
warsztat doskonalący w zakresie komunikacji interpersonalnej

„Język serca kompetencją pedagoga specjalnego”

  

25 lutego 2017r.
czas trwania: 10.00-17.30

program:

1. Poznajmy się.
2. Obserwacja – znamiona, użyteczność komunikacyjna.
3. Świat uczuć jako wyraz wewnętrznego dobrostanu.
4. Potrzeby uniwersalne, a ich indywidualna realizacja.

przerwa obiadowa: 45min.

1. Sztuka wyrażania próśb.
2. Żądanie w obliczu: „nie”.
3. Empatia w edukacji – sytuacje “z życia wzięte”
zakończenie warsztatu, ankieta ewaluacyjna

moderator warsztatu:

Agnieszka Kaźmierczak – pedagog specjalny, terapeuta systemowy.
Prowadzę konsultacje indywidualne, rodzinne oraz zajęcia w grupach. Pracuję 
w paradygmacie systemowym. Terapeutycznie wspieram w sposobie indywidualnego 
przeżywania sytuacji nowych, często zaskakujących i trudnych oraz przy wprowadzaniu 
pożądanych zmian, w zgodzie z daną sytuacją indywidualną. Doświadczenie zawodowe 
w pracy wspierającej rozwój zdobywałam w ośrodkach edukacyjno-rehabilitacyjnych 
w kraju i za granicą. W trybie ciągłym doskonalę się na kursach z zakresu pomocy 
psychologicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji w Wielkopolskim 
Towarzystwie Terapii Systemowej.

Inspiracje czerpię z umiłowania życia, prostoty, natury, zgłębiania tajników komunikacji 
wspierającej, zwanej językiem serca, żyrafy (NVC, PbP) - jestem jej praktykiem.
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Dowiedz się skąd przyjechali uczestnicy dzisiejszego spotkania.

miejsce na dane kontaktowe:

1. Agnieszka Kaźmierczak, e-mail: kroplakontakt@gmail.com, tel.: 607 607 563

2. …..

3. …..

4. …..

5. …..

6. …..

7. …..

8. …..

9. …..
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Gdy chęć przechodzi w działanie.

Decyzję o podjęciu pracy jako pedagog specjalny podjąłem/am, …

                                                                                                                    myślę
    

                         ?
jestem pedagogiem specjalnym,

w związku z tym
 tu i teraz

                                                                                                               czuję                 

Dobre powody, dla jakich zdecydowałem/am się na udział w warsztacie:
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Marshall B. Rosenberg

dr Marshall B. Rosenberg (ur. 1934 – zm. 2015)  amerykański psycholog, twórca idei‒  
Porozumienia  bez  Przemocy.  Doktoryzował  się  z  psychologii  klinicznej,   uczył,  jak 
rozwiązywać konflikty w sposób pokojowy i poprawiać wzajemną komunikację. Pracował 
jako  mediator  na  całym  świecie,  w  rejonach  konfliktów  zbrojnych,  w  zubożałych 
dzielnicach miast i więzieniach. 

Porozumienie Bez Przemocy, język serca, język żyrafy

za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Porozumienie_Bez_Przemocy

Porozumienie  Bez  Przemocy (ang.  Nonviolent  Communication,  NVC),  porozumienie 
współczujące,  w  skrócie  PBP  -  sposób  porozumiewania  się  opracowany  przez  M.B. 
Rosenberga, który dzięki skupieniu uwagi na pewnych aspektach komunikatu rozmówcy 
oraz własnego (mianowicie na  uczuciach i  potrzebach), a także specyficznym formom 
posługiwania się językiem, pozwala 

na  całkowite  wyeliminowanie  lub  co  najmniej  ograniczenie  możliwości  wystąpienia
przemocy w dialogu w jakiejkolwiek formie, psychicznej lub fizycznej.

PBP jest formą dialogu, na który składają się dwie fazy:

• empatia - wysłuchanie rozmówcy z głębokim współczuciem 

• szczere wyrażenie siebie. 

Formalnie każda z tych faz składa się jeszcze z czterech elementów: spostrzeżenia 
(pozbawione własnych osądów i interpretacji), uczucia (emocje odseparowane od 
myśli), potrzeby, prośby (wyrażone w sposób jasny i konkretnie, bez żądań).

                                                                        

                                                                       miejsce na twój rysunek żyrafy:
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Obserwacja – użyteczność komunikacyjna

             drzwi do dialogu

      
źródło rysunków: google

1.

2.

3.

Pytanie potwierdzające obserwację:

Czy jest tak, że nikt nie może powiedzieć: „To nieprawda!”?

fakty / opis / obserwacja:

– Co widzisz?
– Co słyszysz? (cytat)
– Co czujesz nosem?
– Czego dotykasz?
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Poćwiczmy:

wypowiedź obserwacja zamiana wypowiedzi na obserwację
Dyrektor, wczoraj 
powiedział, że jestem leniwa.
Jaki on zdolny!

Ta nowa znowu chodzi 
nadąsana.
Ania, na dzisiejszych 
zajęciach powiedziała: „Ale 
tu nudno”.
W dziennikach jest taki 
nieporządek.
Widzę, że na stole leży 
kromka chleba.
Jakie to dziecko jest 
grzeczne.
Twój przykład:

Twój przykład:

Twój przykład:
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Uczucia to wyraz wewnętrznego dobrostanu?

Uczucia informują nas, o tym, co nas wspiera, co jest dla nas użyteczne, co życiowo „nam 
służy”, a co nas oddala od dobrego bycia ze sobą i z innymi; co wymaga natychmiastowej 
uwagi, interwencji, działania. Uczucia nakierowują nas na potrzeby nasze i innych.
Uczucia są potrzebne w pełnej ich gamie doświadczania. Tożsamo ważne są uczucia 
przyjemne, jak i mniej przyjemne.

możesz doświadczać, odczuwać, być:
rozczarowany   szczęśliwy  wyciszony  podrażniony  zdesperowany  zainteresowany  spięty 
życzliwy  struty   zdziwiony  zrelaksowany  niespokojny  senny  wzruszony  zbity z tropu 
osowiały  kochający   swobodny   zdenerwowany   zdumiony  zaskoczony  zniechęcony 
zaciekawiony   przestraszony  zgorszony   ufny  poruszony oczarowany   skoncentrowany   ukojony 
nieswój   zatrwożony   uniesiony   smętny   nieszczęśliwy   beztroski  zbolały  strapiony  ubawiony 
apatyczny   zadowolony   zachwycony  zszokowany   uskrzydlony  smutny  
 osowiały  rozpromieniony  skupiony  rozjuszony  spokojny  zrażony  wystraszony   zdegustowany 
zły wdzięczny energiczny   rozżalony  skrępowany   rozrzewniony  spełniony   zmieszany  zdębiały 
zmobilizowany   przejęty przygnębiony  życzliwy  czujny  rozgoryczony   zniesmaczony 
zawiedziony   pogodny  zobojętniały  przyjacielski

Jakie uczucia wzbudza w tobie widok komputera?
                                                                                          …..............................................................

                                             źródło: google

Jesteśmy odpowiedzialni za własne uczucia, słowa i czyny; nie jesteśmy odpowiedzialni 
za czyjeś uczucia. 

“Denerwujesz mnie”         =/=          “Rozumiem, że się złościsz, jednak wolał(a)bym, byś ją
                                                         inaczej mi pokazała niż krzykiem, bo go nie znoszę.”

“Zasmuciłeś mnie”           =/=          “Jestem rozczarowana. Miałam wrażenie, że w szkole
                                                         idzie ci dobrze, a niestety tak nie jest. Co się dzieje?”

Ma to dla ciebie sens?
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Potrzeby są uniwersalne, a ich realizacja zależy od ulubionych strategii.

Twój ulubiony sposób odpoczywania, to: …............................

Co robisz, 
gdy ulubiony sposób odpoczywania nie jest możliwy w chwili, gdy masz nań ochotę?

1. …..........................................................................................

a gdy i to nie jest dostępne?

2. …..........................................................................................

jakie inne potrzeby może zaspokajać twoja preferowana strategia odpoczywania?

1.

2.

3.

Gdy jesteś pedagogiem potrzeba strategia
zegarek

kawa
dziennik elektroniczny

humor
zrozumienie

komputer
odpoczynek

telefon

Człowiek w swoim życiu dąży do spełniania swoich potrzeb. Determinują one jego 
nie/działania  (zachowanie). Ludzie działają dla swoich potrzeb, a nie przeciwko innym.
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lista potrzeb według ogólnodostępnej literatury:

autonomia        pewność              tożsamość               niezależność         

swoboda wyrażania siebie       osiągnięcia     odpoczynek     być zauważonym        

odpowiedzialność              otwartość         inicjatywa   

          spokój        samookreślenie      odwaga     autentyczność      ochrona       

nowe doświadczenia     przestrzeń szacunek     zabawa    wiedza 

porozumienie             lekkość    miłość    kontakt            prywatność            relacje       

partnerstwo   rozwój    dokonywanie wyborów         tolerancja       akceptacja          uznanie 

sprawność       moc            intymność       bezpieczeństwo  
        
     empatia      czułość    inspiracja           bliskość                   ruch      spontaniczność  

  wspólnota          kreatywność         optymizm           współczucie      hojność     

przyjemność          zaufanie                  swoboda       zaangażowanie

   niezawodność dzielenie się    humor              struktura      oryginalność 

uwaga      dotyk   porządek       szczęście      sens        

świętowanie      wymiana        bycie wysłuchanym             przynależność 

       integracja    współtworzenie    samorealizacja       harmonia     radość      ład          

wolność     równowaga       współpraca       siła          prostota               cisza            

radość  życia     trwałość  pomoc         elastyczność      wsparcie         różnorodność 

tu i teraz 

twoja potrzeba nasycona: …............................................................

twoja potrzeba domagająca się uwagi: ….........................................

potrzeby neurowegetatywne: oddychanie, uderzenia serca, eliminacja 
potrzeby fizjologiczne: pożywienie, picie, sen, reprodukcja
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prośba czy żądanie?

      1.

2. patrz pkt 1

3. patrz pkt 2

za “Porozumienie bez przemocy. O języku serca.” M.B. Rosenberg (str. 82):

(…) Pewna uczestniczka warsztatu, doprowadzona do rozpaczy tym, że jej mąż zbyt wiele 
czasu poświęcał pracy, opowiedziała o swoim życzeniu, które wywołało zupełnie 
niezamierzony skutek:

– Poprosiłam, żeby nie przesiadywał do późna w biurze. Reakcja nastąpiła po trzech 
tygodniach, kiedy to oznajmił mi, że zgłosił się do udziału w turnieju golfa!

Kobieta skutecznie zakomunikowła mężowi, czego sobie nie życzy: nie chciała 
mianowicie, żeby aż tyle pracował – ale zapomniała poprosić o to, czego pragnęła. Kiedy 
ją zachęciłem, żeby przeredagowała swoje życzenie, rzekła po krótkim namyśle:

– Szkoda, że nie poprosiłam, żeby chociaż jeden wieczór w tygodniu spędzał w domu 
z dziećmi i ze mną. (…)

Prośba:
– jasna i konkretna (mówimy czego chcemy w odróżnieniu od negacji)
– wymaga podjęcia działania
– zawiera ramy czasowe
– podlega negocjacji

twój przykład 1:

twój przykład 2:

Co zrobić, gdy prośba nie jest wyrażona wprost?

“Dyrektor!” -    Czy to znaczy, że chciał(a)być, bym ….........................................................?

“Znowu trzeba napisać plan.” - Czy to znaczy, że chciał(a)byś, bym …...............................?

“Woda się gotuje.” - Czy to znaczy, że chciał(a)byś, bym …................................................?
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“NIE” to początek dialogu.
prawda? fałsz?

Za każdym “nie” jest “TAK” dla określonej potrzeby.

                                                                                                 Zasada 1

NIE

     
    koło ratunkowe = empatia dla siebie

                                                                                                 Zasada 2

NIE

   

skieruj światło na potrzeby rozmówcy
źródło rysunków: google

Dla zadbania o jakie swoje ważne potrzeby, rozmówca mówi “nie”?
Dla jakiej strategii rozmówca mówi “nie”?

Po co, w tej chwili mówi “nie”?
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Empatia w relacji zawodowej czy PbP (NVC) jako postawa życiowa?

(…) Pewnego dnia stałam na przystanku, kiedy z autobusu wysiadła babcia z wnuczką w wieku 
około czterech lat. Dziewczynka opierała się, nie chciała iść. Babcia coś jej tłumaczyła, a po chwili 
wzięła za rączkę i mocno pociągnęła za sobą. Przeszły w ten sposób na drugą stronę ulicy, po czym 
dziecko znowu zatrzymało się. Babcia powoli szła dalej. Dziewczynka tupnęła nóżkami i zaczęła 
krzyczeć. Babcia zawróciła, znów coś tłumaczyła. Dziewczynka przestała krzyczeć, ale nie chciała 
iść. Podeszła do nich jakaś kobieta, potem rodzina z dziećmi. Stali przez chwilę i rozmawiali z 
babcią i wnuczką. Miałam nadzieję, że się dogadają. Nic z tego. Odeszli,a one znowu zostały same. 
Babcia poszła do przodu kilka kroków, ale dziewczynka wciąż stała w miejscu, krzyczała i tupała 
nóżkami.
Patrzyłam na to, stojąc na przystanku. W pewnej chwili dziewczynka odwróciła się i zaczęła iść w 
stronę jezdni. Babcia szybko do niej podbiegła, szarpnęła za kurtkę, mówiła coś podniesionym 
głosem. Dziewczynka przewróciła się na chodnik. Dobiegłam do nich. Kucnęłam przy dziecku i 
spytałam:
- Co się stało?
- Nie chcę iść, bolą mnie nóżki!
- Aha, bolą cię nóżki.
- Ja chcę na wózek.
- Ale nie mamy wózka! Powiedziała babcia. - W domu masz wózek. Jeśli wstaniesz, to zaraz 
będziemy w domu.
- Chciałabyś na wózeczek? - zwróciłam się do dziecka.
- Tak. Bolą mnie nóżki.
- Bolą cię nóżki – powtórzyłam. - Zmęczyły się?
- Tak. Gdy nie mamy wózka, ja chcę na rączki.
- Nie mam siły wziąć cię na ręce – wtrąciła babcia. - -Mnie też bolą nogi! Też jestem zmęczona. 
Widzisz? - pokazała bandaże na nogach.
- Bolą cię nóżki i chcesz na rączki albo na wózek? - skupiłam znowu uwagę tylko na dziecku.
- Tak.

Dziecko popatrzyło na mnie szeroko otwartymi oczami, było spokojne. Nie mówiłam nic przez 
moment, tylko patrzyłyśmy na siebie. Dziewczynka przybliżyła się, jakby chciała się przytulić, 
więc wzięłam ją za rękę i przytuliłam. To właśnie był moment kontaktu. Poczułam wzruszenie. Po 
chwili trwającej może pół minuty powiedziałam powoli, patrząc na dziewczynkę, która teraz 
uważnie mnie słuchała:
- Hm. Ciebie bolą nóżki i babcię też (pauza). Babcia nie ma siły, żeby wziąć cię na ręce i nie mamy 
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wózka (pauza). Co zrobić, żeby teraz dojść do domu?
- Nie wiem.
- Nie wiesz (znowu przerwa). A może spróbujemy iść malutkimi kroczkami? Ja będę trzymać cię za 
jedną rączkę, a babcia za drugą. Co ty na to?

Dziewczynka kiwnęła główką. Ruszyłyśmy powoli, małymi krokami.

- To teraz idźcie tak powoli dalej, a ja wrócę na przystanek, dobrze? - powiedziałam po chwili.
- Tak – dziewczynka odpowiedziała spokojnie.

Pomachała mi rączką i obie poszły dalej powoli. Babcia powiedziała jeszcze na koniec:

- Dziękuję. Jak to się pani udało?
- Po prostu jej słuchałam. Tylko tyle.

Przez chwilę patrzyłam, jak się oddalają, a potem wróciłam na przystanek. Wszystko trwało może 
pięć minut. (...)

za: Z.A. Żuczkowska „Dialog zamiast kar” 
MiND 2013 str. 9-11
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ankieta ewaluacyjna

wdzięczność 

wdzięczność

wdzięczność

1. Dziękuję komuś za coś, co zrobił dla mnie.

2. Dziękuję sobie za coś, co zrobiłem dla kogoś.

3. Dziękuję sobie za coś, co zrobiłem dla siebie.

Dziękuję za udział w szkoleniu. Dla mnie, jego poprowadzenie, to wyraz przynależności, 
połączenia kilku ścieżek rozwojowo-zawodowych (spójność, integralność), dzielenia się, 
inspirowania i współpracy. Będę serdecznie wdzięczna za informacje zwrotne, które 
pozwolą mi udoskonalić treści, formę, organizację warsztatu tak, by był on jak najbardziej 
użyteczny dla życia codziennego kolejnych uczestników. Wszak najbardziej praktyczna 
jest dobra teoria. Jeżeli zechcesz - napisz w tej sprawie do mnie kilka słów, teraz 
lub na adres: kroplakontakt@gmail.com w dogodnym dla ciebie momencie.
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