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Pryszczata rebelia
•
•
•
•
•
•
•

Łzy
Humory
Sprzeciwy, kłótnie - NIE
Łamanie zakazów
Ryzykowne towarzystwo
Nadmierny krytycyzm
Ryzykowne doświadczenia – używki, sex
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Dylematy rodziców
• Zmienić dziecko ?
• Zmienić otoczenie ?
• Zmienić samego siebie ?

Wychowanie bez porażek
Thomas Gordon

Wyzwania rodziców
• Wolność

Wolność

Autonomia

stałość w stosunku do zmiennych
wpływów otoczenia , poczucie
tożsamości ( odrobi lekcje, nie
ukradnie, nie oszuka, nie pobije)

• Autonomia
Wartości

niezależność od wpływów, od
oczekiwań społecznych, zdolność do
wyborów w zgodzie z sobą

• Wartość
wspólne normy i kryteria oceny co
jest dobre?, co jest złe? dlaczego?
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W jakim obszarze się poruszamy?
PROŚBA
NEGOCJACJE
DECYZJA

Co to oznacza?
PROŚBA

•Chciałabym…
•Proszę cię…….
•Gdybyś mógł……
•Byłoby mi miło gdybyś……..
•Czy mógłbyś………

Daję prawo decyzji/
dzielę się informacją
zwrotną

NEGOCJACJE

•Na czym ci zależy?
•Co sprawia, że jest to takie ważne?
•Rozumiem , że…..
•Dla mnie najważniejsze jest…..
•Co proponujesz aby…….

Słucham/ szukam
wspólnie
rozwiązań/ stawiam
granice

DECYZJA

•Zgadzam się….
•Nie zgadzam się…..
•Wymagam aby……
•Chcę żeby……..
•Oczekuję…….

Egzekwuję/
wyciągam
konsekwencje
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Porozmawiajmy zanim zaczniemy
negocjować
• samodzielność dziecka;
• uwalnianie dziecka od
grania ról;
• budowanie poczucia
wartości, mówienie o
dziecku pozytywnie w
jego obecności.

Mówić

Słuchać

Porozmawiamy zanim zaczniemy
negocjować?
CEL

Analiza
Sytuacji

Możliwości

Wybór

•Na czym polega kłopot/ problem?
•Co to oznacza dla ciebie?

•Powiedz więcej o tej sytuacji?
•Co jest trudnego, co już się zadziałało?
•Czego nie robiłeś/aś? Co w tym przeszkadzało?

Chcesz
wiedzieć co
o tym
sadzę?

•Jakie widzisz możliwości działania?
•Co jeszcze możesz zrobić?
•Jakie są wady i zalety każdego rozwiązania?

•Które rozwiązanie (lub rozwiązania) wybierasz?
•W jakim stopniu ten wybór pozwoli ci rozwiązać problem?
•Jakie przeszkody mogą się pojawić i powstrzymać Cię
•Od czego zaczniesz?
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Informacja zwrotna
• Fakty ─ opis zaistniałych, niekorzystnych faktów lub
korzystnych faktów
• Ustosunkowanie ─ informacje o rozbieżności pomiędzy
zachowaniem a ustaleniami (jeśli to negatywna informacja)
lub poinformowanie o korzyściach wynikających z pożądanych
zachowań (jeśli dajemy pozytywna informację). Możliwe jest
ujawnienie tym etapie własnej postawy lub emocji wobec
dziecka bądź omawianych faktów.
• Oczekiwania ─ może to być prośba lub polecenie.
Powiedz, czego oczekujesz w przyszłości.

Stawianie granic
• zastosuj informację zwrotną:
„trudno mi rozmawiać z tobą gdy masz słuchawki na uszach”

• wyznacz granicę :
„nie chcę rozmawiać z Tobą w takich warunkach….”;

• powiedz, co zrobisz jeśli zachowanie dziecka nie
ulegnie zmianie:
„ jeśli nadal będziesz słuchał muzyki gdy do ciebie mówię nie

będę z tobą rozmawiała”

• zrób to:
„ uprzedzałam cię – wychodzę”
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Wyrażanie emocji
• Komunikat JA zamiast TY
• Nazwanie emocji
• Spójność przekazu werbalnego i
niewerbalnego
Jestem zła zamiast - złościsz mnie…
Jest mi przykro zamiast – jesteś podły..

Negocjacje
• Koncentruj się na interesach nie na
stanowiskach
• Nazywaj problem – Co…? Jak….?
• „Miękko” do dziecka „twardo” do problemu
Co możemy zrobić abyś mógł pojechać na wycieczkę
rowerem a ja była spokojna o twoje bezpieczeństwo?
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Dziękuję za uwagę.
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