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język

spostrzeganie
emocje i uczucia
potrzeby

Komunikacja w rodzinie
• Czy w twojej rodzinie prowadzi się
wielkie dyskusje?
• Czy każdy z członków rodziny
uczestniczy w dyskusji na równych
prawach i może wyrażać własne opinie?
• Co się dzieje, gdy zdanie dziecka jest
w sprzeczności ze zdaniem rodziców?
• Co się dzieje, gdy rodzice nie zgadzają
się z sobą?
• Czy czujesz, że członkowie rodziny mogą
z szacunkiem podejść do odmiennej
opinii drugiej osoby, wspólnie wymyślić
rozwiązanie, które będzie odpowiadało
każdemu, zakończyć dyskusję w
poczuciu bliskości?

Co to jest komunikacja?

Kto co mówi
Jakim kanałem
Do kogo
Z jakim skutkiem*
*Definicję tę zaproponował w latach ’80 Harold Lasswell

Kwadrat komunikacji międzyosobowej
Schulza von Thuna
Na płaszczyźnie:
▪ rzeczowej – mów prosto,
zwięźle, w sposób
uporządkowany i logiczny.
▪ ujawniania siebie – bądź
autentyczny i dobrze wyczuj
sytuację, w której się
znajdujesz.
▪ relacyjnej – okaż szacunek
drugiej osobie i przyznaj jej
prawo do samodzielnego
podejmowania decyzji.
▪ apelowej – używaj
komunikacji otwartej.
Ilustarcja by JazzyJulius - https://en.wikipedia.org/wiki/File:Four-sides-model_en.svg,
CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50387931

„Poczwórne ucho” wg Schulza von Thuna
Przekaz treściowy „o czym mówię”

Ucho treściowe – wrażliwe na treść
komunikatu

Przekaz terapeutyczny „coś o sobie”

Ucho terapeutyczne – wrażliwe na
cechy nadawcy

Przekaz relacyjny „co czuję do ciebie”

Ucho drażliwe – wrażliwe na
nastawienie nadawcy do nas

Przekaz apelowy „oczekuję od ciebie”

Ucho apelowe – wrażliwe na apel
nadawcy

NIE MÓWIĘ TEGO, CO MÓWIĘ, TYLKO TO, CO INNY USŁYSZY.

Przykład czterech płaszczyzn wypowiedzi nadanej

TREŚĆ: Wojtek zachowuje się
agresywnie wobec Janka.
UJAWNIENIE
SIEBIE: Jest mi źle,
czuję się zagrożony.

APEL:
Obroń mnie.

RELACJA: Ufam Ci, dajesz mi
poczucie bezpieczeństwa.

Przykład czterech płaszczyzn wypowiedzi przyjętej

TREŚĆ: Wojtek zachowuje się
agresywnie wobec Janka.
UJAWNIENIE SIEBIE:
Mam zamiar wrobić
Wojtka.

APEL:
Ukarz Wojtka.

RELACJA: Potrafię Tobą manipulować.

Przećwiczmy
Ojciec mówi do syna:
„Odkurz w swoim pokoju, jest tam bardzo brudno”.
o czym mówię

coś o sobie

oczekuję od ciebie

co czuję do ciebie

Pułapki:
postawa
rodzica

Komunikacja empatyczna - Marshall Rosenberg
Bądź żyrafą!
Empatyczny język żyrafy i agresywny język szakala.
Według psychologii symbolem poprawnej
i efektywnej komunikacji jest żyrafa.

Zwierzę to posiada największe serce wśród
wszystkich ssaków, a długa szyja umożliwia
spojrzenie na rzeczy z szerszej perspektywy.
Natomiast
uszy
żyrafy
są
nastawione
na wysłuchanie potrzeb innych ludzi. Osoby, które
posługują się językiem żyrafy cechują się wysokim
poziomem empatii, życzliwości, wrażliwością
na potrzeby i uczucia innych. Potocznie uważa się,
że mówią one językiem serca.
Przyjmowanie postawy żyrafy umożliwia
widzenie więcej oraz daje możliwość patrzenia na
całe spektrum sytuacji z różnych pespektyw.

Komunikacja empatyczna - Marshall Rosenberg
Unikaj bycia szakalem!
Przeciwieństwem żyrafy jest szakal,
którego charakteryzują bardzo negatywne
emocje. Drapieżnik ten żyje po to,
żeby zawsze mieć rację i realizować
wyłącznie swoje potrzeby, nie zwracając
uwagi na otaczających go ludzi.

Język szakala polega na ocenianiu,
krytykowaniu, porównywaniu i obrażaniu
innych.

4 etapy rozwoju języka żyrafy
1.

Umiejętność dostrzeżenia potrzeb innych ludzi oraz próba przyjęcia ich punktu

widzenia.
2.

Informowanie innych o swoich prawdziwych emocjach, jakie wytwarza w nas dana

sytuacja, bądź zachowanie drugiej osoby.
3.

Umiejętność wyrażania swoich potrzeb.

4.

Prośba, czyli określenie swojej potrzeby w sposób jednoznaczny i zrozumiały dla

drugiej osoby.
Nie bądźmy zatem obojętni na ludzi o usposobieniu szakala i starajmy się komunikować

językiem opartym na faktach, potrzebach, prawdziwych uczuciach i prośbach.

OCENA: Rzadko robisz to, co chcę.
SPOSTRZEŻENIE: Kiedy ostatnio proponowałem, żebyśmy coś zrobili, trzy razy
z rzędu powiedziałaś mi, że nie chcesz.
OCENA: On często do nas przychodzi.
SPOSTRZEŻENIE: On przychodzi do nas przynajmniej raz w tygodniu.

Wyraz uczuć vs. opis
OPIS: Jestem kiepskim piłkarzem.
WYRAZ UCZUĆ: Jestem zniecierpliwiony brakiem osiągnięć w grze w piłkę.
Odróżniaj uczucia od myśli. Odróżniaj to, co czujesz, od tego jak sobie wyobrażasz
reakcje, które wywołujesz w ludziach i zachowanie tych ludzi wobec ciebie (czyli
interpretacja cudzych poczynań versus uczucia).

Źródło: Porozumienie bez przemocy („język żyrafy”) – Marshall Rosenberg (2014)

Ocena vs. spostrzeżenie

SŁOWA OKNA I SŁOWA MURY
Słowa okna mogą brzmieć tak:
„Chcę ci opowiedzieć o czymś dla
mnie ważnym”.
„Ciekawa jestem, co o tym
myślisz”.
„Czy chcesz usłyszeć, co ja o tym
myślę?”
„Lubię, gdy…”
„Boję się…”
„Chciałabym lepiej cię
zrozumieć”.
„Cieszę się, gdy słyszę, że…”

Słowa mury mogą brzmieć tak:
„Nie wolno ci tak do mnie mówić”.
„Nie obchodzi mnie, co myślisz, masz
to zrobić”.
„Nie płacz”.
„Nie ma się czego bać”.
„A nie mówiłem…”
„Twój brat jest młodszy, a już sam
myje zęby”.

Słowa okna z jednej strony pokazują nasz świat, czyli to, co jest
dla nas ważne. Z drugiej strony – otwierają przed nami świat
innych, dają szansę na usłyszenie tego, co jest dla nich ważne.

Słowa mury to te słowa, które oceniają, interpretują,
porównują, etykietują; dzielą ludzi na dobrych i złych, a
ich zachowania na właściwe i karygodne.

Źródło: Monika Szczepanik „Jak zrozumieć się w rodzinie”
Natuli - dzieci są ważne

Jak ja się komunikuję?
Wypełnij psychotest
Czy potrafię rozmawiać
z dzieckiem na trudne
tematy?

My rodzice popełniamy wiele błędów w komunikacji
z dziećmi
Zanim zaczniesz udzielać rad albo dodawać otuchy, najpierw zapytaj.
Nie zaprzeczaj uczuciom dziecka („Nie przejmuj się”, „Nie warto płakać”). Poczuje się
bardziej zrozumiane, gdy usłyszy: „Widzę, że coś cię smuci”. Wiele dzieci nie potrafi
odpowiedzieć na pytanie, dlaczego czuje to, co czuje.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doradzanie: „Uważam, że powinieneś…”
Licytowanie się: „To jeszcze nic! Gdybyś wiedział, co mnie spotkało….”
Pouczanie: „To doświadczenie może być dla Ciebie korzyścią, jeśli tylko…”
Pocieszanie: „Nie twoja wina. Zrobiłeś wszystko, co mogłeś”
Gawędziarstwo: „To mi przypomina, jak pewnego razu….”
Ucinanie w pół słowa: „Nie martw się, głowa do góry”.
Litowanie się: „Oj, biedny jesteś….”
Wypytywanie: „A kiedy to się zaczęło?”
Wyjaśnianie: „Zadzwoniłbym, gdybym tylko mógł”.
Korygowanie: „To było inaczej niż mówisz”.

Garść wskazówek na początku dnia
może mieć istotny wpływ na
bliskość relacji z dzieckiem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Dzisiaj będziemy robić to i to…”
„Będę tu i tu, a dziś jest wyjątkowy dzień, bo…”
„Na dzisiejszy wieczór planuję…”
„Chciałbym, żebyś zobaczył się z…”
„Chodź, pokażę Ci jak to działa…”
„Ta osoba się tobą zaopiekuje…”
„Tę osobę możesz w razie czego prosić o pomoc…”
„Zostały jeszcze tylko trzy dni do…”
„Masz wyjątkowy dar do…”
„Masz prawdziwy talent do…”
„Moim zdaniem wiele osiągnęłabyś jako…”

Rozmowa z dzieckiem

Co to jest asertywność?
„Asertywność to pomysł na to, jak wykorzystać w pełni swoje prawa, ale tylko do
granicy, za którą rozciągają się prawa innych osób.” /M. Król-Fijewska/
Asertywność to:
• Umiejętność mówienia NIE (nie chce, nie teraz, nie w ten sposób...)
• Umiejętność mówienia TAK (wyrażanie swoich potrzeb i próśb: tak, właśnie tego
chcę, tak – pomóż mi...)
• Poczucie własnej wartości (jestem OK)
• Szacunek dla samego siebie i szacunek dla innych (ja jestem OK i Ty jesteś OK)
• Pewność siebie
• Umiejętność przyjmowania krytyki i pochwał (bez lęku, stresu, poczucia winy)
• Umiejętność wyrażania uczuć i opinii (wobec przełożonych i podwładnych, w życiu
osobistym..)
• Umiejętność respektowania swoich praw (w domu, sklepie, pracy, taksówce...)

Jakie postawy nieasertywne znacie?
• ULEGŁOŚĆ to rezygnacja z respektowania swoich praw,
podporządkowanie się innym. To przyznawanie rozmówcy racji nawet
wbrew sobie, chęć bycia lubianym, brak odwagi w przedstawieniu
własnego zdania (tu ktoś nad nami dominuje – faktycznie, albo tylko
w naszym przekonaniu).

• AGRESJA to udowodnienie racji za wszelką cenę, postawa wroga,
krytyczna, brak zaufania do ludzi, szantaż często również przemoc
(słowna/fizyczna). Dotyczy sytuacji kiedy to my dominujemy nad kimś.

ULEGŁOŚĆ
PRZEKAZ BRZMI

ASERTYWNOŚĆ
PRZEKAZ BRZMI

AGRESYWNOŚĆ
PRZEKAZ BRZMI

- Liczy się to co ty myślisz, to co ja - Takie jest moje zdanie
myślę jest mało ważne
- Tak to odczuwam
- Ważne jest jak ty widzisz tę - Tak oto widzę tę sytuację
sytuację
- Chciałbym usłyszeć jak się z tym czujesz,
- Liczą się Twoje odczucia, nie moje może uda nam się dojść do porozumienia?
- Chcę znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie...

- Tak oto wygląda ta sytuacja. Nie
obchodzi mnie jak ty ją widzisz

CO RYZYKUJEMY

CO RYZYKUJEMY

CO RYZYKUJEMY

- Takie są moje odczucia - twoje
się dla mnie nie liczą
- Ja tak uważam, a ty jesteś głupi
skoro myślisz inaczej

- Utratę poczucia własnej wartości - Możemy być nielubiani za to, że - Konflikty w stosunkach z innymi
ludźmi (czują się zagrożeni)
-Poczucie
krzywdy,
złości, wyrażamy swoje odczucia
frustrację
- Zachęcanie innych do dominacji

- Etykietkę człowieka idącego przez życie - Utratę szacunku do samego
przebojem i świadomie
siebie /i do innych/

- Wybuch agresji spowodowany - Zmiany w naszych relacjach z innymi
kumulacją uczuć

- Będziemy nielubiani
- Poważny stres

- Może dojść do przemocy
-Rezultaty
przeciwne
zamierzonych

do

Jak asertywnie się komunikować?
• Komunikat „Ja”- mówi o tym, co ja czuję i czego się obawiam
Pomocny, gdy rozmowa wymyka się spod kontroli. Pozwala obronić się
przed presją osoby, z którą rozmawiasz. Służy temu, aby w sposób
spokojny i jasny, nie budzący agresji u odbiorcy, wyrazić, co czujesz lub
czego chcesz. Jest prosty do opanowania, bo ma przejrzystą strukturę.

Schemat komunikatu „Ja”
KOMUNIKAT

ANALIZA FUNKCJONALNA I SCHEMAT
POSTĘPOWANIA KROK PO KROKU

1. Czuję się zlekceważony…

1. Emocja osobista.

2. …kiedy kolejny raz spóźniasz się na nasze
spotkanie.

2. Opis zachowania.

3. Wolałbym, żeby to się więcej nie zdarzyło.

3. Apel, życzenie, propozycja rozwiązania
sytuacji.

4. Jeśli będziesz punktualny nasze relacje
z pewnością się poprawią.

4. Pozytywny opis konsekwencji.

5. W razie kolejnego spóźnienia po 15 minutach
oczekiwania pójdę sobie.

5. Negatywny skutek braku przyjęcia apelu.

Dlaczego to działa?
• Po pierwsze dlatego, że nikogo nie oskarżasz. Mówisz o swoich
uczuciach, a z uczuciami nie można polemizować. Kiedy mówisz: "Bo
ty zawsze się spóźniasz! Lekceważysz mnie!", twój rozmówca
natychmiast odpowiada (z reguły już oboje wtedy krzyczycie):
"Nieprawda! Wczoraj się nie spóźniłem" albo: "To ty mnie
lekceważysz".
• ...ja myślę...
• ...ja czuję...
• ...jak słyszę/widzę, że Ty... /gdy Ty ....

Ćwiczenie zmiana komunikatu z „Ty” na „Ja”
ANALIZA FUNKCJONALNA I SCHEMAT
POSTĘPOWANIA KROK PO KROKU
1. Emocja osobista.
2. Opis zachowania.

3. Apel, życzenie, propozycja rozwiązania
sytuacji.
4. Pozytywny opis konsekwencji.

5. Negatywny skutek braku przyjęcia apelu.

„Ty zawsze myślisz tylko o sobie, jesteś
samolubem”.

Sposoby przezwyciężania barier
w komunikowaniu się
ZACHOWANIA OBRONNE

ZACHOWANIA WSPIERAJĄCE

Wartościowanie

Opis

Kontrola

Orientacja na problem

Strategia

Spontaniczność

Neutralność

Empatia

Wyższość

Równość

Pewność

Warunkowość

Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko
jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali,
niż mówili.
Sokrates

Udzielanie informacji zwrotnej

Źródło: https://www.idkowiak.pl/skuteczna-komunikacja-teorii-von-thuna/

Jaki związek istnieje pomiędzy
ZAUFANIEM a KOMUNIKACJĄ?
ZAUFANIE

TO LEPSZA

BUDUJE

KOMUNIKACJA

Wszystkie prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Co to jest konflikt?
Po co nam konflikt?

Konflikt jest to sytuacja, w której:
• Występują co najmniej dwie strony, które są
od siebie wzajemnie zależne.
• Co najmniej jedna strona postrzega, że jej cele,
zadania, wartości lub zachowania są sprzeczne
z działaniem, wartościami lub celami drugiej
strony, lub druga strona blokuje, utrudnia ich
realizację.

• Ujawniają się specyficzne zachowania wobec
drugiej strony.
• Druga strona na ogół odwzajemnia reakcje.
• Występują niejednokrotnie silne emocje.
• Sprzeczność stron wynika z postrzeganej, a nie
tylko z obiektywnie istniejącej niezgodności.

Koło konfliktu

• Konflikt interesów
• Konflikt relacji
• Konflikt wartości
• Konflikt danych
• Konflikt strukturalny

Christopher Moore, The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict, 2nd
ed., (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1996)

Dynamika konfliktu
Pierwotny pojedynczy przedmiot sporu

Narusza równowagę

Doprowadza do ujawnienia się innych
spornych zagadnień, poprzednio tłumionych
Pojawia się coraz więcej racji drugiej
strony, które pogłębiają nieporozumienia

Druga strona wydaje się z gruntu zła

Wysuwa się osobiste zarzuty wobec
drugiej strony

Konflikt uniezależnia się od
pierwotnego przedmiotu sporu

Współczesny pogląd na sytuację konfliktową
• Konflikt jest nieunikniony.
• Konflikt powstaje z wielu przyczyn.
• Konflikt w różnym stopniu
przyczynia się do efektywności
działań lub im szkodzi.
• Optymalna efektywność
funkcjonowania wymaga konfliktu na
umiarkowanym poziomie.

•
•
•
•
•
•
•
•

Sygnał, że cos jest nie tak
Redukcja napięć
Wzrost energii
Wzrost motywacji
Wzrost zaufania
Poczucie sprawiedliwości
Krystalizacja celu
Przyrost wiedzy o
możliwościach rozwiązań
• Rozwój
• Twórczość

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Stres
Upokorzenie
Spadek motywacji
Stagnacja
Poczucie zagrożenia
Spadek poczucia własnej wartości
Spadek zaufania
Nadwyręża opinię / markę /
reputację osoby
Negatywne emocje
Agresja
Wycofanie z relacji
Pogorszenie relacji i komunikacji
Frustracja

• Konieczne jest szybkie
zdecydowane działanie.

• Ważne, ale niepopularne sprawy
muszą być wprowadzone w życie.

Koncentracja na własnych interesach

Styl konkurencji należy stosować gdy?
Konkurencja

Kooperacja

Kompromis

Rezygnacja

Przystosowanie się

Koncentracja na interesach drugiej
strony

• Ma się świadomość, że jest się w błędzie.
• Sprawa jest ważniejsza dla drugiej strony
konfliktu niż dla nas.
• Ważniejsze jest zdobycie zaufanie drugiej
strony konfliktu niż wynik rozwiązania
konfliktu.
• Ważne jest zachowanie zgody i unikanie
rozdźwięku.
• Ważne jest, aby inni uczyli się na
własnych błędach.

Koncentracja na własnych interesach

Styl przystosowania się należy stosować gdy?
Konkurencja

Kooperacja

Kompromis

Rezygnacja

Przystosowanie się

Koncentracja na interesach drugiej strony

• Interesy nie są zbyt ważne i nie warte
większych wysiłków w ich obronie.
• Równe
sobie
siłą strony
do wykluczających się celów.

zmierzają

• Wystarczające jest osiągnięcie czasowego
porozumienia.
• Konieczne jest szybkie rozwiązanie w sytuacji
presji czasowej.
• Zawodzi rywalizacja i współpraca.

Koncentracja na własnych interesach

Styl kompromisu należy stosować gdy?
Konkurencja

Kooperacja

Kompromis

Rezygnacja

Przystosowanie się

Koncentracja na interesach drugiej
strony

• Cel nie jest zbyt ważny lub jest ważny tylko
przejściowo.
• Nie ma żadnych szans na zaspokojenie
naszych pragnień.
• Straty z powodu kontynuowania konfliktu
przeważają nad ewentualnymi zyskami z jego
rozwiązania.

• Trzeba drugiej stronie lub sobie dać czas na
ochłonięcie i zredukowanie napięcia
emocjonalnego.
• Jest potrzebny czas na zebranie informacji
niezbędnych do podjęcia decyzji.
• Inni potrafią skuteczniej rozwiązać konflikt.

Koncentracja na własnych interesach

Styl rezygnacji należy stosować gdy?
Konkurencja

Kooperacja

Kompromis

Rezygnacja

Przystosowanie się

Koncentracja na interesach drugiej
strony

• Ważne jest znalezienie wspólnego
rozwiązania.
• Celem jest osiągnięcie
porozumienia przez integrację
różnych poglądów.
• Dąży się do pokonania uczuć
wrogości.
• Celem jest uczenie się
obiektywizmu.

Koncentracja na własnych interesach

Styl kooperacji należy stosować gdy?
Konkurencja

Kooperacja

Kompromis

Rezygnacja

Przystosowanie się

Koncentracja na interesach drugiej strony

Jak znaleźć razem najlepsze rozwiązanie problemu?
• Pozwól dziecku opowiedzieć, co czuje i czego potrzebuje: „Złościsz się, kiedy
proszę cię o wynoszenie śmieci?”. Dziecko: „Tak, ponieważ wolałbym nakrywać do
stołu, bo to jest łatwiejsze”.
• Spróbuj streścić punkt widzenia dziecka: „Jesteś porządnie zły na nasz podział
obowiązków. Uważasz, że dostałeś za ciężkie zadanie”.
• Wyraź swoje uczucia i potrzeby: „Chciałabym, żeby w obowiązki domowe
angażowali się wszyscy, bo dzięki temu mam więcej czasu dla was”.
• Przeprowadź z dziećmi burzę mózgów – wypiszcie na kartce wszystkie wasze
pomysły, bez oceniania ich: „Może razem uda nam się wymyślić nowe sposoby na
podział obowiązków?”.
• Wspólnie zdecydujcie, które rozwiązania wprowadzicie w życie: „Jak ci się
podoba pomysł, żebyś wynosił śmieci w weekendy, a w tygodniu nakrywał do
stołu?”. Dziecko: „Może jednak będę wynosić w tygodniu, bo po weekendowym
sprzątaniu jest ich naprawdę dużo”.

Typy reakcji emocjonalnych i dawanie sobie
z nimi rady
KONSTRUKTYWNA
Objawy: zrozumienie, nieco emocji, konkretne
i rzeczowe pytania.
Reakcja: jasne odpowiedzi na pytania.

Typy reakcji emocjonalnych i dawanie sobie
z nimi rady
GNIEW
Objawy: agresywne, ironiczne wypowiedzi. Wyrażanie, często
podniesionym głosem, pretensji i wątpliwości o charakterze
ogólnymnie
lubprzerywanie
niesprawiedliwych
„ostrych” ocen. Żywa
Reakcja: słuchanie,
oraz unikanie
gestykulacja.
kontrargumentacji,
omawiania przeszłości i wchodzenia w polemikę.

Odczekanie i – po powrocie rozmówcy do rzeczowego tonu
Reakcja:
nie przerywanie
unikanie
i merytorycznych
pytańsłuchanie,
- kontynuacja
założonegooraz
scenariusza
rozmowy. kontrargumentacji, omawiania przeszłości i wchodzenia w
polemikę. Odczekanie i – po powrocie rozmówcy do rzeczowego
tonu i merytorycznych pytań – kontynuacja rozmowy.

Typy reakcji emocjonalnych i dawanie sobie
z nimi rady
SZOK
Objawy: żadnych widocznych reakcji, zakłopotanie,
zagubienie lub płacz, głębokie milczenie.
Reakcja: takie zachowania mogą wskazywać, że rozmówca jest
wciąż na tyle silnie skoncentrowany na swoich emocjach, że
może nie zrozumieć w pełni przekazywanych informacji, stąd:
• Przerwij wypowiedź, aby dać czas na ujawnienie się emocji,
„przetrawienie” informacji,
• Nie zagaduj,
• Zostaw rozmówcę na chwilę samego, jeśli reakcja jest silna.

Typy reakcji emocjonalnych i dawanie sobie
z nimi rady
ZAPRZECZANIE
Objawy: łagodny, lekceważący ton, pozorne
opanowanie i brak emocji, bagatelizujące uwagi.
Reakcja: w razie potrzeby powtórzenie informacji
(w tej samej formie). Upewnienie się, czy
rozmówca zna dalsze kroki. Unikanie
„wymuszania” zmiany tonu.

Głęboka praca emocjonalna a radzenie sobie
ze stresem
• Głęboka praca emocjonalna – dużo bardziej wymagająca, ale
skuteczna jeśli interakcje nie są wysoko stresujące. W konfliktowych
sytuacjach, gdzie pojawia się silna emocja, dzieje się szybko znienacka
trudno jest pracować głębokimi emocjami. Tłumaczę sobie tę
sytuację, staram się zrozumieć emocje osoby, której to dotyczy. Przy
płytkim przetwarzaniu – maska na twarz, uśmiech nr 5 i jadę dalej.
• Płytka praca emocjonalna sprzyja utrzymywaniu się stresu –
zachowanie sztuczne, by dostosować się do sytuacji. Dysonans:
różnice pomiędzy tym, co wyrażam, a tym co czuję – sprzeczność.

Mózg nastolatka – neurobiologiczna
perspektywa komunikacji
• W przedziale wiekowym 12-17 r.ż. zachodzą nagłe,
gwałtowne, niezbędne zmiany w ośrodkowym
układzie nerwowym, biologicznie zdeterminowane,
nie da się tego uniknąć.
• Gotowość i wyrozumiałość, to jest jedyne, co
możemy zrobić jako rodzice!!!!
• Kształtując pewne wzorce zachowań, wpływamy
pośrednio na strukturę neuronów naszych dzieci.
• Powinien
być
jakiś
margines
poszukiwań
samodzielnych, poza naszą jurysdykcją pozostawiony
dla nastolatka.
• cierpliwość
i
uważność jest największym
sprzymierzeńcem opiekuna nastolatka.
Źródło: Kaczmarzyk M., Szkoła neuronów: o nastolatkach, kompromisach i wychowaniu. Słupsk:
Wydawnictwo Dobra Literatura, 2017.

ZOBACZ FILM: Jak usprawnić mózg nastolatka?, Prof. Vetulani

Jak dogadać się z nastolatkiem?
• Bądź autentyczny - mów szczerze o sobie i swoich
uczuciach.
• Mów o konkretach - nie uogólniaj, powiedz do jakiego
konkretnie faktu, sytuacji się odnosisz.
• Okaż szacunek - zainteresuj się punktem widzenia
dziecka.
• Zamiast pytać - mów o sobie - stwórz atmosferę
otwartości.
• Słuchaj zamiast mówić - okaż zainteresowanie
i zrozumienie, nazwij uczucia dziecka.
• Przekaż odpowiedzialność okazując zaufanie.
• Bądź wdzięcznym towarzyszem rozwoju.

Negocjowanie z dzieckiem
Kiedy negocjujemy z dziećmi, dajemy im szansę nauczenia się mnóstwa
rzeczy, m.in.:
• prawidłowego formułowania myśli i swoich oczekiwań
• jasnego komunikowania swoich potrzeb
• rozwijania umiejętności / daru przekonywania
• wytrwałości w dążeniu do celu
• wykorzystywania całej palety komunikatów werbalnych oraz
niewerbalnych
• rozwiązywania konfliktów na drodze porozumienia

Obszary negocjowania
W negocjacjach ważne jest, aby rozmowę skierować na problem, a nie
na osobę. W każdym konflikcie jest obszar konfliktu i obszar zgody. By
móc rozwiązać konflikt należy doszukiwać się obszaru zgody.
Obszary negocjowania

Obszary nie do negocjowania

sposób spędzania wolnego czasu

bezpieczeństwo

ubiór, fryzura

zdrowie

kontakty z rówieśnikami

używki

obowiązki domowe

obowiązek szkolny

wyjazdy wakacyjne

zachowania patologiczne

kieszonkowe

agresja

zarobkowanie
gospodarowanie pieniędzmi

Rodzicielskie style negocjowania

miękki, uległy

dominujący,
twardy

rzeczowy,
asertywny

Reguły negocjowania
• Przed przystąpieniem do negocjacji trzeba ustalić zasady negocjowania np.
nie obrażanie siebie itp.
• Najpierw musi dojść do przedstawienia stanowisk, ich analizy, a następnie
do szukania rozwiązań – każda ze stron daje swoje propozycje.
• Stworzenie odpowiedniego klimatu podczas negocjacji należy do rodzica
– to, jako osoba dorosła ma zadbać, aby nie dochodziło do wybuchów
emocji. Swoim przykładem (spokój, opanowanie, rzeczowość) ma pokazać
dziecku, jak ma ono się zachowywać.
• Gdy dziecko zajmuje twarde stanowisko, mówi „nie”- należy „odkodować”
jego komunikaty. Zadajemy wtedy pytania problemowe typu: „nie do
końca rozumiem dlaczego tego chcesz”, „dlaczego ci tak na tym zależy?”,
„co ci się nie podoba w moim pomyśle?”, „ co myślisz o moim pomyśle?”
lub pytania przekształcone: „ a jeżeli byśmy…”- propozycja. Dziecko też ma
zaproponować coś od siebie.

Reguły negocjowania cd.
• Zacznij od ugody, a nie od kłótni. Wyraź swoją prośbę tak, aby dziecko mogło odpowiedzieć: „Tak,
dobrze”. Dziecko będzie słuchać cię uważniej i z większym szacunkiem, jeśli wyrazisz swoje myśli z
uwzględnieniem jego naturalnej potrzeby niezależności i poczucia kontroli. Czyli zamiast powiedzieć:
„Nakryj do stołu natychmiast”, zacznij: „Mógłbyś nakryć stół do obiadu?”
• Daj dziecku pole manewru, pozwól poczuć mu odrobinę niezależności. Kiedy zbliża się czas spania,
spytaj łagodnym głosem: „Jak myślisz, ile czasu potrzebujesz, aby skończyć to, co robisz? O której
będziesz mógł się położyć?”. Powiedzeniem: „Marsz do łóżka, rzuć wszystko!” niczego nie wskórasz.
Jeśli dziecko mimo to zacznie się buntować, zapytaj: „Czy znasz jakiś logiczny powód, dla którego na
mnie krzyczysz?”.

• Wyjaśniaj swój punkt widzenia. Niech dziecko wie, dlaczego prosisz go o tę konkretną rzecz akurat w
tym momencie. Trzeba pamiętać, że dzieciaki żyją we własnym świecie, gdzie często zagina się
czasoprzestrzeń, a my jesteśmy od ściągania ich z powrotem na ziemię. Ale najlepiej tak, żeby nie
bolało.
• Pozwól czasem „wygrać” dziecku. Po prostu mu czasem ustąp. W mądry sposób, naturalnie. Nie bierz
tego za przegraną. Jednak pamiętaj, że to ty masz ostatnie zdanie. Nawet jeśli decydujesz się, że tym
razem to dziecko wygrywa, to ty masz to stwierdzić.

• Sztuka negocjowania, oparta na zdrowych zasadach, może znacznie poprawić życie w rodzinie.
Łatwiej będzie się wam żyło i z większą chęcią uczestniczyło w życiu rodzinnym. Zwłaszcza, gdy są
jasno określone granice dopuszczalnych i akceptowanych zachowań. Bez tego ani rusz…

WARTO
ZERKNĄĆ

Dziękuję za uwagę.

