КОМУНИКАЦИЯ И
УВАЖЕНИЕ
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Комуникация и уважение - сесия 2
и сесия 3
Връзката майка-дете често може да бъде нарушена в случай на живот с насилие, както и
на братя и сестри. Често за децата е трудно да уважават майките си, след като са станали
свидетели на омаловажаването и подкопаването на извършителя. Майките съобщават,
че се чувстват съкрушени от избори и изисквания, след като напуснат насилието, и могат
да се борят да бъдат напористи, когато се чувстват ниски и уязвими, често се чувстват
като неуспешни. На много майки многократно са казвали, че са глупави, безполезни и не
могат да се справят сами от извършителя си и това може да се почувства вярно и често се
подсилва от негативното поведение на децата, което всъщност е реакция на насилие,
което са преживели. В някои случаи децата са пряко насърчавани или са подчинени на
извършителя да продължат насилието чрез вербални и физически нападения или чрез
контролиране на поведението. Обичайно е децата да имитират поведение, на което са
били свидетели, което често за майките може да се чувства като техните деца са
извършители, важно е майките да разберат, че показаното поведение не се извършва в
същия контекст на властта и контрола като насилника имал. Ако контактът продължава с
извършителя на злоупотреба, пряко или непряко, тогава те все още могат да бъдат
насърчавани да докладват за поведението на майките си и да бъдат насърчавани да
контролират нея и нейните действия. за майките е важно да разберат, че показаното
поведение не се извършва в същия контекст на властта и контрола, както е имал
насилникът. Ако контактът продължава с извършителя на злоупотреба, пряко или
непряко, тогава те все още могат да бъдат насърчавани да докладват за поведението на
майките си и да бъдат насърчавани да контролират нея и нейните действия. важно е
майките да разберат, че показаното поведение не се извършва в същия контекст на
властта и контрола, както е имал насилникът. Ако контактът продължава с извършителя
на злоупотреба, пряко или непряко, тогава те все още могат да бъдат насърчавани да
докладват отново за поведението на майките си и да бъдат насърчавани да контролират
нея и нейните действия.
Децата, които са живели с насилие и конфликти, може да са нормализирали това
поведение и да го видят като обикновен и приемлив начин за справяне с различията и
стратегия за задоволяване на техните нужди. И обратно, другите могат да се борят с
конфликти, повишен глас и агресия и да се оттеглят или да не реагират, когато са
изправени пред това. Често всяко дете в семейството ще се справи със злоупотребата по
различни начини, понякога тези стратегии за справяне не са съвместими помежду си и
ще причинят стрес и проблеми между братята и сестрите. Изучаването на нови
здравословни начини за ефективно общуване е от съществено значение за
възстановяването на семейството и за осигуряване на щастливо положително бъдеще.
Сесии 2 и 3 се стремят да предоставят разбиране за слушане и изслушване, положителни
начини да обяснят своите нужди и желания и да разберат и идентифицират уважение и
да надграждат към отношението към другите с уважението, което заслужават.
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Сесия 2 Цел
За да можете да слушате и общувате със семейството си по-ефективно.
Въведение

5 минути

15 минути

Необходими материали:

Снимки
 Блан хартия
 Писалки

Помолете семействата да помислят какво причинява най-много проблеми, спорове
или стрес в семейството им. Използвайте флип чарт, за да ги запишете. Те могат да
включват: Време на хранене, Време за лягане, Споделяне, Пари, Училище, Домашни
любимци, Домакински задължения, Подреденост, Шум, Баня, Телевизор / компютър
и Дейности.
Попитайте семействата дали могат да установят защо тези времена са особено
трудни или стресиращи. Те трябва да помислят за: Време, Близост, Умора, Физически
нужди, Напрежение вече. Забележете ги на флип чарта.

Дайте на всяко семейство сценарий2и ги помолете да отговорят с Мисля, чувствам,
искам. Обсъдете отговорите им като група. Помолете семействата да се опитат да
използват тази техника, когато обсъждат въпроси.
1
2

Представете го примери на страници 40-44
Листът „Мисля, чувствам, искам“ се намира на страница 45
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Положително
и
здравословно

Преминавам през мисля, чувствам, искам. Подчертайте необходимостта да
използвате „Аз“, трябва да притежаваме своите мисли и мнения.

Управление на
емоциите

20 минути

Изграждане на
доверие

Дайте снимка на един член на семейството1и всеки от останалите членове празен
лист хартия и химикал. Първият член на семейството описва картината, а останалата
част от семейството я рисува от описанието си. Съвпада ли някой от чертежите с
оригинала? Обсъдете важността на ясните инструкции и слушането.

Дейност 6 Мисля, чувствам, искам

Комуникация и
уважение

Повторно ограничаване на последната сесия, включвайте ключови точки:
 Семейна книга за скрап
 Идентифициране на нашите собствени позитиви
 Работим заедно
Съберете в поддържащите листове за упражнения и получете обратна информация
за това колко лесно или трудно са го намерили.
Дейност 5 Представете си

Изолация

СЕСИЯ 2: НАШИТЕ УСЛОВИЯ ЗА СЛУШАНЕ И КОМУНИКАЦИЯ

Необходими материали:

Мисля, чувствам, искам лист
 Писалки

15 минути

Необходими материали:

Карти
Пленарно заседание

5 минути

Изграждане на
доверие

Напомнете на семействата за това, което са обхванали тази сесия, включете картите
със задачи, мисля, чувствам се, искам и играта за комуникация.
Поканете семействата да кажат какво са научили за общуването от тези упражнения.
Обсъдете как комуникацията може да бъде както вербална, така и невербална.
 Въведете поддържащото упражнение
 Представете сесия 3: Тази сесия е за това какво представлява уважението и
признателността към нашето семейство

Комуникация и
уважение

Разделете групата на 2 отбора, смесете семействата. Помолете 1 член на екип 1 да
излезе отпред. Дайте им картичка3и ги помолете да мимизират или жестикулират
това, което е на картата, техният екип има 1 минута да отгатне. Те не трябва да
издават никакви звуци или шумове, ако завършат своя ход и той се замени с
противниковия отбор. В края на 1 минута на противниковия отбор се разрешава да се
съвещава и да предположи. Следете резултатите на дъска или лист хартия. Повторете
това с нови играчи, докато изтекат 15-те минути.

Изолация

Дейност 7 Комуникационната игра

Управление на
емоциите

Картите на комуникационната игра са намерени на страница 46

Положително
и
здравословно

3

Изолация

Подкрепящо упражнение 2: Дневник за комуникация
Използвайте комуникационен дневник4за една седмица, за да изразите мислите и
чувствата си, споделете го между семейството си и особено с майка си. Определете
какво работи добре и какво можете да подобрите.

Дейност за удължаване 2: Семейно споразумение

Изграждане на
доверие

Посъветвайте семействата, че има възможност да изпълнят удължаване5като
семейство с техния помощник. Тази дейност ще разгледа развитието на умения за
активно слушане и написването на семейно споразумение.

Комуникация и
уважение

Необходими материали:

Лист за комуникационни упражнения

Управление на
емоциите

5

Подкрепящо упражнение 2 работен лист е намерен на 47
Разширение дейност 2 работни листа се намират на страници 48-49
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Положително
и
здравословно

4

Представете си Примери
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Мисля, чувствам, искам сценарии

Вие сте на опашката за разходка в тематичен парк, когато 2 тийнейджъри
поискат да ви подминат, тъй като родителите им са отпред, за да спестят
мястото си в опашката. На стената има табела, която гласи „Без прескачане
на опашката“.

Поканени сте на парти, наистина не трябва да отивате, но се чувствате под
натиск да кажете „да“, защото ви казват, че не много хора са в състояние
да се справят и ако не отидете, ще трябва да се откажат.

Обвинени сте, че сте счупили нещо. Наистина не вярвате, че сте го счупили,
тъй като последния път, когато сте го използвали, не е бил счупен и сте го
върнали там, където му е мястото. Човекът, който ви обвинява, е
настоятелен.

Един приятел те е помолил да му помогнеш в някаква работа, ти се радваш
да им помогнеш, но имаш много собствена работа, която трябва да
завършиш и времето ти свършва, за да я свършиш.

Приятел, с когото правите планове, винаги се отменя в последния момент,
не ви оставя нищо за правене и няма време да се уговорите да направите
нещо с някой друг.

Прекарали сте дълго време в приготвяне на торти за училищна празник,
изглеждат наистина добре и се чувствате много горди от себе си. Когато
отидете да ги вземете, за да ги занесете на училище, откривате, че някои
липсват и че част от черешката е смачкана.
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Чувствате, че домашните задължения не са разпределени по равно.
Чувствате, че правите повече от справедливия си дял.
Карти за игра за комуникация
Коза

Овца

Крава

Гребане

Пиле

Змия

Прасе

Бягане

Футбол

Стрелба с лък

Куче

Каране на ски

Слон

Жираф

Tигър

Сняг

Слънце

Нетбол

Колоездене

Плуване

Голф

Tенис

Птица

Динозавър

Облак

Река

Планина

Дъжд

Вятър

Път

Остров

Хълм

Долина

Миене на зъби

Готвене

Къпане

Миене на коса

Пране

Градинарство

Дълъг скок

Сурикат

Море

Гладене

Боядисване на
нокти

Гримиране
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Бръснене

Шиене

Плетиво

Работен лист: Подкрепа за упражнение 2
Дневник за комуникацияy

Тема:

Аз мисля:

Тема:

Дневник за комуникация

Аз мисля:

Храня:

Ден: ………………….

Храня:

Искам:

Дневник за комуникация

Искам:

Резултат:

Ден: ………………….
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Работен лист: Дейност за разширяване 2 Семейно споразумение

Необходими материали::






Работник по поддръжката
Безопасно тихо и лично пространство, достатъчно голямо, за да може цялото да
седи удобно около маса или на пода
Работен лист за разширяване на дейността
Хартия за писане на бележки

Помолете семейството спокойно да обсъди позитивното и негативното в тяхната
комуникация. Насърчавайте ги да се редуват и позволявайте на всички да говорят.
Оспорвайте всеки негативен език и насърчавайте използването на I и поради техните мисли
и чувства. Напомнете на всички, че всички ние имаме различен опит и мнения, което е
добре и че трябва да уважаваме различията си.
Попитайте семейството как се чувстват, че могат да преодолеят негативните аспекти на
комуникацията си и да подобрят областите, в които се справят добре. Поканете всеки член
на семейството да помисли и да добави поне едно нещо, което според тях може да бъде
подобрено и как. Улеснете дискусията по този въпрос и се съсредоточете върху решения,
които не са виновни.
Използвайте консенсус, за да вземете решение за 10 правила, които могат да използват, за
да помогнат на семейството си да общува по-ефективно.

Работен лист: Дейност за разширяване 2
Семеен договор
Семейство:

Положителна комуникация:

Проблеми с комуникацията:

Съгласни сме да:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Наградите ще бъдат:

Подписано:
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Допълнителна активност 4 Следвайте
моя ритъм

15 минути

Допълнителна
Саймън казва

активност

5

прости

15 минути

Допълнителна активност 6 Запомни ме

20 минути

Необходими материали:

Тава / снимки
 Химикалки / моливи, достатъчни за по един
 Обикновена хартия
20 минути

Дайте на всеки член на групата по 2 листчета хартия, на единия лист напишете
въпрос, а на другия отговор. Поставете въпроса в кофата или купата и задръжте
отговора. Уверете се, че има още 2 въпроса, които нямат отговор в купата. Смесете
Въпросите и издърпайте, обиколете стаята с несъответстващите отговори.

Положително
и
здравословно

Допълнителна дейност 7 Въпрос и
отговор

Управление на
емоциите

В семейните групи им покажете тава или снимка на тава с 10 предмета върху нея,
дайте на семействата 1 минута да разгледат тавата / картината, след което покрийте
тавата или обърнете снимката. Помолете ги да запишат толкова много елементи,
колкото се помнят. Обсъдете колко трудно се чувстваха за задачата и поговорете за
даване на прости ясни инструкции.

Изграждане на
доверие

В предната част на групата обяснете правилата, когато кажете Simple Simon казва, че
трябва да копират вашите действия, но не и когато казвате, че Simon казва. Тези,
които го разбират погрешно, са навън. Може да искате да включите действия като
скачане на единия крак, обръщане, докосване на брадичката, докосване на земята,
издаване на пилешки шум и т.н.

Комуникация и
уважение

В предната част на групата с всички, изправени пред вас, правите пляскане и
помолете всички останали да ви копират. Започнете просто с 2 пляскания и
изграждайте до по-сложни модели. Можете да направите няколко тренировъчни
кръга и тези, които пляскат по грешен модел, са вън. Обсъдете колко лесно или
трудно са го намерили.

Изолация

Алтернативни упражнения

Необходими материали:

Хартия
 Химикалки / моливи, достатъчни за по един
 Купа
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