții doresc să le modifice.
2. Roagă-i pe părinți să identifice comportamente specifice pentru care redirecționarea sau
ignorarea nu sunt potrivite, sau nu vor funcționa.
3. Posibile întrebări: Care comportamente nu sunt potrivite pentru redirecționare sau
ignorare?
4. Ceea ce cauți se încadrează în una din următoarele categorii:
a. Comportamente care au nevoie de o consecință asociată. Exemple: nerespectarea
instrucțiunilor sau a regulilor casei care nu pot fi ignorate, precum a ajunge acasă târziu
b. Comportamente agresive sau dăunătoare, unde Liniștirea copilului ar putea fi utilă (vezi
sesiunea 10). Exemple: lovitul, distrugerea obiectelor, joacă agresivă.
5. Nu uita să iei în considerare vârsta copilului. Spre exemplu, un copil de 2 ani care îl lovește
pe părinte în picior deoarece nu i se dă un biscuite poate fi ignorat.
6. Pe de altă parte, părintele nu poate ignora un copil mai în vârstă (ex. 4 ani sau mai mult) care
îl lovește deoarece nu I se permite să facă un lucru pe care dorește să îl facă, mai ales dacă
deja există o regulă a casei cu privire la comportamentele agresive.
7. Explică-le părinților că, pe parcursul acestei întâlniri, vor învăța cum să aplice consecințe
pentru astfel de comportamente.
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POVEȘTI ILUSTRATE
Următoarele povești ilustrate vor fi utile pentru ca părinții să exerseze modalități eficiente de a
utiliza consecințele în sprijinul cooperării. Fiecare poveste este urmată de o activitate de grup, care
susține întărirea acestor abilități. Cu excepția ultimului exercițiu, toate pot fi exersate de către un
grup de părinți, cu sprijinul celorlalți membrii ai grupului.
POVESTE ILUSTRATĂ 24 – Introducerea consecințelor...
Această poveste introduce utilizarea consecințelor, și modul în care părinții ar trebui să evite
necesitatea utilizării lor în primă instanță. Ajută-i pe părinți să identifice modalități în care mama ar
fi putut evita nevoia utilizării unei consecințe cu Ema. Organizează o activitate de grup pornind de
la una din sugestiile părinților.

Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
•

Cum ar fi putut mama Emei să evite această situație?

•

Dacă Ema are dificultăți în ceea ce privește coordonarea, ce ar putea face mama ei?

•

Ce s-ar fi putut întâmpla dacă mama Emei nu i-ar fi luat creioanele?

•

Dacă Ema are 4 ani, pentru cât timp îi luați creioanele?

237

PIESE DE CONSTRUCȚIE
Încercați să evitați consecințele prin facilitarea urmării instrucțiunilor de către copilul dvs.
Exprimați clar care este comportamentul, și care este consecința asociată acestuia.
Atunci când este posibil, oferiți-i copilului alegerea / oportunitatea de a se conforma cerinței
înainte de a utiliza consecințele.
Desfășoară o activitate de grup pornind de la una din soluțiile oferite de grup pentru a evita
consecințele.
DISCUȚIE: UTILIZAREA CONSECINȚELOR CU COPIII
Inițiază o discuție cu privire la motivele pentru care utilizarea consecințelor le-ar putea fi utilă
părinților în gestionarea unui anumit comportament dificil.
Următoarele întrebări ar putea fi utile:
•

De ce credeți că oferirea unei consecințe i-ar putea fi de folos copilului?

•

Ce anume ar putea învăța copilul din faptul că îi este dată o alegere fie de a urma o regulă,
fie de a avea o consecință?

•

Notează ideile părinților pe flipchart!

ACTIVITATE DE GRUP #1 – CONSECINȚE PENTRU NERESPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR
Această activitate îi ajută pe părinți să identifice consecințe potrivite pentru situații în care copilul
nu urmează instrucțiuni specifice.
1. Întreabă-i pe părinți dacă există anumite instrucțiuni specifice pentru care întâmpină
dificultăți atunci când încearcă să îl facă pe copil să le urmeze.
2. Asigură-te că instrucțiunile sunt Specifice, Pozitive, și Realiste!
3. Notează instrucțiunile pe o jumătate de foaie pe flipchart (împărțire pe verticală a foii).
4. Roagă-i pe părinți să sugereze posibile consecințe pentru fiecare instrucțiune, în cazul în care
copilul nu o urmează.
5. Aceste consecințe trebuie să fie, de asemenea, Specifice și Realiste.
6. Ajută-i pe părinți să identifice consecințe care sunt în legătură cu instrucțiunile.
7. Notează consecințele sugerate pe cealaltă jumătate de foaie.
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POVESTE ILUSTRATĂ 25 – Oferirea alegerii de a se conforma cerinței/regulii sau de a primi
consecința, atunci când copilul refuză să urmeze o instrucțiune...
Următoarea poveste ilustrează modul în care un părinte îi poate oferi copilului alegerea de a urma
instrucțiunea sau de a primi consecința, în situația în care acesta refuză să urmeze o instrucțiune,
astfel încât să încurajeze complianța copilului.
5 minute mai târziu...
Te joci așa de frumos, Maia.
În 5 minute va trebui să
strângi jucăriile și să te speli
pe mâini pentru cină.

Fie vei strânge jucăriile
acum, fie nu vei avea voie
să te joci cu ele după masă.

Maia, este timpul să strângi
jucăriile și să te speli pe mâini
pentru cină.
Nu!

Îți mulțumesc că ai strâns
jucăriile, Maia, chiar dacă
nu e plăcut să te oprești din
joacă.

Apreciez faptul că te-ai spălat
pe mâini înainte de masă. După
ce mâncăm, haide să ne jucăm
de-a carnavalul!
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Întrebări pentru Povestea Ilustrată:
•

Cum și-ar putea îmbunătăți bunica Maiei felul în care oferă instrucțiunile?

•

Care sunt opțiunile pe care bunica i le oferă Maiei atunci când aceasta refuză să își aranjeze
jucăriile?

•

Este consecința una potrivită în relație cu comportamentul Maiei? De ce?

•

Ce anume face bunica pentru a accepta că aranjarea jucăriilor este o sarcină dificilă pentru
Maia?
PIESE DE CONSTRUCȚIE
Urmați toate Piesele de Construcție pentru a da instrucțiuni clare și specifice.
Oferiți o alegere: ”Dacă nu faci acum, nu te vei juca după cină.”
Permiteți-i copilului să aleagă între a asculta sau nu după ce i-ați oferit o consecință
posibilă.

ACTIVITATE DE GRUP #2 – OFERIREA ALEGERII DE A SE CONFORMA CERINȚEI/REGULII SAU DE A
PRIMI CONSECINȚA ATUNCI CÂND COPILUL NU VREA SĂ URMEZE INSTRUCȚIUNILE PRIMITE
1. Părintele oferă o instrucțiune (ex. ”te rog să pui jucăriile în cutie.”)
2. Copilul spune ”Nu”, sau nu răspunde deloc.
3. Părintele îi oferă copilului alegerea de a urma instrucțiunea sau de a primi o consecință.
4. Ajută-i pe părinți să aleagă consecințe potrivite înainte de a începe exercițiul. Consecința
trebuie să fie legată de comportament (ex. „Pune-ți jucăriile în cutie sau nu te vei mai juca
cu ele după cină”).
5. După prezentarea alegerii, copilul urmează instrucțiunile.
6. Părintele laudă copilul pentru urmarea instrucțiunilor.
7. Discuție cu privire la experiența de a fi în rolul de părinte sau copil.
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POVESTE ILUSTRATĂ 27 – Utilizarea unei consecințe atunci când copilul refuză să urmeze
instrucțiuni...
Următoarea poveste arată modul în care un părinte poate utiliza consecințele atunci când copilul
continuă să refuze urmarea instrucțiunilor
5 minute mai târziu...
Te joci așa de frumos,
Maia. În 5 minute
va trebui să strângi
jucăriile.

Este timpul să strângi
jucăriile, Maia.

Nu!

Fie vei strânge jucăriile
acum, fie nu vei avea voie să
te joci cu ele după masă.

Pentru că nu ai ascultat,
Maia, nu te vei mai juca
cu jucăriile după masă.

Acum vino să
te speli pe
mâini.

Nu! Nu vreau!

Îți mulțumesc că
te-ai spălat pe
mâini, Maia.

Întrebări pentru povestea ilustrată:
•

De ce este important ca bunica să aplice consecința?
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PIESE DE CONSTRUCȚIE
Repetați instrucțiunile, de data aceasta însoțite de alegerea de a se conforma sau de a
primi o consecință.
Spuneți aceleași cuvinte, vorbind lent și ferm. Asigurați-vă că copilul este atent.
Lăudați copilul pentru urmarea instrucțiunilor – chiar dacă el nu este mulțumit de acest
lucru.
Dacă trebuie să aplicați consecința, aceasta este în locul urmării instrucțiunilor.

ACTIVITATE DE GRUP #3 – APLICAREA UNEI CONSECINȚE ATUNCI CÂND COPILUL REFUZĂ SĂ
URMEZE INSTRUCȚIUNILE
Acest exercițiu este pentru situația în care copilului i se aplică o consecință deoarece a refuzat să
urmeze instrucțiunile chiar și după ce i s-a oferit pozibilitatea de a alege între a se supune/a asculta
sau a primi consecința prezentată de către părinte.
1. Părintele oferă o instrucțiune (ex. ”te rog să pui jucăriile în cutie.”)
2. Copilul spune ”Nu”, sau nu răspunde deloc.
3. Părintele repetă instrucțiunea, folosind aceleași cuvinte, vorbind rar, pe un ton ferm dar cald,
adăugând: „Pune-ți jucăriile în cutie sau nu te vei mai juca cu ele după cină”.
4. Copilul refuză să urmeze instrucțiunile.
5. Părintele așteaptă timp de 5 secunde. Copilul refuză în continuare să urmeze instrucțiunile.
6. Părintele spune: ”Nu ai voie să te joci cu jucăriile după cină.”
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POVESTE ILUSTRATĂ 27- Combinarea Consecințelor cu Ignorarea...
În această ilustrare, observăm un copil care refuză să urmeze instrucțiunile, iar atunci când
consecința îi este aplicată, acesta reacționează printr-o criză de tantrum. Această poveste este una
importantă, deoarece mulți copii vor continua să reziste în fața părinților, și se vor comporta întrun mod cât mai sfidător. Fiecare pas din această poveste ar trebui să fie parcurs încet, după care să
se deruleze o activitate de grup, astfel încât părinții să înțeleagă fiecare etapă.
David, te rog să îți strângi
farfuria după ce termini de
mâncat.

Dar nu e corect!
Maia nu trebuie
să strângă după
ce mănâncă, și ea
e fată!

Maia, este timpul să te
pregătești de culcare.
Vino cu mine.

David, fie strângi vasele acum,
fie nu vei avea voie să te joci cu
jucăriile tale în seara aceasta.

Nu vreau să strâng
farfuriile! Vreau să
mă joc cu mașinuța
nouă.

Dar nu este
corect!

Regula este că trebuie să
strângi după ce mănânci,
iar apoi te poți juca cu
jucăriile tale.

Pentru că nu ai ascultat, nu te
vei mai juca în seara aceasta. Te
rog să te pregătești de culcare.

Mă bucur să văd că te-ai pregătit
pentru somn de unul singur!
Dar nu e
corect.

Acum mă
pot juca cu
mașinuța?

Waaah!

Te vei putea juca
mâine. Acum este
ora de culcare.
Haide, dragul
meu, am să îți
spun povestea ta
preferată.
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Întrebări pentru povestea ilustrată:
•

Care este alegerea pe care mama i-o oferă lui David atunci când acesta refuză să strângă
vasele?

•

Este consecința una potrivită în raport cu comportamentul lui David? De ce?

•

Ce face mama pentru a își menține calmul atunci când David manifestă o criză de
tantrum?

•

Ar trebui ca mama să îi permită lui David să se joace cu jucăriile după ce este pregătit de
culcare?
PIESE DE CONSTRUCȚIE
Păstrați-vă calmul atunci când copilul refuză să urmeze o instrucțiune.
Atunci când îi oferiți copilului o consecință, trebuie să o duceți până la capăt.
Utilizați aceleași abilități pentru a gestiona văitatul și crizele de tantrum, prin ignorarea
copilului.

ACTIVITATE DE GRUP #4 – CÂND COPILUL PRIMEȘTE O CONSECINȚĂ
1. Tu sau co-facilitatorul ar trebui să jucați rolul copilului în cadrul acestui exercițiu, și nu
părintele.
2. Celălalt facilitator îi va oferi mult sprijin părintelui.
3. Roagă-i pe părinți să aleagă o instrucțiune de pe flipchart.
a. Copilul refuză să urmeze instrucțiuni
b. Părintele îi oferă copilului o alegere, ”Urmează instrucțiunea sau acceptă o consecință.”
c. Copilul spune „Nu”
d. Părintele aplică consecința.
e. Copilul are o criză de tantrum. Părintele ignoră.
4. Părintele trebuie să aplice consecința indiferent de ceea ce face copilul în continuare.
5. Amintește-le părinților să se folosească de strategiile de liniștire.
6. Oferă atenție pozitivă atunci când criza încetează.

244

POVESTE ILUSTRATĂ 28- Consecințe pentru nerespectarea regulilor...
Următoarea poveste ilustrează modul în care părinții pot utiliza consecințele pentru a îi învăța
pe copii să respecte regulile casei. Părinții pot introduce consecințe pentru nerespectarea unei
reguli și înainte ca nerespectarea să aibă loc.

Întrebări pentru povestea ilustrată:
•

De ce este consecința mamei una eficientă și realistă?

•

De ce ar fi problematic să îi spună lui David că nu se va mai putea juca cu prietenii săi
pentru restul acestui an?

•

Ce anume ar învăța David dacă mama sa nu ar duce până la capăt consecința?
PIESE DE CONSTRUCȚIE

Introduceți consecințele din timp, și oferiți un motiv pentru fiecare consecință.
Conectați consecințele de comportamente specifice.
Oferiți o justificare pentru consecință.
Este în regulă să fiți dezamăgită atunci când copilul se comportă problematic.
Fiți consistentă atunci când aplicați consecințe.
Fiți pregătită să duceți consecința până la capăt.
Copiii nu primesc alegerea de a se conforma în situația în care uită o regulă a casei. Consecința
trebuie aplicată de îndată.
Consecințele nu pot îndepărta recompensele primite pentru un comportament dezirabil.
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ACTIVITATE DE GRUP #5 – CUM SĂ DISCUTAȚI CU COPILUL DESPRE CONSECINȚE
1. Roagă-i pe părinți să aleagă un comportament din lista comportamentelor problematice creată
săptămâna trecută.
2. Acest comportament trebuie să fie relaționat cu una din regulile casei, și să fie potrivit pentru
aplicarea consecințelor.
3. Roagă-i pe părinți să identifice o consecință specifică și realistă, relaționată cu acel
comportament. Aceștia ar trebui să exerseze cu un comportament care este relevant pentru ei.
4. Părinții exersează introducerea consecințelor copilului:
a. Asigurați-vă că atât dvs cât și copilul dvs sunteți calmi.
b. Lăudați copilul pentru un comportament pozitiv: ”Mă bucur așa de mult că te-ai jucat în liniște
în timp ce eu munceam.”
c. Rugați-l pe copil să se așeze aproape de dvs , pentru a avea o scurtă discuție. Vorbiți calm și
clar.
d. Explicați-I copilului că a încălcat o regulă a casei: ”Ai încălcat regula de a fi în casă înainte de
lăsarea întunericului.”
e. Explicați-i de ce această regulă este una importantă: ”Străzile sunt periculoase noaptea, așa
că este important ca în acest timp să fi în casă, în siguranță”.
f. Explicați-i care sunt consecințele încălcării acelei reguli: ”Dacă vei fi afară după lăsarea
întunericului, nu vei avea voie să te joci cu prietenii tăi ziua următoare”.
g. Părinții se pot gândi la o recompensă pentru respectarea regulii: ”Dacă respecți această regulă
zilnic această săptămână, putem merge într-o plimbare deosebită în acest weekend.”
h. Presupuneți că probabil copilul nu va avea nevoie de această consecință: ”Ești un copil așa
mare, și sunt sigură că vei putea urma această regulă.”.
i.

Mulțumiți-i copilului pentru că v-a ascultat (dacă este cazul).

5. Faceți un exercițiu în cadrul grupului mare, după care lasă-i pe părinți să exerseze în perechi, în
timp ce tu le vei oferi sprijinul necesar.
6. Solicită feedback și întreabă dacă sunt neclarități după exercițiu.
Memento: Amintește-ți să urmezi ritmul părinților!
Înainte de a continua, poți repeta aceste exerciții de câte ori este necesar pentru a te
asigura că toată lumea a înțeles care sunt pașii.
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ACTIVITATE – IDENTIFICAREA COMPORTAMENTELOR ȘI A CONSECINȚELOR ASOCIATE LOR
Această activitate îi va ajuta pe părinți să identifice comportamente specifice și consecințe potrivite
pe care le pot utiliza cu copiii lor:
1. Uită-te peste lista comportamentelor dificile
2. Întreabă-i pe părinți dacă există comportamente suplimentare pe care și-ar dori să le adauge.
3. Discută pentru care comportamente este pretabilă utilizarea consecințelor.
4. Pune un ”C” în dreptul acelor comportamente.
5. Părinții sugerează consecințe pentru comportament.
6. Memento: Pune o steluță în dreptul oricărui comportament care este agresiv sau dăunător
(ex. Lovitul unui frate). Aceste comportamente au consecințe specifice (Liniștirea) și vor fi
adresate în cadrul următoarei întâlniri.
7. Uitați-vă peste secțiunea Sugestii pentru Utilizarea Consecințelor.
TRECERE ÎN REVISTĂ – SUGESTII PENTRU UTILIZAREA CONSECINȚELOR
Uitați-vă peste următoarele sugestii cu privire la utilizarea consecințelor.
•

Identificați un comportament căruia să i se atașeze o consecință. Acesta ar trebui să fie
deja o regulă a casei.

•

Atunci când este posibil, utilizați o consecință relaționată cu comportamentul.

•

Asigurați-vă că acea consecință va funcționa cu copilul dvs, și că aceasta nu este una prea
severă.

•

La fel cum laudele și recompensele urmează imediat comportamentului, la fel și
consecințele ar trebui aplicate de îndată.

•

Asigurați-vă că puteți duce până la capăt aplicarea consecinței.

•

Atunci când acest lucru este posibil, informați-l pe copil dinainte cu privire la existența
acestei consecințe.

•

Atunci când consecința este aplicată pentru nerespectarea instrucțiunilor:
o Atunci când dați o instrucțiune, amintiți-vă să utilizați piesele de construcție în
vederea unor formulări clare și pozitive a instrucțiunilor
o Dacă instrucțiunea nu este urmată de copil în următoarele 5 secunde, aceasta ar
trebui repetată, urmată de ”Dacă nu faci acest lucru acum, _________
(consecința)”.
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o Amintiți-vă să utilizați aceleași cuvinte și să vorbiți rar, calm și ferm în cazul în
care copilul nu pare să vă asculte din prima.
o Atunci când copilul refuză să urmeze instrucțiunile, așteptați 5 secunde.
o Dacă nici acum nu a urmat instrucțiunile primite, spuneți-i în felul următor: ”Din
moment ce nu ai urmat instrucțiunile mele, __________(consecință)”.
o Acest lucru trebuie spus o singură dată, în mod calm. Amintiți-vă de strategiile
pentru Liniștire.
•

Utilizați o voce prietenoasă și încercați să vă păstrați calmul atunci când aplicați o
consecință.

•

Amintiți-vă faptul că o consecință nu este echivalentul unei pedepse. Acestea îi învață pe
copii să își asume responsabilitatea pentru faptele lor.
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9.5 ACTIVITĂȚI PENTRU ACASĂ
Ceea ce faceți acasă este ceea ce face diferența!
În această săptămână, părinții ar trebui să se focalizeze pe reîntărirea fundației Casei de Sprijin prin
suficient de mult timp Unu la Unu cu copilul, Laude și Recompense. De asemenea, ar trebui să
practice oferirea de instrucțiuni pozitive și specifice copiilor.
Părinții ar trebui să se pregătească și pentru aplicarea consecințelor pentru refuzul de a urma
instrucțiuni, și să discute despre posibile consecințe și recompense pentru O REGULĂ A CASEI care
a fost cu precădere dificilă de urmat de către copil.
Noi Activități pentru Acasă:
•

Evitarea consecințelor: Încercați să evitați nevoia de a utiliza consecințe prin facilitarea apariției
comportamentelor dezirabile ale copilului.

•

Consecințe pentru refuzul de a urma instrucțiuni:
o Pregătiți-vă să utilizați o consecință atunci când copilul refuză să urmeze instrucțiuni.
o Gândiți-vă înainte la posibile consecințe realiste, potrivite și imediate pe care le-ați putea
aplica în cazul nerespectării unei instrucțiuni.
o Amintiți-vă să îi oferiți copilului alegerea de a se conforma înainte de aplicarea
consecinței.
o Lăudați copilul dacă acesta urmează instrucțiuni.

•

Consecințe pentru refuzul de a urma reguli ale casei:
o Purtați o convorbire cu copilul dvs cu privire la O REGULĂ existentă, care ridică provocări
în a fi urmată
o Urmați pașii pe care i-ați exersat în timpul întâlnirii și discutați o posibilă consecință ȘI
recompensă asociate acestei reguli.
o Fiți pregătită să mergeți până la capăt cu aplicarea consecinței, în situația în care copilul
nu vă ascultă.
o Folosiți multe laude și recompense dacă copilul respectă regula.

•

Continuați să Ignorați comportamentele negative de căutare a atenției și cele de revendicare.
Puteți începe să ignorați un nou comportament, în cazul în care cel vechi a încetat ori s-a redus,
și numai în situația în care alocați atenție pozitivă comportamentului opus, dezirabil.

•

Petreceți cel puțin 5 minute timp Unu la Unu cu copilul.
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Activități pentru acasă în desfășurare:
•

Redirecționați copilul dinspre un comportament negativ înspre unul pozitiv.

•

Fiți consistentă cu privire la regulile casei și la rutinele existente, și întăriți-le prin laudă și
recompense.

•

Încercați să aveți cel puțin o masă împreună ca familie

•

Încercați să creați o rutină în programul de somn al copilului: spălarea corpului, perierea
dinților, îmbrăcarea pijamalei, timp pentru o poveste, somn.

•

Continuați să reduceți numărul de instrucțiuni pe care le oferiți copilului, și asigurați-vă că
aceste instrucțiuni sunt specifice, pozitive și realiste.

•

Continuați în a utiliza laude și recompense simple atât cu copilul, însă și cu dvs și restul
membrilor familiei dvs!

•

Continuați să Spuneți ceea ce vedeți, învăluindu-l pe copilul dvs în cuvinte.

•

Exersați Comunicarea Sentimentelor în legătură cu emoțiile trăite de către copilul dvs, cel
puțin de 3 ori / zi.

•

Faceți ceva amuzant și drăguț pentru dumneavoastră.

•

Practicați exercițiile fizice în fiecare dimineață, și exercițiile de relaxare corporală în fiecare
seară.

•

Întâlniți-vă sau contactați-vă partenerul PLH o dată pe parcursul săptămânii
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9.5 ÎNCHEIERE
CERCUL COMPLIMENTELOR
Părinții se apreciază unii pe ceilalți în cadrul cercului. Fiecare părinte găsește o persoană care se află
lângă ea în acest cerc. La început, fiecare persoană îi oferă un compliment partenerului său, după
care fiecare persoană se apreciază pe ea însăși.
Încurajează participanții să mențină contactul vizual și să utilizeze numele persoanei pe care o
apreciază.
Complimentele oferite pot fi relaționate cu orice, atâta timp cât acestea sunt sincere. Părinții ar
trebui să formuleze aprecieri care sunt specifice, imediate, și formulate cu entuziasm.
RELAXARE CORPORALĂ
Derulează o ședință de Relaxare Corporală de 3 minute la finalul acestei sesiuni.
TERMOMETRUL EMOȚIONAL
Dirijează părinții înspre termometrul emoțional. Ghidează-i către descrierea emoțiilor, senzația
corporală asociată emoției, și gânduri asociate acesteia.
Spre exemplu, ”Mă simt fericită. Fericirea se află în ochii mei. Sunt fericită deoarece am reușit să
ajung la această întâlnire.”
Mulțumește-le părinților și apreciază-i pentru participarea la această sesiune!
Mențiuni: Mulțumește-le părinților și apreciază-i pentru participarea la această sesiune!
Această întâlnire a fost una cu precădere dificilă, motiv pentru care părinții merită să fie
apreciați. Poate reușiți chiar să organizați o recompensă precum niște brioșe sau un desert
pentru prânz.
De asemenea, apreciază-te pe tine pentru munca depusă în facilitarea acestei întâlniri!
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9.6 MEMENTO PRIN SMS
A se trimite sms între ședințe.
Memento 1: A se trimite în ziua întâlnirii.
Vă mulțumim pentru participarea dvs de azi. Ne-am bucurat foarte mult să vă vedem! Vă rugăm să
vă reamintiți că formularea consecințelor trebuie să fie specifică, realistă și imediată. Trebuie să vă
simțiți capabilă de a aplica consecința până la capăt odată ce ați oferit-o. Vă mulțumim, (Numele
Facilitatorilor)
Memento 2: Bună ziua! Amintiți-vă să îi oferiți copilului o alegere între a urma instrucțiunile sau a
primi o consecință pentru nerespectarea instrucțiunilor. Acest lucru le permite să aleagă să se
comporte frumos, și îi menține în Razele Atenției Pozitive! Mulțumim, (Numele Facilitatorilor)
Memento 3: Bună ziua! Cum este săptămâna dumneavoastră până acum? Vă mulțumim pentru
munca depusă în rolul de părinte. Luați o pauză pentru a arăta recunoștință față de dvs și față de
angajamentul de care dați dovadă în construirea unei Case de Sprijin puternice pentru copilul dvs.
Apoi, recompensați-vă făcând ceva plăcut! (Numele Facilitatorilor)
Memento 4: Bună ziua! Amintiți-vă că ceea ce faceți acasă este ceea ce face o diferență! Continuați
să petreceți timp unu la unu împreună cu copilul dvs, câte 5 minute/ zi. De asemenea, continuați să
fiți consistentă în ceea ce privește rutinele și regulile casei. Acestea îl ajută pe copilul dvs să se simtă
iubit și în siguranță! (Numele Facilitatorilor)
Memento 5: Bună ziua! Cum este săptămâna dvs? Ați reușit să purtați o discuție cu copilul dvs
despre consecințe și recompense în legătură cu UNA din regulile casei, care este dificilă de urmat
de către copil? Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să le notați, iar în cadrul următoarei întâlniri
le vom discuta împreună. Mulțumim, (Numele Facilitatorilor)
Memento 6: A se trimite cu o zi înainte de următoarea întâlnire.
Bună ziua! Vă reamintim că Sesiunea 10 a programului PLH va avea loc în (ziua și ora). Așteptăm cu
nerăbdare să vă vedem acolo! Vă rugăm nu uitați să vă aduceți ghidul. Mulțumim, (Numele
Facilitatorilor)
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SESIUNEA 10: PAUZA PENTRU LINIȘTIRE UTILIZATĂ PENTRU COMPORTAMENTELE
AGRESIVE
Utilizarea

SCOP

Pauzei

pentru

Liniștire

ca

și

consecință

pentru

comportamentele agresive.

PIESE

DE

CONSTRUCȚIE

•

Pauza pentru liniștire îi oferă copilului o ocazie de a se calma

•

Pauza pentru liniștire trebuie să fie explicată copilului înainte

•

Pauza pentru liniștire este o modalitate de ignorare, și nu o
pedeapsă

•

Pauza pentru liniștire este precum a lua o pauză, și trebuie să dureze
5 minute sau mai puțin!

•

Pauza pentru liniștire se încheie doar în momentul în care copilul
este lăudat pentru primul său comportament pozitiv de după
Liniștire

• Registru de prezență, Ecusoane cu nume, Flipchart
MATERIALE

• Mâncare și băutură pentru pauze
•

PREGĂTIRE

Manualul părinților, Povești illustrate, și Formulare de Evaluare

• Afișează fișe de la întâlnirile precedente pe perete
•

Pregătește pauza

• Primește grupul, apreciază-i pe părinți și mulțumește-le pentru
prezență
BUN VENIT

• Ia o pauză

(10 min)

• Termometrul emoțional
• Arată progresul grupului în cadrul Casei de Sprijin
•

DISCUȚII CU PRIVIRE
LA

ACTIVITĂȚILE

PENTRU ACASĂ
(40 min)

Exerciții fizice

• Amintește-le părinților de activitățile principale pentru acasă
(Consecințe pentru nerespectarea instrucțiunilor și a regulilor casei)
• Roagă-i să împărtășească puncte forte și provocările întâmpinate
• Discutați posibile soluții la provocări, și practicați-le
•

Întreabă despre Parteneri PLH
PAUZĂ(10 min)
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LECȚIE

PRINCIPALĂ

(25 min)
PAUZA

PENTRU

LINIȘTIRE

PENTRU

COMPORTAMENTELE
AGRESIVE

•

Poveste Ilustrată: Introducerea Liniștirii

•

Discuție: Sugestii pentru Liniștire

•

Activitate de grup #1: Pauza pentru liniștire utilizată cu un copil
ascultător

•

Poveste Ilustrată: Când copilul refuză să se liniștească

•

Activitate de grup #2: Când copilul refuză să se liniștească

•

Activitate de grup #3: Când copilul refuză să se liniștească repede

•

Activitate de grup #4: Când copilul primește o consecință deoarece
nu s-a liniștit

LECȚIE

PRINCIPALĂ

•

Poveste Ilustrată: Explicarea Liniștirii

(25 min)

•

Discuție: Sugestii pentru introducerea Liniștirii

EXPLICAREA LINIȘTIRII

•

Activitate de grup: explicarea liniștirii pe înțelesul copilului

•

Discuție: Reguli de Aur pentru Liniștire

PE

ÎNȚELESUL

COPILULUI
• Discutați strategia Liniștirii cu ceilalți adulți din casa dvs
• Introduceți Pauza pentru Liniștire cu copilul dvs și exersați
• Utilizați Pauza pentru liniștire pentru UN SINGUR COMPORTAMENT
• Petreceți cel puțin 5 minute timp unu la unu cu copilul dvs
• Dacă este nevoie, utilizați ignorarea pentru un comportament
problematic adițional
ACTIVITĂȚI
ACASĂ
(10 min)

PENTRU

• Atunci când decideți să ignorați copilul, folosiți-vă propriile strategii
de liniștire
• Redirecționați comportamentul copilului înainte de a utiliza
ignorarea
• Fiți consistentă cu privire la regulile casei și la rutinele existente
• Participați la cel puțin o masă împreună ca familie, și stabiliți un
program regulat de somn pentru copilul dumneavoastră
• Continuați să reduceți numărul de instrucțiuni pe care le oferiți
copilului dvs, și faceți-le cât mai pozitive, specifice și realiste
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• Utilizați laude și recompense pentru a încuraja comportamentele
pozitive
• Utilizați cuvinte pentru a descrie sentimente și acțiuni
• Luați o pauză atunci când vă simțiți stresată sau furioasă
• Exerciții fizice și Relaxare corporală
• Faceți ceva plăcut pentru dvs
• Întâlniți-vă sau luați legătura cu partenerul PLH o dată pe parcursul
săptămânii
• Planificarea festivității
• Reluarea subiectelor abordate
• Amintește-le părinților despre următoarea sesiune și despre
activitățile pentru acasă

ÎNCHEIERE
(10 min)

• Cercul complimentelor
• Relaxare corporală
• Termometrul emoțional
•

Mulțumește-le părinților și laudă-i
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10.1 NOTE CU PRIVIRE LA SESIUNEA A 10-A
[A se citi în vederea pregătirii pentru livrarea celei de a 10-a sesiuni]
Cea de a 10-a sesiune introduce o nouă strategie pe care părinții o pot utiliza în gestionarea
comportamentului agresiv al copiilor – Pauza pentru liniștire.
PAUZA PENTRU LINIȘTIRE CA O CONSECINȚĂ PENTRU COMPORTAMENTUL AGRESIV
Uneori, copiii își pierd controlul asupra emoțiilor, și se comportă în moduri agresive sau periculoase.
Adesea, acest lucru se întâmplă deoarece copiii nu reușesc să comunice cum anume se simt SAU
deoarece au văzut alte persoane comportându-se violent atunci când ceva nu le-a fost pe plac, astfel
că au învățat că un astfel de răspuns este unul potrivit.
Spre exemplu, un copil se poate înfuria pe un frate sau pe părinte, și să reacționeze în mod agresiv
față de acesta, lovindu-l. Alteori, copiii se lasă prinși într-o activitate, și au nevoie să se liniștească,
altfel se vor răni pe ei sau pe ceilalți.
În ciuda faptului că, în astfel de situații părinții pot utiliza consecințe precum oprirea jocului sau
confiscarea jucăriei, ei pot și să îl îndepărteze pe copil din situație, și să îi ofere astfel o ocazie de a
se liniști.
Acest lucru se numește Pauza pentru liniștire.
Pauza pentru liniștire este similară Luării unei Pauze utilizată de către părinți pentru a se calma sau
pentru a își regla emoțiile. Cu precădere, se aplică copiilor începând cu vârsta de 4 ani. Copiii mai
mici pot fi distrași, redirecționați către un comportament pozitiv, ori pot fi ignorați (vezi sesiunile 7
și 8).
Pauza pentru liniștire este o oportunitate de calmare. Aceasta nu este o pedeapsă.
Oricine își pierde ocazional controlul. Este benefic să ne imaginăm că Pauza pentru liniștire este o
oportunitate pentru copil, ca acesta să ia o pauză, să se calmeze, și să reflecte cu privire la propriile
acțiuni. La fel cum noi avem nevoie să Luăm o Pauză când suntem furioși ori stresați, la fel au nevoie
și copiii atunci când devin agresivi, dăunători, sau când fac ceva periculos.
Pauza pentru liniștire ar trebui utilizată doar pentru comportamente agresive ori periculoase care
deja intră în regulile casei. Spre exemplu, un copil poate primi Pauza pentru liniștire dacă există o
regulă a casei de a se juca frumos cu ceilalți, iar copilul lovește un frate sau un părinte.
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Părinții trebuie să urmeze regulile Liniștirii îndeaproape și în mod consistent.
Dacă părinții utilizează adecvat și consistent Pauza pentru liniștire, îmbunătățiri ale
comportamentului s-ar putea să apară într-o săptămână de la implementarea rutinei cu privire la
Liniștire. Dacă părinții sunt inconsistenți sau nu folosesc corect această metodă, problemele de
comportament vor persista.
Adesea, părinții încep să utilizeze Pauza pentru liniștire de fiecare dată când comportamentul
copilului nu este cel dorit. Acest răspuns este unul normal atunci când se învață un nou
comportament, însă Pauza pentru liniștire nu funcționează în acest fel.
Va trebui să le amintești părinților să utilizeze Pauza pentru liniștire pentru UN SINGUR
COMPORTAMENT specific pe care l-au discutat deja cu copilul. Copilul trebuie să știe că acel
comportament va avea ca urmare Pauza pentru liniștire.
Subliniază Razele Atenției Pozitive!!!
Este important ca părinții să laude în mod consistent comportamentele pozitive ale copiilor. Trebuie
să le amintești părinților că, atunci când gestionează un comportament dificil, trebuie să se asigure
că copiii primesc de 4 ori mai multă atenție pentru comportamentul pozitiv decât pentru cel
negativ.
Următorul lucru important este ca părinții să își amintească să fie consistenți în gestionarea
comportamentelor pozitive și negative. Așadar, atunci când un copil uită de o regulă a casei sau nu
este ascultător, trebuie să răspundem în mod identic de fiecare dată cu o consecință.
Acesta este cel mai rapid și cel mai simplu mod pentru ca un copil să învețe. Același principiu se
aplică și la oferirea de atenție pozitivă pentru comportamente pozitive.
Apoi, trebuie să le reamintești părinților că, cu cât mai mult vorbesc despre emoțiile copiilor, cu
atât mai mult copiii vor fi capabili să exprime modul în care se simt mai degrabă decât să aibă o
reacție agresivă în situațiile neplăcute. S-ar putea să vrei să te uiți peste câteva principii importante
din sesiunea cu Discutarea Sentimentelor, pentru a sublinia importanța faptului de a îi ajuta pe copii
să vorbească despre propriile emoții.
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10.2 BUN VENIT
IA O PAUZĂ
La începutul Sesiunii Nouă, ar trebui să iei o pauză împreună cu părinții. Poți să faci ca aceasta să fie
una scurtă (cam un minut):
•

Închide ochii

•

Concentrează-te pe gânduri, sentimente și senzații corporale (15 secunde)

•

Concentrează-te pe respirație (30 secunde)

•

Extinde concentrarea la întregul corp și la sunete (15 secunde)

•

Deschide ochii

Acest lucru îi va ajuta pe părinți să se simtă mai confortabil în legătură cu activitatea, și îi va ajuta să
o realizeze singuri.
TERMOMETRUL EMOȚIONAL
Invită părinții să se plimbe în jurul cercului și să exprime cum se simt în această dimineață. Părinții
vor trebui să își descrie emoțiile, unde anume simt emoțiile în corp, și ce gânduri asociază acestor
emoții. Exemplu: ”Sunt anxioasă. Pot să simt asta în umeri. Sunt îngrijorată că nu voi avea suficienți
bani pentru mâncare luna aceasta”, sau ”Sunt bucuroasă. Simt asta în piept. Voi avea un pat nou.”.
CASA DE SPRIJIN
Arată-le părinților care este progresul lor în construcția Casei de Sprijin. Părinții continuă să învețe
noi strategii de gestionare a comportamentului dificil, continuând așadar construcția acoperișului
Casei de Sprijin. Subliniază faptul că este necesar ca părinții să continue să întărească pereții Casei
prin Timp unu la unu cu copilul, Spune ceea ce vezi, Discutarea sentimentelor, Laudă și Recompense.
Razele Atenției Pozitive sunt o modalitate bună de a le reaminti că direcționarea atenției pozitive
către copil va contribui la întărirea fundației, făcând astfel Casa de Sprijin mai solidă.
EXERCIȚII FIZICE
Roagă un părinte să se ofere ca voluntar în conducerea activității fizice. Oferă sprijin și încurajări, și
laudă-l pe voluntarul curajos!

258

10.3 DISCUȚII PE BAZA ACTIVITĂȚILOR PENTRU ACASĂ
Facilitează discuția cu privire la activitățile pentru acasă din sesiunea precedentă, în legătură cu
Consecințele.
Uită-te peste Sugestii pentru utilizarea consecințelor din sesiunea precedentă pentru a îți reaminti
de Piesele de Construcție în utilizarea consecințelor în situațiile de nerespectare a regulilor ori a
instrucțiunilor.
Este important să te asiguri că părinții au încercat să evite utilizarea unei consecințe (ex. A dat un
avertisment sau o instrucțiune pozitivă).
Ajută-i pe părinți să își dea seama când anume o consecință nu este realistă, în funcție de stadiul
dezvoltării copilului.
Asigură-te că părinții sunt consistenți și merg până la capăt în ceea ce privește aplicarea
consecințelor.
Întreabă-i pe părinți dacă au vreo experiență pozitivă legată de Timpul Unu la Unu împreună cu
copilul, astfel încât să își amintească să reîntărească pereții Casei de Sprijin.
A se aloca atenție următoarelor aspecte:
•

Au încercat părinții să evite utilizarea consecințelor prin redirecționare sau acționare înainte
de apariția comportamentului negativ?

•

Le-au oferit părinții copiilor o alegere la care să adere (ex. Avertisment) înainte de aplicarea
consecinței? Ce anume au spus? Poți să le ceri o demonstrație în care să formuleze cerința
către părintele de lângă el.

•

A fost consecința una potrivită pentru vârsta și stadiul dezvoltării copilului? A fost consecința
relaționată cu comportamentul? A mers părintele până la capăt în aplicarea consecinței?

•

A discutat părintele cu copilul despre consecințe și recompense pentru UNA DIN REGULI, a
cărei respectare pare să fie o sarcină dificilă pentru copil?

•

Aplică părinții ignorarea la acele comportamente unde aceasta funcționează (ex. Văitat,
plâns, crize de tantrum sau orice alt comportament negativ de căutare a atenției sau de
revendicare)?

•

Petrec părinții mult timp sprijinind comportamentele pozitive opuse prin laude și
recompense?
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•

Are nevoie cineva de suport suplimentar? Poate vei vrea să derulezi un joc de rol sau chiar o
vizită la domiciliu în vederea oferirii sprijinului suplimentar.

Posibile întrebări pentru Discuții cu privire la Activitățile pentru Acasă din Sesiunea 9:
Înainte de a derula o discuție cu privire la cele întâmplate între întâlniri în cadrul grupului mare, ar
putea fi util să le permiți părinților să își împărtășească experiența în grupuri de câte 2.
1. Cine poate împărtăși experiența avută atunci când a utilizat un avertisment și/sau o
consecință pentru faptul că copilul nu a respectat instrucțiunile. Care a fost instrucțiunea?
Care a fost consecința? Cum a mers?
2. Cine poate împărtăși o experiență în care a reușit să evite o situație în care copilul să se
comporte negativ? Ce strategie ați folosit?
3. Cine poate împărtăși o experiență în care a discutat cu copilul despre posibile consecințe și
recompense ale unui comportament? Care a fost consecința? Care a fost răspunsul copilului?
L-a ajutat acest lucru pe copil să urmeze regulile? Ați reușit să mergeți până la capăt cu
consecința dacă copilul nu a respectat regula?
(Notă: Să te asiguri că părinții lucrează pe aceeași regulă pe care au ales-o în sesiunea
precedentă).
4. Reușesc părinții să practice redirecționarea, distragerea sau ignorarea atunci când copilul
caută atenție prin comportamente dificile?
5. Dorește cineva să împărtășească o experiență pe care a avut-o atunci când s-a jucat, a lăudat,
a recompensat sau a oferit instrucțiuni copilului?
PAUZĂ
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10.4 LECȚIE PRINCIPALĂ –
COMPORTAMENTUL AGRESIV

UTILIZAREA

LINIȘTIRII CA

ȘI O

CONSECINȚĂ PENTRU

POVEȘTI ILUSTRATE
POVESTE ILUSTRATĂ 29 – Introducerea Liniștirii...
Această poveste introduce strategia Liniștirii, pentru a fi utilizată atunci când copiii uită o regulă în
ceea ce privește comportamentul agresiv sau dăunător.
Alex, regula este să avem grijă
de legumele din grădină. Ai uitat
această regulă. Va trebui să iei o
pauză de liniștire, pe covor, timp
de 5 minute.

5 minute mai târziu...

Pot să fac
asta. Inspiră
adânc.

Pauza pentru liniștire s-a
încheiat, Alex. Vino te rog și
ajută-mă să culeg niște legume.

Vreau să merg
să mă joc. Am
să fiu cuminte,
promit.

Îți mulțumesc
că m-ai ajutat
să culeg legume
pentru cină. Ce
băiat cuminte
ești!

Mmmm, Alex, legumele acestea pe
care le-ai cules cu mama are o aromă
delicioasă!

Întrebări pentru povestea ilustrată:
•

Ar putea fi comportamentul lui Alex ignorat?

•

Cum îi explică mama lui Alex strategia Liniștirii?

•

Ce anume din explicațiile ei este eficient?

•

Ce face mama pentru a își menține calmul?

•

Ce puteți face dvs pentru a ignora copilul în timpul Liniștirii?
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PIESE DE CONSTRUCȚIE
Încercați să evitați ca, în disciplinarea copilului să acționați înainte ca un comportament
negativ să aibă loc.
Pauza pentru liniștire este o ocazie oferită copilului de a se calma după ce a avut un
comportament agresiv.
Înainte de a îi spune copilului să se liniștească, amintiți-vă că Pauza pentru liniștire este o
consecință a nerespectării unei reguli. ”Regula este_________. Ai uitat această regulă.
Liniștește-te.”
Pauza pentru liniștire se încheie abia după ce copilul a fost lăudat pentru următorul
comportament pozitiv.

DISCUȚIE – SUGESTII PENTRU UTILIZAREA PAUZEI PENTRU LINIȘTIRE
Pornind de la povestea anterior prezentată, citiți ”Sugestii în vederea utilizării Liniștirii pentru
uitarea unei reguli”.
Sugestii în vederea utilizării Liniștirii pentru uitarea unei reguli:
1. Pauza pentru liniștire este utilizată atunci când copilul uită o regulă cu privire la
comportamentele agresive.
2. Probleme cu alte reguli, cum ar fi uitarea utilizării formulelor de politețe, se pot rezolva prin
reamintirea unei formulări potrivite și promovarea comportamentului pozitiv. Spre exemplu
”Amintește-ți să vorbești frumos” – lucru care desigur va trebui ca ulterior să fie lăudat atunci
când este reamintit de către copil. Dacă copilul lovește un alt copil sau uită o altă regulă
importantă, este important să i se spună de îndată ”Ai uitat regula, așa că va trebui să iei o
Pauză de Liniștire”.
3. Copiii nu vor primi un avertisment pentru uitarea unei reguli legate de comportamente
agresive.
4. Odată ce copilul se află în perioada de Liniștire, părinții nu ar trebui să ignore copilul pentru
mai mult de 5 minute, cu excepția situației în care acesta nu stă liniștit.
5. Părintele ar trebui să se afle în proximitatea copilului atunci când acesta se află în etapa de
Liniștire. Asta înseamnă că scaunul/covorul pentru Liniștire poate fi pus oriunde se află
părintele. Părinții își pot astfel continua activitatea sau să ia o pauză ei înșiși.
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6. Copilul trebuie să fie calm înainte de a părăsi Zona desemnată pentru liniștire. În caz
contrar, Pauza pentru liniștire va continua până când acesta reușește să facă liniște cel puțin
30 de secunde consecutiv.
7. Când Pauza pentru liniștire s-a încheiat, direcționați copilul spre o activitate pozitivă.
Lăudați-i primul comportament pozitiv!
8. Pauza pentru liniștire se va utiliza cu copii de peste 4 ani. Copiii mai mici pot fi redirecționați
sau distrași.
9. La finalul Liniștirii, focalizați-vă pe prezent și lăudați următorul comportament pozitiv mai
degrabă decât să îi reamintiți copilului motivul pentru care a fost nevoie de Liniștire.
ACTIVITĂȚI DE GRUP PENTRU LINIȘTIRE
Aceste activități ar trebui făcute în perechi, în fața întregului grup. Ele au la bază aceiași pași
acoperiți deja în sesiunile precedente. Spre deosebire de situațiile în care utilizăm avertismente și
consecințe pentru nerespectarea instrucțiunilor, în această situație instrucțiunea este cea de
Liniștire.
ACTIVITATE DE GRUP #1: PAUZA PENTRU LINIȘTIRE APLICATĂ ÎN CAZUL UNUI COPIL ASCULTĂTOR
În acest exercițiu, copilul merge în locul de Liniștire de îndată.
1. Copilul uită o regulă (ex. Lovește un frate)
2. Părintele spune ”Avem o regulă (ex. Regula este să te joci frumos cu fratele tău”).
3. ”Ai uitat regula”
4. ”Va trebui să mergi în scaunul pentru Liniștire timp de 5 minute”
5. Părintele poate lua o Pauză în acest timp, sau poate face ceva în liniște lângă copil.
6. Părintele îi spune copilului când timpul s-a terminat
7. Părintele laudă comportamentul pozitiv care apare primul (îi poate da opțiuni copilului cu
privire la ce ar putea face)
8. Oferă sprijin și încurajări pe parcursul acestor exerciții. Amintește-le părinților să recurgă la
tehnicile de liniștire.
Memento: Fiecare părinte trebuie să exerseze înainte de a trece la activitatea următoare.
Grupul poate fi împărțit în două, astfel încât fiecare facilitator să se ocupe de jumătate.
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POVESTE ILUSTRATĂ 30 – Când copilul refuză să se liniștească...
Această poveste oferă un exemplu a ceea ce un părinte poate face atunci când copilul refuză să ia o
pauză pentru Liniștire.

s!

jap

Emma, regula este să te joci
frumos cu Alex. Ai uitat
această regulă. Te rog să iei
o pauză pe covor timp de 5
minute.
Nu!

Fie iei o pauză pentru liniștire
acum, fie nu te vei mai juca cu
jucăriile după cină.
Ok, am să merg pe
covor.

Pauza ta s-a încheiat, Emma.
Haide să te joci cu noi de-a
grădina zoologică.

Este foarte
Poftim, Alex, tu
drăguț din
poți să te joci
partea ta să
cu leul.
împarți jucăriile
cu Alex. Ce fată
generoasă!

PIESE DE CONSTRUCȚIE
Oferiți-i copilului o alegere: Liniștire ori Consecințe
Planificați dinainte care va fi consecința, și asigurați-vă că o puteți duce până la capăt.
Consecințele trebuie să fie legate de comportament.
După Liniștire, implicați copilul într-un comportament pozitiv și lăudați-l pentru acesta.
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ACTIVITATE DE GRUP #2 – CÂND COPILUL REFUZĂ SĂ SE LINIȘTEASCĂ...
Aceste exerciții ar trebui făcute în cadrul grupului mare, cu perechi de părinți diferite.
În această activitate, copilul refuză inițial să ia o pauză de Liniștire, însă ia această pauză după ce
primește un avertisment cu privire la consecințele ulterioare.
1. Faceți un brainstorming pentru a identifica posibile consecințe care pot fi utilizate de către
părinți atunci când copilul refuză să se Liniștească sau când părăsește mai devreme locul
pentru Liniștire.
2. Aceste consecințe trebuie să fie imediate, pe termen scurt și realiste, astfel încât părinții să
le poată aplica (ex. Reduce timpul de TV pentru azi cu 15 minute).
3. Consecințele se vor nota pe flipchart.
4. Părinții exersează cu un copil care spune ”Nu!” atunci când i se cere să se Liniștească.
5. Părintele îi oferă copilului o alegere: ”Fie iei o pauză pentru Liniștire, fie______ (consecința)”.
6. Copilul ascultă de părinte după ce a aflat de posibilele consecințe.
7. Discuție cu privire la experiența avută în rolul de părinte sau copil.
ACTIVITATE DE GRUP #3 – CÂND COPILUL PĂRĂSEȘTE PREA REPEDE LOCUL PENTRU LINIȘTIRE
În acest scenariu copilul părăsește repede locul pentru Liniștire, însă se întoarce în acesta odată ce
îi sunt prezentate consecințele.
1. Părintele exersează cu un copil care părăsește devreme locul de Liniștire
2. Părintele va trebui să îi dea copilului o alegere: fie se întoarce în scaunul pentru Liniștire, fie
vor exista niște consecințe
3. ”Fie iei o pauză pentru Liniștire, fie______ (consecința)”.
4. Copilul ascultă de părinte după ce a aflat de posibilele consecințe.
5. Discuție cu privire la experiența avută în rolul de părinte sau copil.
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ACTIVITATE DE GRUP #4 – CÂND COPILUL REFUZĂ SĂ SE LINIȘTEASCĂ ȘI PRIMEȘTE O CONSECINȚĂ
În acest exercițiu copilul refuză să se liniștească chiar și după primirea avertismentului, așa că i se
aplică o consecință.
1. Tu ar trebui să îți asumi rolul copilului, iar partenerul tău să ofere sprijin părintelui.
2. Roagă-i pe părinți să ofere un scenariu (ex. Lovirea fratelui).
3. Copilul uită regula cu privire la comportamentul agresiv.
4. Părintele spune:”Ia o pauză în scaunul pentru Liniștire.”
5. Copilul spune ”Nu!”
6. Părintele trebuie să ofere o alegere: ”Fie iei o pauză pentru Liniștire, fie______ (consecința).”
7. Copilul spune ”Nu!”
8. Părintele oferă consecința: ”Din moment ce nu ai luat pauza pentru Liniștire, _______(ex. Te
vei juca cu 15 minute mai puțin cu fratele tău după cină).
9. Copilul se vaită. Părintele ignoră.
Memento: Amintește-ți să urmezi ritmul părinților!
Înainte de a continua, poți repeta aceste exerciții de câte ori este necesar pentru a te asigura că
toată lumea a înțeles care sunt pașii.
TRECERE ÎN REVISTĂ – SUGESTII PENTRU CÂND COPILUL REFUZĂ SĂ IA O PAUZĂ DE LINIȘTIRE, SAU
PĂRĂSEȘTE ACEASTĂ PAUZĂ PREA REPEDE
•

Oferiți instrucțiuni pentru Liniștire

•

Dacă nu merge, oferiți-i copilului o alegere între a lua pauza sau o consecință

Spre exemplu: ”Dacă nu mergi în scaunul pentru liniștire, nu te vei juca cu jucăriile după masă”.
•

Pregătiți-vă în avans o consecință pe care să o puteți aplica, de preferat una imediată, cum
ar fi reducerea timpului de joacă

•

Duceți consecința până la capăt

•

Când consecința este aplicată, nu mai e nevoie de pauza pentru Liniștire

•

Atunci când copilul a pierdut odată o activitate, data viitoare când i se va cere să ia o pauză
de liniștire acesta va asculta instrucțiunea

•

Pauza pentru liniștire se încheie abia atunci când copilul este lăudat pentru un
comportament pozitiv ulterior

•

Amintiți-vă de Razele atenției pozitive!
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10.5 LECȚIE PRINCIPALĂ– CUM SĂ ÎI EXPLICAȚI COPILULUI PAUZA PENTRU LINIȘTIRE
Înainte ca metoda să fie explicată copilului, este foarte important ca părintele să o înțeleagă!
În această etapă, îi vei ajuta pe părinți să le explice copiilor ce este Pauza pentru Liniștire. Această
activitate este similară celei în care părinții au discutat despre consecințele uitării regulilor.
1. Treceți prin povestea ilustrată, unde mama lui David îi explică acestuia Pauza pentru Liniștire.
2. Citiți secțiunea Sugestii pentru a explica Pauza pentru Liniștire
3. Identificați comportamente specifice pe care părinții spun că ar fi potrivite pentru a utiliza
Pauza pentru Liniștire
4. Exersați în grup, în perechi, moduri în care metoda poate fi explicată
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POVESTE ILUSTRATĂ 31 – EXPLICAREA METODEI LINIȘTIRII
Folosește această poveste pentru a sublinia principalele Piese de Construcție în introducerea
metodei Liniștirii copilului
David și mama sa tocmai termină de citit o poveste...
David, mi-a plăcut foarte mult să citim împreună
această poveste. Acum aș vrea să vorbim puțin despre
una din regulile casei noastre, și anume cea de a te
juca frumos cu sora ta. Te descurci foarte bine în
a urma această regulă, cu toate că știu că uneori îți
este foarte greu să faci asta.

...Sfârșit

Vreau să te învăț un lucru care te va ajuta să îți
amintești regula pe care o avem de a te juca frumos
cu sora ta. Oricând uiși această regulă, va trebui să
te așezi pe acest scaun pentru a te liniști.

Acestui scaun îi putem spune Scaunul pentru
Liniștire. Atunci când uiți una din regulile noastre,
va trebui să stai pe acest scaun timp de 4 minute.

În acest timp te vei liniști și te vei putea gândi la
cum altfel ai fi putut să reacționezi. Înainte de a te
ridica de pe acest scaun, va trebui să stai în liniște,
să nu spui nimic.

Cred că acest lucru te va ajuta să îți amintești care
este regula, și te va ajuta să stai liniștit(ă) chiar și
atunci când acest lucru ți se pare dificil. Ai vrea să
exersăm?
Ok.

După exercițiu...
Îți mulțumesc că ai fost
de acord să exersăm
împreună! Nu cred că
va fi nevoie să stai pe
acest scaun foarte des,
deoarece știu că ești un
copil cuminte, care își
amintește să se joace
frumos cu sora sa.

.
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DISCUȚIE – SUGESTII PENTRU EXPLICAREA METODEI LINIȘTIRII
Folosește-te de ilustrarea de mai sus pentru a identifica pașii necesari în explicarea metode liniștirii
unui copil:
•

Este important ca metoda să le fie explicată copiilor înainte ca aceasta să fie utilizată

•

Găsiți un moment în care copilul este calm.

•

Explicați-i copilului faptul că are probleme în a respecta o anumită regulă, însă puteți munci
împreună pentru a îl ajuta.

•

Explicați-i cum anume funcționează Pauza pentru Liniștire. Spuneți-i că aceasta va fi utilizată
ca o consecință pentru nerespectarea unei reguli (ex. Nu se joacă frumos cu fratele său).

•

Specificați care va fi locul pentru Liniștire. Un scaun sau o saltea pe podea, într-un colț al
camerei, ar fi o idee bună. Puteți decide asta împreună cu copilul dvs.

•

În timpul Liniștirii ar trebui să vă aflați în aceeași încăpere cu copilul, astfel încât să îl puteți
supraveghea. Puteți însă muta locul stabilit pentru Liniștire oriunde în casă.

•

Spuneți-i copilului cât anume durează pauza pentru Liniștire. Nu ar trebui să dureze mai mult
de 4 minute.

•

Spuneți-i copilului că această pauză îi va fi benefică.

•

Oferiți-i copilului ocazia de a exersa, astfel încât să știe la ce anume vă așteptați din partea
lui.

•

Asigurați-vă copilul că nu credeți că va exista o nevoie de a utiliza această metodă foarte des,
deoarece el reușește să se comporte foarte frumos.

•

Lăudați-vă copilul pentru faptul că v-a ascultat și pentru că încearcă din greu să se comporte
frumos.

•

Preziceți succesul!
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ACTIVITATE DE GRUP – EXPLICAREA METODEI LINIȘTIRII
Părinții exersează modalitatea prin care pot explica tehnica Liniștirii copiilor:
1. Părinții aleg UN COMPORTAMENT agresiv sau dăunător cu care să lucreze în această
săptămână. Acest comportament trebuie să fie o regulă a casei.
2. Notează aceste comportamente fie pe flipchart fie în carnețelul cu notițe, astfel încât să ți le
reamintești sesiunea următoare.
3. Derulează un exercițiu în grupul mare, rugând un părinte să explice această metodă copilului.
Folosește-te de sugestiile pe care le-ai identificat împreună cu părinții în cadrul Poveștii 32.
4. Oferă sprijin în timp ce părinții exersează. S-ar putea să fie nevoie să oprești activitatea
grupului și să le amintești care sunt elementele cheie în felul de a explica această tehnică
copiilor.
5. Este foarte important ca părinții să facă acest lucru corect.
6. Exersați în perechi.
7. Feedback și întrebări.
Notă: Chiar dacă în cadrul programului ne focalizăm pe un singur copil, amintește-ți că părinții pot
avea mai mulți copii cu probleme de comportament acasă.
Este important ca, înainte de a aplica Pauza pentru liniștire, părinții să explice metoda fiecărui copil
individual, și să se asigure că fiecare copil înțelege că aceasta este legată de uitarea unei reguli.
Părinții pot oferi sugestii de comportamente care nu se potrivesc acestei metode, cu precădere cele
care pot fi ignorate (ex. Văitatul) sau care necesită aplicarea unui alt tip de consecință (ex. A ajunge
târziu acasă). Este important ca părinții să identifice un comportament pentru care Pauza pentru
Liniștire funcționează.
E important pentru copii să înțeleagă că pauza pentru liniștire nu este o pedeapsă, ci mai degrabă o
oportunitate pentru a se calma și pentru a învăța că există consecințe pentru comportamentele
agresive, dăunătoare sau periculoase.
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REGULI DE AUR ÎN UTILIZAREA PAUZEI PENTRU LINIȘTIRE
Aceste reguli se găsesc și în ghidul părintelui. Dacă este timp, acestea pot fi citite cu părinții, iar
aceștia pot adresa întrebări.
Există o serie de lucruri care influențează modul în care Pauza pentru liniștire va funcționa. Dacă
urmați instrucțiunile îndeaproape, această tehnică va fi una eficientă în a reduce problemele
comportamentale ale copilului.
1. Asigurați-vă că copilul știe care sunt comportamentele ce trebuie realizate pentru a evita
Pauza pentru Liniștire.
2. Lăudați copilul atunci când urmează instrucțiuni ori când se joacă frumos. Trebuie să îi
explicați copilului ce anume presupune această metodă într-un moment în care acesta este
calm.
3. Pauza pentru Liniștire trebuie aplicată de fiecare dată când copilul uită să se comporte
conform unei reguli.
4. Atunci când copilul trebuie să ia o pauză de liniștire, comportați-vă și vorbiți calm cu acesta.
5. Spuneți-i copilului că a uitat să respecte una din reguli, iar ca urmare va trebui să ia o pauză
pentru liniștire.
6. Pauza pentru liniștire nu necesită un avertisment. Pur și simplu spuneți care este motivul
acestei pauze.
7. Pauza pentru liniștire trebuie să se desfășoare într-un loc specific. Un scaun, o saltea pe jos,
sau un colțișor din casă pot fi locuri potrivite. De regulă, camera copilului nu este un loc
potrivit, deoarece este un spațiu plin de distractori.
8. Prima dată când utilizați Pauza pentru liniștire, puteți spune ”Amintește-ți că Pauza pentru
liniștire începe în momentul în care stai în liniște”.
9. Ignorați copilul atunci când se află în Pauza pentru Liniștire.
10. Atunci când copilul se află în pauza pentru liniștire, el nu ar trebui să aibă contact fizic, vizual
sau verbal cu nimeni. Asta înseamnă că va trebui să îl ignorați complet în acest interval.
11. Pauza pentru liniștire trebuie să dureze 5 minute sau mai puțin.
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12. Copilul trebuie să fie liniștit cel puțin 30 de secunde pentru ca pauza să se încheie.
13. Dvs decideți când pauza pentru liniștire se încheie. Copilul nu trebuie să părăsească spațiul
alocat Liniștirii dacă e gălăgios sau se comportă urât.
14. În situația în care utilizați această metodă timp de câteva săptămâni pentru același
comportament negativ, vă recomandăm să recitiți pașii aplicării metodei, deoarece aceasta
s-ar putea să nu funcționeze așa cum este aplicată de către dvs.
15. Introduceți Pauza pentru liniștire pentru un singur comportament. Doar atunci când acel
comportament își reduce frecvența, veți putea utiliza metoda pentru un alt comportament.
16. Îl ajutăm pe copilul dvs să se dezvolte prin intermediul atenției pozitive! Este de
responsabilitatea dvs să ajutați copilul să evite pauzele pentru liniștire. Puteți face asta prin
oferirea atenției pozitive și prin petrecerea timpului Unu la Unu cu copilul.
MEMENTO: Înainte de a încheia întâlnirea, va trebui să le reamintești părinților următoarele
puncte cheie:
1. Părinții nu trebuie să meargă acasă și să încerce să aplice pauza pentru liniștire de îndată
ce sesiunea s-a încheiat. Înainte de orice, ei trebuie să o discute cu ceilalți membrii ai casei,
și să explice tehnica copilului.
2. Pauza pentru Liniștire se va utiliza pentru un singur comportament dificil – Unii părinți vor
avea impresia că această metodă le va rezolva toate problemele, astfel că vor dori să o
utilizeze pentru toate comportamentele.
3. Dacă părinții nu utilizează corect această metodă, ea nu va funcționa, iar părinții se vor
reîntoarce la strategiile anterioare de gestionare a comportamentelor copilului (ex. Lovit,
țipat).
4. Amintește-le părinților să continue să întărească pereții Casei de Sprijin și să le ofere
copiilor multă atenție pozitivă.
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10.6 ACTIVITĂȚI PENTRU ACASĂ
Ceea ce faceți acasă este ceea ce face diferența!
În această săptămână, părinții ar trebui să se focalizeze pe reîntărirea fundației Casei de Sprijin prin
suficient de mult timp Unu la Unu cu copilul, Laude și Recompense. De asemenea, ar trebui să
practice oferirea de instrucțiuni pozitive și specifice copiilor.
Părinții ar trebui să discute Pauza pentru Liniștire cu ceilalți membrii ai familiei.
Ei trebuie să introducă și să exerseze această metodă pentru o problemă de comportament a
copilului.
Părinții trebuie să utilizeze pauza pentru liniștire în legătură cu UN SINGUR COMPORTAMENT,
despre care au discutat deja cu copilul lor.
Noi Activități pentru Acasă:
•

Citiți care sunt regulile de aur în utilizarea pauzei pentru liniștire

•

Discutați această metodă cu ceilalți adulți din casă.

•

Introduceți-i copilului dvs pauza pentru liniștire, și faceți un exercițiu pentru a o exersa.
Dacă aveți mai mulți copii, explicați-i fiecăruia individual.

•

Folosiți Pauza pentru Liniștire pentru UN COMPORTAMENT pe care l-ați introdus
copilului, și pe care l-ați exersat. Fiți consistent în utilizare!

•

Evitați nevoia disciplinării prin surprinderea evenimentului înainte ca acesta să se
agraveze sau prin redirecționarea/distragerea către un comportament pozitiv.

•

Petreceți cel puțin 5 minute timp Unu la Unu cu copilul.
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Activități pentru acasă în desfășurare:
•

Utilizați consecințe adecvate pentru nerespectarea instrucțiunilor sau a regulilor.
Amintiți-vă să îi dați copilului ocazia de a asculta instrucțiunile înainte de aplicarea
consecinței.

•

Continuați să ignorați comportamentul negativ de căutare a atenției sau de
revendicare. Puteți selecta un comportament adițional pentru a fi ignorat doar dacă
oferiți atenție pozitivă comportamentului pozitiv opus.

•

Redirecționați copilul dinspre un comportament negativ înspre unul pozitiv.

•

Fiți consistentă cu privire la regulile casei și la rutinele existente, și întăriți-le prin
laudă și recompense.

•

Încercați să aveți cel puțin o masă împreună ca familie

•

Încercați să creați o rutină în programul de somn al copilului: spălarea corpului,
perierea dinților, îmbrăcarea pijamalei, timp pentru o poveste, somn.

•

Continuați să reduceți numărul de instrucțiuni pe care le oferiți copilului, și asigurațivă că aceste instrucțiuni sunt specifice, pozitive și realiste.

•

Continuați în a utiliza laude și recompense simple atât cu copilul, însă și cu dvs și
restul membrilor familiei dvs!

•

Continuați să Spuneți ceea ce vedeți, învăluindu-l pe copilul dvs în cuvinte.

•

Exersați Discutarea Sentimentelor în legătură cu emoțiile trăite de către copilul dvs,
cel puțin de 3 ori / zi.

•

Faceți ceva amuzant și drăguț pentru dumneavoastră.

•

Practicați exercițiile fizice în fiecare dimineață, și exercițiile de relaxare corporală în
fiecare seară.

•

Întâlniți-vă sau contactați-vă partenerul PLH o dată pe parcursul săptămânii
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10.7 ÎNCHEIERE
PLANIFICAREA FESTIVITĂȚII
În cazul în care există posibilitatea de a avea o festivitate la finalul întâlnirilor, acesta este momentul
în carea această idee poate fi introdusă părinților.
În funcție de bugetul disponibil și de abilitățile de organizator, acest eveniment poate să includă
participarea familiilor și a prietenilor apropiați participanților. Pe parcursul festivității, părinții vor
putea să își împărtășească experiența avută comunității.
Este important să discutați cu părinții modalitatea în care evenimentul se va desfășura. Permite-le
să aleagă cum vor să se desfășoare evenimentele și pe cine doresc să invite.Pregătește și împarte
invitații pe care să fie scrisă data evenimentului.
CERCUL COMPLIMENTELOR
Părinții se apreciază unii pe ceilalți în cadrul cercului. Fiecare părinte găsește o persoană care se află
lângă ea în acest cerc. La început, fiecare persoană îi oferă un compliment partenerului său, după
care fiecare persoană se apreciază pe ea însăși.
Încurajează participanții să mențină contactul vizual și să utilizeze numele persoanei pe care o
apreciază. Complimentele oferite pot fi relaționate cu orice, atâta timp cât acestea sunt sincere.
Părinții ar trebui să formuleze aprecieri care sunt specifice, imediate, și formulate cu entuziasm.
RELAXARE CORPORALĂ
Derulează o ședință de Relaxare Corporală de 3 minute la finalul acestei sesiuni.
TERMOMETRUL EMOȚIONAL
Dirijează părinții înspre termometrul emoțional. Ghidează-i către descrierea emoțiilor, senzația
corporală asociată emoției, și gânduri asociate acesteia.
Spre exemplu, ”Mă simt fericită. Fericirea se află în ochii mei. Sunt fericită deoarece am reușit să
ajung la această întâlnire.”
Mulțumește-le părinților și apreciază-i pentru participarea la această sesiune!
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10.8 MEMENTO PRIN SMS
A se trimite sms între ședințe.
Memento 1: A se trimite în ziua întâlnirii.
Vă mulțumim pentru participarea dvs de azi. Ne-am bucurat foarte mult să vă vedem! Vă rugăm să
introduceți pauza de liniștire copilului dvs, și să exersați cu el înainte de utilizare. Citiți înainte
Regulile de Aur în utilizarea Pauzei pentru Liniștire. Vă mulțumim, (Numele Facilitatorilor)
Memento 2: Bună ziua! Amintiți-vă că pauza pentru liniștire trebuie utilizată doar ca și o consecință
pentru un comportament agresiv. Aceasta îi oferă copilului ocazia de a se liniști, astfel încât să revină
sub Razele Atenției Pozitive. Dacă sunteți nevoită să utilizați această metodă prea des, este posibil
ca copilul dvs să aibă nevoie de mai mult timp unu la unu împreună cu dvs. Mulțumim, (Numele
Facilitatorilor)
Memento 3: Bună ziua! Suntem foarte mândrii de progresul dvs! Meritați să vă recompensați făcând
ceva plăcut! (Numele Facilitatorilor)
Memento 4: Bună ziua! Amintiți-vă că ceea ce faceți acasă este ceea ce face o diferență! Continuați
să petreceți timp unu la unu împreună cu copilul dvs, câte 5 minute/ zi. Acesta este cel mai
important lucru în construirea Casei de Sprijin! (Numele Facilitatorilor)
Memento 5: Bună ziua! Cum este săptămâna dvs? Ați reușit să introduceți și să exersați Pauza
pentru Liniștire cu copilul dvs? A fost nevoie să utilizați metoda pentru comportamentul selectat în
cadrul întâlnirii noastre? Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să le notați, iar în cadrul următoarei
întâlniri le vom discuta împreună. Mulțumim, (Numele Facilitatorilor)
Memento 6: A se trimite cu o zi înainte de următoarea întâlnire.
Bună ziua! Vă reamintim că Sesiunea 11 a programului PLH va avea loc în (ziua și ora). Așteptăm cu
nerăbdare să vă vedem acolo! Vă rugăm nu uitați să vă aduceți ghidul. Mulțumim, (Numele
Facilitatorilor)
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SESIUNEA 11: REZOLVAREA CONFLICTELOR DIN FAMILIE
Explorarea modului în care putem implica copiii în rezolvarea

SCOP

conflictelor în familie
•

Implicarea copiilor în rezolvarea conflictelor îi poate ajuta să învețe
cum să își rezolve propriile probleme în modalități constructive

PIESE

DE

•

CONSTRUCȚIE

Respirați adânc! Identificați problema. Gândiți-vă la o soluție.
Alegeți o soluție. Testați-o. Reflectați cu privire la faptul dacă a
funcționat sau nu.

•

Lăudați copilul pentru găsirea unor soluții la rezolvarea conflictului.

• Registru de prezență, Ecusoane cu nume, Flipchart
MATERIALE

• Ceai, biscuiți, fructe
•

PREGĂTIRE

Manualul părinților, Povești illustrate, și Formulare de Evaluare

• Afișează fișe de la întâlnirile precedente pe perete
•

Pregătește pauza

• Primește grupul, apreciază-i pe părinți și mulțumește-le pentru
prezență
BUN VENIT

• Ia o pauză

(10 min)

• Termometrul emoțional
• Arată progresul grupului în cadrul Casei de Sprijin
•

Exerciții fizice

• Amintește-le părinților de activitățile principale pentru acasă
DISCUȚII CU PRIVIRE
LA

ACTIVITĂȚILE

PENTRU ACASĂ
(40 min)

(Liniștirea)
• Roagă-i să împărtășească puncte forte și provocările întâmpinate
• Discutați posibile soluții la provocări, și practicați-le
•

Întreabă despre Parteneri PLH
PAUZĂ(15 min)
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LECȚIE

PRINCIPALĂ

(30 min)
REZOLVAREA
CONFLICTELOR
ÎMPREUNĂ

CU

COPILUL

•

Poveste Ilustrată: Implicarea copilului în rezolvarea conflictelor

•

Discuție: Beneficiile implicării copilului în rezolvarea conflictelor

•

Activitate de grup: Implicarea copilului în rezolvarea conflictelor

•

Poveste Ilustrată: Îndreptarea lucrurilor

•

Activitate de grup: Îndreptarea lucrurilor

•

Trecere în revistă: Îndreptarea lucrurilor

•

Discuție: Discuții despre dificultăți

• Încercați să implicați copilul în rezolvarea conflictelor
• Încercați să îndreptați lucrurile cu copilul dacă este cazul
• Pregătiți-vă să discutați o problemă delicată dacă este cazul
• Petreceți cel puțin 5 minute timp unu la unu cu copilul dvs
• Dacă este nevoie, utilizați ignorarea pentru un comportament
problematic adițional
• Atunci când decideți să ignorați copilul, folosiți-vă propriile strategii
de liniștire
ACTIVITĂȚI
ACASĂ
(15 min)

PENTRU

• Redirecționați comportamentul copilului înainte de apariția
comportamentului negativ
• Utilizați avertismente și consecințe când copilul nu cooperează
• Utilizați pauza pentru linițtire pentru un comportament pe care l-ați
discutat cu copilul
• Fiți consistentă cu privire la regulile casei și la rutinele existente
• Utilizeazați

laude

și

recompense

pentru

a

încuraja

comportamentele pozitive
• Utilizați cuvinte pentru a descrie sentimente și acțiuni
• Luați o pauză atunci când vă simțiți stresată sau furioasă
• Exerciții fizice și Relaxare corporală
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• Faceți ceva plăcut pentru dvs
• Întâlniți-vă sau luați legătura cu partenerul PLH o dată pe parcursul
săptămânii
• Planificarea festivității
• Reluarea subiectelor abordate
ÎNCHEIERE
(10 min)

• Amintește-le părinților despre activitățile pentru acasă
• Cercul complimentelor
• Relaxare corporală
• Termometrul emoțional
•

Mulțumește-le părinților și laudă-i
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11.1 NOTE CU PRIVIRE LA SESIUNEA A 11-A
[A se citi în vederea pregătirii pentru livrarea celei de a 11-a sesiuni]
Ai ajuns aproape la finalul programului. În această sesiune, părinții învață cum să implice copiii în
rezolvarea conflictelor familiei fără a utiliza alte forme de disciplinare.
Părinții învață cum să ”Îndrepte lucrurile„ atunci când își pierd cumpătul sau reacționează impulsiv
în fața copilului.
În cele din urmă, asigură-te că vei avea timp pentru a discuta cu părinții despre cum veți sărbători
ultima întâlnire.

TRECERE ÎN REVISTĂ A STRATEGIILOR DE DISCIPLINARE
Poate vei observa că părinții sunt derutați cu privire la ce strategie trebuie utilizată în ce moment.
Ar putea avea nevoie să le amintești care sunt Piesele de Construcție pentru redirecționare,
ignorare, consecințe și liniștire.
•

Redirecționarea copilului spre un comportament pozitiv înainte sau la începutul unui
comportament negativ

•

Ignorarea comportamentelor negative de căutare a atenției sau a celor de revendicare

•

Consecințe pentru refuzul de a urma instrucțiuni sau încălcarea regulilor

•

Liniștire ca și consecință pentru comportamente agresive

Este important ca părinții să înțeleagă aceste aspecte înainte de a continua. Dacă le utilizează
incorect, este probabil ca acestea să nu funcționeze.
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IMPLICAREA COPIILOR ÎN REZOLVAREA CONFLICTELOR
În sesiunea a 11-a, le prezentăm părinților modalități în care pot implica copiii în rezolvarea
conflictelor.
Pe parcursul programului, ai modelat cei 6 pași în rezolvarea conflictelor, astfel încât să îi ajuți pe
părinți să rezolve probleme întâlnite acasă.
Există 6 pași în rezolvarea conflictelor.
1. Luarea unei pauze pentru liniștire
2. Identificați problema
3. Brainstorming pentru soluții
4. Alegerea unei soluții
5. Testați soluția
6. Reflectați cu privire la faptul dacă soluția a funcționat sau nu
Până acum, părinții ar trebui deja să cunoască acești pași și chiar să îi fi utilizat deja acasă.
Trebuie să îi lauzi cu entuziasm dacă împărtășesc acest lucru!
În timpul sesiunii, părinții învață cum anume să îi învețe pe copiii lor să facă același lucru, și să îi
învețe să rezolve conflicte singuri.
ÎNDREPTAREA LUCRURILOR
Îndreptarea lucrurilor poate fi utilizată atunci când părintele și-a pierdut cumpătul sau a reacționat
negativ față de copil, într-un moment strsant.
Îndreptarea lucrurilor le permite părinților să își recunoască sentimentele și acțiunile în fața
copilului, atunci când părintele este calm și își controlează emoțiile.
Părinții pot recunoaște și modul în care propriile acțiuni îi pot afecta pe copii, și își pot cere scuze
pentru aceasta.
Povestea ilustrată despre copilul care dorește să știe unde este tatăl său este un exemplu bun pentru
o problemă frecvent ridicată de către copii.
Îndreptarea lucrurilor îi ajută pe părinți să readucă copiii sub Razele atenției pozitive!
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11.2 BUN VENIT
IA O PAUZĂ
La începutul Sesiunii 11, ar trebui să iei o pauză împreună cu părinții. Poți să faci ca aceasta să fie
una scurtă (cam un minut):
•

Închide ochii

•

Concentrează-te pe gânduri, sentimente și senzații corporale (15 secunde)

•

Concentrează-te pe respirație (30 secunde)

•

Extinde concentrarea la întregul corp și la sunete (15 secunde)

•

Deschide ochii

Acest lucru îi va ajuta pe părinți să se simtă mai confortabil în legătură cu activitatea, și îi va ajuta să
o realizeze singuri.
TERMOMETRUL EMOȚIONAL
Invită părinții să se plimbe în jurul cercului și să exprime cum se simt în această dimineață. Părinții
vor trebui să își descrie emoțiile, unde anume simt emoțiile în corp, și ce gânduri asociază acestor
emoții.
Exemplu: ”Sunt anxioasă. Pot să simt asta în umeri. Sunt îngrijorată că nu voi avea suficienți bani
pentru mâncare luna aceasta”, sau ”Sunt bucuroasă. Simt asta în piept. Voi avea un pat nou.”.
CASA DE SPRIJIN
Arată-le părinților care este progresul lor în construcția Casei de Sprijin.
Părinții continuă să învețe noi strategii de gestionare a comportamentului dificil, continuând așadar
construcția acoperișului Casei de Sprijin.
Subliniază faptul că este necesar ca părinții să continue să întărească pereții Casei prin Timp unu la
unu cu copilul, Spune ceea ce vezi, Discutarea sentimentelor, Laudă și Recompense.
Razele Atenției Pozitive sunt o modalitate bună de a le reaminti că direcționarea atenției pozitive
către copil va contribui la întărirea fundației, făcând astfel Casa de Sprijin mai solidă.
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EXERCIȚII FIZICE
Roagă un părinte să se ofere ca voluntar în conducerea activității fizice. Oferă sprijin și încurajări, și
laudă-l pe voluntarul curajos!
11.3 DISCUȚII PE BAZA ACTIVITĂȚILOR PENTRU ACASĂ
Alocă suficient timp pentru rezolvarea oricărei probleme legate de utilizarea consecințelor, a
redirecționării, ignorării sau liniștirii.
Uită-te peste Piesele de construcție din sesiunile precedente pentru a îți reaminti care sunt Piesele
de Construcție pentru fiecare strategie.
Aspectul cel mai provocator va fi să vezi dacă părinții au utilizat corect strategia, și dacă au utilizato în legătură cu un comportament potrivit pentru aceasta.
Poți să te uiți peste Lista comportamentelor problematice pentru a discuta de ce o anumită strategie
funcționează sau nu pentru un anumit comportament.
Poți să te uiti peste poveștile ilustrate din sesiunile precedente pentru a vedea care sunt Piesele de
construcție pentru fiecare strategie de disciplinare.
A se aloca atenție următoarelor aspecte:
•

A utilizat părintele pauza pentru liniștire pentru unul din comportamentele selectate? A fost
comportamentul unul potrivit?

•

A introdus părintele metoda liniștirii copilului înainte de a o utiliza?

•

A urmat părintele regulile de aur în utilizarea acestei metode? S-ar putea să fie nevoie să vă
reîntoarceți asupra acestora.

•

Utilizează părinții avertismente și consecințe realiste/imediate pentru alte comportamente,
pentru nerespectarea instrucțiunilor ori încălcarea regulilor?

•

Aplică părinții ignorarea la acele comportamente unde aceasta funcționează (ex. Văitat,
plâns, crize de tantrum sau orice alt comportament negativ de căutare a atenției sau de
revendicare)?

•

Petrec părinții mult timp sprijinind comportamentele pozitive opuse prin laude și
recompense?
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•

Are nevoie cineva de suport suplimentar? Poate vei vrea să derulezi un joc de rol sau chiar o
vizită la domiciliu în vederea oferirii sprijinului suplimentar.

Posibile întrebări pentru Discuții cu privire la Activitățile pentru Acasă în Sesiunea 11:
1. A fost nevoie să utilizați pauza pentru liniștire această săptămână? Pentru ce
comportament? Ați introdus metoda copilului, și ați exersat cu acesta înainte? Care a fost
experiența dvs?
2. Care a fost experiența dvs în utilizarea metodei Liniștirii? Ce probleme ați întâmpinat? Ce ați
făcut?
3. Cum ați reușit să vă stăpâniți emoțiile? Ați reușit să vă păstrați calmul?
4. Mai aveți întrebări cu privire la utilizarea pauzei pentru liniștire?
Memento: Dacă există probleme sau părinții dau răspunsuri greșite, va trebui să discutați
despre poveștile ilustrate din sesiunea precedentă sau să mai faceți activități de grup.
5. A încercat cineva să utilizeze oferirea unei alternative sau avertismentul cu privire la o
consecință pentru nerespectarea instrucțiunilor? Care a fost instrucțiunea? Care a fost
consecința? Cum a mers?
6. Puteți continua să utilizați ignorarea comportamentelor negative de căutare a atenției sau a
celor de revendicare?
7. Vă amintiți de prima oară când ați încercat să redirecționați comportamentul copilului către
unul pozitiv?
8. Dorește cineva să împărtășească o experiență pe care a avut-o atunci când s-a jucat, a lăudat,
a recompensat sau a oferit instrucțiuni copilului?
PAUZĂ
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11.4 LECȚIE PRINCIPALĂ – REZOLVAREA CONFLICTELOR ÎMPREUNĂ CU COPILUL
POVEȘTI ILUSTRATE
POVESTE ILUSTRATĂ 32 – Rezolvarea conflictelor cu copilul dvs...
Această poveste ne arată modul în care părinții pot colabora cu copiii în identificarea unor soluții
pentru conflicte. Este o alternativă pentru Consecințe sau Liniștire.
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Întrebări pentru povestea ilustrată:
•

Ce face mama pentru a ajuta la rezolvarea conflictului între David și Maia?

•

Ce credeți că s-ar fi întâmplat dacă mama le-ar fi spus pur și simplu ce anume să facă?

•

Ce alte Piese de construcție identificați în această poveste (ex. Lauda, utilizarea numelui lor,
așezare la același nivel cu copilul)?

•

Care credeți că sunt pașii principali în rezolvarea de probleme împreună cu copiii?
PIESE DE CONSTRUCȚIE
Captați atenția copilului. Așezați-vă la nivelul lui.
Luați o pauză împreună cu copilul – respirați adânc.
Ajutați copilul să identifice problema.
Oferiți-i oportunitatea de a sugera soluții.
Permiteți-i copilului să aleagă o soluție.
Testați soluția.
Discutați cu copilul despre cum funcționează sau nu funcționează soluția.
Lăudați copilul pentru că a muncit cu dvs la rezolvarea problemei.
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DISCUȚIE DE GRUP – IMPLICAREA COPILULUI ÎN REZOLVAREA CONFLICTELOR
Inițiază o discuție despre beneficiile implicării copilului în rezolvarea conflictelor.
Următoarele întrebări ar putea fi utile:
1. De ce i-ar putea fi benefic copilului faptul că îl implicăm în rezolvarea conflictelor?
2. De ce ați vrea dvs să îi ajutați pe copii să rezolve conflicte în loc să utilizați Consecințele sau
Pauza pentru Liniștire?
3. În ce comportamente sau situații problematice l-ați putea implica pe copil să ajute la
rezolvarea conflictelor?
Memento: Uită-te peste Lista comportamentelor problematice și adaugă ”RC„ în dreptul fiecărui
comportament pentru care părinții pot implica copilul în rezolvarea conflictelor în detrimentul
utilizării consecințelor sau a pauzei de liniștire.
Posibile aspecte de discutat:
•

Implicarea copiilor în rezolvarea conflictelor ne ajută să evităm utilizarea altor strategii de
disciplinare, cum ar fi consecințele sau pauzele de liniștire.

•

Copiii învață să identifice soluții pentru situații provocatoare.

•

Copiii învață să identifice modalități non-violente de a rezolva conflicte.

•

Copiii învață să își auto-gestioneze comportamentul și abilități pro-sociale.

•

Implicarea copiilor în rezolvarea conflictelor îi ajută să identifice consecințe pozitive și
negative ale acțiunilor proprii.

Memento: Ajută-i pe părinți să găsească singuri aceste răspunsuri în timpul discuțiilor!
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ACTIVITATE DE GRUP – IMPLICAREA COPILULUI ÎN REZOLVAREA CONFLICTELOR
Părinții învață să utilizeze pașii cheie în rezolvarea conflictelor împreună cu copiii. Acest exercițiu se
va face inițial în cadrul grupului mare, iar apoi părinții pot practica individual în grupuri de câte trei
persoane.
1. Roagă trei persoane să se ofere ca voluntari.
2. Atribuie roluri: un părinte și 2 copii
3. Descrie scenariul:
a. Copiii se joacă în liniște cu jucăriile. Copiii încep să se certe din cauza jucăriilor.
b. Părintele observă cearta și se așează la nivelul lor: ”(numele copiilor), observ că ambii
sunteți frustrați. Haideți să inspirăm adânc și să vedem dacă putem rezolva problema
aceasta împreună.”
c. Părintele întreabă care este problema. Copiii spun că nu au jucării suficiente.
d. Părintele îi roagă să găsească posibile soluții. Copiii oferă câteva.
e. Părintele îi roagă să aleagă o soluție. Copiii aleg.
f. Familia testează soluția.
g. Părintele îi întreabă pe copii dacă sunt mulțumiți de această soluție. Copiii spun că da.
h. Părintele îi laudă pentru că au muncit împreună pentru a găsi o soluție la această
problemă.
4. Discutați despre experiența/sentimentele părintelui și a copiilor.
5. Laudă voluntarii.
6. Oferă suport și încurajări în timpul exercițiilor.
7. Discuție de grup cu privire la experiența avută.
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CUM SĂ DISCUTĂM DESPRE PROBLEME DELICATE CU COPIII?
Următoarea poveste ilustrează modul în care părinții pot implica copiii în discuții legate de probleme
ale familiei. Adesea, părinții întâmpină dificultăți în a discuta probleme sensibile, relaționate cu
sărăcia ori alte circumstanțe stresante.
POVESTE ILUSTRATĂ 33 – Reacții negative față de copil...
Povestea ilustrează o situație cu precădere delicată, legată de absența unui părinte.

Întrebări pentru a fi utilizate:
•

Cum anume se simte Maia din cauza reacției bunicii?

•

De ce credeți că bunica ei a reacționat în acest fel?

•

Cum ar putea acest lucru afecta relația Maiei cu mama și bunica?

•

Ce ar fi putut să facă bunica diferit?
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PIESE DE CONSTRUCȚIE
Evitarea discuțiilor cu privire la situații delicate îi poate face pe copii să se simtă nesiguri și
lipsiți de iubire.
Copiii observă multe aspecte care se petrec în familie.
Recunoașteți și acceptați atât sentimentele dvs cât și ale copilului dvs.

POVESTE ILUSTRATĂ 34 – Îndreptarea lucrurilor

290

Întrebări:
•

Ce face bunica pentru ca Maia să se simtă mai confortabil?

•

Cum răspunde bunica îngrijorărilor Maiei?

•

Ce puteți face pentru a fi pregătiți să purtați o discuție dificilă cu copilul dvs?

•

Cum anume vă poate ajuta ”îndreptarea lucrurilor” să evitați conflicte mai mari sau
comportamente negative din partea copilului?

Memento: Ajută-i pe părinți să identifice următoarele piese de construcție cu privire la moduri în
care relația cu copilul poate fi remediată:
PIESE DE CONSTRUCȚIE
Îndreptarea lucrurilor va întări relația dintre dvs și copilul dvs.
Îndreptarea lucrurilor poate vindeca furia și sentimentele negative care ulteior se pot manifesta în
conflicte mai mari din partea copilului.
Gândiți-vă din timp ce anume îi puteți spune copilului.
Luați în considerare vârsta copilului și ce anume este indicat să îi împărtășiți.
Păstrați-vă calmul când vorbiți cu copilul.
Recunoașteți faptul că ați greșit.
Nu trebuie să cereți iertare. Doar asumați-vă responsabilitatea faptelor și a felului în care acestea lau făcut pe copil să se simtă.
Recunoașteți care sunt sentimentele copilului și sentimentele dvs.
Ignorați comportamentul negativ precedent al copilului și focalizați-vă pe al dvs.
Oferiți ceva ce ar putea remedia relația cu copilul dvs, chiar și timp suplimentar unu la unu.
Mențineți copilul sub razele atenției pozitive!
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ACTIVITATE DE GRUP – ÎNDREPTAREA LUCRURILOR
Porniți de la povestea ilustrată anterioară pentru a exersa cum anume puteți îndrepta lucrurile după
ce v-ați pierdut cumpătul în fața copilului:
1. Identificați o anumită situație în care părintele și-a pierdut calmul în fața copilului.
2. Roagă-i pe 2 părinți să se ofere voluntari pentru un exercițiu în cadrul grupului mare:
a. Copilul se joacă în liniște.
b. Părintele coboară la nivelul copilului și îl laudă pentru că se joacă în liniște.
c. Părintele îi spune copilului că ar vrea să vorbească cu el despre cele întâmplate mai
devreme.
d. Părintele admite că a făcut o greșeală ”Am greșit atunci când...” sau ”Îmi pare rău că am
strigat la tine”
e. Părintele își explică reacția fără a face referire la comportamentul copilului ”Am fost
foarte stresată în acel moment„ sau ” sunt tristă deoarece tata este așa departe de noi”.
f. Recunoașteți care sunt sentimentele copilului după reacția părintelui ”înțeleg că ți-a fost
frică”
g. Oferiți ceva pentru a remedia relația
h. Părintele îi spune copilului că îl iubește foarte mult și îl îmbrățișează (dacă e în regulă cu
copilul)
3. Întreabă care a fost experiența părintelui și a copilului
4. Părinții exersează în perechi de câte doi
5. Feedback din partea grupului cu privire la activitate
6. Trecere în revistă a sugestiilor pentru îndreptarea lucrurilor
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TRECERE ÎN REVISTĂ - SUGESTII PENTRU ÎNDREPTAREA LUCRURILOR
Acestea sunt similare Pieselor de construcție din povestea ilustrată precedentă.
1. Planificați din timp ce anume îi veți spune copilului.
2. Luați în considerare vârsta copilului și ce este potrivit să îi spuneți.
3. Păstrați-vă calmul când vorbiți cu copilul.
4. Recunoașteți faptul că ați greșit.
5. Ignorați comportamentul negativ precedent al copilului și focalizați-vă pe al dvs.
6. Nu trebuie să cereți iertare. Doar asumați-vă responsabilitatea faptelor și a felului în care
acestea l-au făcut pe copil să se simtă.
7. Recunoașteți care sunt sentimentele copilului și sentimentele dvs.
8. Oferiți ceva ce ar putea remedia relația cu copilul dvs, chiar și timp suplimentar unu la unu.
9. Mențineți copilul sub razele atenției pozitive!

DISCUȚIE – PURTAREA UNEI DISCUȚII CU COPILUL ÎN LEGĂTURĂ CU ASPECTE DELICATE
1. Împreună cu părinții, fă o listă a aspectelor care ar putea fi dificil de discutat cu copilul.
2. Discutați diverse modalități în care acestea ar putea fi discutate cu copilul, conform vârstei
acestuia.
3. Identifică surse de suport din comunitate, care ar putea ajuta părinții.
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11.5 ACTIVITĂȚI PENTRU ACASĂ
Ceea ce faceți acasă este ceea ce face diferența!
În această săptămână, părinții ar trebui să se focalizeze pe integrarea tuturor abilităților parentale
pe care le-au învățat pe parcursul programului.
Asta presupune și implicarea copiilor în rezolvarea conflictelor. Părinții trebuie să se gândească la
modalități în care pot continua să utilizeze aceste abilități odată ce programul se încheie.
Amintește-le părinților să continue să întărească pereții Casei de Sprijin și să le ofere copiilor
multă atenție pozitivă și timp unu la unu!
Noi activități pentru acasă:
•

Implicați copilul în rezolvarea conflictelor. Încercați să faceți asta înainte de a apela la
consecințe sau la Pauza pentru Liniștire.

•

Exersați Îndreptarea lucrurilor în cazul în care s-a întâmplat ceva și v-ați pierdut calmul în
fața copilului, iar atitudinea dvs vi se pare că a fost nedreaptă.

•

Dacă copilul adresează o întrebare delicată, încercați să discutați cu el, conform vârstei sale.
Gândiți-vă înainte la ceea ce veți spune. Cereți ajutor dacă e nevoie.

•

Începeți să vă gândiți la modalități în care puteți continua să îl ajutați pe copilul dvs să învețe
comportamente pozitive.

Activități pentru acasă în desfășurare:
•

Continuați să petreceți cel puțin 5 minute timp unu la unu cu copilul dvs

•

Continuați să exprimați ceea ce vedeți, învăluindu-l pe copilul dvs în cuvinte.

•

Folosiți cuvinte pentru a descrie emoțiile dvs și ale copilului.

•

Continuați să reduceți numărul de instrucțiuni pe care le oferiți copilului, și asigurați-vă că
aceste instrucțiuni sunt specifice, pozitive și realiste.

•

Fiți consistentă cu privire la regulile casei și la rutinele existente, și întăriți-le prin laudă și
recompense.

•

Încercați să aveți cel puțin o masă împreună ca familie
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•

Încercați să creați o rutină în programul de somn al copilului: spălarea corpului, perierea
dinților, îmbrăcarea pijamalei, timp pentru o poveste, somn.

•

Încercați să evitați nevoia de a utiliza redirecționarea în disciplinarea copilului.

•

Utilizați consecințe adecvate pentru nerespectarea instrucțiunilor sau a regulilor. Amintițivă să îi dați copilului ocazia de a asculta instrucțiunile înainte de aplicarea consecinței.

•

Continuați să ignorați UN comportament negativ de căutare a atenție sau de revendicare.
Puteți selecta un comportament adițional pentru a fi ignorat, doar dacă oferiți atenție
pozitivă comportamentului pozitiv opus.

•

Utilizați Pauza pentru Liniștire pentru UN comportament pe care deja l-ați explicat copilului.
Folosiți metoda consistent și cu gândul la regulile de aur.

•

Amintiți-vă de strategiile de coping:
o Luați o pauză atunci când sunteți stresată
o Relaxare corporală seara, înainte de culcare
o Exerciții dimineața
o Faceți ceva frumos pentru dvs

•

Întâlniți-vă sau contactați-vă partenerul PLH o dată pe parcursul săptămânii
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11.6 ÎNCHEIERE
PREGĂTIRE PENTRU FINAL
Amintește-le părinților că programul se va încheia la următoarea întâlnire. Invită părinții să se
gândească la modalități în care pot continua să utilizeze strategiile învățate.
Spune-le părinților că vor avea oportunitatea de a discuta aceste aspecte, și vor putea primi sprijin
suplimentar dacă este necesar.
De asemenea, vor putea discuta despre cele învățate și despre modul în care ei, familia lor, și copiii
lor s-au schimbat.
PLANIFICAREA FESTIVITĂȚII
Amintește-le despre cum anume s-a stabilit că va avea loc festivitatea.
Împarte-le invitații pe care să fie scrisă data evenimentului.

CERCUL COMPLIMENTELOR
Părinții se apreciază unii pe ceilalți în cadrul cercului. Fiecare părinte găsește o persoană care se află
lângă ea în acest cerc. La început, fiecare persoană îi oferă un compliment partenerului său, după
care fiecare persoană se apreciază pe ea însăși.
Încurajează participanții să mențină contactul vizual și să utilizeze numele persoanei pe care o
apreciază.
Complimentele oferite pot fi relaționate cu orice, atâta timp cât acestea sunt sincere. Părinții ar
trebui să formuleze aprecieri care sunt specifice, imediate, și formulate cu entuziasm.
RELAXARE CORPORALĂ
Derulează o sesiune de Relaxare Corporală de 3 minute la finalul acestei sesiuni.
TERMOMETRUL EMOȚIONAL
Dirijează părinții înspre termometrul emoțional. Ghidează-i către descrierea emoțiilor, senzația
corporală asociată emoției, și gânduri asociate acesteia.
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Spre exemplu, ”Mă simt fericită. Fericirea se află în ochii mei. Sunt fericită deoarece am învățat
foarte multe lucruri despre cum să implic copilul în rezolvarea problemelor”
Mulțumește-le părinților și apreciază-i pentru participarea la această sesiune!
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11.7 MEMENTO PRIN SMS
A se trimite sms între ședințe.
Memento 1: A se trimite în ziua întâlnirii.
Vă mulțumim pentru participarea dvs de azi. Ne-am bucurat foarte mult să vă vedem! Încercați să îl
implicați pe copilul dvs în rezolvarea problemelor: ajutați-l să se liniștească, să identifice problema,
să găsească soluții, să aleagă o soluție, să o testeze, iar apoi să se gândească dacă aceasta a
funcționat sau nu! Vă mulțumim, (Numele Facilitatorilor).
Memento 2: Bună ziua! Atunci când copilul vă adresează întrebări delicate, încercați să vă păstrați
calmul și să vă gândiți la felul în care se simte copilul. Dacă nu știți ce anume să spuneți, spuneți-i că
îi înțelegeți îngrijorarea, și că veți discuta mai târziu despre acest lucru. Apoi, cereți ajutorul unui
prieten sau consultați un expert! Mulțumim, (Numele Facilitatorilor).
Memento 3: Bună ziua! Suntem foarte mândrii de progresul dvs! Faptul că participați la acest
program și faptul că vă rezolvați activitățile dintre sesiuni este unul din cele mai bune cadouri pe
care i le puteți oferi copilului dvs. Mulțumim, (Numele Facilitatorilor).
Memento 4: Bună ziua! Amintiți-vă că liniștirea și consecințele trebuie utilizate abia în ultima
instanță. Continuați să petreceți timp unu la unu împreună cu copilul dvs, câte 5 minute/ zi. Acesta
este cel mai important lucru în construirea Casei de Sprijin! (Numele Facilitatorilor).
Memento 5: Bună ziua! Cum este săptămâna dvs? Gândiți-vă puțin la schimbările petrecute în viața
dvs și a copilului dvs de când participați la acest program. Dacă întâmpinați probleme cu copilul, vă
rugăm să le notați, iar în cadrul următoarei întâlniri le vom discuta împreună. Mulțumim, (Numele
Facilitatorilor).
Memento 6: A se trimite cu o zi înainte de următoarea întâlnire.
Bună ziua! Vă reamintim că Sesiunea 12 a programului PLH va avea loc în (ziua și ora). Așteptăm cu
nerăbdare să vă vedem acolo! Vă rugăm nu uitați să vă aduceți ghidul. Mulțumim, (Numele
Facilitatorilor).
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SESIUNEA 12: REFLECȚIE ȘI URMĂTORII PAȘI

SCOP

Să reflectați asupra experienței părinților în program
Să identificați modalități pentru părinte de a se susține pe viitor
•

Casa dvs. de Sprijin are nevoie de întreținere continuă

•

Fiecare piesă de construcție este o parte importantă a Casei de Sprijin

•

Rămâneți conectat cu Partenerul PLH și cu alte surse de suport

•

Fișa de prezență, etichete cu nume, flipchart

•

Reviste, batoane de lipici, foarfece, creioane colorate, hârtie

•

Manualul părintelui, Chestionar referitor la Satisfacție

•

Întâmpină grupul, mulțumește-le participanților că au venit

BUN VENIT

•

Ia o Pauză

(15 min)

•

Termometrul emoțional

•

Exercițiul fizic

•

Amintește-le părinților de activitatea principală pentru acasă

PIESE DE CONSTRUCȚIE

MATERIALE

DISCUȚII CU PRIVIRE LA
ACTIVITĂȚILE PENTRU
ACASĂ
(30 min)

(implicarea copiilor în Rezolvarea Conflictelor)
•

Roagă părinții să împărtășească punctele esențiale și provocările
întâmpinate

•

Discutați soluțiile la provocări și practicați-le

PAUZĂ (15 min)

REFLECȚIE

•

Vizualizare: Experiența în timpul sesiunii și acasă

•

Activitate artistică: Desenarea experienței

•

Discuție: utilitatea PLH Copii

(45 min)
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URMĂTORII PAȘI
(30 min)

•

Poveste: Supa de Pietre

•

Discuție: sprijinirea copiilor noștri după program

•

Activitate: Să trimitem Bunătate și Iubire
•

Practicați timp Unu-la-unu cu copilul dvs. în fiecare zi

•

Utilizați cuvinte pentru a dscrie sentimentele și acțiunile copilului
dvs.

•

Lăudați copilul pentru comportamentele pozitive

•

Utilizați recompense și laude pentru a încuraja comportamente
dezirabile

CONTINUAREA
PRACTICII
(10 min)

•

Practicați oferirea de instrucțiuni pozitive, specifice și realiste

•

Fiți consistenți cu regulile casei

•

Încercați să implicați copiii în rezolvarea conflictelor de acasă

•

Utilizați Ignorarea, Consecințele, și Pauza pentru Liniștire pentru
comportamentele dificile persistente ca ultimă soluție

•

Practicați grija față de sine: Luați o Pauză, efectuați Exercițiile de
Dimineață, Relaxarea Corpului și Activitatea de Blândețe și Iubire

•

Rămâneți conectați la rețeaua dvs. de suport

•

Recapitularea subiectelor abordate și distribuirea manualului
pentru părinți

•

se întâmplă)

ÎNCHEIERE
(15 min)

Reamintește-le părinților de evenimentul festiv de celebrare (dacă

•

Înmânarea certificatelor dacă nu există evenimentul festiv

•

Cercul Complimentelor

•

Termometrul emoțional

•

Mulțumiri și felicitări pentru părinți
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12.1 NOTE CU PRIVIRE LA SESIUNEA A 12-A
[a se citi de către facilitatori ca parte a pregătirii pentru Sesiunea 12]
Sesiunea 12 este sesiunea finală din Programului Parental pentru o Familie Armonioasă(Copii Mici).
Felicitări! Meriți multe felicitări și recunoașterea muncii grele pe care ai realizat-o pentru a ajunge
în această etapă a programului. Este o reușită uriașă!
Părinții au oportunitatea de a reflecta la schimbările prin care au trecut împreună cu copiii lor de-a
lungul programului.
Acesta este, de asemenea, un prilej de a discuta cu părinții cum își pot menține Casa de sprijin
puternică și stabilă, astfel încât copiii lor să crească sănătoși, fericiți și iubiți.
REFLECȚII ASUPRA EXPERIENȚELOR
Părinții au oportunitatea de a reflecta asupra experiențelor lor din timpul programului. Ei vor
împărtăși schimbările pe care le-au observat la ei și în comportamentul copiilor lor, dar și la viața lor
de acasă.
Vom utiliza, de asemenea, o activitate artistică, astfel încât părinții să își ilustreze călătoria într-un
mod artistic, folosind creioane și hârtie. Asta le va permite să-și proceseze experiențele ca un grup
și să audă de la alții despre impactul programului asupra vieții lor.
UTILITATEA PLH COPII
În această etapă a sesiunii, vei ghida părinții într-o discuție despre beneficiile utilizării noilor strategii
parentale învățate în PLH Copii. Această activitate îi ajută pe părinți să ia propriile decizii referitoare
la ce abordare disciplinară este mai potrivită pentru copiii lor.
Va trebui să îi ajuți să observe că abilitățile parentale din PLH Copii vor promova relații pozitive între
copii și părinți, bazate pe iubire, afecțiune, respect și educație consistentă.
Astfel, în această etapă a programului, părinții vor trage singuri concluzii!
MENȚINEREA UNEI CASE DE SPRIJIN SOLIDE
Ultima sesiune a programului este, uneori, încărcată emoțional pentru mulți părinți (și pentru
facilitatori). Poate au dezvoltat relații puternice unii cu alții și poate s-au schimbat considerabil în
program.
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Programul le-a oferit, de asemenea, o sursă de suport și un sentiment al comunității pe care mulți
părinți îl vor fi găsit de ajutor și ca sursă de inspirație. Acest tip de suport poate continua și după
terminarea programului PLH Copii.
”Supa de pietre” este o poveste utilă care arată cum abilitățile și cunoștințele au existat mereu în
comunitate. Deși programul ajută la aducerea acestor abilități la suprafață, toate principiile, piesele
de construcție și soluțiile au venit de la părinți.
Cu alte cuvinte, părinții au fost mereu experții.
Rolul vostru este să îi încurajați pe părinți să discute modalități în care vor putea integra practicile și
piesele de construcție în viețile lor într-o manieră consistentă.
Este important să aprobi orice decid părinții să facă în continuare. Ei pot să treacă în revistă de ce
resurse au nevoie ulterior, inclusiv pentru întâlniri ocazionale în grup, nevoia unei săli pentru aceste
întâlniri etc.
SĂ TRANSMITEM IUBIRE ȘI BUNĂTATE
Părinții vor mai învăța o activitate de relaxare, denumită ”Să transmitem iubire și bunătate”. Această
activitate poate fi utilă mai ales când părinții se simt singuri și simt nevoia de suport.
Este un exercițiu simplu de mindfulness în care părinții transmit gânduri de iubire și bunătate lor
înșiși, dorindu-și să fie fericiți, în siguranță, sănătoși și iubiți.
Ei vor învăța să transmită aceste gânduri și celor pe care îi iubesc, mai ales copiilor lor.
Va trebui să exersați această activitate pentru dvs înșivă deoarece meritați multă iubire și
bunătate!
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12.2 BUN VENIT
IA O PAUZĂ
Ia o Pauză cu părinții la începutul sesiunii. Aceasta poate fi una scurtă (cam un minut):
•

Închideți ochii

•

Concentrați-vă pe gânduri, emoții și senzații corporale (15 secunde)

•

Concentrați-vă pe respirație (30 de secunde)

•

Concentrați-vă pe toate senzațiile și sunetele corporale (15 secunde)

•

Deschideți ochii.

Asta îi va ajuta să devină mai relaxați în fața activității viitoare și să participe la ea.
TERMOMENTRUL EMOȚIONAL
Invită părinții să împărtășească, pe rând, în cerc, cum se simt. Părinții vor trebui să descrie
emoțiile, unde le resimt în corp și ce gânduri asociază cu acestea.
De exemplu: ”Sunt trist, o simt în umeri. Sunt îngrijorată gândindu-mă ce voi face după ce se termină
programul PLH Copii.” Sau ”Sunt mândră, o simt în piept. Asta este ultima noastră întâlnire!.”
CASA DE SPRIJIN
Felicită părinții pentru că au terminat construcția Casei de Sprijin.
Este important să subliniezi faptul că părinții trebuie să continue utilizarea pieselor de construcție a
Casei de Sprijin (timp unu-la-Unu, laude, recompense) sau casa se va dărâma.
”Razele Atenției Pozitive” sunt utilizate pentru a le reaminti acestora că atenția pozitivă față de
copii va întări fundația și va consolida Casa de Sprijin.
ACTIVITATE FIZICĂ
Aceasta este ultima ocazie când părinții vor face exerciții fizice împreună.
Va trebui să aloci timp revizuirii tuturor pașilor exercițiului: întindere, scuturarea corpului etc.
Puteți, de asemenea, să revizitați oricare alte activități fizice realizate în timpul programului, inclusiv
rotirea umerilor, masajul spatelui etc.
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Nu uitați, cel mai important lucru este să respirați!
12.3 DISCUȚII CU PRIVIRE LA ACTIVITĂȚILE PENTRU ACASĂ
Obiectul discuției referitoare la activitățile pentru acasă este implicarea copiilor în rezolvarea
conflictelor și Îndreptarea Lucrurilor.
Va trebui să aloci timp suficient pentru rezolvarea problemelor și provocărilor pe care le înfruntă
părinții când utilizează Redirecționarea, Ignorarea, Consecințele și Liniștirea din sesiunile
precedente.
Treceți în revistă Piesele de Construcție din sesiunile anterioare pentru a le reaminti părinților care
sunt piesele cheie pentru fiecare strategie educațională.
Cel mai provocator aspect va fi măsura în care părinții utilizează strategia de disciplinare în mod
corect și dacă este pentru comportamentul potrivit.
Poate va fi util să reluați Lista Comportamentelor Problematice pentru a discuta de ce o anumită
strategie ar funcționa sau nu pentru un anumit comportament.
Puteți revedea, de asemenea, Poveștile ilustrate din sesiunile precedente pentru a trece în revistă
Piesele de Construcție a fiecărei strategii de disciplinare.
Părinții pot solicita suport adițional pentru a identifica Piesele de Construcție a fiecărei strategii de
disciplinare.
Părinții pot solicita suport și pentru a identifica modalități potrivite de a le comunica copiilor despre
teme importante precum violența acasă, sărăcie sau boala/decesul unui părinte.
Puteți face brainstorming de idei cu părinții dar și discuta aceste probleme într-o manieră individuală
în timpul pauzei sau după sesiune.
În final, va trebui să îi întrebi pe părinți dacă au întrebări referitoare la alte abilități parentale pe
care le-au învățat în program.
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Puncte cheie de revizuit:
•

Au implicat părinții copiii pentru a rezolva împreună conflictele? Au utilizat pașii introduși în
Sesiunea 11?

•

Au putut părinții să utilizeze o abordare centrată pe copil prin a le cere să vină cu soluții și
prin a-i asculta?

•

A folosit vreun părinte tehnica Îndreptării Lucrurilor pentru a repara relația cu copiii lor?

•

Au putut părinții să rămână calmi și să identifice sentimentele proprii și pe cele ale copiilor
lor?

Posibile întrebări pentru Discuția cu privire la activitățile pentru acasă:
1. Au fost situații în care părinții au utilizat Ignorarea, Distragerea, Redirecționarea, liniștirea
sau consecințele cu copilul? Care a fost comportamentul?
2. Au fost părinții capabili să evite utilizarea acestor tehnici prin focalizarea pe pereții Casei de
Sprijin?
3. Au reușit părinții să își implice copiii în rezolvarea de conflicte împreună? Ce s-a întâmplat?
4. Au vorbit părinții cu copiii lor despre lucruri dificile? Ce s-a întâmplat?
5. Există întrebări despre alte abilități parentale învățate în timpul programului?
Memento: Utilizează această ultimă oportunitate de a practica rezolvarea de probleme și
provocările pe care grupul le-a întâlnit în jocurile de rol!
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12.4 REFLECȚII PE MARGINEA PROGRAMULUI
REFLECȚIA
Reflecțiile asupra programului le dau părinților ocazia să privească înapoi spre experiențele lor, să
observe cum s-au schimbat viețile lor și ale copiilor lor și să îi asculte pe ceilalți.
Ghidează participanții într-un exercițiu de vizualizare a întregului program, atrăgându-le atenția la
momente cheie, Piese de Construcție și la experiențe care au avut loc.
Întreabă părinții dacă au observat schimbări în viețile și în relațiile lor cu copiii, în comportamentele
copiilor și în calitatea vieții de acasă.
Părinții vor desena, apoi, cu creioanele, pentru a ilustra cum a influențat programul viețile lor și pe
cele ale copiilor lor.
În cele din urmă, vei conduce o discuție asupra beneficiilor utilizării strategiilor parentale PLH copii
comparativ cu metodele utilizate anterior de părinți.
Sugestii referitoare la cum să moderezi reflecțiile pe baza programului:
Folosește propriile cuvinte!
Vom reflecta acum la experiențele voastre pe parcursul întregului workshop- de la prima sesiune
până astăzi.
Vă rugăm să închideți ochii și să vă așezați într-o poziție confortabilă. (Pauză)
Observați-vă respirația. (Pauză)
Observați cum vă simțiți fizic în corpul dvs. Observați senzațiile de tensiune sau de relaxare.
(Pauză)
Observați-vă emoțiile. (Pauză)
Lăsați-vă gândurile să se întoarcă la prima noastră zi împreună. (Pauză)
Amintiți-vă cum v-ați simțit când ați văzut grupul pentru prima oară. (Pauză)
Care erau scopurile dvs. la începutul programului PLH Copii? (Pauză)
Lăsați-vă gândurile să călătorească de-a lungul celor 12 sesiuni până astăzi.
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Ghidează grupul prin cele 12 sesiuni, atrăgând atenția asupra fiecărei sesiuni pe măsură ce urcați
de-a lungul Casei de Spriji,n atingând principalele piese de construcție.
A fost atins scopul dvs.? Cum știți acest lucru? (Pauză)
Cum v-ați schimbat? (Pauză)
Cum s-a schimbat comportamentul copilului dvs.? (Pauză)
Cum s-a schimbat familia dvs.? (Pauză)
Ce anume a făcut această schimbare posibilă? (Pauză)
Există anumite provocări cu care încă se confruntă copilul dvs.? (Pauză)
De ce aveți nevoie pentru a vă ajuta să depășiți acește provocări? (Pauză)
Observați cum vă simțiți în acest moment (Pauză)
Când sunteți pregătiți, deschideți ochii.

ACTIVITATE ARTISTICĂ
După reflecție, se vor împărți hârtie și creioane pentru activitatea artistică.
Roagă părinții să deseneze imagini care au legătură, în orice fel, cu următoarele întrebări:
1. Cum a fost relația lor cu copilul înainte de program?
2. Cum s-a schimbat această relație? Cum v-ați schimbat dvs.? Copilul? Familia?
3. Care a fost cel mai important lucru pe care l-ați învățat? De ce a fost acesta
important?
Părinții își vor împărtăși desenele inițial în perechi, iar apoi în grupul mai larg.
După ce fiecare părinte arată ce a desenat, va plasa desenul în mijlocul cercului, ca un soi de foc în
căminul din Casa de Sprijin.
Memento: Permite fiecărui părinte să împărtășească, însă încearcă să limitezi timpul (1-2 minute
fiecare. Puteți desena și voi ceva și să arătați grupului desenul!
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DISCUȚIE: UTILITATEA PLH COPII
Pasul următor este moderarea unei discuții cu privire la toate abilitățile parentale învățate în
programul PLH Copii.
Scopul acestei activități este de a-i ajuta pe părinți să identifice cum aceste strategii îi ajută să
îmbunătățească relația dintre ei și copiii lor.
Îi susține cu suportul de care poate au nevoie în a continua să utilizeze aceste abilități într-o manieră
continuă:
1. Le reamintește părinților diferitele strategii parentale utilizate pentru construirea Casei de
Sprijin:
a. Petrecerea de Timp unu-la-Unu cu copilul
b. Utilizarea cuvintelor pentru a descrie Acțiuni și Emoții
c. Utilizarea Laudelor și a Recompenselor pentru a încuraja comportamentul pozitiv
d. Oferirea de Instrucțiuni pozitive, specifice și realiste
e. Crearea unor Reguli și Rutine consistente ale Casei
f. Redirecționarea Copiilor spre Comportamente Pozitive
g. Ignorarea Comportamentelor Negative de Căutare a Atenției și a comportamentelor
de revendicare
h. Consecințe pentru Nerespectarea Instrucțiunilor și Încălcarea Regulilor Casei
i.

Pauza pentru Liniștire pentru Comportamentele Agresive

j.

Implicarea Copiilor în Rezolvarea de Conflicte

2. Cere-le părinților să se gândească la modul în care aceste strategii pot fi utile în a-i ajuta pe
copiii lor să învețe comportamente pozitive și să își îmbunătățească relațiile cu copiii lor.
3. Invită părinții să împărtășească câteva din aceste motive ca grup. Întrebări utile pot fi:
a. Cât de utile considerați că au fost aceste strategii?
b. În ce fel diferă de strategiile pe care le-ați utilizat înainte de program?
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c. În ce fel abilitățile învățate de copii în urma folosirii acestor strategii diferă de cele
deprinse în urma pedepselor corporale?
d. Cum îi vor ajuta aceste abilități pe copii, pentru a se dezvolta pe deplin ca ființe
umane?
e. Care credeți că sunt consecințele sau beneficiile pe termen lung ale fiecărei
abordări?
f. Credeți că sunt mai utile copilului dvs.?
g. Vă vedeți continuând să le folosiți?
h. De ce fel de ajutor aveți nevoie pentru a continua să le folosiți?
b) Scrieți pe flipchart ideile părinților!
12.6 URMĂTORII PAȘI
În acest punct al sesiunii, atenția se îndreaptă spre viitor.
Sfârșitul programului poate fi un moment foarte emoțional pentru părinți. Mulți pot simți anxietate
referitoare la următorul capitol al vieții lor.
Este important să le oferi părinților sprijin și încurajare.
Următoarele activități sunt destinate sprijinirii părinților în a găși modalități de a continua să se
sprijine reciproc.
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POVESTE – SUPA DE PIETRE
“Supa de Pietre” este o poveste despre construirea unei comunități cu părinții, pentru a-i ajuta să
preia controlul abilităților, cunoștințelor și înțelepciunii lor. În funcție de cât de mult timp aveți la
dispoziție și dacă aveți planificată o întâlnire festivă, facilitatorii pot opta să spună această poveste
în cadrul festivității respective.
Poveste – Supa de Pietre
(Poveste tradițională adaptată de Jamie McLaren Lachman)
A fost odată un sat foarte pitoresc. Oamenii din acest oraș erau mereu fericiți deoarece nu le
lipsea nimic. Aveau animale, fructe, legume, pentru că erau harnici și pământul era bogat. Nu
știau ce sunt lipsurile și suferința.
Cu toate astea, într-o vară a venit seceta. Ploaia s-a oprit de tot, plantele s-au uscat în grădini și
animalele s-au îmbolnăvit și au murit rând pe rând din cauza lipsei de hrană și de apă.
Vremurile s-au înăsprit, sătenii se confruntau cu foamete în sat. Oamenii au încetat să mai
vorbească unii cu alții pentru că fiecare era preocupat de propriile probleme.
Într-o zi, o femeie bătrână a poposit în sat, cărând în spate o desagă cu pietre și o oală mare,
neagră. S-a oprit în vatra satului, a așezat vasul pe pământ și s-a oprit lângă el să-și tragă sufletul.
Nimeni nu a băgat în seamă femeia, în afară de un băiețel care se juca pe uliță în acea zi.
Când a dat cu ochii de femeie, băiatul s-a oprit din joacă și a întrebat-o: ”Bătrânico, ce faci cu
acea oală mare și neagră?”
”Mă pregătesc să fac o Supă de Pietre!”, a răspuns bătrâna. Băiatul s-a uitat la ea mirat, că doar
cine a mai auzit de o asemenea ciudățenie, supă de pietre?
Dar pentru că era un băiețel foarte curios din fire, a întrebat: ”Pot să te ajut, bătrânico?”
Femeia a răspuns: ”Sigur că poți! Fugi și adu-mi niște apă și niște lemne de foc, copile!” Așa că,
băiatul s-a pus pe treabă și a adus lemne dintr-o pădurice din apropiere. Cum bătrâna era ocupată
să aprindă focul, băiatul s-a dus la râu să aducă niște apă.
Când s-a întors cu apa, femeia aprinsese deja un foc mare.

310

A pus oala cea mare și neagră pe foc și a turnat apă. Apoi, și-a deschis desaga și a scos o piatră
albă și strălucitoare. A băgat-o în oală și a început să amestece, fredonând un cântec vechi.
Apa a început să fiarbă curând după aceea. Femeia își lingea buzele în timp ce îi spunea băiatului
”Mmmmmmm...o să avem în curând o Supă delicioasă de Pietre, să te lingi pe degete, nu
altceva!”
Nu la mult timp după aceea, oamenii au început să observe focul mare și viu arzând în mijlocul
satului. Unul câte unul, și-au părăsit casele pentru a vedea ce se întâmplă.
”Ce se petrece aici?” a întrebat un om. Băiatul a răspuns: ”Bătrânica gătește Supă de Pietre!”
Oamenii au schimbat priviri cu subînțeles; niciunul nu auzise vreodată de așa ceva. Supă de
Pietre?
Vestea s-a răspândit rapid în sat. Toți sătenii și-au părăsit casele pentru a o vedea cu ochii lor pe
bătrâna cea nebună și Supa ei de Pietre. Pe măsură ce oamenii se adunau, femeia continua să
amestece încet în oală și să fredoneze un cântec vechi.
Când a observat mulțimea adunată, femeia s-a oprit din amestecat în supa cea apoasă.
”Mmmmm...Va fi cea mai gustoasă supă. Doar că îi lipsește ceva. Ah, de-aș avea niște ceapă...„
O femeie avea câteva cepe mici și zbârcite pe care le-a pus deoparte. ”Am eu niște ceapă”, s-a
oferit. Le-a luat de acasă, le-a tocat și le-a adăugat în oala mare cu fiertură.
După o vreme, femeia a gustat supa din nou. ”Da, supa asta o să fie foarte bună, dar totuși îi mai
lipsește ceva. Dacă am avea niște...niște...”
”Legume!” s-a auzit o voce din mulțime. ”Are nevoie de mai multe legume. Eu am niște spanac,
nu mare lucru dar îl poți folosi.” Alt țăran a adus doi cartofi vechi, altcineva avea o varză. Altă
familie avea pus usturoi deoparte. Morcovi. Dovleac. Sare. Un pui slab și amărât. Puțină carne de
miel. Condimente.
[În acest punct puteți să întrebați participanții ce se mai poate pune în supă.]
Mirosul de supă a invadat curând fiecare colțișor al satului. Le reamintea oamenilor de vremuri
trecute. Au început să vorbească unii cu alții, să-și amintească povești, să spună glume și poante.
Râsul a umplut ulițele satului pentru prima dată după multă vreme.
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În cele din urmă, bătrâna s-a oprit din amestecat supa. A gustat din supă și a spus cu o mică
strălucire în ochi: ”Supa de pietre e aproape gata. Și e atât de mult de mâncat. Mă întreb dacă
mă puteți ajuta să o dau gata.”
Fiecare din cei prezenți s-a dus acasă, doar pentru a se reîntoarce cu linguri și farfurii. Deși erau
foarte mulți, supa era suficientă cât să ajungă pentru toți. Au mâncat toți și s-au săturat. Și a fost
cea mai gustoasă Supă de Pietre pe care au mâncat-o vreodată.
Când au terminat, țăranii din sat și-au adus viorile, acordeoanele, fluierele și alte instrumente, și
au început să cânte și să joace. Au cântat și au dansat până după apus. Apoi, i-au mulțumit
bătrânei pentru masă și s-au risipit încet pe la casele lor, discutând unii cu alții. Cântecele și
râsetele oamenilor au umplut satul în acea seară.
Stelele nopții au început să strălucească, iar femeia a rămas singură în mijlocul satului. A scos
piatra albă din oală și a pus-o la locul ei, în desagă, lângă oală. Fără un cuvânt de bun rămas, a
început să meargă agale spre drumul pustiu care ieșea din sat.
Înainte să se piardă în orizont, băiatul a zărit-o și a fugit spre ea. ”de ce pleci, bătrânico?” a
întrebat el.
”Treaba mea aici s-a terminat”, a replicat femeia.
”Dar avem nevoie de cineva ca tine să ne ajute”, a strigat băiatul.
Femeia a căutat în desagă, a scos piatra și i-a înmânat-o băiatului. ”Ai aici toate ingredientele
pentru Supa de Pietre”.
Și-a luat rămas bun și a pornit la drum. Băiatul a privit-o și i-a făcut cu mâna, până când silueta
femeii s-a pierdut în noapte.
Țăranii nu au mai întâlnit-o pe bătrână, însă viața în sat a incept să reînflorească- nici în
momentele cele mai bune, nici în cele mai rele, oamenii nu și-au rupt legăturile unii cu alții, fiindcă
au continuat să gătească cea mai gustoasă Supă de Pietre.
Sfârșit.
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DISCUȚIE – PĂSTRAREA CÂȘTIGURILOR ȘI URMĂTORII PAȘI
Moderează o discuție pentru a-i ajuta pe părinți să identifice modalități specifice în care pot
continua să sprijine dezvoltarea armonioasă a copiilor lor.
Întrebări utile care să ajute la direcționarea discuțiilor pot cuprinde:
1.

Care sunt ”ingredientele” pe care le avem în comunitate și de care ne putem folosi pentru
a continua să ne susținem unii pe alți, ca părinți?

2.

În ce fel putem sprijini dezvoltarea copiilor noștri și propriile vieți după terminarea
programului?

Dacă părinții sugerează că pot păstra legăturile sau se pot întâlni regulat, facilitatorii pot sugera ca
unul dintre ei să-și asume responsabilitatea adunării grupului.
Pentru grupurile de suport, este important să identificați următoarele:
•

Persoane responsabile pentru organizarea grupurilor de suport

•

Locuri unde părinții se pot întâlni și dacă pot beneficia de ajutorul unei organizații în acest
sens.

•

Ora și ziua cea mai potrivită pentru toată lumea

•

Dacă puteți să vă alăturați lor din când în când

Puteți discuta și pe marginea fișelor de trimitere din manualul părintelui. Acestea vor avea informații
locale referitoare la servicii de suport pentru familii și copii.
Sugestii pentru Suport Continuu:
1. Continuați să practicați toate Piesele de Construcție pe care le-ați folosit pentru a vă construi
Casa de Sprijin
2. Rămâneți conectat cu Partenerul PLH. Încercați să vă întâlniți o dată pe săptămână!
3. Pot fi și alți părinți care au trecut prin programul PLH Copii în orașul dvs. Începeți propriul
Grup de Suport PLH!
4. Informați-vă referitor la ce tipuri de servicii puteți accesa în comunitatea dvs.
313

12.7 SĂ TRANSMITEM IUBIRE ȘI BUNĂTATE
La finalul sesiunii, părinții vor realiza o ultimă activitate de relaxare- Să transmitem Iubire și
Bunătate.
Activitatea aceasta îi va ajuta să se conecteze cu sentimente de iubire și bunătate față de ei înșiși și
față de familiile lor.
Încheie, de asemenea, și activitățile precedente în timp ce reconectează participanții la un
sentiment de calm și de bine după toată aprehensiunea și anticiparea încheierii.
Sugestii pentru moderarea activității ”Să transmitem iubire și bunătate”
Memento: Fiecare [Pauză] ar trebui să dureze între 5 și 10 secunde.
Pasul 1: Pregătire
Uneori când ne simțim singuri sau când avem nevoie de sprijin suplimentar, poate fi util să ne
trimitem gânduri de iubire și bunătate nouă înșine pentru a ne da putere să depășim momentele
dificile.
Noi numim această activitate Să Transmitem Iubire și Bunătate
Această activitate ne ajută să devenim mai prezenți, mai ancorați în aici și acum- ceea ce ne crește
starea de bine, echilibrul- și ne ajută să gestionăm stresul, bolile și dificultățile.
[Pauză]
Găsiți-vă o poziție comodă în șezut, picioarele întinse pe podea, mâinile se odihnesc în poală.
[Pauză]
Închideți ochii când vă simțiți confortabil. [Pauză]
Poate vreți să vă puneți palma pe inimă, dacă vă simțiți confortabil. [Pauză]
Observați cum vă simțiți în prezent. [Pauză]
Observați cum se simte corpul dvs. [Pauză]
Observați cum respirația dvs. intră și iese din corp. [Pauză]
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Acum vă puteți pune mâna pe inimă, dacă vă simțiți confortabil. [Pauză]
Step 2: Deschiderea activității Să Transmitem Iubire și Bunătate
Spuneți următoarele afirmații, în gând:
Să fiu plin(ă) de pace. [Pauză]
Să fiu în siguranță. [Pauză]
Să fiu sănătos/sănătoasă. [Pauză]
Să fiu fericit(ă). [Pauză]
Să mă simt iubit(ă). [Pauză]
[Repetați rar, acordând timp fiecărei afirmații să pătrundă în mintea voastră, cu pauză după
fiecare.]
Puteți schimba sau adăuga alte dorințe, după cum doriți. [Pauză]
Observați cum vă simțiți acum. [Pauză]
Dacă doriți, puteți trimite gânduri de iubire și bunătate copilului, partenerului, familiei sau oricărei
persoane apropiate din viața dvs. [Pauză]

Spuneți următoarele, în gând:
Să fii plin(ă) de pace. [Pauză]
Să fii în siguranță. [Pauză]
Să fii sănătos/sănătoasă. [Pauză]
Să fii fericit(ă). [Pauză]
Să te simți iubit(ă0. [Pause]
Repetați rar.
Acum vă puteți întoarce la a vă spune aceste lucruri dumneavoastră înșivă. [Pauză]
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Puteți realiza acest exercițiu oricând aveți nevoie sau doriți să vă simțiți sprijiniți. Puteți chiar să îl
practicați seara înainte de Relaxarea Corpului. [Pauză]
Să fiu plin(ă) de pace. [Pauză]
Să fiu în siguranță. [Pauză.]
Să fiu sănătos/sănătoasă. [Pauză]
Să fiu fericit(ă). [Pauză]
Să mă simt iubit(ă). [Pauză]
Pasul 3: Lărgirea atenției
Lăsați atenția dvs. să vă cuprindă tot corpul. [Pauză]
Lăsați atenția dvs. să cuprindă toate sunetele din sală. [Pauză]
Când sunteți gata, deschideți ochii. [Pauză]
Pasul 4: Reflectarea
Acordați-vă un moment pentru a reflecta dacă modul în care vă simțiți e diferit față de cum vă
simțeați înainte de exercițiul Transmiterii de Iubire și Bunătate
Puteți face această activitate în orice moment al zilei- mai ales când vă simțiți stresați.
Roagă părinții să ofere feedback referitor la cum au simțiti oferirea de Iubire și Bunătate și
întreabă dacă au eventuale întrebări despre aceasta.
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12.8 ACTIVITĂȚI DE CONTINUARE PENTRU ACASĂ
Contează ceea ce faceți acasă!
Responsabilitatea părinților față de copiii lor va continua chiar dacă programul PLH Copii se termină.
Activitățile de continuare pentru acasă sunt o metodă bună pentru părinți de a rămâne conectați la
programul PLH Copii prin angajare activă în educația pozitivă.
Părinții pot utiliza checklist-ul din Manualul Părintelui pentru a a-și reaminti să realizeze activitățile
săptămânale pentru acasă.
Ar trebui, de asemenea, să îi încurajezi să își ofere recompense ori de câte ori realizează o activitate
pentru acasă.
•

Petreceți cel puțin 5 minute de Timp Unu-la-Unu cu copilul dvs. în fiecare zi

•

Utilizați Spune ce Vezi pentru a-i ajuta pe copii să învețe cuvinte.

•

Numiți emoțiile pentru a descrie ce simțiți dvs. și copilul dvs.

•

Utilizați frecvent Laudele și Recompensele Simple pentru a întări comportamentele pozitive
pe care doriți să le vedeți mai des la copilul dvs.

•

Reduceți numărul de instrucțiuni pe care le dați copilului și asigurați-vă că ele sunt specifice,
pozitive și realiste.

•

Fiți consistenți cu regulile casei și consolidați-le cu laude și recompense.

•

Încercați să aveți cel puțin o masă în familie.

•

Încercați crearea unei rutine de culcare pentru copil, precum spălat pe corp și pe dinți,
schimbat în pijamale, povestea de seară și somn.

•

Încercați evitarea disciplinării copilului, prin redirecționare de la comportament negativ la
un comportament pozitiv.

•

Implicați copilul în rezolvarea de conflicte, atunci când acestea au loc.

•

Utilizați Îndreptarea Lucrurilor când trebuie să reparați relația dvs. cu copilul.
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•

Continuați să ignorați UN comportament specific de atragere a atenției sau care este de
revendicare.

•

Utilizați Consecințe adecvate atunci când se încalcă regulile casei sau când instrucțiunile
dvs. nu sunt urmărite. Nu uitați să îi oferiți copilului alternativa conformării la regulă înainte
de aplicarea consecinței.

•

Utilizați strategia de Liniștire cu copilul pentru UN comportament pe care l-ați explicat deja
copilului. Utilizați Liniștirea în mod consistent și urmați Regulile de Aur.

•

Nu uitați de strategiile dvs. de Liniștire:
o Luați o pauză când vă simțiți stresat
o Relaxați corpul seara înainte de culcare
o Exercițiile de dimineață la trezire
o Activitățile de Transmitere a Iubirii și Bunătății când vă simțiți singuri și aveți nevoie
de sprijin.
o Faceți ceva frumos pentru dumneavoastră

•

Rămâneți în legătură cu partenerul dvs. PLH și fiți parte din Rețeaua de Suport PLH Copii.
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12.9 ÎNCHEIERE
EVENIMENTUL FESTIV
Reamintiți-le părinților data și ora festivității (dacă va avea loc). În timpul acestui eveniment festiv,
părinții vor avea ocazia să-și împărtășească experiențele cu o comunitate mai largă.
Va trebui să distribuiți scrisori de invitație cu un memento referitor la dată, dacă nu ați făcut deja
acest lucru.
CERTIFICATE
Dacă grupul de părinți nu are un eveniment festiv, va trebui să înmânați certificatele de absolvire
părinților, la sfârșitul sesiunii curente. Aceasta este o simplă recunoaștere a participării lor în
program.
Va trebui să planificați înmânarea unor recompense speciale părinților care au frecventat toate
sesiunile sau au lipsit doar la una dintre ele. Asigurați-vă că ați menționat existența acestor
recompense la începutul primei sesiuni!
CERCUL COMPLIMENTELOR
Acesta este ultimul cerc al complimentelor!
Părinții vor spune lucruri bune unii despre alții în cerc. Aceștia vor forma perechi cu partenerul de
alături. În primul pas, fiecare persoană va oferi complimente partenerului de alături. Apoi își va oferi
complimente lui însuși.
Încurajează participanții să stabilească contact vizual și să-i spună pe nume persoanei pe care o
complimentează. Complimentele se pot referi la orice, câtă vreme sunt sincere. Părinții vor trebui
să își formuleze laudele în mod specific, cu referire la lucruri imediate și pe un ton entuziast.
RELAXARE CORPORALĂ
Condu cele 3 minute de Relaxare Corporală la finalul sesiunii.
TERMOMETRUL EMOȚIONAL
Ghidează părinții în Termometrul Emoțional. Modelează acest lucru prin descrierea emoțiilor, a
modului în care aceasta se simte în corp și a gândurilor asociate ei.
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De exemplu: ”Mă simt bucuroasă, o simt în piept. Sunt bucuroasă pentru că învăț atât de multe
lucruri noi aici.”
12.10 MEMENTO PRIN SMS
Memento 1: A se trimite în ziua de după sesiune:
Bună ziua! Va mulțumim foarte mult că sunteți parte a programului PLH Copii. Apreciem
participarea dvs. la sesiuni. Aceasta arată cât de dedicați sunteți binelui copilului dvs! Vă rugăm să
nu uitați să folosiți toate abilitățile învățate în program pentru a vă menține Casa de Sprijin solidă și
sănătoasă. Cel mai important lucru este să petreceți timp Unu-la-Unu cu copilul dvs., în fiecare zi!
Vă mulțumim din nou, [Numele Facilitatorilor]
Memento 2: Trimiteți doar dacă aveți un eveniment festiv planificat
Bună ziua! În data de (data), în locația (numele locului), vom găzdui un eveniment festiv pentru a
sărbători efortul și dedicația de care ați dat dovadă în programul PLH Copii. Așteptăm cu nerăbdare
să ne vedem acolo (împreună și cu copilul dvs.)! Vă mulțumim, [Numele Facilitatorilor]
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EVENIMENTUL FESTIV: CEREMONIA DE ABSOLVIRE A PĂRINȚILOR ȘI ÎNTÂLNIREA FESTIVĂ
• Sărbătorirea finalizării de către părinți a programului PLH Copii
SCOP

• Oportunitate oferită părinților de a împărtăși cu copiii lor și cu
comunitatea mai largă experiențele din program

PIESE DE CONSTRUCȚIE

•

Mențineți atenția focalizată pe părinți!

•

Centralizatorul

prezențelor,

certificate,

premii

pentru

prezență

MATERIALE
•

Băuturi și/sau prânz

•

Bun venit

•

Activitate de Liniștire

•

Activitate condusă de părinți

•

Prezentarea invitaților și menționarea absenților

•

Privire de ansamblu asupra agendei evenimentului

EXERCIȚIU (5 min)

•

Exercițiu fizic

PRIVIRE

•

Introducerea Casei de Sprijin

ASUPRA PROGRAMULUI

•

Exemple de povești ilustrate

(5 min)

•

Descriere a Procesului Programului

DESCHIDERE
(5 min)

DE

ANSAMBLU

POVESTE-SUPA DE PIETRE
ÎNMÂNAREA
CERTIFICATELOR
(60 min)

•

Părinții primesc certificatele de absolvire

•

Oportunitate de a-și împărtăși experiențele
ACTIVITATE DE ENERGIZARE
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RĂSPUNSUL COMUNITĂȚII

•

(10 min)

Ocazie de a primi răspuns și reacții din partea reprezentanților
comunității
ACTIVITATE DE ENERGIZARE

PREMII PENTRU
FIDELITATE/PREZENȚĂ

•

Premii pentru cei care au lipsit doar la o ședință

•

Premii pentru cei cu rată de prezență de 100%

(5 min)
ACTIVITATE DE ENERGIZARE
ACTIVITATE DE CREȘTERE A

•

Exercițiul transmiterii de Iubire și Bunătate

•

Mulțumiți părinților, copiilor, invitaților, sponsorilor etc.

•

Părinții și copiii se bucură de masă și tort.

PREZENȚEI CONȘTIENTE (5
min)
RECUNOȘTINȚĂ &
ÎNCHEIERE (5 min)
MASĂ (30 min)

OBSERVAȚII REFERITOARE LA EVENIMENTUL FESTIV ÎN COMUNITATE
Evenimentul festiv reprezintă o sesiune în plus în programul PLH Copii. Este o ocazie minunată de a
sărbători sfârșitul programului cu părinții și, dacă doresc, cu copiii și partenerii lor.
Formatul acestui eveniment va fi diferit în funcție de context. Dacă este posibil, acordați părinților
posibilitatea de a-și organiza propriul eveniment festiv.
Dacă există mai multe grupuri în paralel, aceasta poate fi o oportunitate pentru toți părinții de a se
aduna și de a-și împărtăși experiențele.
Vă rugăm să aveți în vedere ca, în cazul în care nu este posibilă organizarea unui eveniment festiv,
să înmânați certificatele și premiile pentru participare în timpul Sesiunii 12.
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POVESTEA ILUSTRATĂ FINALĂ

Timpul Unu-la-Unu cu copilul dvs. este cea mai importantă parte a construirii unei Case de Sprijin
sănătoase și durabile.
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