COMMUNICATION
& RESPECT
Introducere în tema 2 –
Comunicare și Respect
Adeseori, relația mamă-copil, precum și cea dintre frați, poate fi deteriorată din cauza
vieții trăite în abuzuri. Frecvent, este dificil pentru copii să-și respecte mamele odată ce
au asistat la comportamentul de devalorizare și subminare a acesteia din partea
agresorului. Mamele au declarat că se simțeau copleșite de alegeri și solicitări odată ce
au părăsit viața caracterizată de abuz și pot avea dificultăți să fie asertive atunci când se
simt deprimate și vulnerabile, adesea crezând că au eșuat. Multor mame, agresorii le-au
spus în mod repetat că sunt proaste, inutile și că nu pot face față singure iar acest lucru
poate fi considerat adevărat și este, adeseori, întărit de comportamentul negativ al
copiilor, care este de fapt o reacție la abuzurile pe care le-au trăit. În unele ocazii, copiii
sunt încurajați direct sau sunt condiționați de agresor să continue abuzul prin agresiuni
verbale și fizice sau prin controlul comportamentului. Este un lucru obișnuit pentru copii
să imite comportamentul la care au fost martori, ceea ce poate face, deseori, ca mamele
să simtă că proprii lor copii au devenit agresori. Este important ca mamele să înțeleagă
că aceste comportamente fățișe nu au loc în același context de putere și control ca cele
ale abuzatorului. În cazul în care contactul cu autorul abuzului continuă direct sau
indirect, atunci copiii pot fi încurajați să raporteze comportamentul mamelor lor și să o
controleze pe ea și acțiunile ei.
Copiii care au trăit în violență și conflict au normalizat acest comportament și îl văd ca
pe un mod obișnuit și acceptabil de a face față aspectelor diferite și ca strategie de a-și
satisface nevoile. Dimpotrivă, alții se pot lupta cu conflictele, vocile ridicate și
agresivitatea și se pot retrage sau pot deveni refractari atunci când se confruntă cu acest
lucru. Adesea, fiecare copil din familie se va confrunta cu abuzurile în moduri diferite,
iar uneori aceste strategii de a face față nu sunt compatibile între ele și pot provoca
suferință și probleme între frați. Învățarea de noi moduri sănătoase de comunicare
eficientă este un aspect esențial pentru recuperarea familiei și pentru a permite un viitor
pozitiv și fericit.
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Sesiunile 2 și 3 încearcă să ofere o înțelegere a ascultării și a modului în care participanții
se pot face auziți, ca și modalități pozitive de a-și explica nevoile și dorințele și de a
înțelege și identifica respectul și dezvoltarea abilităților de tratare a celorlalți cu
respectul pe care îl merită.

Izolare

Excursii, Activități culturale, Aniversări, Petreceri, Ateliere

Mai jos, prezentăm câteva sugestii de idei care să sprijine familiile ce experimentează izolarea.
Poate veți dori să încorporați unele dintre aceste idei sau chiar toate ideile în pachetul dvs. de
sprijin mai vast. De asemenea, puteți alege să adăugați propriile idei, care pot fi specifice, din
punct de vedere cultural, orașului sau regiunii dvs. sau familiilor care participă la program.

Organizați un turneu de fotbal/ volei/ baschet între familii. Membrii personalului se pot
alătura sau pot alege să activeze ca arbitri. Încurajați comunicarea pozitivă între jucători și
subliniați modul în care comunicarea eficientă poate ajuta oamenii să colaboreze, sub forma
unei echipe.

Puneți pe jos mai multe covorașe, bănci etc., într-o încăpere sau afară, dacă spațiul și condițiile
de vreme permit. Rugați persoanele să se miște în spațiu fără a atinge podeaua. Dacă o fac,
vor ieși din joc. Cei care ies pot ajuta organizatorul pentru a vedea dacă cineva greșește și
atinge podeaua. Pentru a face jocul mai interesant, puteți transmite grupului sarcini, cum ar
fi să țopăie într-un singur picior sau să atingă ceva care are culoarea galben.

Construirea
încrederii

Podeaua este fierbinte

Comunicare și
Respect

Turneu sportiv

Babord și tribord
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Viitor pozitiv și
sănătos




Urcarea tachelajului: ridicarea brațelor și picioarelor pentru imitarea urcării pe
tachelajul unui vas;
Om la apă: ridicarea unei mâini la frunte și mișcarea capului în lateral pentru a imita
căutarea unei persoane care a căzut peste bord;
Om la rame: stați așezat pe podea și prefaceți-vă că vâsliți;
Frecați puntea: în patru labe, prefaceți-vă că frecați puntea.

Gestionarea
emoțiilor

Alegeți un capăt al holului să fie babordul și celălalt, opus, să fie tribordul. Grupul trebuie să
vă asculte ordinele și să efectueze acțiunile adecvate sau trebuie să meargă în zona corectă,
așa cum îi este transmis. Ultima persoană care urmează instrucțiunile iese din joc și poate
ajuta la arbitrare. Alte instrucțiuni pot fi:

Puteți face schimb între aceste instrucțiuni și babord și tribord cât de repede sau cât de lent
doriți. Odată ce mai rămâne o singură persoană, acesta este câștigătorul. Jocul încurajează
abilitățile de ascultare.
Votați

Roci noi frumoase

Viitor pozitiv ș
sănătos
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Gestionarea
emoțiilor

Rugați grupul să picteze pe roci afirmații pozitive sau desene fericite. Odată ce rocile s-au
uscat, duceți-le într-un parc local și ascundeți-le pentru ca alte persoane să le poată găsi.
Accentuați modul în care mesajele și imaginile pozitive sunt intenționate să facă persoanele
găsitoare să se simtă.

Construirea
încrederii

Rugați familiile să lucreze în cadrul unităților lor familiale pentru a pregăti un fel de mâncare.
Acesta ar putea fi un smoothie, o prăjitură sau oricare alt fel de mâncare care este simplu de
preparat și care poate implica întreaga familie. Determinați familiile să discute între ele și să
comunice, prin indicarea unui rol sau a unei sarcini fiecărei familii, în vederea preparării felului
de mâncare. Facilitățile pe care le aveți disponibile ar putea limita felurile de mâncare pe care
le puteți prepara.

Comunicare și
Respect

Pregătirea felurilor de mâncare

Izolare

Rugați membrii grupului să voteze în favoarea unei activități care le-ar face plăcere. Puteți
solicita ca persoanele implicate să vă transmită sugestii. Restricționați activitățile, astfel încât
fiecare trebuie să fie gratuită sau asigurați lista dvs. proprie de opțiuni din care se poate alege.
Fiecare persoană votează pentru activitatea pe care o dorește. În locul ridicării de mâini sau
a votului anonim, puteți ruga fiecare persoană, pe rând, să indice un motiv pentru care
votează pentru respectiva activitate. Ar fi recomandabil ca liderul grupului să facă aceasta
primul, pentru a da un exemplu grupului.

Izolare

SESIUNEA 2: ABILITĂȚILE NOASTRE DE ASCULTARE ȘI
COMUNICARE

Sesiunea 2 Obiectiv
De a putea asculta și comunica cu familia dvs. mai eficient.

Recapitularea activităților acoperite în ultima sesiune:





Activități standard
Activitatea 2.1 Cred, simt, vreau

20-30 minute

Prezentați grupului activitatea Cred, simt, vreau ca fiind un mod adecvat pentru explicarea
clară a gândurilor, sentimentelor și dorințelor dvs.
Dați un exemplu despre modul în care puteți utiliza activitatea Cred, simt, vreau.

Rugați membrii grupului să indice o situație în care s-au aflat sau în care s-ar putea afla, pentru
care această tehnică ar putea fi utilă.
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Viitor pozitiv și
sănătos

Jenny are probleme cu o fată de la școală pe nume Sophie. Uneori, Sophie este drăguță cu
Jenny, dar alteori, nu. Astăzi, Sophie i-a spus lui Jenny că nu are voie să se alăture unui joc pe
care îl jucau alți copii. Jenny a fost foarte supărată. Cum ar putea Jenny să utilizeze activitatea
Cred, simt, vreau în această situație? Cu cine ar putea vorbi despre ceea ce simte în situația
dată?

Gestionarea
emoțiilor

Rugați participanții grupului să se gândească la modul în care vor explica altor oameni ce simt
și ce ar dori să se întâmple. Aceasta poate avea loc în cadrul unei discuții.

Materiale necesare:
 Fișa Cred, simt, vreau
 Pixuri

Construirea
încrederii

Invitați membrii grupului să discute orice aspecte pozitive care au avut loc de la ultima
sesiune (rețineți să înregistrați aceste aspecte în modul ales de dvs.)
Discutați activitatea Numiți 3 – Puteți ruga membrii grupului să vă spună despre
lucrurile noi pe care le-au învățat atunci când au efectuat această activitate.
Dacă ați efectuat exercițiul de relaxare, puteți întreba dacă vreo persoană l-a încercat
din nou, acasă.
Prezentați pe scurt activitățile zilei de astăzi.

Comunicare și
Respect

5 minute

Introducere

20-30 minute

Izolare

Activitatea 2.2 Întrebare și răspuns

Dați fiecărui membru al grupului două bucăți de hârtie. Pe una dintre ele, scrieți o întrebare
și pe cealaltă, răspunsul. Puneți întrebarea într-o găleată sau un castron și păstrați răspunsul.
Asigurați-vă că există două întrebări care nu au răspunsul inclus în castron. Amestecați
întrebările și scoateți câte una. Întrebați persoanele din cameră cu privire la răspunsurile care
nu se potrivesc.

Comunicare și
Respect

Materiale necesare:
 Foi de hârtie
 Pixuri / creioane, suficiente pentru fiecare persoană
 Castron

Activități pentru persoanele cu nivel redus de alfabetizare
20-30 minute

Dați unui membru al familiei o poză1și fiecăruia dintre ceilalți membri o bucată de hârtie goală
și un pix. Primul membru al familiei descrie imaginea, iar restul familiei o desenează din
descrierea sa. Vreunul dintre desene se potrivește cu originalul? Discutați despre importanța
instrucțiunilor clare și a ascultării.

Activitatea 2.4 Jocul comunicării

15-25 minute

Dați fiecărei persoane o listă de cinci lucruri2 pe care trebuie să le afle de la o persoană pe
care nu o cunoaște foarte bine. Întrebările pot include: nume, vârstă, disciplină preferată,
hobby-uri, un lucru la care se pricepe foarte bine, momentul când s-au simțit cei mai mândri,
caracteristica preferată, melodia preferată sau animalul preferat.

Viitor pozitiv și
sănătos

Invitați persoana să povestească grupului despre cealaltă persoană.
Materiale necesare:
 Carduri

1
2

Gestionarea
emoțiilor

Materiale necesare:
 Poze
 Hârtie albă
 Pixuri

Construirea
încrederii

Activitatea 2.3 Desenează

Exemple pentru ”Desenează” se găsesc la pagina 37.
Fișa de lucru Jocul Comunicării se găsește la pagina 38.
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15-25 minute

În fața grupului, cu fața la ceilalți, bateți din palme și rugați ca toată lumea să facă la fel.
Începeți pur și simplu cu 2 bătăi din palme și creați bătăi mai complicate. Ați putea exersa
câteva runde, iar cei care bat ritmul greșit vor fi eliminați. Discutați cât de ușor sau dificil le-a
fost.
15-25 minute

În fața grupului, explicați regulile. Când spuneți Simon Spune Simplu, ceilalți trebuie să vă
copieze acțiunile, dar nu atunci când spuneți Simon Spune. Cei care greșesc sunt eliminați.
Poate doriți să includeți acțiuni precum săritul într-un picior, întoarcere, atingerea bărbiei,
atingerea podelei, faceți ca un pui de găină etc.

Activitatea 2.7 Adu-ți aminte de mine

20-30 minute

Materiale necesare:
Tavă/imagini
Pixuri / creioane, unul de persoană
Hârtie

Activitatea 2.8 Activitate Avansată Cred, simt, vreau

15-25 minute

Întrebați familiile dacă pot identifica motivul pentru care respectivele momente sunt dificile
și stresante în mod special. Trebuie să se gândească la: Timp, Proximitate, Oboseală, Nevoi
fizice, Tensiunea deja mare. Notați-le pe flipchart. Efectuați activitatea Cred, simt, vreau.
Subliniați nevoia de utilizare a afirmațiilor cu “Eu” pentru a ne afirma propriile gânduri și
opinii.

Viitor pozitiv și
sănătos

Rugați participanții să se gândească la cauzele celor mai multe probleme, certuri sau stresului
din cadrul familiei lor. Utilizați un flipchart pentru a le înregistra. Exemplele pot include: Ora
meselor, Ora de culcare, Împărțirea articolelor, Banii, Școala, Animalele de companie, Sarcinile
casnice, Curățenia, Zgomotul, Baia, TV/computer și Activitățile.

Gestionarea
emoțiilor

Activități Avansate
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Construirea
încrederii

În grupuri de familii, arătați-le o tavă sau o poză cu o tavă cu 10 elemente și acordați familiilor
1 minut pentru a privi tava/poza apoi acoperiți tava sau întoarceți fotografia. Cereți-le să scrie
cât mai multe articole pe care și le pot aminti. Discutați cât de dificilă a fost sarcina și discutați
despre oferirea unor instrucțiuni clare și simple.






Comunicare și
Respect

Activitatea 2.6 Simon Spune Simplu

Izolare

Activitatea 2.5 Urmează-mi ritmul

Materiale necesare:
 Fișa Cred, simt, vreau
 Pixuri

Izolare

Dați fiecărei familii un scenariu3 și rugați membrii să răspundă cu Cred, simt, vreau. Discutațile răspunsurile ca grup. Rugați familiile să încerce să utilizeze această tehnică la momentul
discutării problemelor.

Activități de Relaxare

Rugați membrii grupului să se așeze undeva comod și cu ochii închiși, dacă se simt confortabil
să facă aceasta. Rugați participanții să răspundă întrebărilor în minte, invitați-i să-și folosească
imaginația și memoria pentru a se gândi la un loc unde se simt în siguranță.

Gândiți-vă la cum vă face respectivul obiect să vă simțiți. Dați-vă voie să vă simțiți în siguranță,
fericit și relaxat. Continuați să respirați și să vă simțiți liniștit și mulțumit.

Discuție în plen

Construirea
încrederii

Inspirați și expirați încet și calm, sunteți în siguranță și într-un mediu cald, iar nimic nu vă poate
răni. Locul unde vă aflați ar putea fi real sau imaginar. Sunteți înconjurat de oameni și lucruri
care vă fac să vă simțiți în siguranță. Mâna dvs. se află pe un obiect pe care îl iubiți. Acest
obiect conține multe amintiri fericite și atunci când îl vedeți, vă simți confortabil și în
siguranță. În mintea dvs., țineți obiectul în mâini. Gândiți-vă la cum îl simțiți, este neted și
lucios, moale și pufos sau dur și rugos? În mintea dvs., degetele dvs. îi urmăresc conturul. Este
mare sau mic? Greu sau ușor? Obiectul este rece la atingere, are temperatura camerei sau
este cald? Ce culoare are obiectul dvs.?

Comunicare și
Respect

Activitatea 2.9 Un loc sigur

10 minute

Întrebări sugerate:
 În ce moduri diferite putem comunica cu alte persoane?
 De ce este atât de important să ascultăm?
 Cum vă vor ajuta aceste activități să comunicați mai eficient cu familia dvs.?

Gestionarea
emoțiilor

Reamintiți familiilor aspectele pe care le-au învățat în cadrul acestei sesiuni. Concentrați-vă în
mod specific pe învățare, pe obținerea rezultatelor amuzante și pozitive. Faceți referire din
nou la obiectul și scopul prezentei sesiuni.

Prezentați Exercițiul de Sprijin: Jurnalul comunicării.

3

Fișa pentru Activitatea Avansată Cred, simt, vreau se găsește la pagina 39.
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Viitor pozitiv și
sănătos

Reamintiți participanților că au ocazia de a efectua o Activitate de extindere. Aceasta este
denumită Urmează-mi ritmul și va avea în vedere aprofundarea abilităților adecvate de
ascultare, într-un mod amuzant.

Prezentați sesiunea 3: Această sesiune face referire la respectarea și aprecierea familiilor
noastre.
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ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE ÎN FAMILIE
Izolare

Exercițiul de Sprijin 2: Jurnalul comunicării
Alcătuiți un jurnal al comunicării4 timp de o săptămână pentru a vă exprima gândurile și
sentimentele, și arătați-l familiei și în special mamei. Identificați ce funcționează bine și ce ați
putea îmbunătăți.

Comunicare și
Respect

Materiale necesare:
 Fișa pentru Exercițiul de Comunicare

Activitatea de Extindere 2

Informați familiile că au ocazia de a efectua o Activitate de extindere5 ca familie, alături de
lucrătorul de sprijin. Această activitate va reprezenta o analizarea informală și amuzantă a
modului de începere a unei conversații cu persoanele necunoscute.

Construirea
încrederii

*Lucrătorii esențiali pot decide anterior ce activitate de extindere vor oferi. Doar practicanții
experimentați trebuie să utilizeze activitatea de extindere avansată.

*Sfat: Poate veți dori să abordați familiile care credeți că vor beneficia cel mai mult de această
Activitate de Extindere.

Informați familiile că există posibilitatea de a efectua o Activitate de Extindere ca familie, alături
de asistentul social. Această Activitate de Extindere Avansată6 trebuie efectuată doar de
practicanții experimentați care dețin abilitățile necesare sprijinirii familiilor care au
experimentat violența domestică.

Fișa de lucru pentru Exercițiul de Sprijin 2 se găsește la pagina 40.
Fișele pentru Activitatea de Extindere 2 se găsesc la paginile 41.
6
Fișa de lucru pentru Activitatea de Extindere Avansată 2 se găsește la pagina 42.
5
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Viitor pozitive și
sănătos

4

Gestionarea
emoțiilor

Activitate de Extindere Avansată 2: Acord Familial

MATERIALE DE SPRIJIN
Fișa de lucru: Exemple pentru Desenează
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Fișa de lucru: Carduri pentru Jocul de Comunicare

Capră

Oaie

Vacă

Pui

Șarpe

Porc

Ciclism

Înot

Canotaj

Atletism

Fotbal

Netball

Golf

Tenis

Sărituri în
lungime

Tras cu arcul

Câine

Schi

Pasăre

Dinozaur

Suricată

Elefant

Girafă

Tigru

Nor

Râu

Munte

Mare

Zăpadă

Soare

Ploaie

Vânt

Drum

Insulă

Deal

Vale

Perie de
dinți

A găti

A face duș

A se spăla pe
cap

A se spăla

A grădinări

A călca

A-și face
unghiile

A se machia

A se rade

A coase

A tricota

Programul Our Time | 11

Fișa de lucru: Scenarii avansate Cred, Simt, Vreau

Vă aflați la coadă pentru o plimbare la un parc tematic atunci când 2 adolescenți
cer să treacă de dvs. deoarece părinții lor sunt în față și le țin locul la coadă. Pe
perete există un semn care indică „Nu se trece peste rând”.
Sunteți invitat la o petrecere, nu vreți să mergeți, dar vă simțiți presat să spuneți
da, deoarece vă spun că nu multe persoane reușesc să vină, iar dacă nu mergeți,
vor trebui să o anuleze.
Sunteți acuzat că ați spart ceva. Chiar nu credeți că l-ați spart pentru ca ultima
dată când l-ați folosit, respectivul obiect nu era spart și l-ați returnat la sursă.
Persoana care vă acuză este insistentă.
Un prieten v-a rugat să-l ajutați cu ceva de lucru. Sunteți fericit să îl ajutați, dar
aveți o mulțime de lucrări proprii de terminat și nu aveți timp suficient pentru
toate.
Un prieten cu care vă faceți planuri anulează întotdeauna în ultima clipă, fără ca
dvs. să puteți face ceva și fără a mai avea timp să stabiliți ceva cu altcineva.
Ați petrecut mult timp făcând prăjituri pentru o școală, arată foarte bine și vă
simțiți foarte mândru de dvs. Când le luați să le duceți la școală, constatați că
unele lipsesc și că o parte din glazură este strivită.
Simțiți că treburile gospodărești nu sunt împărțite în mod egal. Credeți că faceți
mai mult decât ar trebui.

Jurnalul comuicării

Fișa de lucru: Exercițiul de sprijin 2
Jurnalul comunicării
Jurnalul comunicării

Cred:

Simt:

Cred:

Ziua: ………………….

Simt:

Vreau:

Aspect:

Vreau:

Rezultatul:

Aspect:

Rezultatul:

Ziua: ………………….
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Fișa de lucru: Activitatea de Extindere 2
Un asistent social/psiholog
Materiale necesare:
 Activitatea este condusă de un asistent social/psiholog
 Un spațiu sigur și liniștit, suficient de mare pentru ca toată lumea să stea confortabil în jurul
unei mese sau pe podea

Informați familiile că veți realiza un ritm și că membrii acestora trebuie să urmeze sunetele și acțiunile pe
care le faceți. Începeți cu un ritm foarte simplu de două bătăi din palme și rugați familiile să vă imite.
Asigurați-vă că toată lumea imită acest ritm în mod corect, anterior continuării cu cea de-a treia bătaie din
palme. Sporiți complexitatea ritmului pe care doriți ca familiile să-l imite, asigurându-vă că toate persoanele
ascultă și sunt capabile să repete ritmul emis de dvs.
Pentru a spori dificultatea acestui exercițiu, puteți adăuga și alte acțiuni, cum ar fi tropăit din picioare, mână
de jazz, pocnit din degete și orice altceva la care vă puteți gândi. Odată ce membrii familiilor au învățat
succesiunea de mișcări, puteți începe un joc mai complex. Puteți începe cu o bătaie din palme sau o altă
acțiune și o persoană din dreapta dvs. va copia mișcările efectuate și le va adăuga pe ale ei proprii, iar
următoarea va copia tot ce a văzut și își va adăuga propriile mișcări. Jocul continuă în cerc și ritmul va deveni
din ce în ce mai lung și mai complicat. Dacă sunt doar câțiva participanți, continuați jocul de mai multe ori.
Jocul se termină atunci când cineva greșește ritmul.
O altă extindere a acestei activități ar fi transmiterea ritmului către un membru al cercului, prin indicarea
numelui său. Apoi, acesta trebuie să imite ritmul care i-a fost transmis.
Discutați cu membrii familiilor:




Ce ritm au considerat a fi cel mai dificil
Ce vă face să ascultați și să interpretați o informație mai ușor.
Ce au observat despre ceilalți membri ai familiei, ca fiind perceput de aceștia ca ușor sau dificil.
Aceasta poate determina o discuție despre sarcinile simple scurte mai degrabă decât despre listele
de instrucțiuni complexe.

Este important, de asemenea, să identificați dacă familiile s-au distrat și dacă acestea ar putea juca acest joc
și în viitor.
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Fișa de lucru: Activitatea de Extindere 2
Acord Familial
Materiale necesare:

Un lucrător de sprijin care are experiența lucrului cu familiile care se confruntă cu abuzul;
• Un spațiu sigur și liniștit, suficient de mare pentru ca toată lumea să stea confortabil în jurul unei
mese sau pe podea
• Fișă de lucru activitate de extindere
• Foi de hârtie pentru a lua notițe
Această Activitate de Extindere trebuie efectuată doar de practicanții experimentați care au abilitățile
necesare pentru sprijinirea familiilor care au experimentat abuzul domestic.

Cereți membrilor familiei să discute calm despre aspectele pozitive și negative ale comunicării lor.
Încurajați-i să discute pe rând și să permită tuturor să vorbească.
Contestați orice limbaj negativ și încurajați utilizarea mesajelor de tipul ”eu” și asumarea gândurilor
și sentimentelor. Reamintiți-le tuturor că avem cu toții experiențe și opinii diferite, ceea ce este în
regulă, dar și că trebuie să respectăm diferențele dintre noi.
Întrebați membrii familiei cum simt că pot depăși aspectele negative ale comunicării lor și cum pot
îmbunătăți domeniile în care se descurcă bine. Invitați fiecare membru al familiei să gândească și
să adauge cel puțin un lucru care crede că ar putea fi îmbunătățit și cum. Facilitați discuțiile în acest
sens și concentrați-vă pe soluții, iar nu pe vină.
Folosiți consensul pentru a decide cu privire la un set de 10 reguli pe care participanții le pot utiliza
pentru a-și ajuta familia să comunice mai eficient.
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Fișa de lucru: Activitatea de extindere 2
Acord familial
Familie:

Comunicare pozitivă:

Probleme de comunicare:

Suntem de acord să:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Recompensele vor fi:

Semnat:
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