PRIMERI ZA DISKUSIJO

Z otrokom sta dogovorjena, da se srečujeta ob četrtkih od 15.00 do
16.00. Otrok te prosi, če lahko prideš tudi v torek, ker ima v sredo
test in bi potreboval tvojo podporo. V tem tednu ga obiščeš v torek
in v četrtek. Naslednjič te spet prosi, če lahko prideš v torek in v
četrtek. Kaj storiš?

Otrok ti med vajinim srečanjem pove, da ga v šoli sošolci zafrkavajo.
Učiteljici je to že povedal, ona se je s sošolci pogovorila, sedaj pa
ga zafrkavajo še bolj. Kaj narediš?

Z otrokom se srečujeta na šoli. Ves čas govori s teboj v njegovi
materinščini, ki je čisto nič ne razumeš. Prineseš karte Enka, saj
predvidevaš, da igro pozna. Opaziš, da otrok te igre ne pozna. Ko
mu s ponazarjanjem razlagaš potek igre, pravil ne razume in
razvrže vse karte. Še naprej govori v materinščini in ti skuša nekaj
dopovedati. Iz kretenj razumeš, da se z nečim ne strinja. Kaj storiš?

Otrok, s katerim se srečuješ, je prišel v Slovenijo šele pred enim
mesecem. Pozna zelo malo slovenskih besed. Kako se boš z njim
pogovarjal?

Z otrokom sta se skupaj intenzivno pripravljala na ocenjevanje iz
matematike. Od tebe je dobil informacijo, da snov zna, zaželel si mu
srečo. Ko se srečata naslednjič ti pove, da je bil ocenjen z
negativno oceno. Žalosten je, saj se je veliko učil. Kaj storiš?

Z otrokom se srečuješ ob torkih, vedno te počaka v avli. Tokrat
otroka ni. Pokličeš starše na telefon, a se ti ne javijo. Počakaš nekaj
minut in greš domov. Starši te pokličejo naslednji dan in se ti
opravičijo za izostanek. Pozabili so ti sporočiti, da so šli po nakupih.
Vprašajo te, če lahko prideš v četrtek, ker je torkovo srečanje
odpadlo. Kaj storiš?

Z otrokom se srečujeta v šoli. Srečala sta se že trikrat, vsakič je bil
zelo nekomunikativen in zadržan. Karkoli ga vprašaš, ti samo
prikima ali odkima. Kaj storiš?

Z otrokom se srečujeta na šoli v času podaljšanega bivanja.
Dogovorjena sta, da prvo polovico srečanja namenita šolskemu
delu, drugo polovico pa se igrata. Ko otroka vprašaš, kaj ima za
domačo nalogo, ti vsakokrat reče, da nima ničesar več za opraviti. S
teboj bi se rad samo igral. Ti imaš informacijo, da otrok neredno
opravlja domače naloge. Kaj storiš?

