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15. Sprawdzit, czy rodzic jest w stanie sam przeprowadzic interwencj� (np. ,,Przy wszystki< h innych
czynnosciach wykonywanych o tej porze dnia, czy uwazacie, ze b�dziecie w stanie to zrc bic?" luo

,,Nie jestem pewny, czy dobrze to opisatem. Czy uwazacie, ze mozecie to zrobic")?

16. Zapisat interwencj� w Formularzu kolejnych krok6w, jako cos, nad czym rodzina b�dzie pr acowac

18. Kiedy poruszono problem z dzieckiem, w miar� mozliwosci zapytat rodzica, czy moze

mu pokazac, co wtedy robi dziecko, lub co robi rodzic?

PREZENTAOA WYKONYWANA PRZEZ NAUCZYCIELA NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO 
(8 KROK6W) 

19. Rozmawiat z dorostym na temat swojej sugestii?

19. Jesli rodzic wydawat si� nie rozumiec, czy zapytat 0 moiliwosc

zademonstrowania dziatania?

20. Powiedziat rodzicowi co zamierza zrobic?

21. Wykonat t� czynnosc?

22. Powiedziat rodzicowi, co zrobit i podkreslit rezultat takiej strategii?

23. Zapytat rodzica, czy chciatby takie spr6bowac?

24. Jesli rodzic si� zgodzit, czy obserwowat go; jesli si� nie zgodzit, czy nie naciskat na r iego?

25. Jesli rodzic si� zgodzit, czy pochwalit go i przekazat ograniczonq ilosc

konstruktywnych informacji zwrotnych?

26. Po zakonczeniu interwencji , wykorzystujqc formularz Matrix, zapytat rodzica,

czy chciatby przedyskutowac inne umiej�tnosci w ramach danej czynnosci lub

inne pory dnia, kiedy dana umiej�tnosc jest potrzebna?

27. Przy tej samej czynnosci, ale innych umiej�tnosciach, spytat rodzica co chciatby

zmienic o tej porze dnia, poza uiywaniem przez dziecko tej umiej�tnosci?

28. Zapytat rodzica o cele zwiqzane z tq czynnosciq?

29. Zapytat rodzica, czy chciatby porozmawiac o jednym z tych cel6w (tzn. skupic si� n i nim)?

30. W przypadku tej samej umiej�tnosci, ale innych czynnosci, zapytat rodzica jak

dziecko radzi sobie z wtasnie om6wionq umiej�tnosciq w innych porach dnia,

szczeg61nie tych okreslonych w planie a tym samym w formularzu Matrix?

31. Zapytat rodzica, na temat jakiej innej pory dnia chciatby jeszcze porozmawiac

(tzn. skupic si� na nowym kontekscie)?

Cel rodziny, 

32. Sprawdzit ekogram rodziny w poszukiwaniu potencjalnych rozwiqzan?

33. Zadat przynajmniej cztery pytania przed wysuni�ciem sugestii, np.

a) Co si� dzieje?

b) Co robicie?

c) Co zrobiliscie aby osiqgnqc eel?

d) Co chcielibyscie osiqgnqc?

e) Co waszym zdaniem musicie zrobic?

f) Co by si� stato, gdybyscie ? (prawie sugestia) 

34. Wysunqt sugesti� (np. ,,Czy kiedykolwiek pr6bowaliscie ?")? 

36. Zapytat, czy jest cos, w czym moie pom6c?

R. A. McWilliam (Czerwiec 2017) 
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