
Za razliku od toga, ”JA-poruke” usmjerene su na iznošenje osjećaja
u vezi ponašanja druge osobe, na nač in koji ne optužuje drugu
osobu, već joj pokušava pomoć i da razumije  na koji nač in njeno
ponašanje djeluje na druge. „JA-poruke“ su alat koji vam omogućava
da na neoptužujuć i nač in objasnite svoje potrebe i granice. Struktura
"JA poruka" je sljedeća:

1) Konkretan opis ponašanja
„Kad ne pospremiš igračke nakon igranja...”

 Važno je da opišete točno ponašanje koje vas smeta,   bez
optuž ivanja druge osobe za to što vas to ponašanje smeta.
 

2) Kako se osjećate u vezi tog ponašanja
„...osjećam se zbunjeno.” / ...ljuto.” / ...tužno.”

Važno je da u ovom dijelu iznosite osjećaje koji su autentični i
iskreni. U redu je reć i da ste zabrinuti ili zbunjeni, ljuti il i
tužni. Neugodne emocije nisu nužno nezdrave, već mogu biti
zdrav pokazatelj toga da je netko prešao vaše granice i da je
potrebno mijenjati nešto u vašem odnosu. Neugodne emocije
mogu biti pokretač pozitivnih promjena.

 
3) Opis vaših želja ili potreba za sljedeći put

„Važno mi je da nakon igranja pospremiš igračke s kojima
si gotov/a. To mi pomaže da nakon posla ne moram
odmah spremati i imam više vremena za odmaranje i igru.”

Ovaj dio važan je kako bi dijete razumjelo zbog čega se
osjećate kako se osjećate i što može uč initi da vam pomogne.

Roditelji su djeci jedan od najvažnijih izvora informacija o svijetu, pa
tako i o njima samima. Primjerice, dijete koje za sebe kaže da je
zločesto, najvjerojatnije je to čulo od odraslih kojima vjeruje. Kako za
njih vjeruje da su pouzdan izvor informacija, tako im vjeruje i kada
kažu da je ono zločesto te integrira tu informaciju u svoj identitet.
Upravo zbog toga je važno na koji nač in komuniciramo s djecom i
koje poruke im šaljemo, o svijetu, o nama i o njima samima.

Nešto što se često prirodno javlja u
komunkaciji između roditelja i djeteta
su „TI-poruke“, koje su usmjerene na
drugu osobu i ističu njena ponašanja.
Primjerice:  „Ti nikad ništa ne spremaš.
Uvijek ostavljaš svoje igračke
posvuda.“ Iako se njima pokušavaju
iznijeti neke potrebe za promjenom, te
poruke često zvuče optužujuće i
dovode do svađa i rasprava. 
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Ovim nač inom komuniciranja potičete razvoj empatije kod svoje
djece i primjerom ih uč ite kako da preuzimaju odgovornost za svoje
osjećaje. Uč ite ih da je u redu imati vlastite potrebe i uč ite ih kako
da se na zdrav nač in zauzimaju za njih. 
 
Važno je imati na umu da “JA-poruke” neće osigurati da odmah
dobijete ono što želite, već je ovo otvoreni nač in komunikacije koji
povećava vjerojatnost da druga osoba razumije kako na vas djeluje.
To može biti korak prema nalaženju dogovora i izgradnji zdravijeg te
pozitivnijeg odnosa.

Odlučite slušati

 Postavljajte pitanja

Imenujte osjećaje koje primijetite kod djeteta

 Parafrazirajte što vam je dijete reklo 

Često tijekom razgovora ljudi dobiju potrebu prekinuti sugovornika i
usmjeriti se na nešto što su do tada čuli. Prije nego počnete
razgovarati, donesite svjesnu odluku da ćete u početku razgovora samo
slušati, bez prekidanja. Donošenje odluke da ćete slušati usmjerava
vašu pažnju na to što druga osoba govori i pomaže vam da što bolje
razumijeti što vam želi reć i.

Svaki put kad primijetite da vam je nešto nejasno ili da ne razumijete
što vam točno dijete pokušava reć i , postavite pitanje koje bi vam moglo
pomoć i da bolje razumijete situaciju. 
Primjer: “Posvađali smo se.” - "Kad kažeš da ste se posvađali, što to
znač i? Kako je to izgledalo?"

Imenovanjem osjećaja koje primijetite kod djeteta zapravo uvažavate i
prihvaćate te osjećaje. Time uč ite dijete kako da prepozna svoje
osjećaje, bez potiskivanja i bez posramljivanja. Ako primjetite da dijete
viče dok priča i djeluje uzbuđeno, u redu je da kažete “Č ini mi se kao
da te to naljutilo.” Time na blagi nač in djetetu dajete povratnu
informaciju kako vama djeluje da se osjeća. Možete  koristiti fraze
poput “Čini mi se da se osjećaš…” / “Djeluje mi kao da…”.

Ukratko ponovite što vam je dijete reklo, da provjerite jeste li dobro
shvatili. Time dajete priliku djetetu da vas ispravi u slučaju da ste nešto
pogrešno razumjeli. U ovome vam mogu pomoć i fraze poput “Ako
razumijem…” / “Ako sam dobro shvatila/shvatio...”

Vještine aktivnog slušanja također potpomažu zdravu
komunikaciju, time što vam omogućavaju da što jasnije i realnije
razumijete što vam sugovornik želi reć i. „JA-poruke“ olakšavaju da
iznesete svoj problem, dok vještine aktivnog slušanja olakšavaju da
razumijete problem druge osobe. A kako aktivno slušati?
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1) Postavljajte jasne granice! 
Važno je da djeca u svojoj okolini imaju predvidivost, sigurnost i
stabilnost. Iako je dijete darovito, nedostaje mu iskustvo da bi
samo odredilo granice ponašanja. Pri tome mu možete pomoć i vi
kao roditelj, time što ćete postaviti granice i dosljedno ih
održavati. Pokazalo se da zajedničko postavljanje granica može
biti korisno za poticanje suradnje između djece i roditelja.

 
2) Ako  nisu opasne ili potpuno neprikladne,  dozvolite prirodne

posljedice djetetovih postupaka! 
Na primjer, ako dijete ne želi napisati zadaću, prirodna posljedica
toga bio bi minus u školi. Razgovarajte o moguć im posljedicama i
drugač i j im ponašanjima, ali ne preuzimajte odgovornost za
posljedice koje nisu vaše. Budite podrška i pruž ite sigurno mjesto
za razgovor o tome što se dogodilo, zbog čega i što dalje.
 

3) Kršenje pravila (ako prirodne posljedice nisu opcija) 
mora rezultirati dogovorenom disciplinskom mjerom! 
Ako ne rezultira, gubite na autoritetu i dosljednosti. Zato trebate
postavljati samo pravila koja su izvediva i koja će djetetu biti
jasno argumentirana (što je posebno važno darovitoj djeci). Zatim
se dogovorenih pravila trebate dosljedno pridržavati. Pri tome je
važno „birati svoje bitke“, odnosno napraviti procjenu koja pravila
su zaista nužna, jer u konačnici vrijedi savjet što manje
ograničenja – to bolje.
 

4) Odgajajte nagrađivanjem! 
Ovo se ne odnosi samo na materijalne nagrade, koje mogu
smanjiti unutarnju motivaciju djeteta. Djetetu je nagrada ono što
mu se predstavi kao nagrada. To mogu biti lijepe riječ i , zagrljaji,
zajedničko druženje uz omiljenu društvenu igru i slično. 
 

5) Najprije ovladajte svojim osjećajima pa onda disciplinirajte! 
Lakše je razumjeti dijete i njegove potrebe hladne glave.
 

6) Dajte djetetu mogućnost izbora i odgovornosti 
kad god možete! Primjerice: „Hoćeš li prvo oprati zube ili obuć i
pidžamu?“ / „Hoćeš li pospremiti igračke odmah ili nakon ručka?“

Cilj discipliniranja nauč iti je dijete unutarnjoj samokontroli. Darovita
djeca imaju tendenciju sve u ž ivotu raditi s velikim intenzitetom, pa
je vrlo važno da razviju vlastiti osjećaj za disciplinu. Evo nekoliko
savjeta kako postaviti dobre temelje za razvoj samokontrole  vašeg
djeteta:



U komunikaciji s djetetom i discipliniranju, korisno je imati na umu i
sljedeće smjernice:
 

a. Reagirajte na potrebe, a ne ponašanje djeteta!
 
b. Upotrijebite predvidivu nagradu!
 
c. Dajte pohvalu (ili povratne informacije na negativni

postupak) u pisanom obliku!
 
d. Nagradite/kaznite ponašanje, a ne dijete!
 
e. Ohrabrite dijete da izrazi svoje osjećaje!
 
f.  Izrazite i vi svoje osjećaje!
 
g. Napravite raspored aktivnosti!
 
h. Koristite ugovore o ponašanju!
 
i.  Preispitajte svoja očekivanja od djeteta!
 
j.  Jasno izrazite očekivanja!
 
k. Uspostavite prikladni fizički kontakt sa svojim djetetom!

Pokazujte nježnost!
 
l.  Održite uvjerenje da će dijete postupiti mudro!
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U kontaktu s djetetom važno je zapamtiti da su roditelji  najveć i uzori
djetetu u predškolskoj i ranoj školskoj dobi. Djeca opažaju svoje
uzore, a zatim ih i oponašaju, pri čemu ne filtriraju koja ponašanja
su "dobra" ili "loša". Prema tome, fizičko kažnjavanje djece nerijetko
rezultira djecom, a kasnije i odraslima, koji su prema svojoj okolini
također agresivni. Iz tog razloga, važno je da se prema djetetu
odnosite i disciplinirate ga onako kako biste voljeli da se ono odnosi
prema svojoj okolini.
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Emocionalni ž ivot darovite djece ponešto je drugač i j i od onog koje ima
prosječno dijete. Zbog toga što su često „korak ispred ili mimo svojih
vršnjaka“ darovita djeca nailaze na prepreke s kojima se druga djeca ne
suočavaju toliko često. Istraž ivanjima je prepoznato nekoliko
karakteristika ličnosti koje češće pronalazimo kod darovite djece:
 
1) Imaju visoku unutarnju motivaciju i už ivaju u izazovima. Oni rade i uče

zato što žele i vole (i ono što žele i vole!), a ne zato što moraju.
 
2) Postavljaju vrlo visoke unutarnje standarde. Teže perfekcionizmu,

imaju snažan osjećaj vlastitog identiteta, jako su svjesni sami sebe i
vrlo su usmjereni prema cilju. Uz to, također su iznimno osjetljivi na
osjećaje, očekivanja i povratne informacije drugih.

 
3) Neovisni su i ne konformiraju se pritiscima okoline u području u

kojem su darovita.
 
Kao rezultat toga, darovita djeca ponekad radije ostaju u svojim zonama
ugode (ondje gdje su neovisna, gdje zadovoljavaju vlastite i tuđe visoke
standarde i gdje imaju visoku unutarnju motivaciju), a sve ostalo ostaje
zanemareno. Upravo zbog toga važno je upoznati se s pojmovima kao
što su mentalni sklop o nepromjenjivim sposobnostima i mentalni sklop o
promjenjivim sposobnostima.
 
Darovitoj djeci visoke sposobnosti omogućavaju da u puno područja
budu uspješni, bez ulaganja mnogo truda. Zbog toga darovita djeca
najčešće razviju mentalni sklop o nepromjenjivim sposobnostima.
Vjeruju da su vještine, inteligencija i talent urođeni, da su greške nešto
što trebamo izbjegavati, da nad svojim sposobnostima nemamo kontrolu.
Trud vide kao nešto negativno što je potrebno ulagati kad u nečemu
nismo dovoljno dobri i fokusirani su na rezultate. Izbjegavaju izazove i
povratne informacije, jer kritike i neuspjeh shvaćaju osobno.
 
Za razliku od toga, ljudi koji imaju mentalni sklop o promjenjivim
sposobnostima vjeruju da svi imamo kapacitet nauč iti nove stvari i
razviti svoje vještine, da su greške tu da bismo iz njih uč i l i i da je za
postizanje dobrih rezultata nužno ulaganje truda. Fokusirani su na
proces napredovanja, a ne samo na rezultate, vole izazove i vide ih kao
priliku za razvoj i učenje. Cijene povratne informacije drugih, jer ih one
usmjeravaju na to što još mogu unaprijediti.
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Kako poticati  mentalni sklop o promjenjivim sposobnostima?
 

! Hvalite trud, strategije i napredak
 
! Izbjegavate naglašavanje važnosti rezultata
 
! Naglašavajte važnost ulaganja truda za postizanje uspjeha

Nikola Tesla i Albert Einstein također su morali ulož iti puno truda
da bi postigli svoje uspjehe.

 
! Objašnjavajte ulogu, važnost i neizbježnost grešaka

Svi griješ imo i greške su izvrsna prilika za učenje.
 
! Mijenjanjajte značenja "teškog zadatka"

Djeca kojoj je objašnjeno da se među njihovim neuronima tijekom
obavljanja teških zadataka stvaraju nove i snažnije veze, č ime oni
postaju pametniji, u učenje su ulagala više vremena i truda te su
postizali bolje rezultate.

 
! Potičite uživanje u procesu učenja

Potrudite se učenje uč initi zabavnom i ugodnom aktivnosti.
Naglašavajte pozitivne aspekte učenja.

 

manje će se uspoređ ivati s drugima

uspoređ ivat će se sa svojim proš l im

rezultatima, a ne s rezultatima drugih

bit će usmjereni na vlastiti napredak, a

ne kompetitivnost

imat će pozitivniju sliku o sebi u slučaju

neuspjeha

prihvaćat će povratne informacije kao

korisne smjernice za napredak

postizat će bolje rezultate

više će už ivati u procesu učenja

više će nauč iti iz grešaka

pozitivni ishodi  kod djece:
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