Moduł 7
Nawiązywanie kontaktów i rozmów

Typ modułu

Czas trwania 32-40 godzin
skierowany na podmiot
mikropłaszczyzna

Poziom ERK
Warunki dostępu

1 punkt kredytowy

2
-

Podstawy prowadzenia rozmowy
Patrz wytyczne

Moźliwość połączenia

moduł 8 ( poziom ERK 3)

Opis modułu

Moduł ten traktuje o rolach społecznych i płaszczyznach relacji miedzy
opiekunami a młodymi podopiecznymi. Rozmowa odgrywa istotną rolę
w opiece nad osobami młodymi. Często rozwija się między nimi przyjazny
stosunek, zainteresowanie uczestnictwem w Ŝyciu innych osób ma o wiele
większe znaczenie aniŜeli relacja opiekuńcza.
Poza tym istnieją zmiany w sposobie komunikacji spowodowane
chorobami, dotyczą rozumieniem języka oraz zdolności mówienia, które
mogą być spowodowane zmianami neurologicznymi. Ten moduł wskazuje
na problematykę związaną z danymi zmianami i wskazuje alternatywne
metody komunikacji.
W tym module zostanie wyjaśniona rolą opiekuńcza w danych sytuacjach,
by zapobiec zobowiązaniom i zbyt wysokim wymaganiom.
Moduł ten powinien doprowadzić do rozszerzenia własnego potencjału
w prowadzeniu rozmowy.
W ramach całego projektu w tym module zwrócona zostanie szczególna uwaga na
następujące nadrzędne kompetencje uczestników:
Ochrona autonomii osoby wymagającej opieki.
Wykazywanie profesjonalizmu w działaniach, świadomość własnej roli

Kompetencje praktyczne

Niemoc(bezsilność)/ bliskość- dystans / brzemię(cięŜar)
Okazywanie empatii, szacunku, akceptacji osobie podopiecznej podczas pełnienia
czynności opiekuńczych.

Uczestnicy traktują rozmowę oraz inne formy komunikacji jako podstawę
współpracy pomiędzy nimi a podopiecznymi. Stwarzają odpowiednią, pełną
zaufania płaszczyznę kontaktu jako warunek udanych, ukierunkowanych
rozmów. Swoim zachowaniem inicjują działania sprzyjające budowaniu
zaufania.
Uczestnicy kaŜdą rozmowę z podopiecznym potrafią poddać refleksji,
ocenić działanie własnego zachowania podczas rozmowy, oraz odkryć
wzór związku.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają
jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość
merytoryczną.
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Wyniki nauczania

Uczestnicy
Znają:
- zmiany zachodzące w nawiązywaniu kontaktu spowodowane
psychiczną/ psychiatryczną diagnozą jak :stwardnienie rozsiane, udar,
choroby neurologiczne, będące skutkiem wypadku;
- jak odróŜnić obserwację subiektywną od spostrzeŜeń selektywnych;
- róŜnice między obserwacją a postrzeŜeniem;
- róŜnicę pomiędzy opisem a oceną i ich myślowe podobieństwo;
Potrafią:
- dopasować formę kontaktu do indywidualnych potrzeb podopiecznych;
- dostrzegać sygnały niewerbalne, obserwują je, reagują na nie w
odpowiedni sposób przekazując je dalej do osób odpowiedzialnych;
- wykorzystywać zasady prowadzenia rozmowy skoncentrowanej na
osobie przy pomocy zwykłych modeli komunikacji;

Propozycja organizacji
zajęć
Propozycje organizacji
kształcenia praktycznego
• odpowiednie miejsca
• wskazówki do nauczania

Zachowanie:
- traktują podopiecznych bardzo powaŜnie, w rozmowie pomagają
znaleźć rozwiązania zgodne z potrzebami podopiecznych;
- podczas rozmów działają bardzo autentycznie;
- odzwierciedlają swoje dobre i złe poczucie w specjalnych sytuacjach
rozmów;
- dostrzegają własne granice w kontaktach z niektórymi podopiecznymi,
wymagają wsparcia jeśli jest konieczne
zajęcia: pracą w grupach, przemyślenia refleksje.
Sporządzenie protokołu rozmów prowadzonych podczas czynności
praktycznych i ocenianie go grupie.
Towarzyszenie podczas rozmów dnia codziennego i dokumentowanie
szczególnych cech według wypracowanych punków podczas seminarium.

Zakończenie modułu

W ramach seminarium nastąpi praca nad studium przypadku, która będzie
zarejestrowana przez kamerę i wspólnie oceniona według podanych
kryteriów.

Bibliografia
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