Modul 7
Formarea rela iilor
Tipul modulului

i generarea situa iilor de discu ie
Durata: 32-40 ore
Referitor la subiect
Nivelul micro

Nivelul EQR
CondiŃii preliminare

1 CP

2
-

Elementele de bază ale discuŃiei
Vezi cadrul de motivare

PosibilităŃi de aplicare

Modul 8 (EQR 3)

Descrierea modulului

Prezentul modul tematizează relaŃia rolurilor şi domeniul legăturilor dintre
îngrijitor şi persoanele tinere cu nevoie de îngrijire. În “îngrijirea tinerilor“
discuŃia joacă un rol foarte important. Adesea se dezvoltă relaŃie prietenească, în care părŃile se tutuiesc, iar interesul faŃă de paticiparea la viaŃa
celuilalt poate fi mai intens, decât de obicei în relaŃiile de îngrijire.
Pe lângă acestea există şi modificări cauzate de boală, care afectează
comunicarea de la înŃelegere până la vocabularul persoanei, de.ex. ca
urmare a modificărilor neurologice. Prezentul modul explică problematica
acestori modificări şi oferă metode alternative de comunicare.
Se va exersa şi se va cultiva reflectarea asupra rolului propriu de îngrijitor,
ca să se prevină legături şi aşteptări supraestimate.
Modulul va contribui la elaborarea potenŃialului propriu ceea ce priveşte
derularea discuŃiei.
În cadrul întregului proiect, se vor avea în vedere pentru participan i mai ales următoarele
competen e superioare:
Protejarea autonomiei persoanei cu nevoie specială
Reflectarea şi demonstrarea înŃelegerii rolului profesional propriu
Sentimentul de neputinŃă/ Apropiere -DistanŃă / împovărări
Tratarea persoanei cu nevoie specială în situa iile de îngrijire cu empatie, recunoscând valorile lui, cu acceptare

CompetenŃe

ParticipanŃii percep discuŃia şia alte forme de comuncare ca fiind baza
cooperării între sine şi clienŃi. Pot genera o relaŃie bazată pe încredere, ca
fiind condiŃie preliminară pentru discuŃii intenŃionate. IniŃiază prin comportamentul lor măsuri de consolidarea încrederii.
ParticipanŃii pot reflecta asupra fiecărui contact cu persoanele tinere cu
nevoie de îngrijire, pot evalua efectul comportamentului propriu în discuŃii
şi pot descoperi modelul de legătură.

Rezultate

ParticipanŃii …
CunoştinŃe
- Recunosc modificările cauzate de diagnostice psihice /psihiatrire ceea
ce priveşte crearea contactelor, ca de ex. Multiple Sklerose, Apoplex
sau boli neurologice cauzate de accidente.
- Dispun de cunoştinŃele de bază, care îi ajută la diferenŃierea perceperii

Acest proiect a fost finanŃat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaŃie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaŃiilor pe care le conŃine.
Pagina 1 din 2

-

intenŃionate de observării subiectivă şi selectivă.
Pot face diferenŃa între percepere şi observare
Cunosc diferenŃa dintre descriere şi evaluare şi au cunoştinŃe despre
apropierea mintală

CapacităŃi
- Adaptează forma relaŃiei individual la nevoile persoanei tinere cu nevoie de îngrijire.
- Percep şi pot interpreta signale nonverbale, sunt atenŃi la acestea şi
reacŃionează adecvat prin transmiterea acestora specialiştilor responsabili.
- Adaptează principiile discuŃiei centrate pe persoană, în fundalul unui
model de comunicare (pt. Germania: Karl Rogers şi Friedemann Schulz
von Thun) şi determină limitele aplicării aceteia în funcŃie de grupul
Ńintă.
Abordări
- iau în serios persoana tânără cu nevoie de îngrijire în situaŃia sa şi îl
sprijină, ca pe parcursul discuŃiei să dezvolte soluŃii adecvate necesităŃilor proprii.
- Participă la discuŃii în mod autentic.
- Reflectă asupra stării proprii, dacă se simte bine sau nu într-o situaŃie
sau discuŃie anume.
- Percep limitele proprii în contactul individual cu persoanele tinere cu
nevoie de îngrijire, şi cer ajutor la nevoie.
Propuneri referitoare la
organizarea, derularea
predării
Propuneri referitoare la
derularea cursului practic
• LocaŃie adecvată
• InstrucŃii legate de temele date

Seminar cu exerciŃii în echipe şi reflectare

Încheierea modulului

În cadrul seminarului se va elabora un studiu de caz, documentat cu cameră video şi evaluat la sfârşit în baza criteriilor predefinite.
Diferă în funcŃie de Ńară

Literatura de specialitate

Întomirea de proces verbal (Verbatim) al discuŃiilor din cadrul activităŃii
practice şi evaluarea acestora în grupă.
Supravegherea discuŃiilor din îngrijirea cotidiană şi documentarea situaŃiilor
speciale în baza celor mai importante puncte, dezbătute la seminar.
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