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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A tananyagot Professzor Carolyn Hamilton (Coram International, Coram Gyermekjogi Központ), Dr
Lynn Brady és Jo Woolf (Coram Voice), Geller Judit és Weiss Ádám (Európai Roma Jogok Központja),
Dr Ursula Kilkelly (Gyermekjogi Klinika, Cork Egyetem) és Dr. Herczog Mária (Család Gyermek Ifjúság
Egyesület) dolgozta ki. Külön köszönjük Ruth Barnes, Awaz Raoof és Jen Roest (Coram Gyermekjogi
Központ) és Ido Weijersnak (Ütrechti Egyetem) értékes szakmai támogatását.
További köszönet illeti mindazokat, akik hozzájárultak a képzés megvalósításához, beleértve a
program partnereit: Szlovákia Gyermekei Alapítvány (Szlovákia), Emberi Jogok Észtországi Központja
(Észtország), FICE Bulgária, L’ Albero della Vita Cooperativa Sociale (Olaszország), Empowering
Children Foundation (Lengyelország), Social Education Action (Görögország), Helsinki Bizottság
(Csehország) továbbá a próbacsoportok előadóinak és résztvevőinek munkáját, akiknek értékes
észrevételei segítették a képzési anyag kidolgozását.
Hálánkat fejezzük ki a fókuszcsoportos beszélgetésen részt vevő gyerekeknek és fiataloknak (Coram
Voice’s Care Experienced Champions), akik észrevételeikkel felbecsülhetetlenül értékes módon
járultak hozzá a képzési anyag kidolgozásához.
Külön köszönet illeti az Európai Unió Alapvető Jogok és Állampolgárság programját – jelen képzés a
program pénzügyi támogatásával valósulhatott meg. A szerzők továbbá hálájukat fejezik ki az Allan és
Nesta Ferguson Közhasznú Alapítványnak a projekthez való hozzájárulásukért.
A kiadvány tartalmáért kizárólag a Coram Gyermekjogi Központ és együttműködő partnerei felelősek,
a benne foglaltak nem feltétlenül tükrözik az Európai Bizottság szakpolitikáit és nézeteit.

“Mindennél fontosabb, hogy a szakemberek békében legyenek önmagukkal. Ha ez nincs meg,
akkor nem tudnak segíteni a gyerekeknek”.
Fókuszcsoport résztvevő, Görögország
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HASZNÁLATI FELTÉTELEK
Ez a képzési anyag nem használható a tulajdonosok és szerzők egyértelmű beleegyezése nélkül, és
kizárólag a Coram Gyermekjogi Központ és a kidolgozásban részt vevők más szervezetek
hozzájárulásával módosítható, akik az alábbiak voltak:
“©Coram Gyermekjogi Központ. Készítette a Coram Gyermekjogi Központ és Coram Voice (Nagy
Britannia), Európai Roma Jogok Központja (Magyarország), Gyermekjogi Klinika, Cork Egyetem
(Írország), Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület (Magyarország), FICE (Bulgária), Helsinki Bizottság
(Csehország), Szlovákia Gyermekei Alapítvány (Szlovákia), Emberi Jogok Észtországi Központja,
(Észtország), L’Albero della Vita Cooperative Sociale (Olaszország), Empowering Children Foundation,
(Lengyelország), és a Social Educational Action (Görögország), “A gyermeki jogok érvényesítése Szakemberek készségfejlesztése a veszélyeztetett gyerekek jogainak érvényesítése érdekében az
Európai Unióban” projekt részeként.
A projekt az Európai Unió, Alapvető Jogok és Állampolgárság Program keretében került
megvalósításra. További támogatást az Allan és Nesta Ferguson Közhasznú Alapítvány nyújtott.”
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3 MODUL: KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGEK (MIKOR? MIÉRT? HOL? MIRŐL?
HOGYAN?)
IDŐTARTAM:
-

Miért fontos a szakembereknek beszélniük a gyerekekkel? – 30 perc

-

Mikor kell a szakembereknek beszélniük a gyerekekkel? – 30 perc

-

Hol kerüljön sor a megbeszélgetés? – 45 perc - 1 óra

-

Mit tegyenek a szakemberek a tudomásukra jutó információval? – 30 - 45 perc

-

Hogyan kommunikáljunk? – Számos gyakorlatból (összesen 7 óra 15 perc) lehet összeállítani
a megjelölt időkeretben

PROGRAM
 MIÉRT BESZÉLJÜNK A GYEREKKEL?
 MIKOR VAN A GYEREKNEK JOGA VÉLEMÉNYÉT KINYILVÁNÍTANI?
 HOL LEGYEN A MEGBESZÉLÉS?
 A SZAKEMBEREKNEK MI A FELADATUK A TUDOMÁSUKRA JUTOTT INFORMÁCIÓVAL?
 HOGYAN KOMMUNIKÁLJUNK A GYEREKKEL
-

ESZKÖZÖK

-

GYAKORLATOK
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3.1 MIÉRT FONTOS A GYEREKEKKEL BESZÉLNI?
A gyerekekkel történő kommunikációnak milyen előnyei vannak a gyerek, illetve a szakember
számára?

GYEREK

SZAKEMBER
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3.2 MIKOR KELL A GYEREKEKKEL BESZÉLNI?
A gyerekeknek általában mikor van lehetőségük beszélni/véleményüket megosztaniuk velem a
munkám során / az intézményben ahol dolgozom?

A gyerek helyében szeretnék ebben, a jelenleg rendelkezésre álló időben beszélni?

A munkám során a jövőben a következő időben / körülmények között fogok beszélgetést
kezdeményezni a gyerekekkel:

FIGYELEM: A Gyermekjogi Egyezmény 12 cikke szerint:
1. Az Egyezményben részes államok az ítélőképessége birtokában lévő gyermek számára
biztosítják azt a jogot, hogy minden őt érdeklő kérdésben szabadon kinyilváníthassa véleményét,
a gyermek véleményét, figyelemmel korára és érettségi fokára, kellően tekintetbe kell venni.
2. Ebből a célból nevezetesen lehetőséget kell adni a gyermeknek arra, hogy bármely olyan bírói
vagy közigazgatási eljárásban, amelyben érdekelt, közvetlenül vagy képviselője, illetőleg arra
alkalmas szerv útján, a hazai jogszabályokban foglalt eljárási szabályoknak megfelelően
meghallgassák.
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3.3 HOL KERÜLJÖN SOR A MEGBESZÉLÉSRE?
Mitől válik egy környezet barátságossá a gyerekek számára?
 Biztonságos
 Tiszta
 Bizalmat keltő
 Egyéb:

Mitől válik egy környezet barátságtalanná a gyerekek számára?





Sötét és ijesztő
Elhanyagolt
Nyilvános
Egyéb:

Kinek kell jelen lennie?
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3.4 MIT TEGYÜNK A TUDOMÁSUNKRA JUTOTT INFORMÁCIÓVAL?
Az alábbi folyamatábra iránymutatóul szolgál a rendelkezésedre jutott információval kapcsolatban:
I. KÉRDÉS: AJÁNLHATOK–E TELJES TITOKTARTÁST A MUNKAKÖRBEN, AMIT BETÖLTÖK?
Gondoljuk végig: Milyen jellegű jogi és/vagy a szakmai kötelességem eljárni, jelezni, amennyiben a
gyerek a tudomásomra hozza, hogy bántalmazás elszenvedője, vagy bántalmazás áldozata lehet? Mi a
teendőm amennyiben kárt szándékozik tenni magában?

Igen
Magyarázzuk el, hogy minden
információt bizalmasan fogunk
kezelni egészen addig, amíg a
gyerek nem kéri/akarja, hogy
megosszuk azt mással is

Nem

Nem tudom

Magyarázzuk el, hogy minden
információt bizalmasan fogunk
kezelni egészen addig, amíg a
gyerek nem kéri, akarja, hogy azt
megosszuk mással is, kivéve,
amennyiben ez feltétlenül
szükséges – tegyük világossá és
ismertessük, hogy mi történhet az
információkkal

II. KÉRDÉS: A gyerek megkér
arra, hogy tegyünk valamit az
átadott információval.

Igen

Honnan tudhatom meg:
nézzük meg a szakmai
szabályokat,
jogszabályokat,
törvényeket és
rendeleteket

Egyáltalán nem
Magyarázzuk el, hogy az
információ mennyiben
nyilvános (pl.
tanúvallomás vagy
rendőrségi meghallgatás)

III. KÉRDÉS: Kötelességem
tenni valamit a tudomásomra
jutott információkkal?

Nem

Igen

Nem
IV. KÉRDÉS: Kezdeni
akarunk valamit a
rendelkezésünkre jutott
információval?

Képes vagyok-e ezt megtenni?
Meg akarom-e ezt tenni?
A gyermek legfőbb érdeke motivál-e?
A gyermek érzései vagy kérése motiválnak inkább?
Világos és egyértelmű voltam-e a gyerekekkel ezekben a
kérdésekben?

Igen

Nem

Miután átgondoltuk a fentieket, tisztázzuk a gyerekkel a következőket:
• Amit akar/szeretne az mennyiben lehetséges
• Mennyiben vagyunk képesek segíteni neki (miért/miért nem)
• Mennyiben fogunk abban segíteni, amit kér (miért/miért nem)
• Mik lehetnek a lehetséges kimenetelek
Ellenőrizzük újra, hogy mit kér tőlünk és intézkedjünk
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A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL, ILLETVE A TITOKTARTÁS HIÁNYÁNAK KÖTELEZETTSÉGE
JEGYZET:

Ne vigyél át a bevásárlóközponton,
mert mindenki minket figyel.
Csináld szemtől-szembe, mert ez a
módja,
hogy
a
gyerekek
ne
foglalkozzanak közben mással.
Meg kell teremtened az alapokat. A
pozitív visszajelzések erősítik a
gyerekek önbizalmát. A közös
tevékenységek során ösztönözd és
bátorítsd őket. Higgy bennük!

Beszéljétek meg együtt a találkozó
idejét, és helyszínét, de hagyd, hogy a
gyerek döntsön, hol akar veled
találkozni. Még akkor is, ha a szüleim
jól ismernek engem, akkor is én
szeretnék dönteni.

Tetszett, hogy a gyermekvédelmi
felügyelő az irodája helyett egy
kávézóba hívott, hogy megvitassuk az
ügyemet, és jól elbeszélgettünk. Nagy
terhet vett a vállamról, mivel nem
szeretem ezeket a nagy szürke
irodaházakat.

A gyermekek és a fiatalok véleménye
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HOGYAN KOMMUNIKÁLJUNK (3.5-3.12)
3.5 NON-VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
Jegyzet:

3.6 A KOMMUNIKÁCIÓS GÁTAK FELISMERÉSE ÉS LEKÜZDÉSE

Jegyzet:
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3.7 GYERMEKBARÁT STÍLUS, TÓNUS, NYELV ÉS MEGKÖZELÍTÉS
A KOMMUNIKÁCIÓ GYERMEKBARÁTTÁ TÉTELE
Az alábbi tanácsok különösen hasznosak lehetnek a bírósági, hatósági, gyermekvédelmi eljárás során:
Helyes:
 Legyünk figyelmesek, némely témáról a gyereknek nehezére eshet beszélni (pl. szexualitással
kapcsolatos kifejezések, vagy intim testrészek megnevezése)
 Mondjuk el a gyereknek, hogy inkább mondja, hogy ’nem tudom’ vagy ’nem emlékszem’,
mintsem úgy érezze köteles valamilyen válasszal szolgálni a feltett kérdésre
 Legyünk kedvesek, megnyugtatóak és barátságosak (semmiképp se kiabáljunk vagy
viselkedjünk rideg, elutasító módon)
 Használjunk egyszerű kifejezéseket (kerüljük a szakkifejezéseket vagy szakzsargont,
amelyeket a gyerek nagy valószínűséggel nem fog érteni)
 Egyszerre egy kérdést tegyünk fel
 Használjunk a gyerek életkorának és érettségének megfelelő nyelvezetet
 Ismerjük fel, amennyiben a gyereknek szüksége van egy támogató személyre, akinek a
segítségével könnyebben kifejezheti magát, aki ’tolmácsolja’ a szavait
 Biztosítsunk a gyereknek annyi szünetet amennyi szükséges, ha látjuk, hogy elfáradt vagy
megviselt
 Hagyjunk a gyermeknek elég időt, hogy megválaszolhassa a feltett kérdést
 Viseljünk kevéssé formális ruházatot
 Figyeljük a gyerek részvételi aktivitását és javasoljunk szükség szerint szüneteket
 Készítsünk egyéni értékelést, vagyis legyünk tekintettel a gyermek hátterére illetve
személyiségére, ez segíthet abban, hogy a gyerek eredményesen részt vehessen a
folyamatban
 Magyarázzuk el az eljárást világosan
 Bizonyosodjunk meg arról, hogy a gyerekkel érkező támogató személy mellett a gyerek
biztonságban érzi magát és megfelelő segítségben részesül
 Jelezzük egyértelműen az aggodalmunkat és tegyünk panaszt, amennyiben úgy gondoljuk,
hogy valaki akadályozza, hogy a gyerek érdemben részt vegyen az eljárási folyamatban vagy
megértse a folyamatot és a teendőket
Helytelen:
 Kerüljük az irányító kérdéseket
 Kerüljük az összehasonlító értékeléseket tartalmazó kérdéseket. A gyerek ezt nehezebben
értheti meg, vagy másképp értelmezheti (pl. nagy, kicsi, gyors, lassú)
 Ne használjunk agresszív, konfrontatív vagy megalázó nyelvezetet
 Ne ismételjük meg többször ugyanazt a kérdést újra és újra – ezzel összezavarhatjuk a
gyereket – inkább fogalmazzuk át
 Egy mondaton belül kerüljük a többféle tényközlést, összefüggéseket, ez túl bonyolult lehet
 Kerüljük a több kérdésből álló, feltevést tartalmazó illetve a dupla tagadást tartalmazó
mondatokat
 Ne feltételezzük, hogy mi jobban tudjuk a gyermek nézeteit, kívánságait és érzéseit önkényes
feltételezéseink alapján, mint pl. életkoruk, nemük, etnikai, vallási hovatartozásuk szexuális
orientációjuk, stb.
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Helytelen gyakorlat

A kérdést jellemző problémák

Ugyanaz a kérdés más módon

Nem igaz, hogy nem kellett
volna abban az időben az
iskolában lenned?

Dupla tagadás, célzatos kérdés és
zavaros szerkezet

Az iskolában kellett volna lenned
abban az időben? VAGY

Te loptad el a biciklit,
ugye?!

Agresszív és megszégyenítő tónus

Te vitted el a biciklit?

Egy nővel beszéltél? Hány
éves volt és mit mondtál
neki?

Több kérdés egy időben

Kivel beszéltél? VAGY

Hol kellett volna akkor lenned?

nő volt vagy férfi, akivel beszéltél?
… Hány éves lehetett? … Mit
mondtál neki?

Szóval a barátoddal,
Gáborral voltatok ott este
9-kor?

Egyszerre több állítást tartalmazó
kérdés – nem világos, hogy
melyikre kellene válaszolni

Hol voltál este 9 órakor? VAGY Ott
voltál este 9 órakor? (mint egy
tisztázó kérdés)
Volt veled valaki más is? VAGY A
barátoddal, Gáborral voltál ott?
(mint egy tisztázó kérdés)

Kérlek, pontosan nevezd
meg, hogy hol érintett meg

A gyermek kényszerítése, hogy
számára kellemetlen szavakat
használjon

Kérlek, mondd el, ahogy meg
tudod fogalmazni, hogy mi történt
akkor
VAGY – megmutatnád nekem,
ezen a babán/képen, hogy hol
érintett meg
(VAGY, használjunk a gyerek által
korábban használt szavakat)

Forrás: Coram Gyermekjogi Központ és UNICEF Tanzania Igazságügy Képzés (2013-14) és az
ügyészségi irányelvek
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3.8 A PROBLÉMÁS MAGATARTÁSÚ GYEREKKEL VALÓ KOMMUNIKÁCIÓ
Az alábbi táblázat, a krízisben lévő gyerek lehetséges érzelmi, értelmi, fizikai és társas kapcsolatokban
megjelenő viselkedését mutatja be.
ÉRZELMI

ÉRTELMI

FIZIKAI

TÁRSAS KAPCSOLATOK

Sokk

Koncentrációs zavarok

Fáradtság

Agresszió

Harag

Csökkent
döntéshozatali
képesség

Álmatlanság

Ellenségeskedés

Alvászavar

Bizalmatlanság

Memória zavar

Kockázatvállalás

Kétségbeesés /
depresszió /
szomorúság
Dermedtség

Zavarodottság

Hiperaktivitás,
extrém
izgatottság

Szörnyülködés/ félelem

hamisítás/torzítás

Fejfájás

Érzelmek hiánya

Bűntudat

Csökkent önbecsülés

Éberség

Fóbiák

Lelkifurdalás/önhibázt
atás

Emésztési,
gyomor
problémák

Bánat / gyász
Ingerlékenység

Felvillanó gondolatok /
emlékek

Túlzott érzékenység /
izgatottság

Aggodalmak

Túlzott éberség
Tehetetlenség /
Reménytelenség

Csökkent
étvágy
Riasztó
válaszok

Rémálmok

Könnyen sírva fakad

Empátia hiánya
Hisztériás kitörések
Megtagadja az iskolába járást,
vagy hazajövést, stb.
Szakemberekkel való kapcsolat,
segítség elutasítása
Kapcsolatok, emberek
elidegenítése

Flashback-ek

Visszavonulás / elzárkózás

Disszociáció

Növekedő kapcsolati
konfliktusok
Kábítószer/alkohol használat

Milyen nehezített helyzetek szoktak felmerülni, amikor gyerekekkel dolgozunk?

Mi történik, amikor hasonló helyzetben találom magamat? Hogyan reagálok?
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Vajon miért reagálok ilyen módon?

Milyen lépések megtétele szükséges ahhoz, hogy megfelelően kezelni tudjuk a kialakult helyzetet?
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3.9 KOMMUNIKÁCIÓ SERDÜLŐ FIATALOKKAL
Jegyzet:
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3.10 ALTERNATÍV KOMMUNIKÁCIÓS MÓDSZEREK
KREATÍV KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK:
Tárgyak használata emberek megjelenítésére
A gyerekek használhatnak játékokat, gombokat vagy köveket, hogy megjelenítsék magukat, a
családtagjaikat, állatokat, szakembereket, stb. A gyerekek használhatják ezeket a tárgyakat arra, hogy
bemutassák, hogy ki fontos számukra (távolságokat használva a tárgyak között) illetve múlt, vagy
jelenlegi eseményeket jeleníthetnek meg
Kreatív játék
A játékon/művészeteken keresztüli történet mesélés gyakran segítségére van azon esetekben,
amikor a gyerek nem szeretne, vagy nem tud valamiről beszélni. A gyerekek ilyenkor készíthetnek a
családról, iskoláról vagy bármilyen más témáról rajzot, figurát, álarcot, stb. amelyen keresztül
jeleníthetik meg érzéseiket.
Játék bábuval
Kisgyermekek esetében használhatunk egy babát, figurát, plüssállatot, stb. érzéseinek és
gondolatainak feltárására. A bábuval történő interakció nyugtatólak is hathat rá azzal, hogy elvonja
figyelmét aktuális érzéseiről.
Történetek, mondókák és versek
A gyerekek papír és ceruza segítségével elkészíthetik saját történetüket. Pl. Mit szeretnél, hogy a
leendő nevelőszüleid tudjanak rólad?
Készíthetnek verset, érzéseikről
Egy-egy nehezen megfogalmazható téma esetén – halál, örökbeadás, stb. a témához kapcsolódó
mesekönyvek segítenek a beszélgetéshez.
Vizuális segédeszközök
A gyerekekkel bármilyen témához (otthon, iskola, esemény, stb.), érzéshez (boldog, szomorú,
mérges, stb.) vagy eseményhez (születésnap, karácsony, szünet, stb.) kapcsolódó képeket
használhatunk a beszélgetés gördülékenyebbé tételéhez és érzéseik kifejezéséhez.
Elektronikus, multimédiás eszközök
A gyerekek használhatnak táblagépet, telefont, vagy számítógépet az őket foglalkoztató kérdések
megjelenítésére

17
© Coram Children’s Legal Centre 2016

A GYERMEKI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

A gyakorlati eszközök különösen nagy segítséget nyújthatnak a kisgyerekekkel, gyerekekkel és
fiatalokkal történő kommunikációban.


Milyen eszközöket tudnék használni munkám során?



Milyen körülmények között használnám ezeket az eszközöket?



Jegyzet a csoportos gyakorlathoz:

18
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3.11 POZITÍV ÜZENETEK TERVEZÉSE

Készítsünk egy esettanulmányt az alábbi szempontok alapján. Minden sorból válasszunk egyet-egyet.
Életkor

10

14

17

12

Háttér
információ

Egyedülálló
anyával él, az
apával évek
óta
megszakadt a
kapcsolat

Két férfivel
(szülőkkel) él

Hajléktalan

Szakellátott

A megbeszélés
tárgya/oka

A gyereket
bűncselekmén
y
elkövetésével
vádolják

A gyerek
bűncselekményt
követett el

Kísérő nélküli
fiatal

A gyermek
elhelyezése

Hallássérült

Nem beszéli az
ország hivatalos
nyelvét

Testi
fogyatékosság
gal él

Magatartásbeli /
viselkedésbeli
problémái
vannak

További
tényezők



Jegyzet a csoportos gyakorlathoz:
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Megjegyzés a többi csoport előadásához:
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3.12 SZEREPJÁTÉK
Jegyzet:

21
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3.13 EGYÜTTMŰKÖDVE A KIHÍVÁSOK MEGOLDÁSA ÉRDEKÉBEN
Jegyzet:

22
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Ne azzal foglalkozz, hogy mi történt,
hanem azzal, hogy azok az emberek
milyenek, akikről gondoskodni fogsz.

A hatóságok egyenlő félként bánjanak
a gyerekekkel, és ne nézzék le őket.
Legyenek megértőbbek és kevésbé
dominánsak.

Minden szakember más beszédmódot
használ, ha gyerekekkel beszél. De a
legjobb módja a kommunikációnak, ha
nem káromkodik, mert ezzel megijeszti a
gyereket, és tisztelettel beszél vele.

Én azt mondtam neki
“legyél kíméletes”, de
ez megalázó.

Az emberre koncentrálj, ne
csak arra, ami történt.

A gyermekek és a fiatalok véleménye

Ne nézz le rám.

Emlékezz a gyerektől hallott
személyes információkra,
amikor legközelebb beszélsz
vele.

Légy érdeklődő a gyerekek élete iránt.
Úgy beszélj velük, ahogy ők szeretnék.

Ha a rendőr megkéri a gyereket, hogy
üljön le, neki is le kell ülnie, hogy ne
legyen magasabb nála.

23
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TOVÁBBI OLVASMÁNYOK – HARMADIK MODUL
Forrás: Coram Voice www.coramvoice.org.uk
AKTÍV HALLGATÁS
Akkor használandó, amikor szeretnénk, ha a beszélő tudná, hogy figyelünk rá, és értjük, amit mond.






Parafrázis / átfogalmazás – a beszélő által elmondottak újrafogalmazása “ideges vagy amikor
a szociális munkással kell beszélned”
Zárt kérdések – tényszerű információk megszerzése érdekében “Valaki megkérdezett erről?”
Nyitott kérdések – a beszélgetés folytatása érdekében “Miért gondolod, hogy végül így
döntöttek?”
Apró verbális és non-verbális célzások – a beszélő bátorítása, hogy folytassa a mondandóját
A hallottak összefoglalása

PASSZÍV HALLGATÁS
Akkor használandó, amikor nem szükséges visszajelzést adni a másik fél számára.



Összpontosítani az elmondottakra – nem hagyni figyelmünket elkalandozni
Figyelni a beszélő tónusára és testbeszédére – figyelemmel kísérni azon információt, amit
nem fogalmaz meg

TESTBESZÉD
Ezek a non-verbális kommunikációi jelei





Hogyan ül/áll
Szemkontaktus
Arckifejezések, grimaszolás
Testbeszéd – például bólogatás, fejcsóválás, szemöldökök felemelése, gesztikulálás,
nyugtalanság

EMPÁTIA
 A beszélő érzéseinek felismerése és megértése a helyzettel kapcsolatban “Megértem, hogy
ez felháborított”
 Nem azonos a szimpátiával, amikor is sajnálatunkat fejezzük ki
 Amennyiben hasonló helyzetben volt részünk nem feltételezhetjük, hogy hasonló érzései is
vannak.
KOMMUNIKÁCIÓS TIPPEK
A következő technikák segítségünkre lehetnek a sikeres kommunikációban.




Bátorító megjegyzések – például ’Hmmm, ez nagyon érdekes...’
Nyitott kérdések – például Hogyan...?, Mikor...? Mit....?, Miért....? Azon tűnődöm....?
Új információk felfedezése – például a sorok között olvasás, a testbeszéd észrevétele és
megemlítése, megbizonyosodni róla, hogy jól értettük a hallottakat.
24
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ALTERNATÍV KOMMUNIKÁCIÓS MÓDSZEREK
Kommunikációs útlevél
A ’kommunikációs útlevél’-ben feljegyzésre kerülnek a gyereket (fiatalt, felnőttet) jellemző
kommunikációs sajátosságok, nehézségek. Ez a személyre szóló útlevél olyan információkat
tartalmaz, amely megosztható a szakemberekkel, illetve más személyekkel. Tartalmazza azon
dolgokat, amelyeket az érintett szeret, nem szeret; amire szüksége van; és milyen módokon
könnyebb kommunikálni velük. Az útlevelet olyan személy állítja össze, aki jól ismeri a gyereket,
érintettet.
Referencia tárgyak
A referencia tárgyak nem univerzálisak, de arra szolgálnak, hogy mindenki személyes szükségleteit
kielégítsék. Olyan tárgyak, amelyek jelentése az adott személy számára hasznosítható. Például egy
valódi tárgy egy része, egy törölköző darabja, rész tárgyak, például egy fakanál, vagy játék kanál. Ezek
a tárgyak bizonyos fajta tevékenységeket szimbolizálnak, és segítenek abban, hogy a kommunikáció
során jelezzük, hogy mi fog történni, vagy ők jelezhetik, hogy mit akarnak. Például egy fakanál vagy
egy játék kanál jelezheti, hogy főzéssel folytatódik a történet, a törölköző, hogy itt az ideje a
fürdésnek.
Mivel ezek individualizált referencia tárgyak, amelyek nincsenek közvetlen kapcsolatban a
történésekkel,az adott személy számára hordoznak jelentést, például egy speciális sport
csuklószorító az egyén számára azt jelenti, hogy kimegy a parkba.
A képkártya-csere módszer (Picture Exchange Communication System - PECS)
Az Egyesült Királyságban a PECS rendszer a Pyramid Oktatási Konzulensek szervezésében történik A
módszert Dr Andrew Bondy fejlesztette ki. Gyakran használják autista gyerekek esetében.
6 szakaszra különül el a módszer. Fontos tudni, hogy a kliens/gyerek éppen melyik szinten tart.
1. szakasz: A gyerek kommunikációt kezdeményez egy kép,kártya és a vágyott tárgy kicserélésével
2. szakasz: A gyerek folyamatosan kezdeményezi a kommunikációt; aktívan keresi a lehetőséget több
képet használ, és átadja a képet a másik személy kezébe
3. szakasz: A gyerek átnézi és kiválogatja azokat a képeket, amelyeket használni szeretné
4. szakasz: A gyerek használja az ’Azt szeretném’ kifejezést egy kép megszerzése érdekében.
5. szakasz: A gyerek válaszol a ’Melyiket szeretnéd?’ kérdésre.
6. szakasz: A gyerek spontán módon vagy kérdésre válaszolva mondatba illesztve használja a
’Látom...’ illetve a ’Nálam van...’ kifejezéseket1

1

További információ: http://www.pecs-unitedkingdom.com/
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Widgit Literacy szimbólumok (korábbi nevén Rebus)
Több ezer Widgit szimbólumot lehet megvásárolni

= Szimbólumok segítségével kommunikáld az ötleteidet és az információkat azoknak az
embereknek akiknek nehézségük van az írott szöveggel.

26
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Példák különböző helyszíneket, eseményeket és érzéseket kifejező képekről

Eleanor története

Hol élsz?

Hogy hívják az iskolát,
ahová jársz?

Mit szeretsz csinálni?

27
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Mit szeretnél, hogy történjen?

Otthon?

Az iskolában?

Mit szeretnél nekünk elmondani?

28
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Mire van szükséged?
Natália tud Eleanornak abban
segíteni, hogy a megbeszélések
alkalmával ő mondja el Eleanor
érzéseit és kívánságait

Natália el fogja mondani a
felettesének, mindazt, ami
Eleanorral történik

Natália részt tud venni a
megbeszéléseken, hogy elmondja,
Amennyiben Natália aggódik
hogy Eleanor mit szeretne, illetve nem
Eleanorral kapcsolatban,
szeretne, hogy megtörténjen

beszélni fog Eleanor szociális
munkásával/családgondozójával

29
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Kvíz
 boldog  semleges  szomorú

1.    vagyok a Moshitól

2.    vagyok, karácsonykor
3.    vagyok, amikor meglátogat engem.
4.    vagyok, hogy anyukámmal élhetek.
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A következő módokon szeretek kommunikálni... (jelöld be a rád jellemzőket)

Ez a könyv rólam szól!
A nevem..........................

(Ide ragaszthatod a
fényképedet)



Beszéd



Jelek



Beszéd nélkül



Szimbólumok



Testmozgás



Képek



Arckifejezésekkel



Mutogatás



Nézés, szemmozgás





Beszélő (Felszabadító, Dinamizáló) vagy váltások



Szükségem van időre, hogy megértsem a kérdést és válaszoljak rá. Kérlek
légy türelmes.

Hangok

Kérlek, olvasd el a könyvemet.
Megtudhatsz rólam különböző dolgokat és
azt, hogy hogyan szeretek beszélgetni.

A látásom...




Jó



Nem túl jó

Szemüveget kell használnom

A hallásom...
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Jó



Nem túl jó

Hallókészüléket kell használnom
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Mi az amit szeretek

Szeretem

Mi az amit nem szeretek

Zene

TV
Nem szeretem
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Kedvenceim

Tevékenységek

Filmek

Barátok

Családok
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Amikor elindulok valahova

A következő személyekre számíthatok...
Telefonszám
Szülő/k:
Gondozó:

Szükségem van segítségre

Szociális munkás:
Tanár:
Segítő vagy támogató személy:
Képviselő:

Szükségem van azokra a
játékokra amit szeretek

Tanácsadó:
Háziorvos:
Beszédterapeuta, logopédus:
Gyógytornász:

A következő eszközökre
van szükségem
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Más:
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