
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Podręcznik pracy 
z rodzinami  
Jak poradzić sobie z kryzysem związku  
 

Eleonora Zamszyn, Joanna Kaczmarczyk, Zbigniew Zamszyn 

 

 

 

 

Szczecin 2015 

 

Podręcznik sfinansowany w ramach realizacji 

Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 

REGION DLA RODZINY 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Spis treści 
Rozdział  1 ZAŁOŻENIA STANOWIĄCE PODSTAWĘ PRACY Z RODZINAMI .................................... 7 

Rozdział 2 JAK PRACOWAĆ Z PODRĘCZNIKIEM  ................................................................................. 15 

Rozdział 3 TEORETYCZNE PODSTAWY MODELU FUNKCJONALNEJ RODZINY ORAZ 
DYSFUNKCJE ............................................................................................................................................. 29 

Mikrowykład 1 do Scenariusza 1 Teoretyczne podstawy modelu funkcjonalnej rodziny ........................ 31 

Scenariusz 1. Warsztat na temat mocnych stron współczesnych rodzin i czego brakuje współczesnym 
rodzinom. ................................................................................................................................................... 34 

Mikrowykład 2 do Scenariusza 2 Teoretyczne podstawy pojawiania się kryzysów w rodzinie ............... 35 

Scenariusz 2. Warsztat rozpoznania zjawisk pojawiających się na kolejnych etapach rozwoju rodziny. 39 

Mikrowykład 3 do Scenariusza 3   Przyczyny i objawy dysfunkcji w rodzinie ........................................ 40 

Scenariusz 3. Warsztat rozpoznawania dysfunkcji. .................................................................................. 43 

Scenariusz 4. Autodiagnoza (określenie swojej roli w związku i osobistego udziału w mechanizmach 
funkcjonowania rodziny, przystosowawczych i nieprzystosowawczych). ............................................... 45 

Scenariusz 5. Praca w parach nad diagnozą związku w oparciu o wypełnione kwestionariusze. ............. 46 

Rozdział 4 PROCES  KOMUNIKOWANIA ................................................................................................ 47 

Mikrowykład 4 do Scenariusza 6: Teoria komunikacji ............................................................................. 49 

Scenariusz 6. Znaczenie komunikacji dla budowania zdrowej i funkcjonalnej rodziny. .......................... 52 

Mikrowykład 5 do Scenariusza 7. Komunikacja werbalna i niewerbalna................................................. 53 

Scenariusz 7. Ćwiczenie w trójkach z uwzględnieniem werbalnej i niewerbalnej komunikacji. ............. 54 

Mikrowykład 6 do Scenariusza 8. Techniki prawidłowej komunikacji – parafraza i słuchanie ze 
zrozumieniem ............................................................................................................................................ 55 

Scenariusz 8. Ćwiczenie technik prawidłowej komunikacji – zastosowanie parafrazy i słuchania ze 
zrozumieniem. ........................................................................................................................................... 57 

Mikrowykład 7 do Scenariusza 9. Techniki prawidłowej komunikacji – w oparciu o pomaganie i 
akceptację, sposoby słuchania ze zrozumieniem itp ................................................................................. 58 

Scenariusz 9. Ćwiczenie technik prawidłowej komunikacji – praca nad sformułowaniem trafnej 
odpowiedzi rozumiejącej, ćwiczeniem sposobów słuchania i odpowiadania. .......................................... 60 

Mikrowykład 8 do Scenariusza 10. Techniki prawidłowej komunikacji w oparciu o akceptację siebie i 
partnera w obszarze mocnych i słabych stron itp. ..................................................................................... 61 

Scenariusz 10. Ćwiczenie nad sformułowaniem trafnej odpowiedzi rozumiejącej, ćwiczeniem sposobów 
słuchania i odpowiadania. ......................................................................................................................... 64 

Rozdział 5 EMOCJE I UMIEJĘTNOŚĆ WYRAŻANIA UCZUĆ............................................................... 65 

Mikrowykład 9 do Scenariusza 11 Sfera uczuć, jako podstawa psychologicznej wymiany między ludźmi 
– znaczenie emocji w psychologicznej wymianie między ludźmi. ........................................................... 67 

Scenariusz 11. Ćwiczenie nad uzyskaniem wglądu we własne potrzeby emocjonalne. ........................... 70 



4 
 

Mikrowykład 10 do Scenariusza 12 Zagrożenia dla relacji między ludźmi wynikające z odcięcia od 
własnych uczuć, braku wglądu w sferę uczuć i/lub niskiego poziomu kontroli emocjonalnej. ................ 71 

Scenariusz 12. Znaczenie i rola zaburzeń w odczuwaniu emocji dla kształtowania relacji i generowania 
problemów. ............................................................................................................................................... 73 

Mikrowykład 11 do Scenariusza 13.  Sztuka brania odpowiedzialności za własne uczucia. Asertywność 
jako metoda radzenia sobie w sytuacjach trudnych a także sposób wyrażania uczuć z zachowaniem zasad 
szacunku dla drugich i poszanowania ich praw. ....................................................................................... 74 

Scenariusz 13. Ćwiczenie nad uzyskaniem wglądu we własne potrzeby emocjonalne. ........................... 81 

Scenariusz 14. Ćwiczenie z wyrażania uczuć pozytywnych ..................................................................... 82 

Scenariusz 15.  Praca indywidualna i w podgrupach nad asertywnymi komunikatami, radzeniem sobie w 
sytuacjach trudnych związanych z odmawianiem, reagowaniem na krytykę. .......................................... 83 

Rozdział 6 POZYTYWNE I NEGATYWNE WPŁYWY WZORCÓW ŚRODOWISKOWYCH, 
KULTUROWYCH ORAZ RODZINY ......................................................................................................... 85 

Mikrowykład 12 do Scenariusza 16 Znaczenie oczekiwań, przekonań i doświadczeń z rodziny 
generatywnej dla kształtowania relacji międzyludzkich i pozostawania w związkach ............................ 87 

Scenariusz 16. W jaki sposób przekonania i oczekiwania, wywodzące się z rodziny generatywnej, mogą 
wpływać  na kształtowanie związku. ........................................................................................................ 89 

Mikrowykład 13 do Scenariusza 17 Teoria dysonansu poznawczego. ..................................................... 91 

Scenariusz 17  Praca nad rozpoznaniem zjawisk pojawiających się na kolejnych etapach rozwoju rodziny 
a wynikających ze schematów poznawczych............................................................................................ 93 

Mikrowykład 14 do Scenariusza 18 Znaczenie własnych interpretacji dla generowania lub rozwoju 
konfliktu. ................................................................................................................................................... 94 

Scenariusz 18 Praca nad dostrzeżeniem nadawania własnych znaczeń i interpretacji sytuacji 
problemowej.............................................................................................................................................. 96 

Scenariusz 19 Warsztat akceptacji samego siebie i innych we wzajemnych relacjach. ........................... 96 

Scenariusz 20 Metody konstruktywnej konfrontacji (sztuka akceptowania różnic). ................................ 97 

Scenariusz 21 Rola grup samopomocowych w modelowaniu umiejętności interpersonalnych w obszarze 
celu. ........................................................................................................................................................... 97 

Rozdział 7 TEORIA KONFLIKTU .............................................................................................................. 99 

Mikrowykład 15 do Scenariusza 22 – Stan wiedzy na temat konfliktu. ................................................. 101 

Scenariusza 22 Warsztat pracy grupowej nad cyklem i kołem konfliktu ............................................... 104 

Scenariusz 23 Praca w parach nad reakcją na sytuacje konfliktowe ....................................................... 105 

Scenariusz 24 Warsztat pracy grupowej nad pozytywnymi stronami konfliktu, praca z planszą ........... 106 

Mikrowykład 16. Elementy teorii potrzeb w aspekcie ich wpływu na powstawanie konfliktów ........... 107 

Scenariusz 25 Praca nad rozpoznawaniem potrzeb własnych i współmałżonka/partnera. ..................... 110 

Mikrowykład 17 do Scenariusza 26 – metody i sposoby zapobiegania eskalacji konfliktu w rodzinie. 111 

Scenariusz 26 Praca w podgrupach nad diagnozowaniem sytuacji konfliktowej i rodzajów konfliktów w 
różnych konfiguracjach rodzinnych ........................................................................................................ 113 



5 
 

Rozdział 8 ELEMENTY COACHINGU W PRACY Z RODZINĄ W KRYZYSIE ................................. 115 

Mikrowykład  17 Podstawowe narzędzia w pracy coachingowej ........................................................... 117 

Co to jest coaching? ............................................................................................................................ 117 

CEL w pracy coachingowej. ................................................................................................................. 119 

Podstawowe narzędzia coachingowe. ................................................................................................ 120 

Scenariusz 28.  Warsztat na temat wykorzystania narzędzi coachingowych w pracy z rodzinami ........ 125 

Załączniki .................................................................................................................................................... 131 

Załącznik 1 Kwestionariusz do Scenariusza 4. ....................................................................................... 133 

Załącznik 2 Symbole stosowane w tworzeniu genogramu ...................................................................... 134 

Załącznik 3 Model SMART Karta pracy z klientem ............................................................................... 142 

Załącznik  4 Rozmowa z klientem wg etapów GROW ........................................................................... 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

Rozdział  1.   

ZAŁO ŻENIA STANOWI ĄCE 
PODSTAWĘ PRACY Z RODZINAMI 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

„W każdym małżeństwie, które trwa dłużej niż tydzień, znajdą 
się powody do rozwodu. Sztuka polega na tym, by znaleźć i 

wciąż znajdować powody do bycia razem” 
 

 

Autorom bardzo się podoba podejście jednego z terapeutów, doktora Johna F. 
Crosbiego1 , który w swojej książce o pomocy rozpadającym się związkom przytoczył 
powyższe stwierdzenie dramatopisarza Roberta Andersona. Chcielibyśmy, żeby ono było 
mottem tego podręcznika i przyświecało działaniom podejmowanym w ramach tego programu, 
stanowiącego pomoc w tego typu sytuacjach, ale również wtedy, gdy małżonkowie/partnerzy 
chcą poprawić swoje relacje.  

Słowo ROZWÓD brzmi groźnie. Oznacza, że w związku dwojga ludzi 
małżeństwie/partnerstwie doszło do takiego nawarstwienia negatywnych zjawisk, że jedna z 
osób, lub obydwoje, doszło do wniosku, że jedynym rozwiązaniem trudnej sytuacji jest 
podjęcie tego radykalnego kroku. Jednak pomijając dysfunkcje, z którymi jedna ze stron (lub 
obydwie) nie chce nic zrobić (alkoholizm, przemoc …) a wymagają one terapii, większość 
problemów pojawiających się w związkach można rozwiązać korzystając z wiedzy, którą 
dysponują specjaliści. Kryzysy ciągle się zdarzają i będą zdarzać, ale najważniejszy jest 
sposób, w jaki sobie z nimi radzimy. Ponieważ istnieje mnóstwo związków, które w miłości 
przeżyło całe dziesięciolecia dając ludziom szczęście i zadowolenie wierzymy, że jest to 
możliwe. Gdzie w takim razie tkwi ich tajemnica? W umiejętności praktycznego radzenia 
sobie z pojawiającymi się trudnościami już od początku małżeństwa. 

Jeżeli związek nie uległ takiej erozji, że partnerzy nie chcą dalej go kontynuować, bez 
względu na koszty, to związek nadaje się do pracy nad uporządkowaniem relacji i 
„wyprowadzeniem go” na szerokie wody akceptacji i porozumienia. 

Niniejszy Podręcznik pracy z rodzinami stanowi odpowiedź na problemy mające 
wpływ na pojawianie się sytuacji kryzysowych w rodzinie, skutkujących rozpadem związków. 
Mamy nadzieję, że zaproponowane podejście pomoże osobom pracującym z rodzinami 
przekazać wiedzę i praktyczne sposoby jak sobie z tymi problemami i sytuacjami kryzysowymi 
radzić, ale również będzie służyć wszystkim osobom, które chcą poprawić funkcjonowanie 
swoich związków, zanim zawita do nich widmo kryzysu skutkującego jego rozpadem. 

Program „Region dla Rodziny” opracowany dla Pomorza Zachodniego zawiera dane 
statystyczne zebrane przez GUS w trakcie Spisu Powszechnego w 2011 r.. Wskazują one na 
zdecydowany wzrost wskaźnika rozwodów, w ostatnich latach w całej POLSCE, a w 
województwie zachodniopomorskim znaczniejszy niż w innych regionach. Statystyki 
rozwodów ujawniają tylko część problemu. Na każde małżeństwo „zatopione” przypada wiele 
takich, które choć utrzymują się „na powierzchni”, tak naprawdę tkwią na „martwych wodach” 
pełzającego konfliktu, obojętności lub cierpienia. W gabinetach terapeutów często słyszy się 
takie wypowiedzi: „Męża nie interesują moje uczucia. Pod względem emocjonalnym jest moim 
najgorszym wrogiem” czy też z drugiej strony: „Żona powiedziała, że już mnie nie kocha. Jej 
zdaniem jakoś się zniesiemy, jeśli będziemy żyć tylko na zasadach współlokatorów i 
oddzielnie będziemy spędzać wolny czas”. Specjaliści psychoterapeuci podsumowują „ludzie 
decydują się na wspólne życie, chociaż emocjonalnie dawno się rozeszli”. 

                                                           
1 Kiedy jedno chce odejść. John F. Crosby. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 1998. 
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Diagnoza zawarta w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 
Zastępczej na lata 2014-2020 definiuje, dla województwa zachodniopomorskiego 
następujących pięć obszarów, jako przyczyny rozpadu małżeństw (wg. częstotliwości 
występowania): 

1. Niezgodność charakterów 
2. Niedochowanie wierności małżeńskiej 
3. Nadużywanie alkoholu 
4. Nieporozumienia na tle finansowym 
5. Naganny stosunek do członków rodziny 

Dwie pierwsze przyczyny mają największe znaczenie statystyczne, bo są odpowiedzialne 
za ponad 60% rozwodów. Również niebagatelny wpływa na rozpad związków ma 
nadużywanie alkoholu (20,6%).  Niezgodność charakterów, w statystykach z ostatnich trzech 
lat badań (2009-2011, zaczyna przeważać nad niedochowaniem wierności małżeńskiej. 

U podłoża ww. przyczyn rozpadu związków znajdują się wspólne mechanizmy 
uwzględnione w niniejszym programie profilaktycznym o charakterze psychoedukacyjnym i 
terapeutycznym stanowiącym treść podręcznika. W gruncie rzeczy nie są to prawdziwe 
przyczyny rozpadu związków, tylko skutek zaniedbań w kształtowaniu partnerstwa oraz braku 
emocjonalnej dojrzałości par, występujące w większości związków, także tych dobrze sobie 
radzących. Zaobserwowano, że cała energia pobierających się ludzi skupia się na pozyskaniu 
partnera oraz przeżyciu perfekcyjnej ceremonii ślubu, natomiast nie są oni zupełnie 
wyposażeni do życia we dwoje, wspólnego stawiania czoła pojawiającym się problemom, 
zaspokajania wzajemnych potrzeb.  

Warto przywołać te problemy, gdyż stanowią one wyjście do skonstruowania celów i 
treści pracy warsztatowej: 

1. Brak wiedzy na temat modelu funkcjonowania zdrowej rodziny 
2. Brak umiej ętności komunikacji na poziomie werbalnym i niewerbalnym 
3. Brak wiedzy o naturze emocji i umiejętności wyrażania uczuć w sposób 

bezpieczny 
4. Ignorowanie znaczenia różnic środowiskowych, kulturowych i wzorców zarówno 

pozytywnych, korzystnych jak i negatywnych, destrukcyjnych (przekonanie pod 
spodem: „ja go/ją zmienię”). 

5. Brak wiedzy o znaczeniu i funkcji konfliktów i umiejętności ich rozwiązywania 

Program profilaktyczny oparty na tym podręczniku ma doprowadzić do pozytywnych 
zmian w związkach i pomagać w rozwoju osobowości w sferach: poznawczej (myślenie, 
przekonania, postawy), emocjonalnej (doświadczanie i przeżywanie uczuć) i behawioralnej 
(wyrażanie uczuć, zwłaszcza trudnych) i innych zachowań sprzyjających budowaniu więzi 
pomiędzy partnerami. 

W nawiązaniu do przyczyn ujawnionych dysfunkcji rodziny i zaburzonych relacji 
małżeńskich można, najogólniej, podzielić je na dwie grupy:  

1. Wynikające z niedojrzałości, braku wiedzy i prawidłowych wzorców, które po 
zdiagnozowaniu trudności par i poszczególnych partnerów można kompensować 
działaniami psychoedukacyjnymi (stosując naprzemiennie edukację i warsztat z zakresu 
umiejętności interpersonalnych, podnoszenia kompetencji z obszaru funkcjonowania 
partnerstwa). 

2. Wynikające z zaburzeń z obszaru psychopatologii (wymagające procesu 
terapeutycznego, czasami wręcz klinicznego leczenia). 
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Oczywiście, występują również sytuacje, gdzie te dwie grupy przyczyn będą się 
przenikały i nakładały. Wynika z tego, że koncepcja pracy z rodziną w kryzysie sprowadza się 
do zaplanowania kilkuetapowego oddziaływania wobec pary (małżeństwa, partnerstwa), w 
którym oboje zyskają to, czego im potrzeba w odpowiedzi na listę wyrażonych problemów. W 
oparciu o analizę problemów określono cele pracy psychoedukacyjnej i warsztatowej, którym 
będą przypisane poszczególne moduły zajęć. 

By mówić o podstawach pracy z rodzinami przyjętych w naszym programie należy 
odnieść się do stanu definiowanego w wielu raportach i opracowaniach, jako kryzys rodziny. 
Kryzys pojawia się w wyniku nawarstwienia trudności powodujących brak możliwości 
zaspakajania potrzeb poszczególnych jej członków. Efektem jest stan frustracji, 
niezadowolenia wynikającego z niezaspokojenia podstawowych potrzeb, poczynając od tych 
związanych z fizyczną egzystencją poprzez potrzeby emocjonalne a także te, które można 
zdefiniować jako społeczne. To z kolei generuje zjawiska, które można określić jako 
nieprzystosowanie do wypełniania zadań (lub rezygnację z wypełniania zadań) wynikających z 
prawidłowego funkcjonowania zarówno w wymiarze osobistym, rodzinnym jak i społecznym. 

Twórcy tego programu założyli konieczność pracy z rodziną, która doświadcza deficytu 
więzi, przeżywa stan niezaspokojenia potrzeb emocjonalnych i społecznych. Uczestniczący w 
programie partnerzy będą mieli możliwość w trakcie zajęć dokonać diagnozy własnego 
związku a także autodiagnozy oraz diagnozy obszarów dysfunkcji, które zagrażają stabilności 
rodziny, przeszkadzają w harmonijnym rozwoju. Uczestnicząc w zajęciach grupowych będą 
mieli okazję skonfrontować swoje wzorce zachowań z modelem funkcjonalnej rodziny. 

Jednocześnie twórcy programu są świadomi zjawiska, że nikt nie lubi „obnażać swoich 
trudności”, więc ważnym elementem staje się edukacja a dopiero na jej podstawie praca 
warsztatowa. Pomimo, że kierunek pracy służącej odkrywaniu przyczyn kryzysu i 
mechanizmów nieakceptowanych zachowań jest skierowany w stronę kontaktowania się z 
przykrymi uczuciami i doświadczaniem jakiegoś napięcia emocjonalnego, to w konsekwencji 
cel pracy ze związkiem jest pozytywny, a wektor skierowany w stronę odkrycia własnych 
zasobów a także zasobów partnera, nabycia nowych umiejętności i kompetencji potrzebnych 
do przeprowadzenia rodziny/związku zarówno przez te codzienne trudności jak i burze 
życiowe, których współczesnym rodzinom nie szczędzi życie. 

Wspomniany wyżej kryzys rodziny oraz doświadczany deficyt więzi wynika z 
niezrozumienia mechanizmów rządzących relacjami w rodzinie, zarówno z punktu widzenia 
socjologicznego, czyli spełniania funkcji rodziny, jak i psychologicznego, czyli osobistego w 
niej funkcjonowania. W związku z tym przypomnimy niektóre podstawowe definicje 
potrzebne do rozumienia procesów zachodzących w rodzinie. 

Według wielu badaczy opisujących rodziny funkcjonalne pojęcie rodziny można 
wywieźć zarówno z teorii małych grup jak i podejścia systemowego. Według socjologa 
rodziny Zbigniewa Tyszki „RODZINĄ nazywamy podstawową pierwotną małą grupę 
społeczną składającą się z rodziców, ich dzieci (także adoptowanych) i krewnych. Rodziców 
łączy więź małżeńska, rodziców z dziećmi więź rodzicielska”2. 

Do głównych funkcji rodziny zaliczamy: 

• Funkcje prokreacyjne 

• Przygotowanie dzieci do wejścia w życie społeczne, ich pielęgnowanie i 
wychowywanie oraz zapewnienie im odpowiedniego startu życiowego 

                                                           
2 Socjologia rodziny. Zbigniew Tyszka. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1979. 
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• Prowadzenie gospodarstwa domowego, zaspokajanie potrzeb członków rodziny 

• Sprawowanie pieczy nad życiem członków rodziny, ich zachowaniem, kulturą, 
zdrowiem, trudnościami życiowymi 

Inne funkcje rodziny: 

1. Funkcje materialno – ekonomiczne (wiążą się z postępującą 
partykularyzacją członków rodziny) 

2. Funkcja kontrolna (ulega coraz większym ograniczeniom, wynikającym ze 
wzrastającej autonomii członków rodziny i czasu przebywania poza 
domem) 

3. Funkcja socjalno-wychowawcza ( kurczy się także na rzecz działania 
innych instytucji tym niemniej wychowanie w rodzinie ma fundamentalny 
wpływ na jej rozwój). 

4. Funkcja emocjonalno-ekspresyjna  zyskuje wobec rosnącej rangi w 
zakresie zaspakajania potrzeby uczuć wyższych 

Warto, dla pełnego obrazu wymienić funkcje zdrowej rodziny wg. Ziemskiej3: 

- Prokreacyjna zwiększanie ilości członków rodziny (i społeczeństwa), zaspokajanie 
potrzeb seksualnych małżonków 

- Produkcyjna – wspierająca siły produkcyjne społeczeństwa (przez przedsiębiorczość 
lub funkcje pracownicze) 

- Usługowo-opiekuńcza – zaspokaja członkom codzienne potrzeby bytowe oraz opiekę 

- Socjalizująca – kontroluje zachowanie członków jednocześnie wprowadzając do 
społeczeństwa nowych obywateli, utrwalając i przekazując dzieciom język, wzorce 
zachowań, zwyczaje, moralność itp. 

- Psychohigieniczna (emocjonalna) – zapewnia poczucie stabilizacji, bezpieczeństwo, 
równowagę emocjonalną, miłość, stwarzając warunki do rozwoju osobowości 

Zaburzenie realizacji którejś z tych funkcji prowadzi do kryzysów. Ponieważ ludzie wchodzą 
do małżeństwa z różnych systemów, potrzebna jest małżonkom wiedza na temat tych funkcji, 
żeby mogli dostrzec, których nie spełnia ich rodzina a tym samym, które ich potrzeby nie są 
zaspokajane powodując wzrost frustracji. W zdrowym systemie rodzinnym istnieją zdrowe role 
kształtujące elastyczne postawy wobec pojawiających się problemów i wyzwań a jednocześnie 
ułatwiające wypełnianie właściwych funkcji rodziny. 

Z punktu widzenia pełniejszego opisu zjawisk zachodzących w rodzinie Brągiel 4 
wyróżnia i definiuje tzw. trzon rodziny, którego podstawą jest małżeństwo, czyli „legalny, 
względnie trwały związek kobiety i mężczyzny, powołany w celu wspólnego pożycia, 
współpracy dla dobra rodziny, głównie wychowania dzieci i wzajemnej pomocy”. Więź 
rodzinna, podobnie jak więź społeczna pojawia się w dwóch odrębnych płaszczyznach 
subiektywnej i obiektywnej. Płaszczyznę subiektywną stanowi świadomość łączności z innymi 
osobami w rodzinie oraz poczucie przynależności do rodziny, jako odrębnej grupy społecznej i 
każdy, kto zakłada rodzinę musi się z nimi liczyć, gdyż tu powinny się kształtować 
najsilniejsze więzi zaspokajające podstawowe potrzeby jej członków. Jeśli chodzi o 
płaszczyznę obiektywną, to stanowią ją zewnętrzne czynniki wpływające na rodzinę, takie jak 
                                                           
3 Rodzina a osobowość. Maria Ziemska, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979. 
4 Więzi społeczne w rodzinie. Józefa Brągiel,  [w:] S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke: Pedagogika rodziny. Wyd. Adam 
Marszałek. Toruń 2009. 
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uwarunkowania prawne, obyczajowe, religijne, społeczne i gospodarcze.  Z punktu widzenia 
więzi rodzinnych i ich siły oraz oddziaływań wyznaczających strukturę rodziny można 
wyróżnić trzy główne formy i typy rodzin: 

• Rodzinę małą, czyli małżonków/partnerów i dzieci. 

• Rodzinę dużą, czyli rozbudowaną i kolejne generacje, ale mieszkające razem. 

• Rodzinę zmodyfikowaną (rozszerzoną), czyli bliską sobie grupę rodzinną, która nie 
mieszka jednak we wspólnym gospodarstwie. 

Nie można zapominać, że relacje małżeńskie/partnerskie powinny być z punktu widzenia więzi 
rodzinnych dominujące i najważniejsze, gdyż one warunkują trwałość związku, pod 
warunkiem zaspokajania podstawowych potrzeb małżonków/partnerów a także dzieci, jeśli są. 

Niniejszy program koncentruje się na trzonie rodziny, który traktujemy szerzej niż 
definiuje Brągiel, czyli nie tylko, jako formalny związek, ale również jako związki 
nieformalne, których ilość znacząco wzrosła w ostatnich latach a także one tworzą systemy 
rodzinne, przy czym często są to również systemy łączone, tzw. patchworkowe. Trwałość tych 
związków ma fundamentalne znaczenie dla wychowywania w nich dzieci, chociaż należy 
zdawać sobie sprawę, że podnoszona przez Brągiel więź rodzinna w ujęciu społecznym w 
płaszczyźnie obiektywnej, czyli czynników zewnętrznych wpływających na jej siłę, nie zawsze 
działa na jej korzyść. Wiąże się to zarówno z uwarunkowaniami kulturowymi, religijnymi jak i 
nie do końca uregulowaną ochroną prawną.  

Pamiętając o tych uwarunkowaniach, skłaniamy się do podejścia systemowego i na 
użytek naszego programu precyzujemy definicję rodziny, jako grupy osób tworzących system 
(któremu początek daje związek dwojga ludzi tworzących małżeństwo/ partnerstwo i dalej jest 
ono głównym elementem rodziny). Osoby te wchodzą ze sobą we wzajemne zależności, w 
oparciu o jedyną w swoim rodzaju płaszczyznę, na której możliwe jest zaspokojenie potrzeb 
wszystkich członków rodziny (w ujęciu Maslowa są to zarówno potrzeby podstawowe: 
fizyczne, i bytowe jak i emocjonalne: bezpieczeństwa, przynależności, miłości a także wyższe: 
szacunku i uznania, samorealizacji). W obszarze tworzonych przez rodzinę oddziaływań, 
sprzężeń zwrotnych realizują się potrzeby niezbędne do funkcjonowania każdej jednostki.   

Pierwsza zasada systemów odnosi się do tego, że stanowią one całość. Rodzina nie jest 
więc zbiorem części (jednostek, osób) ale rezultatem istniejących w niej jako systemie 
interakcji. Drugą zasadą a jednocześnie charakterystyczną cechą, są wzajemne relacje, czyli 
powiązania pomiędzy osobami mającymi utrwalone wzorce funkcjonowania całego systemu. 
Dynamikę tych powiązań oddaje zjawisko hologramu (jeżeli przetniemy hologram każda jego 
część będzie zawierała obraz całości). 

U podstawy tego systemu leżą relacje pomiędzy partnerami tworzącymi związek.  
Więzi (ich siła czy słabość) będą odgrywały znaczącą rolę w rozwoju związku a także określą 
role przyjmowane przez członków rodziny, także w późniejszej fazie jej rozwoju, kiedy już 
zostanie rozszerzona o potomków. 

Systemy rodzinne można scharakteryzować, jako całkowicie zamknięte albo otwarte, 
bardzo elastyczne. W zamkniętym, zarówno struktura związku jak i wzajemne kontakty są 
oparte na sztywnych schematach a procesy tworzenia się wzorów zachowań pozostają wciąż 
takie same. W zdrowych otwartych systemach rodzinnych role są płynne i zmieniające się, 
dostosowujące się do zmiennych okoliczności i potrzeb.  

Przyjęcie określonego systemu ma wpływ nie tylko na małżonków/partnerów, ale 
również na dzieci a nawet kolejne pokolenia, gdyż jedną z podstawowych ról rodziców jest 
modelowanie. Zdrowe małżeństwo/związek decyduje o zdrowej rodzinie. Rodzice pokazują 
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jak być mężczyzną i kobietą, jak być mężem i żoną, ojcem i matką, jak trwać w intymnym 
związku, jak funkcjonować jako istota ludzka, jak zakreślać zdrowe granice między sobą a 
światem. Rodzice grają też rolę życzliwych nauczycieli wytyczając dzieciom kierunki, 
ofiarowując swój czas i zaangażowanie. To modelowanie przenosimy do swoich związków i tu 
czasami może dochodzić do ścierania się różnych systemów (zamkniętych lub otwartych), co 
przy braku elastyczności, właściwej komunikacji, wrażliwości na drugą osobę może być 
źródłem nieustających konfliktów. 

Zdrowo funkcjonująca para (wg. Bredshawa5 ) decyduje się powierzyć się sobie 
wzajemnie. Decydują się oni i wybierają pozostanie ze sobą bez względu na okoliczności. 
Dobry związek opiera się na bezwarunkowej miłości, nie jest ona tylko sentymentalnym 
uczuciem – to decyzja. Równocześnie zdrowo funkcjonująca relacja opiera się na równości. W 
zdrowo funkcjonującym małżeństwie partnerzy wiedzą, że każdy sam jest odpowiedzialny za 
swoje działania i za swoje szczęście.  

Wszystkie powyżej opisane podejścia wskazują na znaczenie więzi i osobistej 
odpowiedzialności małżonków/partnerów za związek. Wzmacnianie tych czynników stanowi 
podstawę przyjętych w programie elementów psychoedukacyjnych i warsztatów. 

 

 

                                                           
5 Zrozumieć rodzinę. John Bradshaw. Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości. Warszawa 1994. 
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Rozdział 2.  

JAK PRACOWA Ć Z 
PODRĘCZNIKIEM  
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Program „Zdążyć przed rozwodem” ma doprowadzić do pozytywnych zmian w 
związkach i pomagać w rozwoju osobowości w sferach: poznawczej (myślenie, przekonania, 
postawy), emocjonalnej (doświadczanie i przeżywanie uczuć) i behawioralnej (wyrażanie 
uczuć, zwłaszcza trudnych) i innych zachowań sprzyjających budowaniu więzi pomiędzy 
partnerami. 

Wynika z tego, że koncepcja pracy z rodziną w kryzysie sprowadza się do 
zaplanowania kilkuetapowego oddziaływania wobec pary (małżeństwa, partnerstwa), w którym 
oboje zyskają to, czego im potrzeba w odpowiedzi na listę wyrażonych problemów. W oparciu 
o analizę problemów określono cele pracy psychoedukacyjnej i warsztatowej, którym będą 
przypisane poszczególne moduły zajęć.   

Przewiduje się łączną liczbę 40 godzin zajęć podzielonych na pięć modułów 
jednodniowych (po 8 godzin lekcyjnych). Każdy z modułów służy osiągnięciu celów 
wynikających z jednego z problemów (pięć problemów – pięć modułów) 

Podręcznik jest skierowany do osób, które będą pracowały z rodzinami, więc zawiera 
więcej elementów niż tylko wytyczne do pracy z rodziną w celu przekazania określonej wiedzy 
czy przećwiczenia pożądanych zachowań. W związku z tym podręcznik i warsztaty dla 
trenerów (kadry Regionalnej Akademii Rodziny) zostały wzbogacone o elementy narzędziowe 
teorii coachingu. Dają one umiejętności kontynuowania pracy z rodzinami pragnącymi 
poprawić jakość wzajemnych relacji również po zakończeniu zajęć. Pozwalają stawiać zadania 
i monitorować ich realizacji, w oparciu o wiedzę przekazaną w ramach warsztatów, natomiast 
nie służą one prowadzaniu zajęć na ten temat z rodzinami. Pozwolą również na monitorowanie 
zmian u odbiorców działań. 

Układ podręcznika. 

1. Mikrowykłady w rozdziałach od 3 do 7 przedstawiają niezbędne minimum wiedzy do 
prezentacji uczestnikom warsztatów w celu przyjrzeniu się funkcjonalnej rodzinie, 
zrozumieniu źródeł pojawiających się problemów i kierunków radzenia sobie z nimi. 

2. Scenariusze prowadzenia zajęć oparte są na mikrowykładzie. Scenariusz zajęć może 
być jeden a w niektórych przypadkach jest ich kilka, do przećwiczenia kolejno różnych 
elementów danego zagadnienia. Praca z grupą oparta jest na scenariuszach zawartych w 
rozdziałach od 3 do 7. Scenariusze proponują zajęcia w formie burzy mózgów, dyskusji 
moderowanej lub pracy warsztatowej w grupach lub parach. Forma pracy określona jest 
w każdym scenariuszu zostawiając też pewną dowolność prowadzącemu. 

3. Rozdział 8 jest rozdziałem metodologicznym wyłącznie dla trenerów i ma na celu 
wyposażenie ich w narzędzia do pracy z klientem (parą lub indywidualnie) po 
przeprowadzeniu warsztatów grupowych opartych na rozdziałach od 3 do 7 z 
ćwiczeniami, które można wpleść w miejscu wybranym przez prowadzącego. 

Scenariusze zajęć odwołują się do kilku głównych metod pracy warsztatowej, a mianowicie 
burzy mózgów, dyskusji moderowanej, tworzenia map myśli, pracy w parach lub gdy 
uważamy, że jest to lepsze z punktu widzenia procesu - w trójkach. Wybór metodologii zajęć 
grupowych, burza mózgów, dyskusja moderowana czy mapowanie myśli zostawiamy trenerom 
do wyboru. Załączamy również na końcu podręcznika symbole genogramowe do 
wykorzystania w ew. zadaniach zadawanych uczestnikom.  

Poniżej przedstawiamy dla przypomnienia ogólne zasady poszczególnych metodologii do 
których będziemy odwoływali użytkowników w scenariuszach. 
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Burza mózgów. 

Część pierwsza. Uczestnicy siadają w kręgu. Wyjaśniamy, na czym polega burza mózgów. 
Prawidłowe przeprowadzenie burzy mózgów wymaga bezwzględnego trzymania się pięciu 
zasad: 

− ocena krytyczna jakiegokolwiek pomysłu czy wypowiedzi jest niedozwolona 
podczas sesji ich gromadzenia, 

− pożądana jest swoboda wyobraźni uczestników, 
− każdy, nawet najbardziej abstrakcyjny pomysł jest przyjmowany, 
− należy dążyć, aby uczestnicy oprócz podawania własnych, rozwijali i ł ączyli 

pomysły innych uczestników, im lepsza współpraca grupy, tym większe 
prawdopodobieństwo sukcesu, 

− im więcej pomysłów, tym lepiej. 

Oprócz tego: 

− wypowiadamy się po kolei, 
− nie przerywamy sobie 

Należy określić czas, jaki przeznaczamy na artykułowanie pomysłów. Warto wybrać 
sekretarza lub prowadzący sam zapisuje odpowiedzi. Następnie prezentuje się pytania, na 
które podczas sesji uczestnicy będą odpowiadać i zapisuje się pytania na tablicy lub w 
innym widocznym dla wszystkich uczestników miejscu. Prowadzący może w tym 
momencie zainicjować ćwiczenie dla lepszego zrozumienia pytania przez uczestników np. 
ćwiczenie przeformułowania problemu (sformułowanie pytania przez każdego z 
uczestników w inny sposób bez używania słów zawartych w pytaniu, te pytania także 
zapisujemy na tablicy); ćwiczenie polegające na odwróceniu problemu (np. zamiast pytania 
jak się pogodzić, zadajemy pytanie jak się pokłócić). 

Przebieg sesji:   

1. Prowadzący prosi o zgłaszanie pomysłów. Gdy liczba chętnych do zabrania 
głosu jest duża, wówczas prowadzący zaprasza do wypowiadania się, 
przestrzegając określonej kolejności. Może zachęcać do rozwijania pomysłów, 
udzielając głosu w pierwszej kolejności tym, którzy zgłaszają „repliki”.  

2. Sekretarz zapisuje wszystkie zgłaszane pomysły na kartkach w postaci 
krótkiego zdania, nadaje im kolejny numer, aby łatwiej było się do nich 
odwoływać oraz aby było widać ile pomysłów jeszcze potrzebujemy lub aby 
można było zachęcać do zwiększonej aktywności.  

3. Sekretarz prezentuje pomysły w miejscu widocznym dla wszystkich 
uczestników, np. przyklejając je taśmą na papierze pakowym powieszonym na 
ścianie. Gdy aktywność uczestników słabnie lub gdy zbytnio eksplorują ten sam 
obszar, wówczas prowadzący stosuje dyrektywne pytania stymulujące heurezę 
(Inne zastosowania? Zaadoptować? Zmodyfikować? Powiększyć? Zmniejszyć? 
Dokonać substytucji? Przegrupować? Odwrócić? Połączyć?). Zgłaszanych 
pomysłów nie należy wiązać z osobą, która je zgłosiła, idea będąca wynikiem 
pracy grupowej jest własnością grupy.  

4. Prowadzący reaguje natychmiast, gdy uczestnicy łamią zasady pracy oraz 
eliminuje zwroty torpedujące (np. wszystko to tylko teoria..., to przecież 
sprzeczne z przepisami..., sytuacja prawna na to nie pozwala..., myślałem, że 
wymyślisz coś nowego..., taki pomysł każdy mógł wymyślić..., to się nie 
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przyjmie...) oraz autodestrukcyjne (np. wy prawdopodobnie również macie 
pomysły w tym względzie, ale..., ja nie przemyślałem tego problemu do końca, 
ale..., nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale...). Niektórzy używają pistoletu 
na wodę i oblewają osobę, która pozwoliła sobie na użycie zwrotów 
zabronionych lub zachowanie niezgodne z zasadami. 

ZAKOŃCZENIE. Gdy wyznaczony czas sesji dobiega końca, a liczba pomysłów jest 
satysfakcjonująca, prowadzący może z pomocą grupy pogrupować pomysły podobne 
poprzez zaznaczenie ich np. markerem tego samego koloru. Zamykając sesję, podsumowuje 
ocenę uzyskanych wyników i wspólnie z grupą formułuje wnioski. 

Dyskusja moderowana. 

Alternatywą dla burzy mózgów może być dyskusja moderowana. W kolejnych fazach 
dyskusji moderator ma różne zadania: 

Faza początkowa – inicjowanie dyskusji 
− Sprecyzowanie tematu 
− Zaznajomienie uczestników z metodą dyskusji i ramami czasowymi 
− Impuls do startu 

Faza rozwoju dyskusji 
− Okazywanie zainteresowania – kontakt wzrokowy, słuchanie w skupieniu 
− Dopuszczenie do swobodnej wymiany zdań 
− Pilnowanie czasu i głównego wątku 
− Jeżeli to konieczne - przeformułowanie, a także wyjaśnianie pytań i wypowiedzi 

uczestników 
− Podsumowanie kolejnych etapów dyskusji 

Faza końcowa - podsumowanie 
− Podjęcie decyzji o zakończeniu dyskusji, zasygnalizowanie końca 
− Podsumowanie w kilku zdaniach przebiegu dyskusji 
− Udzielenie informacji zwrotnej dyskutantom (nie oceniaj kolegów, oceniaj 

konkretne zachowania nie osoby, jasno oddzielaj spostrzeżenia od przypuszczeń i 
domysłów, mów o jedynie o swoich odczuciach, podkreślaj pozytywy) 

− Podziękowanie za zaangażowanie 
Techniki moderowania dyskusji: 

− Powtarzanie wypowiedzi „Jeśli dobrze zrozumiałem, mówiłeś…” – pozwala 
nawiązać kontakt z uczestnikiem, zachęca do dalszego udziału, podkreśla wagę 
słów; 

− Zaproszenie wprost „A co ty o tym myślisz?” – angażuje „milczków”; 
− Pytanie na pytanie „Dlaczego o to właśnie pytasz?” – umożliwia rozwinięcie 

wątku, zgłębienie tematu; 
− Odbicie piłeczki „A co wy o tym myślicie” – zaangażuje większa ilość osób w 

dyskusję; 
− Powtarzanie pytania – zwrócenie uwagi dyskutantów na ważne informacje i wątki. 

 Pamiętaj! 

Daj czas dyskutującym na odpowiedź. Nie spiesz się, powtórz pytanie, przeformułuj, wróć 
później do pytania, które jest dla ciebie ważne. Podkreślaj wagę każdej wypowiedzi. Notuj 
ważniejsze wnioski, żebyś mógł podsumowywać dyskusję (lub poproś o to osobę, która 
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będzie pełnić funkcję sekretarza). Podążaj za rozwojem dyskusji nawet, jeżeli pierwotnie 
zakładałeś, że potoczy się ona inaczej. 

Mapy myśli. 

Uzupełniająco lub opcjonalnie do powyższych metod lub do części pytań można 
zastosowań metodę tworzenia map myśli pozwalającą na eksplorowanie wiedzy na 
określony temat oraz pobudzenie uczestników do generowania skojarzeń związanych z 
zadanym tematem. Przygotuj karty flipcharta lub papieru pakowego i mazaki dla każdej 
grupy; karty papieru najlepiej ułożyć poziomo 

Można na przykład zadać pytanie: Jak graficznie rozrysować model funkcjonalnej 
rodziny? Polecenie początkowe będzie brzmiało: Proszę napisać na środku kartki: 
FUNKCJONALNA RODZINA (lub MODEL FUNKCJONALNEJ RODZINY).  Proszę 
teraz dookoła tego wypisać wszystkie bezpośrednie skojarzenia jakie się nasuwają w 
związku z nim. Łączymy je liniami z głównym tematem. Jeśli jakieś skojarzenie nie wiąże 
się bezpośrednio z zadanym tematem a bardziej z którymś z wypisanych skojarzeń to 
piszemy je dalej i łączymy linią z tym skojarzeniem.  

Można również poprosić o rozpoczęcie od: WSPÓŁCZESNA RODZINA lub podzielić 
na mniejsze grupy i przydzielić zadania: RODZINA ZAMKNIĘTA, RODZINA 
OTWARTA itp. 

Niech uczestnicy dopisują skojarzenia i skojarzenia do skojarzeń itd. tworząc 
rozgałęzienia rozwijające poszczególne poziomy skojarzeń wg poniższego schematu 
(oczywiście pierwsze skojarzenia, będące podtematami mogą być rozwijane we wszystkich 
kierunkach of tematu głównego. 
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Schemat tworzenia map myśli: 

 

Zaczerpnięto z http://www.mapy-mysli.com/mapy_mysli_tworzenie.html,  Marcin Kijak Business 
Education 
Bardziej szczegółowa instrukcja tworzenia map myśli w powyższym linku. 

Sesja grupowa. 

Na podsumowanie każdego warsztatu przeprowadź sesję grupową. 
Poinformuj, że teraz będzie sesja grupowa udzielania informacji zwrotnych. Na jej 
podstawie sformułujemy wnioski końcowe z tej części zajęć. Zapytaj, kto pierwszy chciałby 
się podzielić swoimi przemyśleniami lub wnioskami, co wyniósł z dotychczasowych zajęć. 
Jeśli nikt się nie zgłosi poinformuj, że w takim razie ty wybierzesz i wskaż osobę, od której 
rozpoczniesz. 

Zaproponuj na koniec, żeby grupa sformułowała wnioski podsumowujące i zapisz je na 
tablicy. 
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SCENARIUSZE ZAJĘĆ DO PRACY Z RODZINAMI 

Moduł Pierwszy jest odpowiedzią na problem: Brak wiedzy na temat modelu funkcjonowania 
zdrowej rodziny 

Cel do osiągnięcia: Dostarczenie wiedzy o modelu funkcjonowania zdrowej rodziny oraz 

przyczynach występowania kryzysów w rodzinie i wynikających z tych kryzysów dysfunkcji. 

Temat zajęć Forma zajęć  Czas 

trwania 

Pomoce 

dydaktyczne 

Model funkcjonalnej 

rodziny 

Mikrowykład 1 

Scenariusz 1. Warsztat na temat 

mocnych stron współczesnych 

rodzin i czego brakuje 

współczesnym rodzinom 

15 min 

30 min 

Projektor, 

flipchart, papier 

pakowy, mazaki 

Przyczyny i rodzaje 

kryzysów w rodzinach 

(rozumienie zjawiska 

wpływu kryzysów 

wynikających z rozwoju 

rodziny na dynamikę zmian 

w rodzinie)  

Mikrowykład 2 

Scenariusz 2. Warsztat 

rozpoznania zjawisk 

pojawiających się na kolejnych 

etapach rozwoju rodziny  

Sesja grupowa, informacje 

zwrotne 

15 min 

30 min 

 

 

 

30 min 

Projektor, 

flipchart, papier 

pakowy, mazaki 

Rodzaje dysfunkcji rodziny 

(rozumienie wpływu źle 

rozwiązanych kryzysów 

rozwojowych na zaburzenia 

funkcjonowania członków 

rodziny) 

Mikrowykład 3 

Scenariusz 3.  Warsztat 

rozpoznawania dysfunkcji  

Sesja grupowa, informacje 

zwrotne 

15 min 

30 min 

 

30 min 

Projektor, 

flipchart, papier 

pakowy, mazaki 

Cel do osiągnięcia: Uzyskanie świadomości aktualnego stanu własnej rodziny (Diagnoza pary oraz 

autodiagnoza -dla określenia, na jakim etapie rozwojowym znajduje się moja rodzina, jak wygląda 

dynamika jej rozwoju, poznanie i zrozumienie własnego udziału w toczącym się procesie rozwoju 

własnej rodziny, zasoby rodziny, słabe strony, którymi trzeba się zająć dla poprawy 

funkcjonowania itp.) 

Diagnoza pary (określenie 

stanu swojego związku 

wobec omawianego, 

Scenariusz 4. Autodiagnoza 

(określenie swojej roli w związku i 

osobistego udziału w 

40 min 

35 min 

Kwestionariusze, 

długopisy  
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modelu) mechanizmach funkcjonowania 

rodziny) 

Autodiagnoza (określenie 

swojej roli w związku i 

osobistego udziały w 

mechanizmach 

funkcjonowania rodziny 

przystosowawczych i 

nieprzystosowawczych) 

Scenariusz 5. Praca w parach nad 

diagnozą związku w oparciu o 

wypełnione kwestionariusze  

Sesja grupowa, informacje 

zwrotne 

30 min 

 

30 min 

Kwestionariusze 

Metoda kartki i 

ołówka 

Podsumowanie zajęć Dyskusja na forum grupy, i sesja 

informacji zwrotnych - czego się 

nauczyliśmy w module I 

30 min  

 

Moduł Drugi jest odpowiedzią na problem: Brak umiejętności komunikacji na poziomie 
werbalnym i niewerbalnym 

Cel do osiągnięcia: Nabycie wiedzy o procesie komunikowania się 

Temat zajęć Forma zajęć  Czas 

trwania 

Pomoce 

dydaktyczne 

Teoria komunikacji 

 

Mikrowykład 4 

Scenariusz 6. Znaczenie 

komunikacji dla budowania 

zdrowej i funkcjonalnej rodziny 

15 min 

30 min 

Projektor, 

flipchart,  

Komunikacja werbalna i 

niewerbalna, mowa ciała 

 

Mikrowykład 5 

Scenariusz 7. Ćwiczenie w 

trójkach z uwzględnieniem 

werbalnej i niewerbalnej 

komunikacji  

Sesja grupowa, informacje 

zwrotne 

15 min 

30 min 

 

 

30 min 

Projektor, 

flipchart,   

Cel do osiągnięcia: Nabycie praktycznych umiejętności prawidłowej komunikacji 

Techniki prawidłowej 

komunikacji (parafraza, 

słuchanie ze zrozumienie 

itp.) 

Mikrowykład 6 

Scenariusz 8. Ćwiczenie technik 

prawidłowej komunikacji – 

zastosowanie parafrazy i 

15 min 

35 min 

 

Projektor, 

flipchart, papier 

pakowy, kartka 

długopis, mazaki 
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słuchania ze zrozumieniem  

Sesja grupowa, informacje 

zwrotne 

30 min 

Techniki prawidłowej 

komunikacji (pomaganie i 

akceptacja, pomocne 

sposoby słuchania ze 

zrozumieniem itp.) 

Mikrowykład 7 

Scenariusz 9. Ćwiczenie technik 

prawidłowej komunikacji  

Sesja grupowa, informacje 

zwrotne 

15 min 

35 min 

 

30 min 

Kwestionariusze 

Metoda kartki i 

ołówka 

Techniki prawidłowej 

komunikacji (rola akceptacji 

siebie i partnera w obszarze 

mocnych i słabych stron) 

Mikrowykład 8 

Scenariusz 10. Ćwiczenie nad 

sformułowaniem trafnej 

odpowiedzi rozumiejącej, 

ćwiczeniem sposobów słuchania i 

odpowiadania. 

Sesja grupowa, informacje 

zwrotne 

15 min 

35 min 

 

 

 

30 min 

Kwestionariusze 

Metoda kartki i 

ołówka 

Podsumowanie zajęć Dyskusja na forum grupy, i sesja 

informacji zwrotnych - czego się 

nauczyliśmy w module II 

30 min  

 

Moduł trzeci jest odpowiedzią na problem: Brak wiedzy o naturze emocji i umiejętności 
wyrażania uczuć w sposób bezpieczny 

Cel do osiągnięcia: Nabycie wiedzy o naturze, rodzajach i funkcjach emocji, wyrażaniu uczyć oraz 

zagrożeniach wynikających z odcięcia od własnych uczuć i/lub niskiego poziomu kontroli 

emocjonalnej (skłonności do zachowań agresywnych, przemocowych). 

Temat zajęć Forma zajęć  Czas 

trwania 

Pomoce 

dydaktyczne 

Sfera uczuć jako podstawa 

psychologicznej wymiany 

między ludźmi 

Mikrowykład 9 

Scenariusz 11. Ćwiczenie nad 

uzyskaniem wglądu we własne 

potrzeby emocjonalne  

Sesja grupowa, informacje zwrotne 

15 min 

30 min 

 

30 min 

Projektor, 

flipchart, papier 

pakowy, mazaki 
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Zagrożenia dla relacji 

między ludźmi wynikające z 

odcięcia od własnych 

uczuć, braku wglądu w 

sferę uczuć i/lub niskiego 

poziomu kontroli 

emocjonalnej 

Mikrowykład 10 

Scenariusz 12. Znaczenie i rola 

zaburzeń w odczuwaniu emocji dla 

kształtowania relacji i generowania 

problemów 

15 min 

30 min 

 

 

Projektor, 

flipchart,  

Cel do osiągnięcia: Trening radzenia sobie z uczuciami w sytuacjach trudnych; elementy treningu 

asertywności, nauczenie się bezpiecznego, konstruktywnego wyrażania uczuć. 

Sztuka brania 

odpowiedzialności za 

własne uczucia 

Mikrowykład 11 

Scenariusz 13. Ćwiczenie nad 

uzyskaniem wglądu we własne 

potrzeby emocjonalne  

Sesja grupowa, informacje zwrotne 

15 min 

30 min 

 

30 min 

Projektor, 

flipchart, papier 

pakowy, mazaki 

Elementy treningu 

asertywności (radzenie sobie z 

krytyką, reagowanie na 

różnego rodzaju krytyki) 

Scenariusz 14. Ćwiczenie z 

wyrażania uczuć pozytywnych  

Sesja grupowa, informacje zwrotne 

45 min 

 

30 min 

Kwestionariusze 

Metoda kartki i 

ołówka 

Nauczenie się bezpiecznego, 

konstruktywnego wyrażania 

uczuć 

Scenariusz 15.  Praca indywidualna 

i w podgrupach nad asertywnymi 

komunikatami, radzeniem sobie w 

sytuacjach trudnych związanych z 

odmawianiem, reagowaniem na 

krytykę  

Sesja grupowa, informacje zwrotne 

30 min 

 

 

 

30 min 

flipchart, papier 

pakowy, mazaki, 

kartki, ołówki 

Podsumowanie zajęć Dyskusja na forum grupy i sesja 

informacji zwrotnych - czego się 

nauczyliśmy w module III 

30 min  

 

Moduł czwarty jest odpowiedzią na problem: Ignorowanie znaczenia różnic środowiskowych, 
kulturowych i wzorców zarówno pozytywnych, korzystnych jak i negatywnych, 
destrukcyjnych (przekonanie pod spodem: „ja go/ją zmienię”). 

Cel do osiągnięcia: Nabycie wiedzy na temat wpływu przekonań i oczekiwań w rzeczywistości 

społecznej, wiedza o schematach poznawczych, teoria dysonansu poznawczego, postrzeganie 

sytuacji problemowej przez pryzmat własnego spostrzegania, nadawanie jej własnych znaczeń i 
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interpretacji  (wynikających z osobistych doświadczeń) 

Temat zajęć Forma zajęć  Czas 

trwania 

Pomoce 

dydaktyczne 

Przekonania i oczekiwania 

w rzeczywistości społecznej 

Mikrowykład 12 

Scenariusz 16. W jaki sposób 

przekonania i oczekiwania, 

wywodzące się z rodziny 

generatywnej, mogą wpływać na 

kształtowanie związku 

15 min 

30 min 

Projektor, 

flipchart,  

Wiedza o schematach 

poznawczych, teoria 

dysonansu poznawczego 

Mikrowykład 13 

Scenariusz 17.  Praca nad 

rozpoznaniem zjawisk 

pojawiających się na kolejnych 

etapach rozwoju rodziny a 

wynikających ze schematów 

poznawczych 

15 min 

30 min 

 

 

 

Projektor, 

flipchart, papier 

pakowy, mazaki, 

kartki, ołówki 

Postrzeganie sytuacji 

problemowej przez 

pryzmat własnego 

spostrzegania, nadawanie 

jej własnych znaczeń i 

interpretacji  (wynikających 

z osobistych doświadczeń) 

Mikrowykład 14 

Scenariusz 18. Praca nad 

dostrzeżeniem nadawania 

własnych znaczeń i interpretacji 

sytuacji problemowej  

Sesja grupowa, informacje zwrotne 

15 min 

30 min 

 

 

15 min 

Projektor, 

flipchart, papier 

pakowy, mazaki, 

kartki, ołówki 

Podsumowanie zajęć Dyskusja na forum grupy, i sesja 

informacji zwrotnych - czego się 

nauczyliśmy 

30 min  

Cel do osiągnięcia: Nabycie umiejętności rozpoznawania wpływu własnych mechanizmów 

myślenia, odczuwania i zachowania na funkcjonowanie w rodzinie 

Warsztat akceptacji samego 

siebie i innych we 

wzajemnych relacjach 

(partnerzy, dziecko wobec 

kryzysu, relacje z 

rodzicami/krewnymi, 

Scenariusz 19 Warsztat akceptacji 

samego siebie i innych we 

wzajemnych relacjach  

Sesja grupowa, informacje zwrotne 

60 min 

 

 

30 min 

Flipchart  
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rodziny patchworkow) 

Metody konstruktywnej 

konfrontacji (sztuka 

akceptowania różnic) 

Scenariusz 20 Metody 

konstruktywnej konfrontacji 

(sztuka akceptowania różnic) 

Sesja grupowa, informacje zwrotne 

30 min 

 

30 min 

Flipchart 

Rola grup 

samopomocowych w 

modelowaniu umiejętności 

interpersonalnych w 

obszarze celu 

Scenariusz 21 Rola grup 

samopomocowych w modelowaniu 

umiejętności interpersonalnych w 

obszarze celu - Burza mózgów i 

dyskusja grupowa 

30 min Flipchart 

Podsumowanie zajęć Dyskusja na forum grupy, i sesja 

informacji zwrotnych - czego się 

nauczyliśmy w module IV 

30 min  

 

Moduł piąty jest odpowiedzią na problem: Brak wiedzy o znaczeniu i funkcji konfliktów i 
umiejętności ich rozwiązywania 

Cel do osiągnięcia: Nabycie wiedzy na temat teorii konfliktu 

Temat zajęć Forma zajęć  Czas 

trwania 

Pomoce 

dydaktyczne 

Teoria konfliktu a model 

funkcjonowania rodziny 

(koło konfliktu, źródła 

konfliktów, rodzaje 

konfliktu) 

Mikrowykład 15  

Scenariusza 22 Warsztat pracy 

grupowej nad cyklem i kołem 

konfliktu 

Cykl konfliktu - praca z planszą  w 

grupie 

15 min 

30 min 

 

 

30 min 

Projektor, 

flipchart, papier 

pakowy, mazaki 

Pozytywne strony konfliktu 

 

Scenariusz 23 Praca w parach nad 

reakcją na sytuacje konfliktowe  

Scenariusz 24 Warsztat pracy 

grupowej nad pozytywnymi 

stronami konfliktu, praca z planszą 

Sesja grupowa, informacje zwrotne 

30 min 

 

 

30 min 

 
 

 

30 min 

Projektor, 

flipchart, papier 

pakowy, mazaki 

Cel do osiągnięcia: Nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z konfliktami (techniki 
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mediacji i negocjacji) 

Sposoby zapobiegania 

eskalacji konfliktu w 

rodzinie 

Mikrowykład 16 

Scenariusz 25 Praca nad 

rozpoznawaniem potrzeb własnych 

i współmałżonka/partnera  

Sesja grupowa, informacje zwrotne 

15 min 

30 min 

 

30 min 

Projektor, 

flipchart, papier 

pakowy, mazaki 

Techniki mediacji i 

negocjacji 

Scenariusz 26 Praca w podgrupach 

nad diagnozowaniem sytuacji 

konfliktowej i rodzajów konfliktów 

w różnych konfiguracjach 

rodzinnych  

Sesja grupowa, informacje zwrotne 

60 min 

 

 

 

 
 

30 min 

Flipchart, kartki, 

mazaki, nożyczki 

Podsumowanie zajęć Dyskusja na forum grupy, i sesja 

informacji zwrotnych - czego się 

nauczyliśmy w module V 

30 min  

 

Proponowany program warsztatowo-terapeutyczny adresowany do 
małżeństw/partnerstw w kryzysie wydaje się być wystarczający dla zdobycia podstawowej 
wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z sytuacją kryzysową a także 
zapobieganiu powstawania takich sytuacji w przyszłości. Sama wiedza teoretyczna może 
pobudzić do refleksji, ale nie zawsze jest wystarczająca do zamiany, zwłaszcza wtedy, gdy 
dotyczy utrwalonych schematów poznawczych. Dlatego po zakończeniu warsztatów 
zaplanowana jest praca indywidualna w oparciu o narzędzia coachingowe w sytuacjach, gdy 
trener uzna to za konieczne. 

Sesje coachingowe pozwolą na indywidualne zmierzenie się z obszarami trudnymi oraz 
motywowanie małżonków/partnerów do wdrażania zmian w poznanych obszarach 
(przynajmniej po dwie sesje coachingowe na parę). 

Jednocześnie coaching wzmocni podejście zadaniowe małżeństwa/patnerstwa do 
kryzysu, który pojawił się w ich życiu i pozwoli na dalsze rozwiązywanie powstających 
problemów i utrwalania pozytywnych efektów zmian.   
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Rozdział 3.  

TEORETYCZNE PODSTAWY 
MODELU FUNKCJONALNEJ 

RODZINY ORAZ DYSFUNKCJE  
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Mikrowykład 1 do Scenariusza 1 Teoretyczne podstawy 
modelu funkcjonalnej rodziny 
 

DEFINICJE RODZINY. 

Istnieje obecnie wiele definicji rodziny, których autorzy wychodzą z trochę 
odmiennych punktów widzenia. Według wielu badaczy opisujących rodziny funkcjonalne, 
pojęcie rodziny można wywieźć zarówno z teorii małych grup jak i podejścia systemowego.  

  Według pierwszego podejścia reprezentowanego przez socjologa rodziny Zbigniewa 
Tyszkę „RODZINĄ nazywamy podstawową, pierwotną małą grupę społeczną składającą 
się z rodziców, ich dzieci (także adoptowanych) i krewnych. Rodziców łączy więź 
małżeńska, rodziców z dziećmi więź rodzicielska”6. 

J. Brągiel7 zwraca uwagę na tzw. trzon rodziny, którego podstawą jest małżeństwo, 
czyli legalny, względnie trwały związek kobiety i mężczyzny, powołany w celu wspólnego 
życia, współpracy dla dobra rodziny, głównie wychowania dzieci i wzajemnej pomocy. Więź 
rodzinna, podobnie jak więź społeczna pojawia się w dwóch odrębnych płaszczyznach 
subiektywnej i obiektywnej. Płaszczyznę subiektywną stanowi świadomość łączności z innymi 
osobami w rodzinie oraz poczucie przynależności do rodziny, jako odrębnej grupy społecznej.  
Płaszczyznę obiektywną, stanowią zewnętrzne czynniki wpływające na rodzinę, takie jak 
uwarunkowania prawne, obyczajowe, religijne, społeczne i gospodarcze8.   

Na użytek naszego programu precyzujemy definicję rodziny, jako grupy osób 
tworzących system (któremu początek daje związek dwojga ludzi tworzących 
małżeństwo/partnerstwo i dalej jest ono głównym elementem rodziny). Osoby te wchodzą 
ze sobą we wzajemne zależności, w oparciu o jedyną w swoim rodzaju płaszczyznę, na 
której możliwe jest zaspokojenie potrzeb wszystkich członków rodziny (w ujęciu Maslowa 
są to zarówno potrzeby podstawowe: fizyczne, i bytowe jak i emocjonalne: bezpieczeństwa, 
przynależności, miłości a także wyższe: szacunku i uznania, samorealizacji). W obszarze 
tworzonych przez rodzinę oddziaływań, sprzężeń zwrotnych realizują się potrzeby 
niezbędne do funkcjonowania każdej jednostki.   

Pierwsza zasada systemów odnosi się do tego, że stanowią one całość. Rodzina nie jest 
więc zbiorem części (jednostek, osób) ale jest rezultatem istniejących w niej jako systemie 
interakcji  tych osób. Drugą zasadą a jednocześnie charakterystyczną cechą, są wzajemne 
relacje, czyli powiązania pomiędzy osobami mającymi utrwalone wzorce funkcjonowania 
całego systemu rodzinnego. Podzielenie elementów tego systemu nie wpływa na wzorce 
funkcjonowania, gdyż są one utrwalone w jednostce ukształtowanej przez ten system. 

                                                           
6 Socjologia rodziny. Zbigniew Tyszka. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1979 
7 Więzi społeczne w rodzinie. Józefa Bragiel. (w) S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke Pedagogika rodziny. 
Wydawnictwo Adam Marszałek 2009.  
8 Szerszy komentarz patrz rozdział 1, str.6 
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Dynamikę tych powiązań znakomicie oddaje zjawisko hologramu (jeżeli przetniemy hologram 
każda jego część będzie zawierała obraz całości9). 

U podstawy tego systemu leżą relacje pomiędzy partnerami tworzącymi związek.  
Więzi (ich siła czy słabość) będą odgrywały znaczącą rolę w rozwoju związku a także określą 
role przyjmowane przez członków rodziny, także w późniejszej fazie jej rozwoju, kiedy już 
zostanie rozszerzona o potomków. Z kolei dzieci tak ukształtowane będą przenosiły te wzorce 
do swoich rodzin i albo znajdą akceptację albo dojdzie do starcia różnych systemów. 

Systemy rodzinne można scharakteryzować, jako całkowicie zamknięte albo otwarte, 
bardzo elastyczne. W zamkniętym systemie zarówno struktura związku jak i wzajemne 
kontakty są oparte na sztywnych schematach a procesy tworzenia się wzorów zachowań są 
wciąż takie same. Taki system może stwarzać poczucie bezpieczeństwa i oparcia dla członów 
rodziny, gdyż wszyscy znają schematy postępowania i wiedzą, czego można się spodziewać po 
innych. W otwartych systemach rodzinnych role są płynne i zmieniające się, dostosowujące się 
do zmiennych okoliczności i potrzeb. Wraz z usztywnianiem się ról systemy rodzinne stają się 
coraz bardziej zamknięte i niemalże zastygają w stanie, który przypomina rodzaj zamrożenia, 
co powoduje, że członkowie takiej rodziny z trudem dostosowują się do zmieniających się 
okoliczności, gdyż nie potrafią przełamać utrwalonych schematów. Stąd warunki zewnętrzne 
mogą generować w takiej rodzinie kryzys z uwagi na trudności przystosowawcze.  

Przyjęcie określonego systemu ma wpływ nie tylko na małżonków/partnerów,  ale 
również na dzieci a nawet kolejne pokolenia (patrz wyżej, zasada hologramu), gdyż jedną z 
podstawowych ról rodziców jest modelowanie. Zdrowe małżeństwo/związek decyduje o 
zdrowej rodzinie. Rodzice pokazują: jak być mężczyzną i kobietą, jak być mężem i żoną, 
ojcem i matką, jak trwać w intymnym związku, funkcjonować jako istota ludzka, jak zakreślać 
zdrowe granice między sobą a światem. Rodzice grają też rolę życzliwych nauczycieli 
wytyczając dzieciom kierunki, ofiarowując swój czas i zaangażowanie. W zdrowym systemie 
rodzinnym istnieją zdrowe role. To modelowanie przenosimy do swoich związków i tu 
czasami może dochodzić do ścierania się różnych systemów (zamkniętych lub otwartych), co 
przy braku elastyczności, właściwej komunikacji, wrażliwości na drugą osobę może być 
źródłem nieustających konfliktów. 

Zdrowo funkcjonująca para, jak pisze Bredshaw10, decyduje się powierzyć się sobie 
wzajemnie. Jest to ważne stwierdzenie, ponieważ nie chodzi tu o sentymentalne uczucie. To 
poważna decyzja o wzajemnym wyborze i pozostawaniu ze sobą bez względu na okoliczności. 
Oznacza to lojalność i budowane na niej zaufanie. Na tym właśnie, wg. tego autora, polega 
bezwarunkowa miłość. Równocześnie zdrowo funkcjonująca relacja opiera się na równości 
praw i obowiązków oraz równym znaczeniu wykonywanych zadań. W zdrowo 
funkcjonującym małżeństwie partnerzy wiedzą, że każdy sam jest odpowiedzialny za swoje 
działania i za swoje szczęście, ale również za szczęście wspólne.  

W zdrowym systemie rodzinnym istnieją zdrowe role (męża, żony, dziecka) 
kształtujące elastyczne postawy wobec pojawiających się problemów i wyzwań a jednocześnie 
ułatwiające wypełnianie właściwych funkcji rodziny. W rozdziale 1 omówione zostały te 
funkcje w różnych ujęciach11. 

Wymienione systematyki, definiowane są nieco różnymi pojęciami, jednak starają się 
ująć jak najszerzej główne funkcje rodziny, aczkolwiek systematyka Tyszki12 wydaje się 

                                                           
9 Zrozumieć rodzinę. John Bradshaw. Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości. Warszawa 1994 
10 jw 
11 Patrz rozdział 1, str.6 
12 Socjologia rodziny. Zbigniew Tyszka. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1979 
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bardziej współczesna. Analiza funkcji rodziny jest o tyle użyteczna w naszym programie 
wspierania rodziny, że wiele napięć i trudnych sytuacji pojawia się w rodzinie w wyniku nie 
podejmowania lub rezygnacji z działań w obrębie którejś z funkcji. 

Właściwie, to zaburzenie realizacji którejś z tych funkcji prowadzi do kryzysów. 
Ponieważ ludzie wchodzą do małżeństwa z różnych systemów, potrzebna jest małżonkom 
wiedza na temat tych funkcji, żeby mogli dostrzec, których nie spełnia ich rodzina a tym 
samym, które ich potrzeby nie są zaspokajane powodując wzrost frustracji. Z kolei 
zrozumienie systemu rodzinnego, którego wzorce się niesie może stanowić dobry początek do 
przemyśleń na temat usprawnienia funkcjonowania własnej rodziny. 

Wypełnianie funkcji rodziny powinno odbywać się zgodnie z określonymi regułami czy 
też zasadami. Określają one, w jaki sposób funkcjonuje zarówno rodzina, jako całość jak i 
poszczególni jej członkowie przede wszystkim w stosunku do siebie. Dlatego należy przyjrzeć 
się własnej rodzinie z punktu widzenia takich funkcjonalnych zasad. Zasady te sformułował 
John Bradshaw w książce „Zrozumieć rodzinę” 13 jako następujący zbiór reguł: 

1. Problemy są zauważane i rozwiązywane 

2. Promowanych jest pięć wolności. Wszyscy członkowie rodziny mogą wyrażać 
swoje spostrzeżenia, uczucia, myśli, pragnienia i fantazje 

3. Wszystkie relacje są oparte na dialogu i równości. Każdy członek rodziny jest 
tak samo ceniony jako osoba 

4. Komunikacja jest bezpośrednia, adekwatna i oparta na konkretnych, 
obserwowalnych faktach 

5. Członkowie rodziny mogą zaspokajać swoje potrzeby 

6. Członkowie rodziny mogą być indywidualnościami 

7. Rodzice robią to, co mówią, że zrobią. Dbają o samodyscyplinę 

8. Role w rodzinie są wybierane i zmieniające się 

9. Atmosfera jest radosna i pełna spontaniczności 

10. Zasady wymagają uzasadnienia  

11. Naruszenie wartości drugiej osoby budzi poczucie winy 

12. Błędy są wybaczane i postrzegane, jako okazje do uczenia się 

13. System rodzinny służy jednostkom 

14. Rodzice są w kontakcie ze zdrowym uczuciem wstydu 

Można w oparciu o nie przeprowadzić autodiagnozę własnego związku, zastanawiając się nad 
odpowiedziami: Tak, Nie, Nie wiem. Większość powyższych zasad bardziej charakteryzuje 
funkcjonowanie otwartego, czyli bardziej elastycznego systemu rodzinnego. 

 

 

 

                                                           
13 Zrozumieć rodzinę. John Bradshaw. Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości. Warszawa 1994 
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Scenariusz 1. Warsztat na temat mocnych stron współczesnych 
rodzin i czego brakuje współczesnym rodzinom. 
 

CEL: Dostarczenie wiedzy o modelu funkcjonowania zdrowej rodziny (mikrowykład) i 
skonfrontowanie z opiniami uczestników oraz ich wizją funkcjonowania współczesnej 
rodziny (elementy diagnostyczne). 

Warsztat będzie prowadzony metodą burzy mózgów lub dyskusji moderowanej do wyboru.   

Pytania do dyskusji: 

− Jak postrzegamy współczesną rodzinę? 
− Co sądzicie o systemach rodzinnych zamkniętych i otwartych? 
− Jakie widzicie zalety systemu zamkniętego a jakie otwartego? 
− Który system lepiej sprawdzi się w obecnych warunkach społecznych? 
− Jakie cechy kształtuje system zamknięty? 
− Jakie cechy potrzebne są do dobrego funkcjonowania systemu otwartego? 
− Które z funkcji rodziny uwa żasz za najistotniejsze? (jeszcze raz przypomnij 

funkcje rodziny) 
− Jakie potrzeby zaspokajają poszczególne funkcje rodziny? 
− Które funkcje, jeśli nie są realizowane, rodzą najwięcej frustracji? 
− Czego brakuje współczesnym rodzinom? 

 
 
 
Potrzebne materiały: 
Flipchart, kartki papieru pakowego, małe kartki samoprzylepne lub kartki trenerskie (1/3 kartki 
A4), mazaki po jednym na grupę, taśma samoprzylepna (malarska) 
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Mikrowykład 2 do Scenariusza 2 Teoretyczne podstawy 
pojawiania się kryzysów w rodzinie 

 

Etapy rozwoju rodziny. 

Rodzina nie jest układem statycznym. Zmienia się w czasie i przestrzeni, przez co jest 
naturalnie dynamiczna. Dynamiczna zmienność jest między innymi efektem rozwoju. 
Rodzina musi się zmieniać dążąc do dojrzałości. Osiągane to jest jednak etapami – 
okresy powolnego dojrzewania do zmiany przeplatają się z okresami dynamicznych 
przemian. Prawdopodobne stąd wyrosło przekonanie, że po 5-7, 9 i czasami nawet po 
20 latach następują poważne kryzysy często prowadzące do rozwodów. Tymczasem tak 
naprawdę są to okresy, które możemy nazwać kamieniami milowymi w rozwoju 
związku i dostrzeżenie ich wartości wcale nie musi prowadzić do rozwodu, ale właśnie 
do umocnienia związku i nadania mu kierunku na kolejne lata. 

W każdym związku można wyróżnić następujące etapy: 

− Etap I  (powstawania związku) –dotyczy okresu tworzenia się związku, 
narzeczeństwa lub wczesnego małżeństwa/partnerstwa, kiedy ludzie decydują 
się być razem, poznają się, wypracowują zasady/reguły wspólnego życia. Okres 
ten najczęściej kończy się, gdy pojawiają się dzieci.  

− Etap II  (wczesnego rodzicielstwa) – para reorganizuje zasady współżycia, gdyż 
pojawia się dziecko/dzieci wymagające poświecenia czasu i uwagi, czemu może 
towarzyszyć powstawanie deficytów u partnerów. Na tym etapie pojawia się 
dużo satysfakcji z pełnienia ról rodzicielskich, rozwijają się nowe emocje 
ukierunkowane nie tylko na partnera, ale również na dzieci. Może zostać 
zaburzona wypracowana na poprzednim etapie homeostaza związku. 

− Etap III  (dojrzewania i dorastania dzieci) –rodzice poświęcają już mniej czasu 
na opiekę i pielęgnację dzieci, zyskują więc więcej czasu i są często na etapie 
dynamicznego rozwoju zawodowego. Następuje zmiana reguł i poszerzanie 
granic aktywności, która czasami przenosi się bardziej na zewnątrz związku. 

− Etap IV  (dojrzałego małżeństwa) – po opuszczeniu domu przez dzieci 
małżonkowie kolejny raz muszą przeformułować swoje relacje wchodząc w 
„dorosłość” związku. Małżonkowie znowu mogą stać się „parą” prowadząc 
wspólne, satysfakcjonujące życie. 

Źródła kryzysów w rodzinie. 

− Etap I. Na pierwszym etapie pojawiają się trudności związane ze różnicami 
osobowości oraz wzorców wyniesionych z rodzin generatywnych.  Ludzie 
dopiero dostrzegają, że muszą wziąć odpowiedzialność za swój związek, ale, 
„nieodpępnienie”, czyli nieuświadomione tkwienie w rodzinie pochodzenia i jej 
wzorcach sprawia, że więzi z rodzicami często jeszcze przeważają nad siłą 
własnego związku. Jest to jedno z pierwszych źródeł kryzysu. Kolejne może 
wynikać z niezrozumienia zmiany wynikającej z wyjścia z roli społecznej 
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dziecka i wejścia w rolę małżonka/ki, co wiąże się z wzięciem 
odpowiedzialności za związek a także obowiązkami.  

− Trzecim źródłem kryzysu jest przenoszenie do własnego związku 
dysfunkcjonalnego modelu wyniesionego z rodziny generatywnej. Życie w 
rodzinie dysfunkcjonalnej wiązało się z doświadczaniem różnych deficytów 
(opieki, troski, bliskości lub też autonomii, samodzielności) a czasami wręcz 
doświadczania przeżyć wynikających z patologicznych mechanizmów życia w 
rodzinie, czy takich zjawisk jak przemoc w różnych formach, alkoholizm itp. 

− Etap II. Na tym etapie źródłem kryzysu staje się poczucie „opuszczenia” na 
rzecz dziecka doświadczane przez młodego współmałżonka i wynikającej z tego 
zazdrości. Związek może doświadczać braku intymności między partnerami 
wynikającej z koncentracji na zaspokajaniu potrzeb dziecka, ale też wynikającej 
z przemęczenia. Młoda matka może odczuwać spadek własnej atrakcyjności w 
oczach partnera. Jeśli związek nie wypracował skutecznego systemu 
komunikacji, niezaspokojone potrzeby mogą zwiększać poziom frustracji a 
napięcie z tego wynikające pomiędzy małżonkami jest prostą drogą do 
konfliktu.  Brak komunikacji w zakresie własnych potrzeb stanowi konieczny 
obszar pracy nad związkiem a nauczenie się zasad zdrowego komunikowania w 
obszarze uczuć i szczerej wymiany myśli stanowi drogę wyjścia z kryzysu. 

− Etap III.   Źródłem kryzysu może stać się zwiększona aktywność małżonków na 
zewnątrz związana z pracą zawodową lub intensywniejszymi kontaktami 
towarzyskimi, zwłaszcza gdy są one realizowane osobno. Dosyć często kobiety, 
które zrezygnowały z własnej kariery na rzecz partnera i wychowywania dzieci 
czują się poszkodowane, gdyż mężowie realizowali i dalej realizują aspiracje 
zawodowe a one dopiero teraz zyskują możliwość zwiększenia swojej 
aktywności zawodowej. W tym okresie mogą pogłębiać się różnice pomiędzy 
partnerami wynikające z innych obszarów aktywności zawodowej a czasami 
również towarzyskiej. Więzi się osłabiają a Małżonkowie spędzają ze sobą 
coraz mniej czasu, co leży u podłoża mechanizmu osłabiania więzi. Poświęcanie 
sobie mniejszej ilości czasu stwarza u partnerów deficyt uczuć z czasem coraz 
bardziej się pogłębiający, stanowiący źródło frustracji. Jeżeli dotychczas 
brakowało wymiany myśli i poświęcania sobie czasu, więzi mogą osłabnąć i w 
to miejsce pojawić się zainteresowanie współpracownikami zarówno na polu 
towarzyskim jak i seksualnym. 

Innym źródłem konfliktów mogą być kłopoty z dziećmi, zwłaszcza wtedy, gdy 
małżonkowie nie poświęcili wcześniej wystarczającej ilości czasu na ich 
wychowywanie, zdając się na instytucje publiczne a teraz szukają winnych 
zamiast wspierać się w rozwiązywaniu problemów. 

Podsumowując, trzeba podkreślić, że na tym etapie, jak i na pozostałych 
źródłem kryzysu jest niezaspokojenie potrzeb. 

− Etap IV.   Na tym etapie, gdy dzieci często wychodzą już z domu wchodząc w 
okres dorosłego życia, czy też wyjeżdżając na studia, by już poza domem, po 
zakończonej edukacji, prowadzić samodzielne życie czasami pojawia się 
syndrom „opuszczonego gniazda”. Na tym etapie małżonkowie „pójdą” w 
pozytywną stronę, gdy wykorzystają zbudowane dotychczas zasoby związku tj. 
bliskość i przyjaźń, dobre porozumienie, obszary wspólnych zainteresowań, 
pasji. 
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Jeśli natomiast życie partnerów związku koncentrowało się wokół zaspokajania 
potrzeb dzieci, staną w obliczu pustki wynikającej z braku więzi pomiędzy sobą. 
Nierzadko dochodzą do wniosku, że nie mają o czym rozmawiać, że nie 
podzielają swoich zainteresowań, pasji. Ich życie może pójść odrębnymi 
ścieżkami gdzie być może spotkają inne osoby bardziej „atrakcyjne” 
intelektualnie, towarzysko. 

Na etapie IV jak i na każdym z poprzednich może dojść do wycofania resztek 
zaangażowania emocjonalnego. Wobec zjawiska indywidualizacji, coraz 
powszechniejszego dążenia do samorealizacji, strony związku uznają, ze nic już 
ich nie łączy a wszystko dzieli. W tym okresie późnej dojrzałości w obu 
stronach rodzi się pragnienie spotkania kogoś kto zaspokoi potrzeby 
emocjonalne, pozwoli doświadczyć ponownie fascynacji lub stania się jej 
obiektem. Z dużą pewnością można stwierdzić, że w tym okresie życia 
małżonkowie, partnerzy przechodzą test na siłę łączących ich więzi. Testowane 
są tu też istniejące dotychczas w ich związku wartości.   

Fazy rozwoju kryzysu 

− Wczesna faza kryzysu. Każdy kryzys potrzebuje czasu na rozwinięcie się. W 
pierwszej fazie pojawiają się uczucia negatywne, wynikające z 
niezaspokojonych potrzeb. Zazwyczaj początkowo strony bagatelizują problem, 
przy czy jedna przyjmuje strategię usprawiedliwiania i tłumaczenia partnera, a 
jednocześnie druga strona nie zauważa lub nie chce zauważyć uczuć partnera. 
Pojawiają się trudności we wzajemnej komunikacji, braku otwartej 
komunikacji, dzielenia się trudnymi uczuciami, trudności w wyrażaniu 
oczekiwań, frustracji z powodu niespełnionych oczekiwań. Jedno dąży do 
konfrontacji z problemem a drugie unikania konfrontacji.  

Kryzys może zostać zażegnany, kiedy małżonkowie spotkają się w obszarze 
nazwania problemu i zdecydują się na zajęcie się problemem. Kiedy uda się 
małżonkom niejako usiąść na krześle partnera, uda się zrozumieć potrzeby i 
frustracje drugiej strony. Jeśli problem zostanie rozmyty a nierozwiązany oraz 
celem działania będzie samouspokojenie, to konflikt przejdzie w drugą fazę. 

− Druga faza charakteryzuje się „okopaniem” stron przy swoich racjach i 
racjonalizacjach. Partnerzy pozostają jeszcze razem, ale poziom frustracji 
oddala ich coraz bardziej. Im trudniej w domu, tym częściej szuka się 
aktywności poza domem, co pogłębia oddalenie i poziom frustracji. Rosną 
negatywne emocje powodujące coraz gwałtowniejsze kłótnie. Gdy frustracja 
stanie się silniejsza niż system wartości i normy społeczne najczęściej jedno z 
małżonków lub obydwoje podejmują decyzję o rozwodzie. 

 

             Informacje zawarte powyżej mają nam posłużyć do diagnozy sytuacji osób 
przeżywających jakieś trudności w związku. Mogą stanowić wyjście do procesu uzyskania 
wglądu w przyczyny pojawiających się trudności w obszarze rodzinnym dla osób, które 
zgłosiły się po pomoc i zechcą podjąć wysiłek, ukierunkowany na zmianę zachowań, które im 
przeszkadzają, czy sposobu myślenia, który generuje trudności emocjonalne i odpowiada za 
funkcjonowanie skutkujące brakiem satysfakcji życiowej. 
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Scenariusz 2. Warsztat rozpoznania zjawisk pojawiających się na 
kolejnych etapach rozwoju rodziny. 
 

CEL: Dostarczenie wiedzy na temat teoretycznych podstaw pojawiania się kryzysów w 
rodzinie (mikrowykład) i skonfrontowanie z wiedzą, opiniami uczestników oraz 
doświadczeniami (elementy diagnostyczne). 

Warsztat będzie prowadzony metodą burzy mózgów. Można również skorzystać z innych 
narzędzi, takich jak dyskusja moderowana lub praca metodą mapy myśli.  

Zasady prowadzenia pracy tymi metodami znajdują się w Scenariuszu 1.  
Pytania do dyskusji (do wyboru w zależności od potrzeb grupy): 

− Który z etapów rozwoju rodziny wydaje się najtrudniejszy? 
− Jakie zjawiska występujące na poszczególnych etapach rozwoju mogą przysparzać 

najwięcej problemów? 
− Jak byśmy zdiagnozowali nieodpępnienie od rodziny generatywnej? 
− Jakie negatywne wzorce mogą być przenoszone do własnych rodzin? 
− Jakie konsekwencje dla funkcjonowania może mieć pojawienie się dziecka? 

(pamiętajmy o „plusach dodatnich i ujemnych”) 
− Jakie deficyty potrzeb mogą pojawić się na trzecim etapie?  
− Dzieci odchodzą, jak żyć dalej w przyjaźni i miłości? 
− Jak nie dopuścić do rozwinięcia kryzysu? 

 
Przypomnijmy jeszcze raz techniki moderowania dyskusji: 

− Powtarzanie wypowiedzi „Jeśli dobrze zrozumiałem, mówiłeś…” – pozwala nawiązać 
kontakt z uczestnikiem, zachęca do dalszego udziału, podkreśla wagę słów; 

− Zaproszenie wprost „A co ty o tym myślisz?” – angażuje „milczków”; 
− Pytanie  „Dlaczego o to właśnie pytasz?” – umożliwia rozwinięcie wątku, zgłębienie 

tematu; 
− Odbicie piłeczki „A co wy o tym myślicie” – zaangażuje większa ilość osób w 

dyskusję; 

− Powtarzanie pytania – zwrócenie uwagi dyskutantów na ważne informacje i wątki. 
 
Zaproponuj na koniec, żeby grupa sformułowała wnioski podsumowujące i zapisz je na tablicy 
 
Potrzebne materiały: 
Flipchart, kartki papieru pakowego, małe kartki samoprzylepne lub kartki trenerskie (1/3 kartki 
A4), mazaki po jednym na grupę, taśma samoprzylepna (malarska) 
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Mikrowykład 3 do Scenariusza 3   Przyczyny i objawy 
dysfunkcji w rodzinie 

 

By mówić o przyczynach dysfunkcji w rodzinie warto przypomnieć, że by członkowie 
rodziny mogli się rozwijać, wręcz rozkwitać, powinni zaznawać w rodzinie poczucia 
bezpieczeństwa, zaspakajać potrzebę przynależności do kogoś i doświadczać troski i oparcia 
zarówno tego fizycznego jak i psychicznego. Warunki te muszą być spełnione zwłaszcza w 
stosunku do najbardziej bezbronnych i zależnych jej członków, jakimi są dzieci. Mogą one 
wtedy harmonijnie rozwijać się w sferze poznawczej, umysłowej, emocjonalnej. Gdy takie 
korzystne warunki są zapewnione, wpływają na motywację do działania a także na uczenie się 
społecznych zachowań. 

 

Wiele badań socjologicznych opisuje następujące zjawiska widząc w nich przyczyny 
dysfunkcji w rodzinie: 

1. Alkoholizm i inne uzależnienia 

2. Ubóstwo 

3. Niezaradność życiową rodziców, ich niskie kompetencje w obszarze ról rodzicielskich i 
wartości etycznych 

4. Choroba, niepełnosprawność w rodzinie 

5. Skłócenie rodziców poprzedzające rozpad rodziny przez rozwód 

6. Przemoc w rodzinie 

7. Brak jednego czy obojga rodziców 

8. Rodzina zrekonstruowana, w której brakuje zgodnego współżycia i akceptacji ze strony 
dzieci dla ojczyma, macochy 

Pojawiające się dysfunkcje utrwalają nieprawidłowe wzorce zachowań, przenoszone 
przez dorosłe dzieci do własnych rodzin. Stają się one źródłem trudności w obszarze 
emocjonalnym (może to dotyczyć zjawiska braku kontaktu z uczuciami, tłumienia uczuć albo 
też doświadczania stanów napięcia emocjonalnego czy też przeżywania nielubianych emocji: 
złości, gniewu) towarzyszących konfliktom między małżonkami.  

Jednym z pierwszych skutków wychowania w rodzinie dysfunkcjonalnej jest opisywane 
w ujęciu systemowym przez wielu badaczy i osób pracujących z rodzinami w kryzysie 
zjawisko, (przenoszenia pewnego skryptu zgodnie, z którym dokonujemy wyboru partnera, w 
sposób mało uświadomiony otwieramy się na zachowania, przekazy emocjonalne podobne do 
tych, które znamy z naszej rodziny pochodzenia) a w rezultacie często obserwowalne jest 
zjawisko, że osoby przejawiające jakieś dysfunkcje łączą się z partnerami przejawiającymi 
zaburzenia funkcjonowania i tak powstaje mechanizm błędnego koła, z którego często trudno 
wyjść samodzielnie, bez profesjonalnego wsparcia. 

Wychowanie w rodzinie dysfunkcyjnej oznacza akceptację dla wyuczonych wzorców a 
czasami ich kompletne odrzucenie, ale tak czy inaczej następuje przenoszenie zaburzonych 
zachowań wynikających z przeżywanych, często nieuświadomionych emocji, utrudniających 
budowanie partnerstwa i zdrowych relacji we własnym związku. 
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Inaczej mówiąc z wielopokoleniowego procesu, w którym zanurzona jest rodzina 
dysfunkcjonalna wychodzą osoby mające za sobą życie w rodzinach, w których występowały 
różne trudności generujące kryzysy przetaczające się przez te rodziny i wikłające jej członków  
w różne nieprzystosowawcze modele funkcjonowania, wiążą się z partnerami także 
obciążonymi zaburzeniami w ich rodzinach generatywnych. 

W innym ujęciu wszyscy na jakimś etapie naszego życia i rozwoju doświadczamy 
dysfunkcjonalnych zjawisk, przechodzimy przez kryzysy, w których dotykają nas różne 
trudności, przejawiamy zaburzone zachowania, brak kontroli emocjonalnej, myślimy w sposób 
mało przydatny, nieprawidłowy. W takim ujęciu każdy z nas na jakimś etapie życiowym 
przynależy do klubu dysfunkcjonalnych rodzin. W związku z tym w żaden sposób nie jest się 
uprawnionym do czucia się na stałe lepszym, mądrzejszym itp. 

Sztuką więc jest przejście przez trudności towarzyszące kryzysom rozwojowym rodziny, 
zjawiskom dezintegracji, braku spójności celów i dążeń rodziny, na tyle konstruktywne by 
ocalić wartości tej rodziny i przejść na dalszy etapy rozwoju rodziny i jej członków. Gdy to się 
udaje, rodzina konstruktywnie przechodzi kolejne kryzysy, rozwiązując je i umacniając się na 
kolejnych etapach rozwoju. Inaczej mówiąc rodzina dojrzewa a więzi małżeńskie się 
zacieśniają. 

W związku z powyższym ważne jest rozwijanie umiejętności dostrzegania u siebie (a 
także współmałżonka – bo jest o czym rozmawiać i się wzajemnie wspierać poprzez otwartą, 
szczerą wymianę myśli) dysfunkcyjnych zachowań i wzorców, żeby nie tkwić w ciągłym 
stanie wrzenia emocjonalnego, ale spróbować zmierzyć się z nimi ucząc się nowych, zdrowych 
zachowań. Są rodziny, które dochodzą do tego samodzielnie, zwłaszcza tam, gdzie 
małżonkowie nauczyli się ze sobą rozmawiać i wychodzić poza swoje ograniczenia, co 
powoduje, że udaje się im samodzielnie rozwiązać pojawiające się problemy i wynikające z 
nich kryzysy albo wręcz nie doprowadzać do konfliktów. Jednak większość rodzin potrzebuje 
w tym celu wsparcia. Chodzi o to, żeby rodzina dzięki temu przechodziła na kolejny etap 
rozwoju i się umacniała dając małżonkom satysfakcję ze wspólnego życia, a nie żeby „jakoś to 
przetrwać”, czyli w gruncie rzeczy żyć obok siebie, „bo tak należy”. Czy to jest dobra droga do 
realizacji siebie w związku i szczęśliwego życia? 

O dysfunkcjach mówimy dlatego, żeby małżonkowie nauczyli się rozpoznawać u siebie 
nieprawidłowe wzorce zachowań i destrukcyjne sposoby radzenia sobie z emocjami, bo 
dopiero to pozwoli im na dokonanie zmiany. 

Jakie więc „dziedzictwo”, przeszkadzające mu w dorosłym życiu, wynosi z destrukcyjnej 
rodziny wychowane w niej dziecko? 

Jest to: 

1. Poczucie nieadekwatności, zawstydzenia 

2. Przekonanie o braku własnej wartości i nie zasługiwaniu na miłość 

3. Brak umiejętności prawidłowej komunikacji (podwójne komunikaty) a także 
umiejętności wyrażania uczuć 

4. Nadmierne poczucie odpowiedzialności, skłonność do kontroli czy nadkontroli w 
stosunku do innych ludzi. 

5. Zamiana ról, dzieci stają się opiekunami dorosłych. 

6. Zamazanie albo zniszczenia granic prywatności 

7. Brak jasnych norm i reguł postępowania  
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W wyniku tego w swoim związku prezentuje następujące cechy/zachowania  

1. Nieufność, brak zaufania 

2. Zaprzeczanie uczuciom, spostrzeżeniom, myślom, dążeniom, wyobrażeniom, 
szczególnie negatywnym (takim jak lęk, samotność, smutek, zranienie i odrzucenie) 
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Scenariusz 3. Warsztat rozpoznawania dysfunkcji. 
 

CEL: Dostarczenie wiedzy na temat przyczyn i objawów dysfunkcji w rodzinie 
(mikrowykład) i skonfrontowanie z wiedzą, opiniami uczestników oraz doświadczeniami 
(elementy diagnostyczne). 

Warsztat będzie prowadzony metodą pracy w grupach.  

Podziel Uczestników na trzy grupy, i przydziel każdej po trzy przyczyny dysfunkcji z 
omówionych w mikrowykładzie. Można wypisać je na oddzielnych kartkach i zrobić 
losowanie. 
 Mówiąc do rodzin używaj określenia „trudność”, „kłopoty” itp. zamiast dysfunkcje. Zaznacz, 
że w razie niejasności zawsze mogą zapytać o szczegóły. 
Grupy mają przedyskutować i wypisać po lewej stronie kartki wszystkie możliwe przejawy, 
jakie wynikają z wystąpienia poszczególnych niekorzystnych zjawisk dla funkcjonowania 
małżeństwa/rodziny oraz jak można rozpoznać, że rodzina funkcjonuje nieprawidłowo. Po 
prawej niech wypiszą działania zaradcze w obrębie każdego z obszarów problemowych.  
Uzupełniająco, jeśli czas pozwoli można zaproponować graficzne rozrysowanie źródeł 
kryzysów w rodzinie. (Praca nad mapą myśli w grupach – powtórz jak wygląda praca z mapą 
myśli; przygotuj karty flipcharta lub papieru pakowego i mazaki dla każdej grupy, niech 
napiszą jedną z przyczyn problemów (dysfunkcji) i dopisują skojarzenia i skojarzenia do 
skojarzeń itd.) 

 
Alternatywą może być dyskusja moderowana. W kolejnych fazach dyskusji moderator ma 
różne zadania: 

Faza początkowa – inicjowanie dyskusji 
− Sprecyzowanie tematu, w tym przypadku przyczyny i objawy dysfunkcji oraz środki 

zaradcze. 
− Zaznajomienie uczestników z metodą dyskusji i ramami czasowymi 
− Impuls do startu 

Faza rozwoju dyskusji 
− Okazywanie zainteresowania – kontakt wzrokowy, słuchanie w skupieniu 
− Dopuszczenie do swobodnej wymiany zdań 

− Pilnowanie czasu i głównego wątku 
− Jeżeli to konieczne - przeformułowanie, a także wyjaśnianie pytań i wypowiedzi 

uczestników 
− Podsumowanie kolejnych etapów dyskusji 

Faza końcowa - podsumowanie 

− Podjęcie decyzji o zakończeniu dyskusji, zasygnalizowanie końca 
− Podsumowanie w kilku zdaniach przebiegu dyskusji 
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− Udzielenie informacji zwrotnej dyskutantom (nie oceniaj kolegów, oceniaj 
konkretne zachowania nie osoby, jasno oddzielaj spostrzeżenia od przypuszczeń i 
domysłów, mów o jedynie o swoich odczuciach, podkreślaj pozytywy) 

− Podziękowanie za zaangażowanie 
Techniki moderowania dyskusji: 

− Powtarzanie wypowiedzi „Jeśli dobrze zrozumiałem, mówiłeś…” – pozwala nawiązać 
kontakt z uczestnikiem, zachęca do dalszego udziału, podkreśla wagę słów; 

− Zaproszenie wprost „A co ty o tym myślisz?” – angażuje „milczków”; 

− Pytanie na pytanie „Dlaczego o to właśnie pytasz?” – umożliwia rozwinięcie wątku, 
zgłębienie tematu; 

− Odbicie piłeczki „A co wy o tym myślicie” – zaangażuje większa ilość osób w 
dyskusję; 

− Powtarzanie pytania – zwrócenie uwagi dyskutantów na ważne informacje i wątki. 

  

 
Pamiętaj! 
Daj czas dyskutującym na odpowiedź. Nie spiesz się, powtórz pytanie, przeformułuj, wróć 
później do pytania, które jest dla ciebie ważne. Podkreślaj wagę każdej wypowiedzi. Notuj 
ważniejsze wnioski, żebyś mógł podsumowywać dyskusję (lub poproś o to osobę, która będzie 
pełnić funkcję sekretarza). Podążaj za rozwojem dyskusji nawet, jeżeli pierwotnie zakładałeś, 
że potoczy się ona inaczej. 
 
 Sesja grupowa. 
 
Na podsumowanie warsztatu przeprowadź sesję grupową. 
Poinformuj, że teraz będzie sesja grupowa udzielania informacji zwrotnych na podstawie której 
sformułujemy wnioski końcowe z tej części zajęć. Zapytaj, kto pierwszy chciałby się podzielić 
swoimi przemyśleniami lub wnioskami, co wyniósł z dotychczasowych zajęć. Jeśli nikt się nie 
zgłosi poinformuj, że w takim razie ty wybierzesz i wskaż osobę od której rozpoczniesz. 
Zaproponuj na koniec, żeby grupa sformułowała wnioski podsumowujące i zapisz je na tablicy 
Wnioski można wypisać na flipcharcie albo na kartkach trenerskich i przykleić do papieru 
pakowego. 
 
 
Potrzebne materiały: 
Potrzebne materiały: 
Flipchart lub kartki papieru pakowego, małe kartki samoprzylepne lub kartki trenerskie (1/3 
kartki A4), mazaki po jednym na grupę, taśma samoprzylepna (malarska) 
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Scenariusz 4. Autodiagnoza (określenie swojej roli w związku i 
osobistego udziału w mechanizmach funkcjonowania rodziny, 
przystosowawczych i nieprzystosowawczych). 
 

CEL: Dostarczenie wiedzy nie tylko na temat teoretycznych podstaw pojawiania się 
kryzysów w rodzinie (mikrowykład) ale również przeprowadzenie autodiagnozy własnego 
związku. 

Metoda: Warsztat - praca indywidualna nad diagnozą związku w oparciu o załączone pytania 
(kwestionariusz na końcu podręcznika w Załączniku 1, na osobnej stronie dla łatwiejszego 
powielenia). Rozdaj uczestnikom wydrukowane kartki z pytaniami kwestionariusza. W razie 
konieczności wyjaśnij wątpliwości. 

Po zakończeniu pracy poproś uczestników, żeby przyjrzeli się jeszcze raz 14 regułom 
funkcjonalnej rodziny opisanych przez Bradshaw’a a zamieszczonych w Mikrowykładzie 1 
(można rozdać wydrukowane lub wypisać na tablicy/flipcharcie).  

Następnie poproś, aby uczestnicy podzielili kartkę na dwie części i wypisali po lewej 
stronie te reguły, które ich rodzina spełnia a po prawej, których nie spełnia. 

Kartki z wydrukowanym kwestionariuszem, długopis lub ołówek. 
 
Sesja grupowa. 
 
Na podsumowanie warsztatu przeprowadź sesję grupową. 
Poinformuj, że teraz będzie sesja grupowa udzielania informacji zwrotnych na podstawie której 
sformułujemy wnioski końcowe z tej części zajęć. Zapytaj, kto pierwszy chciałby się podzielić 
swoimi przemyśleniami lub wnioskami, co wyniósł z dotychczasowych zajęć. Jeśli nikt się nie 
zgłosi poinformuj, że w takim razie ty wybierzesz i wskaż osobę, od której rozpoczniesz. 
Zaproponuj na koniec, żeby grupa sformułowała wnioski podsumowujące i zapisz je na tablicy 
Wnioski można wypisać na flipcharcie albo na kartkach trenerskich i przykleić do papieru 
pakowego. 
 
 
Potrzebne materiały: 
Powielone kwestionariusze (Załącznik 1). Flipchart lub kartki papieru pakowego, małe kartki 
samoprzylepne lub kartki trenerskie (1/3 kartki A4), mazaki po jednym na grupę, taśma 
samoprzylepna (malarska) 
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Scenariusz 5. Praca w parach nad diagnozą związku w oparciu o 
wypełnione kwestionariusze. 
 

CEL: Dostarczenie wiedzy nie tylko na temat teoretycznych podstaw pojawiania się 
kryzysów w rodzinie (mikrowykład) ale również przeprowadzenie autodiagnozy własnego 
związku. 

Warsztat będzie prowadzony metodą pracy w parach.  

Poproś uczestników, żeby usiedli ze swoimi partnerami. Niech omówią wspólnie wypełnione 
kwestionariusze i zaznaczą odpowiedzi, co do których mają wątpliwości. 
Zapytaj, jakie wnioski wyciągnęli z dostrzeżonych rozbieżności. Niech wypiszą je pod 
spodem. 
Poproś, żeby zachowali kwestionariusze i wnioski do dalszej pracy na sesji coachingowej 
(monitorowanie postępów lub kierowanie do terapii). 
 
Potrzebne materiały: 
Kartki A4, długopisy. 
 
 
 
Sesja grupowa. 
 
Na podsumowanie warsztatu przeprowadź sesję grupową. 
Poinformuj, że teraz będzie sesja grupowa udzielania informacji zwrotnych na podstawie której 
sformułujemy wnioski końcowe z tej części zajęć. Zapytaj, kto pierwszy chciałby się podzielić 
swoimi przemyśleniami lub wnioskami, co wyniósł z dotychczasowych zajęć. Jeśli nikt się nie 
zgłosi poinformuj, że w takim razie ty wybierzesz i wskaż osobę od której rozpoczniesz. 
Wydobądź główne rozbieżności w autodiagnozie występujące w relacjach partnerskich. Niech 
grupa przedyskutuje przyczyny rozbieżności. 
Zaproponuj na koniec, żeby grupa sformułowała wnioski podsumowujące i zapisz je na tablicy 
Wnioski można wypisać na flipcharcie albo na kartkach trenerskich i przykleić do papieru 
pakowego. 
 
 
Potrzebne materiały: 
Flipchart, kartki papieru pakowego, małe kartki samoprzylepne lub kartki trenerskie (1/3 kartki 
A4), mazaki po jednym na grupę, taśma samoprzylepna (malarska) 
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Rozdział 4.  

PROCES  KOMUNIKOWANIA  
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Mikrowykład 4 do Scenariusza 6: Teoria komunikacji 
 

Za Dawidem W. .Johnsonem14 możemy powiedzieć, że komunikacja ma miejsce wtedy, 
gdy ktoś wysyła jakiś przekaz ze świadomym zamiarem wywołania odpowiedzi.  Komunikację 
można także zdefiniować jako proces wysyłania i odbierania informacji, w którym to mamy do 
czynienia z postaciami: NADAWCY I ODBIORCY, przy czym w komunikacji 
interpersonalnej każdy jest nadawcą i odbiorcą. 

Skuteczna komunikacja zachodzi miedzy dwiema osobami wtedy, gdy rozumienie 
przekazywanych treści i sytuacji przez odbiorcę jest zgodne z zamiarem i intencją nadawcy. 

Elementy procesu komunikacji: 

1. Po stronie Nadawcy:  

− pojawia się myśl, którą zamierza przekazać zgodnie ze swoją intencją 

− formułuje wypowiedź – koduje ją 

− artykułuje treść, faktycznie coś przekazuje w wypowiedzi 

2. Po stronie Odbiorcy: 

−  odbiera (słyszy) komunikat w realnej rzeczywistości, dekodując przekaz 

−  odczytuje komunikat- odbiera intencje nadawcy, zgodnie z otrzymanym i 
odkodowanym przekazem - rozumienie 

Uwaga: Zrozumienie przekazu, prawidłowe odczytanie intencji nie oznacza tego, że 
musimy zgodzić się z jego treścią. 

Zakłócenia w procesie komunikacji: 

- nadawca formułuje (koduje) wypowiedź niezgodnie z pierwotną intencją lub nie w 
takiej formie, w jakiej zamierzał 

- odbiorca źle usłyszał (zakłócenia zewnętrzne) 

- odbiorca interpretuje przekaz niezgodnie z intencją nadawcy. 

Zakłócenie nie leży po stronie odbiorcy i jest od niego niezależne. Problem występuje po 
stronie nadawcy, który zakodował w niejasny sposób swoją intencję, przez co odbiorca 
niewłaściwie ją odkodował. 

Z kolei zakłócenia wynikające z przyczyn zewnętrznych mogą być niezależne i jedynym, 
co można zrobić w tej sytuacji jest usunięcie zakłócenia lub przerwanie procesu komunikacji i 
przeniesienie go do miejsca gdzie tych zakłóceń nie będzie. 

Jeśli chodzi o niepowodzenia w komunikacji biorące się z rozbieżności między tym, co 
nadawca miał na myśli a tym, co odbiorca pomyślał na temat tego, o czym myśli nadawca, to 
nie wynikają one ze słów czy form gramatycznych. Prawdziwe źródło trudności leży w 
doświadczanych emocjach i uwarunkowaniach społecznych stanowiących kontekst 
komunikatu, przy czym niekoniecznie mają związek z treścią komunikatu. 

Na przykład ludzie mogą być zbyt zajęci w danym momencie, brakuje im cierpliwości i 
po prostu nie słuchają tego, co mówi druga osoba. Inna trudność może powstać, gdy rozmówcy 
będą nastawieni tylko na to, co sami mają do powiedzenia i w trakcie rozmowy czekają tylko 

                                                           
14 Podaj dłoń. Dawid W. Johnson, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości. Warszawa 1992. 
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na chwilę przerwy w wypowiedzi drugiej strony by przejść do „swojej kwestii”. Bywa też, że 
nie słuchają gdyż uważają, że wiedzą, co druga osoba ma do powiedzenia i dekodują jej 
przekaz nieświadomie interpretując tak by zgodził się z ich oczekiwaniami, (czyli „wiedzą”). 

Kolejna trudność pojawia się wtedy, gdy nastawienie słuchającego jest ukierunkowane 
na ocenę wypowiedzi i osądzanie tego, kto mówi (a przynajmniej tak jest odbierane przez 
mówiącego). Wtedy powstanie zaburzenie po stronie mówiącego, gdyż stanie się on 
nadmiernie ostrożny w swoich wypowiedziach, przyjmie postawę obronną, straci zaufanie do 
odbiorcy. Nieufność może rodzić podejrzliwość, nieporozumienia i wycofanie z procesu 
prawdziwej komunikacji. Sformułowany komunikat będzie zafałszowywał pierwotną intencję.  

Kolejna trudność może wynikać z nastawienia słuchającego. Jego emocje (wynikające 
np. z niechęci) pojawiające się w trakcie słuchania albo sposób postrzegania mówiącego (jako 
osoby ciepłej i miłej albo zimnej i niedostępnej, czasami wynikające z projekcji) zaburzają 
dekodowanie wypowiedzi i skutkują interpretacją niezgodną z intencją nadawcy. 

Pomimo, że jest to ogólna teoria komunikacji, ma ona również odzwierciedlenie w 
relacjach partnerskich a uwagi na zmienne samopoczucie, przekonania na własny temat i temat 
partnera, różne pojawiające się emocje, pośpiech lub brak czasu itp. 

Z uwagi na te trudności niezbędne jest posługiwanie się właściwymi narzędziami do 
prawidłowej komunikacji, których powinni się również nauczyć partnerzy w związkach. 

Podstawowym narzędziem jest SŁUCHANIE. Jaką spełnia rolę? 

- pomaga w pogłębieniu kontaktu 

- poprawia współpracę pomiędzy rozmówcą i słuchaczem  

- pozwala opanować napięcie w trudnych momentach 

- sprzyja budowaniu zaufania 

- przyczynia się do ocieplenia kontaktu, sprzyja miłej a przy tym zadaniowej 
atmosferze 

Nie chodzi jednak o bierne, ale aktywne słuchanie. Jakie zasady nim rządzą?  

1. Wzbogacenie przekazu słownego komunikatem pozawerbalnym (tonem głosu, 
kontaktem wzrokowym, wyrazem twarzy, postawą ciała, gestami) 

2. Powtarzanie własnymi słowami najważniejszych myśli rozmówcy (użycie parafrazy), z 
równoczesnym sprawdzeniem czy dobrze rozumiemy treść wypowiedzi 

3. Odzwierciedlenie uczuć i upewnienie się czy dobrze są interpretowane 

4. Przejawianie empatii- wczucie się w sytuację mówiącego 

5. Nie przerywanie, powstrzymywanie się od dawania rad, nie sugerowanie „jedynie 
słusznych” rozwiązań 

6. Powstrzymywanie się od sformułowań typu: „ znam to u mnie było tak samo” lub 
licytowania się bardziej trudnym doświadczeniem  

Co jeszcze służy sprawnej komunikacji, skutecznemu przekazywaniu myśli i uczuć? 

1. Wiarygodność osoby mówiącej (przekazanie informacji jako swojej własnej, używanie 
zaimków „ja” i „mój”, przyjęcie odpowiedzialności za wyrażane myśli i uczucia) 
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2. Przekazywane informacje powinny być zrozumiałe (przekaz komunikatu całkowity i 
jasny wzbogacony o uboczne informacje, których potrzebuje odbiorca o odczytania 
całego układu odniesienia) 

3. Nastawienie na odbiór informacji zwrotnych (feet-back) 

4. Otwartość i świadomość siebie (ujawnienie mojego sposobu reagowania na aktualną 
sytuację, swoich myśli i uczuć, odkrywanie sytuacji i zdarzeń pomagających zrozumieć 
mój sposób reagowania) 

Cele komunikacji - czemu służy rozwijanie prawidłowej komunikacji w związku: 

− pogłębianiu zrozumienia 

− rozwijaniu zaufania 

− pogłębianiu więzi 

− budowaniu przyjaźni 

− konstruktywnemu rozwiązywaniu problemów 

Powyższy opis obejmuje różnorodne elementy wiążące się z przekazywaniem informacji. 
Jak można było zauważyć obejmują one znacznie więcej jak słowne przekazanie komunikatu. 
Słowom towarzyszą dodatkowe sygnały takie jak: postawa ciała, gesty, mimika, wyraz oczu, 
sygnały emocjonalne stanowiące o tym, że proces komunikacji interpersonalnej jest bardziej 
złożony niż dotychczas uważano15. Jednak dla łatwiejszego zrozumienia uczestnikom zajęć 
podstawowych zasad komunikacji i na potrzeby niniejszego treningu przyjmiemy 
dotychczasowy podział na komunikację werbalną i pozawerbalną.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. John Stewart. Wydawnictwo naukowe PWN. 
Warszawa 2009. 
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Scenariusz 6. Znaczenie komunikacji dla budowania zdrowej i 
funkcjonalnej rodziny. 
 

CEL: Dostarczenie wiedzy o procesie komunikowania. 

Warsztat będzie prowadzony metodą burzy mózgów. Można również skorzystać z innych 
narzędzi, takich jak dyskusja moderowana lub praca metodą mapy myśli.  

Zasady prowadzenia pracy tymi metodami znajdują się w Scenariuszu 1.  
Pytania do dyskusji: 

− Czym jest skuteczna komunikacja? 
− W jaki sposób powstają zaburzenia w komunikacji? 
− Jak możemy aktywnie słuchać? 
− Jak ukryte intencje wpływają na komunikację? 

 
Przypomnijmy jeszcze raz techniki moderowania dyskusji: 

− Powtarzanie wypowiedzi „Jeśli dobrze zrozumiałem, mówiłeś…” – pozwala nawiązać 
kontakt z uczestnikiem, zachęca do dalszego udziału, podkreśla wagę słów; 

− Zaproszenie wprost „A co ty o tym myślisz?” – angażuje „milczków”; 
− Pytanie na pytanie „Dlaczego o to właśnie pytasz?” – umożliwia rozwinięcie wątku, 

zgłębienie tematu; 

− Odbicie piłeczki „A co wy o tym myślicie” – zaangażuje większą ilość osób w 
dyskusję; 

− Powtarzanie pytania – zwrócenie uwagi dyskutantów na ważne informacje i wątki. 

 Pamiętaj! 

Daj czas dyskutującym na odpowiedź. Nie spiesz się, powtórz pytanie, przeformułuj, wróć 
później do pytania, które jest dla ciebie ważne. Podkreślaj wagę każdej wypowiedzi. Notuj 
ważniejsze wnioski, żebyś mógł podsumowywać dyskusję (lub poproś o to osobę, która będzie 
pełnić funkcję sekretarza). Podążaj za rozwojem dyskusji nawet, jeżeli pierwotnie zakładałeś, 
że potoczy się ona inaczej. 
Zaproponuj na koniec, żeby grupa sformułowała wnioski podsumowujące i zapisz je na tablicy 
 
 
Potrzebne materiały: 
Flipchart, kartki papieru pakowego, małe kartki samoprzylepne lub kartki trenerskie (1/3 kartki 
A4), mazaki po jednym na grupę, taśma samoprzylepna (malarska) 
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Mikrowykład 5 do Scenariusza 7. Komunikacja werbalna i 
niewerbalna. 
 

W Mikrowykładzie 4 omówiono główne zasady komunikacji werbalnej oraz 
podkreślono znaczenie innych sygnałów towarzyszących słowom. Te dodatkowe sygnały płyną 
z ciała osób rozmawiających i stanowią równie silne sygnały o intencjach zarówno nadawcy 
jak i odbiorcy komunikatu werbalnego. Na te sygnały z ciała składa się układ (postawa) ciała, 
sposób mówienia, mimika i gesty, kontakt wzrokowy, dystans (odległość od rozmówcy), 
sygnały emocjonalne itp. 

Komunikacja niewerbalna służy ujawnianiu naszych zainteresowań, preferencji i uczuć 
najczęściej w sposób nieuświadomiony, ale w prawidłowej komunikacji musi być zgodna z 
przekazem werbalnym.  Zachowania werbalne i niewerbalne występują zawsze łącznie i 
powstają równolegle tworząc pewien wzorzec zachowania jednostki. 

Do komunikatów niewerbalnych zaliczamy: 

� sposób mówienia obejmujący ton głosu, tempo mówienia, akcentowanie, 

� mimika i gesty obejmujące pracę mięśni twarzy związanych z uśmiechem lub jego 
brakiem, ustami wydętymi lub nie, brwiami uniesionymi, zmarszczonymi, 
gestykulacyjnymi ruchami rąk i ich układem, 

� kontakt wzrokowy dotyczy patrzenia na rozmówcę a sposób kierowania odzwierciedla 
emocje, które odczuwany ( np. uciekanie wzrokiem może świadczyć o odczuwanym 
lęku, zakłopotaniu, niepewności) 

� układ ciała sygnalizuje naszą postawę wobec sytuacji w której się znaleźliśmy ale także 
może świadczyć o stosunku do rozmówcy (np. swobodne siedzenie świadczy o braku 
napięcia w sytuacji, zaufaniu do rozmówcy, natomiast „rozparcie się” może 
przemawiać za lekceważącym stosunkiem do partnera, z kolei siedzenie na brzegu 
krzesła, w zależności od kontekstu  może być sygnałem przeżywanego lęku 

� sygnały emocjonalne wynikają z przeżywanych emocji ( mogą wyrażać się np. 
blednięciem lub zaczerwieniem skóry, nadmierną potliwością, wzdychaniem, 
chrząkaniem albo śmiechem, płaczem) 

� miejsce prowadzenia rozmowy, czyli otoczenie i nasze w nim usytuowanie stanowi 
komunikat o jakości relacji ( np. szef może prowadzić rozmowę „przez biurko” lub 
siadając z pracownikiem na fotelach, rozmowę można przeprowadzić w biurze lub 
lokalu) 

Należy pamiętać, że przekazy niewerbalne mogą być wieloznaczne i w różny sposób 
odzwierciedlać pojawiające się emocje. Np. gniew może być wyrażony zarówno wycofana 
postawą i milczeniem jak i nadmierną ruchliwością i gestykulacją. Jednocześnie podobne 
zachowania mogą odzwierciedlać całkowicie odmienne emocje, gdyż wycofana postawa może 
świadczyć o gniewie, ale i zakłopotaniu lub lęku. Dopiero połączenie przekazywanego 
komunikatu z treścią i kontekstem daje obraz komunikacji. Postronny obserwator może 
wyciągnąć fałszywe wnioski kierując się wyłącznie sygnałami niewerbalnymi lub oderwanym 
od nich przekazem słownym. 

Z drugiej strony niektóre komunikaty niewerbalne bardzo wpływają na przekaz werbalny i 
np. w trakcie rozmowy telefonicznej uśmiech rozmówcy zgodny z treścią modyfikuje ton głosu 
i przekaz werbalny nabiera pozytywnego znaczenia. 
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Należy jednakże pamiętać, że komunikacja niewerbalna może przybierać zupełnie różne formy 
w zależności od warunków społecznych jak i kulturowych.  

 

 

 

Scenariusz 7. Ćwiczenie w trójkach z uwzględnieniem werbalnej i 
niewerbalnej komunikacji. 
 

CEL: Dostarczenie wiedzy o znaczeniu komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie 
komunikowania. 

Warsztat będzie prowadzony metodą pracy w trójkach oraz dyskusji 

Podziel grupę na trzyosobowe podgrupy. Poproś, żeby przygotowali krótkie scenki ilustrujące 
właściwe i niewłaściwe przekazy. Za pierwszym razem niech to będą rozbieżne komunikaty 
słowne i niewerbalne a za drugim razem niech zaprezentują spójny przekaz. 
Na zakończenie zapytaj jak się czuli za pierwszym razem a jak za drugim 
 
Zaproponuj na koniec, żeby grupa sformułowała wnioski podsumowujące i zapisz je na tablicy 
 
 
 
Potrzebne materiały: 
Flipchart lub kartki papieru pakowego, mazaki  
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Mikrowykład 6 do Scenariusza 8. Techniki prawidłowej 
komunikacji – parafraza i słuchanie ze zrozumieniem 
 

Zasady aktywnego słuchania omówione w Mikrowykładzie 4 można ustrukturalizować w 
formie pięciu podstawowych technik: 

1. Parafraza 

2. Odzwierciedlanie uczuć 

3. Podsumowanie 

4. Dowartościowanie 

5. Wyjaśnianie. 

Parafraza, to technika, która służy sprawdzeniu czy właściwie odkodowaliśmy i 
zinterpretowaliśmy przekaz rozmówcy. Dzięki temu będzie mógł się upewnić, że rozumiemy 
jego komunikat zgodnie z intencjami. W ten sposób osiągniemy trzy cele: 

1. Pokażemy, że uważamy i rozumiemy, co druga osoba mówi. 

2. Sprawdzimy własne rozumowanie, a jeśli popełnimy błąd w interpretacji dajemy 
rozmówcy szansę na jego skorygowanie. 

3. Skupiamy uwagę rozmówcy na temacie rozmowy. 

W jaki sposób zastosować parafrazę? Po prostu streść wypowiedź rozmówcy własnymi 
słowami wydobywając myśli i fakty. 

 Przykłady: 

− Jeśli dobrze usłyszałem, to powiedziałeś, że … (dokładne powtórzenie 
zapamiętanych treści przekazu) 

− Jeśli dobrze cię zrozumiałem, to … (powtórzenie zapamiętanych treści) 

− Z tego co powiedziałeś wynika, że … (i znowu powtórzenie tego co 
zapamiętaliśmy z wypowiedzi rozmówcy) 

 

Odzwierciedlanie uczuć, to technika, która służy sprawdzeniu, czy właściwie rozumiemy 
uczucia rozmówcy. Za każdym komunikatem werbalnym kryją się konkretne związane z nim 
emocje, więc tak jak parafraza pozwala nam zrozumieć treść, tak ta technika upewnia nas co 
do właściwego rozumienia jego uczuć. Osiągniemy to poprzez przedstawienie w neutralny 
sposób podstawowych uczuć, które zauważyliśmy u rozmówcy.  

 Przykłady: 

− Odbieram twoje wzburzenie, gdy mówisz o tej sytuacji … 

− Gdy mówisz o tej sprawie słyszę żal w twoim głosie … 

− Odczuwam twoje napięcie, zdenerwowanie, wyobrażam sobie, że nie 
jest ci łatwo w tej sytuacji … 

Podsumowanie jest techniką służącą dostrzeżeniu osiągniętego postępu w rozmowie, 
powiązaniu ze sobą istotnych dla obu stron treści i faktów. Pozwala uczestnikom procesu 
komunikacji a zwłaszcza negocjacji przejść do dalszego etapu rozmowy. Polega na ponownym 
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przedstawieniu najważniejszych treści: myśli, uczuć, które dotychczas pojawiły się w procesie 
ich wymiany. 

Przykłady: 

− To co do tej pory usłyszałam z Twojej strony można by podsumować 
następująco:… 

− Wydaje mi się, że wyraziłeś następujące myśli: … 

− Najważniejsze kwestie, które do tej pory padły to: … 

Wszystkie przykładowe zdania można by zakończyć pytaniem sprawdzającym: „czy czegoś 
nie pominąłem?”, „czy dobrze zapamiętałem, co mówiłaś?” 

 

Dowartościowanie stanowi pokazanie drugiej osobie jej ważności i równocześnie docenienie 
wysiłków naszego rozmówcy poprzez uznanie ważności drugiej osoby dla nas, pochwalenie jej 
za dotychczasowe wysiłki i działania. 

Przykłady: 

− Doceniam Twoje dążenie do rozwiązania problemu … 

− Cieszę się, że tak poważnie podchodzisz do sprawy … 

− Dziękuję za takie poważne i odpowiedzialne działanie … 

 

Wyjaśnianie służy uzyskaniu pomocy w zrozumieniu tego, co zostało powiedziane, zdobyciu 
jeszcze większej ilości informacji a także ułatwieniu naszemu rozmówcy dostrzeżenia innego 
punktu widzenia poprzez zadawanie pytań. 

Przykłady: 

− Gdzie i kiedy miało miejsce to zdarzenie (to się stało)? 

− Co jest dla Ciebie najważniejsze? 

− W jakich sytuacjach doświadczasz takich uczuć (tak się czujesz)? 

− Czy mógłbyś wziąć pod uwagę? 

 

Uwaga: Technik aktywnego słuchania nie można stosować w sposób sztuczny, sztywny by 
nie pokazywać swoim zachowaniem braku autentycznego zaangażowania uczuciowego w 
kontakt z naszym partnerem. Chodzi raczej o poznanie zasady i stosowanie jej swoimi 
słowami i w zgodzie ze sobą. 
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Scenariusz 8. Ćwiczenie technik prawidłowej komunikacji – 
zastosowanie parafrazy i słuchania ze zrozumieniem. 
 

CEL: Dostarczenie wiedzy na temat posługiwania się technikami prawidłowej 
komunikacji. 

Warsztat będzie prowadzony metodą pracy w trójkach oraz dyskusji 

Podziel grupę na trzyosobowe podgrupy. Poproś, żeby przygotowali krótkie scenki ilustrujące 
zastosowanie techniki parafrazy oraz słuchania ze zrozumieniem. Niech każda z grup 
zaproponuje jedną scenkę, w której strona rozpoczynająca rozmowę wejdzie w interakcję z 
napięciem i pretensją. 
Na zakończenie zapytaj jak się czuli za pierwszym razem a jak za drugim 
 
Zaproponuj na koniec, żeby grupa sformułowała wnioski podsumowujące i zapisz je na tablicy 
 
 
 
Potrzebne materiały: 
Flipchart lub kartki papieru pakowego mazaki  
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Mikrowykład 7 do Scenariusza 9. Techniki prawidłowej 
komunikacji – w oparciu o pomaganie i akceptację, sposoby 
słuchania ze zrozumieniem itp 
 

W prawidłowej komunikacji, bez wątpienia chodzi też o dobre rozumienie trosk i 
kłopotów innego człowieka. Wielokrotnie zastanawialiśmy się jak zareagować w sytuacji, gdy 
widzimy, że ktoś doświadcza bólu, cierpienia, przeżywa intensywne emocje, którym daje 
wyraz w sposób bezpośredni (wyraża je) lub pośredni (po jego zachowaniu widzimy, że 
odczuwa smutek, złość, rozpacz). Zastanawiamy się wtedy jak znaleźć właściwe słowa. Tym 
bardziej chcemy udzielić pomocy, zaangażować się w pomoc, gdy chodzi o kogoś szczególnie 
nam bliskiego.  Nie bez znaczenia jest to jak reagujemy w takich sytuacjach, bo zwykle to, co 
zrobimy będzie miało wpływ na osłabienie lub zacieśnienie więzi pomiędzy nami a bliską nam 
osobą. Choć mamy świadomość, że będąc nawet w bliskich relacjach nie jesteśmy w stanie 
wziąć odpowiedzialności za rozwiązanie problemów innych to dobre rozumienie drugiego i 
właściwe reagowanie może przyczynić się do tego, że on sam zechce „zobaczyć” i zrozumieć 
swój kłopot, czyli uzyska taki rodzaj wglądu, który pomoże mu znaleźć właściwe i najlepsze 
dla niego rozwiązanie. 

Istotne by właściwie zareagować, udzielić potrzebnej naszemu odbiorcy, odpowiedzi są  
wg. Johnsona16 dwa czynniki: 

1. Intencje, z jakimi odbiorca udziela odpowiedzi. 
2. Forma samej odpowiedzi 

O ukrytych intencjach kryjących się za różnego rodzaju odpowiedziami można powiedzieć za 
Johnsonem, że mogą wesprzeć lub zakłócić proces komunikacji. Sklasyfikował je w w 
następujących pięciu kategoriach,: 

• Ocena – odbiorca słuchając skupia się na osądzaniu znaczenia przedstawianych treści i 
sytuacji, tego czy nadawca rzeczywiście doświadcza poważnego kłopotu i czy sytuacje, 
o których mówi świadczą o realnych trudnościach. Nie wczuwa się w przekaz odbiorcy, 
tylko sam dokonuje jego oceny. Element blokujący komunikację. 

• Interpretacja- odbiorca dokonuje nieuprawnionego nadawania znaczeń problemom 
odbiorcy, to on niejako decyduje, co nadawca naprawdę czuje i myśli w jakiejś sytuacji 
(działa nie na swoim terytorium), element blokujący; 

• Wsparcie – odbiorca koncentruje się na uczuciach nadawcy i dostrzegając ich 
destabilizujący wpływ stara się siłę tego wpływu osłabić, obniżając rangę uczuć (może 
to być odczytane przez nadawcę tak: nie powinieneś czuć tego, co czujesz, to nie jest 
właściwe uczucie), element blokujący bo intencja może być dobra ale prawdopodobnie 
wzbudzi frustruję; 

• Badanie –odbiorca starając się uzyskać kolejne informacje (element wspierający 
komunikację – patrz: rozumienie), może przekroczyć granicę, gdy „drąży temat”, 

                                                           
16 Podaj dłoń. Dawid W. Jonson, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości. Warszawa 1992. 
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niejako przejmując inicjatywę w opowieści nadawcy; pytania formułowane są według 
własnego planu „zbadania” sprawy przez odbiorcę a nie idą w narracji nadawcy(znowu 
wkracza na cudze terytorium) 

• Rozumienie-odbiorca zamierza jedynie zapytać czy dokładnie zrozumiał to, co 
nadawca powiedział, upewnić się co czuje nadawca w swojej sytuacji i jak spostrzega 
swoje problemy. 

Drugi, istotny czynnik słuchania ze zrozumieniem stanowi forma używana przy udzielaniu 
odpowiedzi. Jak celnie sparafrazować usłyszane treści, by odpowiedź nie była mechaniczna a 
wyrażała nasze szczere zainteresowanie, prawdziwe zrozumienie i chęć udzielenia  pomocy 
osobie zwracającej się do nas.  Warto wziąć pod uwagę: 

• Zawartość- czyli jakich konkretnych słów użyjemy, nie chodzi tu tylko o mechaniczne 
powtórzenie wypowiedzi, pokażemy prawdziwe zrozumienie jeśli własnymi słowami 
wiernie oddamy sens wypowiedzi 

• Znaczenie- rozmówca musi zachować czujność by nie dodawać i nie opuszczać 
żadnego znaczenia wypowiedzi (np. odnosząc się do ostatniego wątku i pomijając 
poprzedni lub uzupełniając za rozmówcę wypowiedź) 

• Język- styl odpowiedzi powinien być podporządkowany precyzyjnemu porozumieniu 

• Głębia- chodzi o to by odbiorca trafił w ton nadawcy, strzegąc się przed spłycaniem 
poważnej wypowiedzi i na odwrót nazbyt serio traktując błahą uwagę. Sztuką jest 
dokładne trafienie w głębię uczuć rozmówcy (zwłaszcza gdy jest nim bliska nam osoba, 
nasz partner 

 

Warto by każdy uczestnik zajęć, który weźmie udział w ćwiczeniach zawartych w 
kolejnym scenariuszu miał możliwość przeanalizować w stosunku do siebie następujące 
kwestie:  

 Jakie intencje, zgodnie z wymienionymi wyżej kategoriami przeważają w jego 
wypowiedziach? 

1. Nad czym musi popracować by przy formułowaniu odpowiedzi rozumiejącej był 
odbierany  jako bezpieczny, budujący zaufanie odbiorca? 

2. Jak radzi sobie z formułowaniem swoich wypowiedzi pod względem: zawartości, 
znaczenia, języka i głębi? 

3. Nad czym  chce jeszcze popracować w obszarze formy swoich wypowiedzi, by  
przyczynić się do wzmocnienia więzi w swoich relacjach, zwłaszcza tych 
najbliższych? 
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Scenariusz 9. Ćwiczenie technik prawidłowej komunikacji – praca 
nad sformułowaniem trafnej odpowiedzi rozumiejącej, ćwiczeniem 
sposobów słuchania i odpowiadania. 
 

Warsztat będzie prowadzony metodą pracy w trójkach oraz dyskusji 

Podziel grupę na trzyosobowe podgrupy. Poproś, żeby przygotowali następujące ćwiczenie: 
Niech każda z osób pomyśli o tym, co sprawia jej kłopot, trudność, w ostatnim czasie: w pracy, 
w kontaktach sąsiedzkich, w kontaktach ze znajomymi, w relacjach rodzinnych.  
W podgrupach przygotujcie scenki oddające wybrane przez siebie sytuacje. Każda z osób w 
grupie przyjmie na przemian rolę: 

1. nadawcy opowiadającego o swoim problemie 
2. odbiorcy, mającego za zadanie sformułować odpowiedź rozumiejącą 
3. obserwatora, który udzieli informacji zwrotnych zwłaszcza odbiorcy   

Na zakończenie zapytaj uczestników jak się czuli zarówno w pierwszej jak drugiej roli. Jakie 
trudności zdiagnozowali u siebie a jakie u partnera.  
Jeśli problemy, które nazwali budzą w nich niepokój i odkryli, że w istotny sposób wpływają 
na jakość relacji z bliskimi mogą chcieć je „przepracować” na sesji coachingowej. 
 
Zaproponuj na koniec, żeby grupa sformułowała wnioski podsumowujące i zapisz je na tablicy 
 
 
 
Potrzebne materiały: 
Flipchart lub kartki papieru pakowego, mazaki  
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Mikrowykład 8 do Scenariusza 10. Techniki prawidłowej 
komunikacji w oparciu o akceptację siebie i partnera w 
obszarze mocnych i słabych stron itp.  
 

„Są między nami duże różnice, ale po ślubie się tym zajmiemy. Już ja go/ją 
zmienię/wychowam itd. itp. …”. Czy jest to odosobnione myślenie? Ludzie pobierając się 
przyjmują dwie strategie – albo niedostrzegania różnic albo ignorowania i odkładania na 
później podjęcia problemu uważając, że po ślubie przyjdzie czas na zmianę niepożądanych 
cech u partnera. Na takie podejście nakłada się jeszcze to, co sami myślimy o sobie, obraz 
siebie ukształtowany w domu rodzinnym lub procesach społecznych w okresie rozwoju i 
dorastania. Jest to jedno z częstszych źródeł konfliktów i prowadzi do narastania frustracji 
mogącej zniszczyć związek. 

Dawid W. Johnson17 przytacza cztery układy akceptacji siebie i innych: 

1. Ja nie jestem „w porządku” a ty jesteś „w porządku” – w tym układzie oczekuje się 
akceptacji, wsparcia i uznania ze strony uważanej za „lepszą” rozwijając w skrajnym 
przypadku postawę roszczeniową 

2. Ja nie jestem „w porządku” i ty nie jesteś „w porządku” – nieuznawanie ani swojej ani 
innych wartości skutkujące wycofywaniem się z kontaktów, nie przyjmowaniem ani nie 
udzielaniem akceptacji, wsparcia i uznania „nie zasługuję a inni są tak samo nic 
niewarci…” 

3. Ja jestem „w porządku” a ty nie jesteś „w porządku” – w tym układzie następuje 
odrzucenie wsparcia i akceptacji, nie mam, od kogo brać wsparcia, bo inni są „gorsi”, 
muszę stanowić wsparcie sam dla siebie, kształtuje się niezależność, ale również 
postawa wyższościowa. 

4. Ja jestem „w porządku” i ty jesteś „w porządku” – oznacza uznawanie swojej wartości 
oraz wartości innych, oznacza dostrzeganie i docenianie u siebie oraz u innych 
mocnych stron. Jest to układ umożliwiający wchodzenie w bliskie i głębokie relacje z 
innymi. 

Samoakceptacja, to szacunek dla siebie, nielekceważenie siebie i swoich potrzeb. Jak pisze 
Johnson stanowi podstawę zdrowia psychicznego. Ktoś, kto akceptuje siebie postrzega innych i 
świat bardziej pozytywnie, nie kształtuje więc w sobie postaw obronnych, które w skrajnym 
przypadku wyrażają się agresją. 

Postawa akceptacji jest czynnikiem wspierającym rozwój osobisty i relacje z innymi oraz 
czynnikiem sprzyjającym odczuwaniu szczęścia oraz budowania dobrych relacji z innymi. 
Samoakceptacja i akceptacja innych są ze sobą silnie połączone. Jeśli znamy i akceptujemy 
uczucia u siebie zazwyczaj łatwiej akceptujemy uczucia u innych, zwłaszcza takie same. 
Odrzucając własne uczucia będziemy krytykowali przejawy takich uczuć u innych. 

Johnson przytacza za Hamachekiem charakterystykę człowieka akceptującego siebie, z 
której wyłania się obraz człowieka, mieszczący się w modelu zdrowia psychicznego. Składają 
się na niego następujące postawy, zachowania, sposób doświadczania i przeżywania uczuć: 

1. Wiara w pewne wartości i zasady, gotowość do ich obrony wbrew krytycznym opiniom 
z zewnątrz. Jednocześnie jest gotowość do zmiany przyjętych zasad, jeśli nowe dowody 

                                                           
17 Podaj dłoń. Dawid W. Jonson, str. 149. Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości. Warszawa 1992. 
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lub doświadczenie wykazują, że są błędne, bo to nie podważa poczucia pewności i nie 
wpływa na samoocenę. 

2. Zdolność do postępowania zgodnego z własnym przekonaniem, nawet w obliczu 
krytyki i nie żałowanie podjętych działań (nie rozpamiętywanie i nie samooskarżanie w 
przypadku niepowodzenia, przyjmowanie go jak istotnego kroku w zdobywaniu 
doświadczenia). 

3. Nie zamartwianie się niepotrzebne. Nie „zagryzanie” się tym, co będzie, co się zdarzyło 
i tym, co się właśnie dzieje. 

4. Wiara w poradzenie sobie nawet w obliczu błędów i niepowodzeń. 

5. Poczucie równości wobec innych ludzi, nie czucie się lepszym ani gorszym, niezależnie 
od różnic w poszczególnych zdolnościach, pochodzeniu społecznym,  zachowaniach 
innych, które mają wobec  siebie i wobec nas. 

6. Poczucie, że jest się w sposób naturalny interesującym i wartościowym dla innych, a 
przede wszystkim tych, których towarzystwo się wybiera. 

7. Umiejętność przyjmowania pochwał bez pozorów fałszywej skromności a 
komplementów bez poczucia winy. 

8. Odporność na próby zdominowania. 

9. Otwartość na pomysły i nie ukrywanie, że poruszający jest dla niego szeroki krąg 
impulsów i pragnień, od złości do kochania, od smutku do szczęścia, od głębokiej urazy 
do pełnej akceptacji i nie budząc przy tym ani poczucia winy ani konieczności 
ukrywania. 

10. Umiejętność cieszenia się rozmaitymi zajęciami, pracą, twórczym wyrażaniem siebie, 
ludzkim towarzystwem a nawet pewną dozą próżnowania. 

11. Wrażliwość na potrzeby innych ludzi, na panujące zwyczaje, przekonanie, że nie 
można być szczęśliwym kosztem innych. 

Jak się dobrze zastanowimy, to w tych postawach przejawia się to, co rozumiemy przez 
człowieczeństwo, czy też, jak to wyżej określili śmy, zdrowie psychiczne. Jak budować takie 
nastawienie do życia? 

1. Przez zwiększanie świadomości naszych przymiotów (co wymaga „wyłączenia” 
wewnętrznego krytykanta). Każdy człowiek ma rzetelne, niepodważalne mocne punkty. 
Możemy, je dostrzec sami (czasami przy pewnej dozie wysiłku z powodu niskiej 
samooceny i nieustannej pracy wewnętrznego krytyka) albo z pomocą innych. 

2. Przez zabieganie o głębokie zrozumienie i darzenie uznaniem siebie i innych, z 
uwzględnieniem naszej wyjątkowości, występujących pomiędzy nami różnic. 
Przejawianie głębokiego zrozumienia w związkach jest darem, który wnosimy i działa 
uzdrawiająco zarówno na nas ja i na innych.  

3. Przejawianie odwagi i determinacji i nie wycofywania aprobaty wobec siebie i dla 
innych nawet w obliczu konfrontacji z odmiennym punktem widzenia, czy dezaprobaty 
dla naszego stanowiska, zamknięcia się innych na potrzebę zmiany w obszarze 
myślenia, posiadanych poglądów, opinii. Obawy innych dotyczą także zmiany, jaka 
może się w nich dokonać, gdy wysłuchają i zrozumieją odmienny od reprezentowanego 
przez nich punkt widzenia. Ta odwaga, determinacja, przy równoczesnej akceptacji 
siebie i innych będzie stanowić o umiejętności dawać tego, czego sami potrzebujemy, 
co nam sprawia przyjemność i powoduje, że dobrze czujemy się w relacjach z innymi. 
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Służą temu następujące umiejętności: 

1. Słuchanie ze zrozumieniem 

2. Przejawianie empatii 

3. Okazywanie ciepła i sympatii. 

Tych zagadnień nie musimy wyjaśniać, ale trzeba jeszcze wspomnieć, że te elementy 
sprzyjające akceptacji mogą być przejawiane (lub pojawiać się) na różnych etapach rozmowy. 
Akceptacja dla rozmówcy i jego uczuć, może pojawiać się przed podjęciem rozmowy i 
mówimy wtedy o akceptacji uprzedzającej (może lepszym określeniem by była wyprzedzająca) 
albo pojawiającej się i przejawianej w trakcie lub pod koniec rozmowy, czyli akceptacji 
następującej. 
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Scenariusz 10. Ćwiczenie nad sformułowaniem trafnej odpowiedzi 
rozumiejącej, ćwiczeniem sposobów słuchania i odpowiadania. 
 

CEL: Dostarczenie wiedzy na temat technik prawidłowej komunikacji. 

Warsztat będzie prowadzony metodą pracy w parach oraz dyskusji 

Podziel grupę na pary. Poproś, żeby przygotowali przykłady sytuacji ilustrujących znaczenie 
czterech układów akceptacji siebie oraz partnera. Następnie niech zaaranżują krótkie scenki 
ilustrujące zastosowanie techniki wypowiadania odpowiedzi rozumiejącej. 
Na zakończenie zapytaj jak się czuli słuchając zastosowania tych technik a jak samemu je 
prezentując. 
 
Zaproponuj na koniec, żeby grupa sformułowała wnioski podsumowujące i zapisz je na tablicy 
 

Materiał do przemyślenia i dyskusji:  

− kiedy technika staje się komunałem,  

− jaki jest związek akceptacji z siłą relacji. 

 
 
Potrzebne materiały: 
Flipchart lub kartki papieru pakowego, mazaki  
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Rozdział 5.  

EMOCJE I UMIEJ ĘTNOŚĆ 
WYRAŻANIA UCZU Ć  
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Mikrowykład 9 do Scenariusza 11 Sfera uczuć, jako 
podstawa psychologicznej wymiany między ludźmi – 
znaczenie emocji w psychologicznej wymianie między 
ludźmi. 
 

Cel: nabycie wiedzy o naturze, rodzajach i funkcjach emocji oraz 
wyrażaniu uczuć. 

Jean-Yves Arrive18 definiuje emocje jako reakcję afektywną o mniejszej lub większej 
intensywności, o charakterze przejściowym. Towarzyszą jej objawy fizjologiczne i zmiany 
zachowania. Stąd często określa się emocję jako reakcję psychofizjologiczną pojawiającą się w 
odpowiedzi na bodziec zewnętrzny lub wewnętrzny. 

Jeżeli reakcje te są adekwatne do rzeczywistości, to są zdrowe i potrzebne. Pomagają 
człowiekowi funkcjonować prawidłowo w społeczeństwie, rodzinie. Ukierunkowują myślenie, 
wspierają trafną ocenę rzeczywistości, pomagają rozpoznawać i rozwiązywać problemy, a 
przede wszystkim pobudzają do działania wyzwalając wewnętrzną energię. Cechą 
charakterystyczną emocji jest ich czasowość, przemijanie. 

Czasami jednak reakcja emocjonalna na bodziec jest nieadekwatna do przeżywanego 
doświadczenia i wtedy zakłóca funkcjonowanie człowieka wyzwalając reakcje stresowe 
przenoszące się na wszystkie dziedziny życia – rodzinę, kontakty towarzyskie, pracę 
zawodową. 

Generalnie różni badacze wyróżniają cztery podstawowe emocje lub więcej emocji. Na 
potrzeby niniejszych zajęć przyjmiemy za Arrive cztery podstawowe, przypisując im różne 
okresy trwania: 

− gniew to najintensywniejsza emocja trwająca od kilku minut do kilku godzin. Może się 
zmniejszać z powodu zmiany sytuacji lub pod wpływem adaptacji do sytuacji 
wyzwalającej reakcję gniewu, 

− strach trwa najkrócej, od kilku sekund do godziny i zawsze wyzwala reakcję 
adaptacyjną; zawsze stanowił też ochronę przed zagrożeniem wyzwalając często 
natychmiastową reakcję np. ucieczki, 

− radość może być spowodowana różnymi czynnikami w zależności od przyczyny może 
trwać od jednej godziny do jednego dnia, 

− smutek jest długotrwałą reakcją na trudne bodźce i może trwać kilka dni a nawet dłużej 
gdyż wymaga adaptacji do nowej sytuacji. 

Do tych emocji podstawowych Paul Ekman (za Arrive1) dodaje jeszcze dwie uzupełniające: 
zaskoczenie i odrazę. 

Doświadczenie emocji jest ściśle powiązane z jej wyrażeniem spowodowanym 
mimowolną, automatyczną reakcją. Czasami reakcja może następować błyskawicznie, już po 
upływie milisekund, jak jest np. z ruchami mimicznymi, sekund lub ułamków minuty jak w 

                                                           
18 Jean-Yves Arrive „Jak przeżywać emocje”. Wydawnictwo Czarna Owca. Warszawa 2009  
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przypadku wyrzutu adrenaliny. Niektóre reakcje wynikające z emocji są uważane za 
dobroczynne (np. śmiech – „śmiech to zdrowie”, płacz – „wypłacz się to ci ulży”). 

Ponieważ w społeczeństwie panują określone wzorce tego, co właściwe a co nie i 
często dotyczy to również wyrażania emocji (a niektórzy idą tak daleko, że chcieliby również 
kontrolować pojawianie się emocji), więc uczymy się ukrywać pewne zewnętrzne ich wyrazy. 
Wiele z reakcji jest automatycznych i mimowolnych, zwłaszcza tych powiązanych z mięśniami 
mimicznymi, co pozwala na odczytywanie stanu emocjonalnego drugiej osoby i niejako 
dostrajanie się do jej stanu emocjonalnego poprzez adekwatną reakcję. Stanowi to jedną z 
podstaw psychologicznej wymiany pomiędzy ludźmi a także stanowi element wcześniej 
omawianej komunikacji niewerbalnej.  

Wyrażanie emocji jest ważnym elementem komunikacji i stanowi czynnik 
kształtowania racjonalnych zachowań, pod warunkiem ich adekwatności do rzeczywistości. 
Spróbujemy przybliżyć poszczególne emocje i ich funkcje: 

Gniew jest reakcją na doznaną krzywdę, niesprawiedliwość, złe potraktowanie, poczucie bycia 
atakowanym i określa indywidualne granice wytrzymałości na te sytuacje. W takich 
sytuacjach jest usprawiedliwionym wyrazem naszych odczuć, jeśli rzeczywiście jest 
adekwatny do sytuacji, zrozumiały i do przyjęcia przez drugą stronę. Za gniewem kryje 
się najczęściej potrzeba, oczekiwanie lub życzenie. Wtedy jest to uczucie, które może 
być czynnikiem mobilizującym do działania, pod warunkiem, że nie powoduje 
przyjmowania zniekształconych strategii działania takich jak unikanie (zachowywanie 
dystansu wobec źródła gniewu, może przerodzić się w urazę), uległość 
(bagatelizowanie problemu by nie konfrontować się z osobą znaczącą, tłumienie 
własnych przeżyć i potrzeb) czy agresja (werbalne i gestami wyrażenie gniewu z całą 
gwałtownością w celu zastraszenia, narzucenia swojego punktu widzenia, wywarcia 
wrażenia). 

Strach pełni funkcję przystosowawczą ostrzegając przed zagrożeniem, ryzykiem, 
niebezpieczeństwem mobilizując organizm do reakcji (stawić czoło niebezpieczeństwu, 
chronić się, znieruchomieć, uciekać, poprosić o pomoc). Jak pisze Arrive strach należy 
wyrażać, przeżywać, zwerbalizować, ale nie racjonalizować. Dzieje się tak dlatego, że 
wtedy zdrową energię kieruje się na maskowanie strachu, racjonalizowanie emocji 
zamiast na stawienie czoła sytuacji czyli działanie, które pozwala przeciwstawić się 
niebezpieczeństwu. Gdy w obliczu strachu uruchamiamy mechanizmy obronne zamiast 
działania emocja ta staje się blokującą. Ponadto strach może być efektem zagrożeń 
rzeczywistych jak i całkowicie wyimaginowanych, ale wpływ na zachowania może być 
taki sam. Strach jest wszechobecny w codziennym życiu i w mniejszym lub większym 
stopniu wpływa na nasze relacje z otoczeniem. Rozpoznawanie naszych lęków i strachu 
jest podstawą lepszego zarządzania emocjami. 

Smutek jest następstwem sytuacji trudnych, takich jak rozczarowanie, porażka, poczucie 
odrzucenia, braku miłości, straty. Pomaga zaakceptować rzeczywistość i dostosować 
się do nowej sytuacji. Świadczy o silnym zaangażowaniu. Wymaga zaakceptowania i 
przeżycia go bez poczucia winy i oskarżania się. Chociaż smutek jest naturalną emocją, 
to gdy się przedłuża może doprowadzić do depresji. 

Radość niesie odprężenie, zwiększa wyrozumiałość dla innych, ale może prowadzić też do 
działań impulsywnych czy utraty czujności pod wpływem entuzjazmu. Jest uczuciem 
dynamicznym, pobudzającym człowieka do reakcji ruchowych a w wyniku bardzo 
intensywnego przeżywania jej nawet do łez. 
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Przyjęte w społecznościach reguły, normy będące oczekiwaniami zbiorowości co do 
naszych zachowań czy reakcji mogą odcinać nas od naszej emocjonalności a tym samym 
utrudniać spojrzenie na różne sytuacje we właściwy sposób a przede wszystkim odpowiednio i 
adekwatnie zareagować.  Trudności w otwartym wyrażaniu emocji osłabiają nasze relacje i 
komunikację z innymi. 

Powyższe podstawowe emocje w codziennym języku przyjmują bogactwo znaczeń i 
sposobów ich określania. Oto niektóre z nich: 

− strach: niepokój, lęk, obawa, trwoga, przestrach, przerażenie, zaniepokojenie, 
nerwowość, zgroza, trema 

− radość: wesołość, rozbawienie, zadowolenie, oczarowanie, entuzjazm, żywiołowość 
rozradowanie, uciecha, przyjemność, zachwyt, satysfakcja 

− gniew: rozdrażnienie, rozgoryczenie, przykrość, zdenerwowanie, oziębłość, złość, 
wrogość, irytacja, niezadowolenie, wściekłość, bunt 

− smutek: przygnębienie, strapienie, apatia, zmartwienie, zniechęcenie, depresja, 
rozczarowanie, rozpacz, melancholia. 

Umiejętność odczuwania, wyrażania emocji własnych i rozumienia emocji innych stanowi 
podstawę dobrej komunikacji. Ponieważ emocje są silnie powiązane z reakcjami 
mimowolnymi ciała stanowią również element komunikacji niewerbalnej zwanej mową ciała i 
wyrażają się w ekspresji emocjonalnej, czyli spontanicznym i mimowolnym okazywaniu 
wewnętrznych stanów emocjonalnych. Nadają one komunikatowi werbalnemu zabarwienie 
emocjonalne. 
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Scenariusz 11. Ćwiczenie nad uzyskaniem wglądu we własne 
potrzeby emocjonalne. 
 

CEL: Dostarczenie wglądu we własne potrzeby emocjonalne. 

Warsztat będzie prowadzony metodą pracy w parach oraz dyskusji. 

Podziel grupę na pary. Rozdaj kartki A4 i ołówki. Poproś, żeby podzielili kartkę na dwie części 
i po lewej stronie wypisali swoje potrzeby emocjonalne (wszystkie, jakie odczuwają). 
Następnie poproś, żeby postawili znaczki przy potrzebach, które mają zaspokajane w związku 
oraz podkreślili te, które wg. nich nie są zaspokojone. 
Zapytaj, co czują, gdy myślą o jednych i o drugich. Następnie poproś, żeby zrobili to samo, ale 
wobec współmałżonka. Następnie poproś o przedyskutowanie pracy w parach. 
Na zakończenie zapytaj, jakie emocje odczuwali zastanawiając się nad swoimi potrzebami 
emocjonalnymi. 
 
Zaproponuj na koniec, żeby grupa sformułowała wnioski podsumowujące i zapisz je na tablicy 
 
 
 
Potrzebne materiały: 
Flipchart, kartki A4, ołówki,  mazak,  
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Mikrowykład 10 do Scenariusza 12 Zagrożenia dla relacji 
między ludźmi wynikaj ące z odcięcia od własnych uczuć, 
braku wglądu w sferę uczuć i/lub niskiego poziomu kontroli 
emocjonalnej. 
 

Cel: nabycie wiedzy o dysfunkcji w sferze uczuć. 

 

Zaburzona sfera uczuć lub może „tylko” zaburzony sposób ich wyrażania stanowi 
ogromny problem dla właściwego rozwijanie relacji pomiędzy ludźmi a tym bardziej pomiędzy 
małżonkami/partnerami. W poprzednim mikrowykładzie wspomnieliśmy, że reguły i normy 
społeczne, co do wyrażania uczuć a także sposób wychowania i wzorce nabywane w różnych 
sytuacjach społecznych, powodują powstawanie trudności w wyrażaniu uczuć a co za tym 
idzie również w zaspokajaniu potrzeb, które mogą skutkować wzrostem frustracji a w końcu 
kryzysem relacji. Wiele osób uważa, że emocje są czymś złym, niepotrzebnym a ich wyrażanie 
staje się dla nich krępujące, wstydliwe, czy budzi zakłopotanie. Tak się dzieje nawet wtedy, 
gdy są to emocje pozytywne, których się nie wyraża z obawy o posądzenie na przykład o 
składanie osobistych deklaracji uczuciowych czy też jak czasem jest to nazywane 
„podlizywanie się”, „słodzenie” itp. Już same te zwroty pokazują jak ludzie podejrzliwie patrzą 
na deklaracje pozytywnych uczuć spodziewając się manipulacji19 . Jednakże nie da się 
zbudować związku, w  którym dąży się do osiągnięcia satysfakcji, wynikającej z pogłębiania 
bliskości i budowania więzi bez wyrażania uczuć, zwłaszcza pozytywnych. 

Jak pisze Pia Melody20, nie ma niczego złego w żadnej z odczuwanych przez nas 
emocji, gdyż są one czymś naturalnym, są częścią pełnego i szczęśliwego życia, pod 
warunkiem, że są wyrażane w zdrowy, funkcjonalny sposób i nie poniżają innych. 

Jednak dysfunkcjonalne wychowanie a także inne doświadczenia życiowe i społeczne 
potrafią wyrządzić wiele szkód w sferze uczuć sprawiając, ze kształtują się w nas irracjonalne 
przekonania i nieadekwatne sposoby wyrażania emocji. Nieakceptowane uczucia nas 
przytłaczają albo się od nich odcinamy. Bywa też, że przypisujemy innym uczucia, stany, 
których doświadczamy a z różnych, często głęboko nieuświadamianych przyczyn, nie mamy z 
nimi kontaktu. Dochodzi, więc do zjawiska przeniesienia własnych uczuć na partnera. 

O tym zjawisku przeniesienia takich uczuć jak gniew, ból czy radość zafałszowującym 
prawdziwy obraz przeżywanych uczuć pisze Pia Melody: „…doświadczenie terapeutyczne 
wskazuje, że owe potężne uczucia są po raz pierwszy wzbudzane w dziecku podczas przeżycia 
poniżenia i wykorzystania. Później w wieku dorosłym, te współuzależnione ofiary poniżenia 
odczuwają nawroty tych samych uczuć, które wchłaniają jako dzieci, nie zdając sobie sprawy z 
ich prawdziwego źródła; wydaje im się, że są to silne reakcje emocjonalne na codzienne 
wydarzenia. Wzbudzenie uczuć w dziecku może mieć miejsce zarówno wtedy, gdy dziecko 
doznaje pasywnego poniżenia (takiego jak poniżenie czy zaniedbanie), jak i wówczas, gdy 
doznaje poniżenia agresywnego (takiego jak przemoc fizyczna czy napaść słowna)”. 

                                                           
19 „Co to znaczy ‘umieć żyć’?”Hanna Traczyńska, Mieczysław Wojciechowski. Wydawnictwo Ośrodek 
Psychoedukacji, Warszawa 2008. 
20 Toksyczne związki. PiaMellody. Wydawnictwo Czarna Owca. Warszawa 2009. 
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Kiedy doświadczone w przeszłości urazy stanowią przyczynę doznawanych uczuć nie 
mających konkretnych odniesień w realnej rzeczywistości, to dochodzi do utraty kontaktu z 
wewnętrzną prawdą, własną rzeczywistością. Uczucia, których źródła są w niegdyś przeżytym 
bólu, cierpieniu, złości mają skłonność wymykać się naszej kontroli a wtedy gniew zamienia 
się we wściekłość a strach czy lęk może przybrać formę paniki czy paranoi. Ból przeniesiony 
pogrąża nas w otchłani rozpaczy i poczuciu beznadziejności.  

Nieco odmiennym zjawiskiem jest odcinanie się od uczuć, traktowanie ich jako 
zagrażających a wpływ tych uczuć na nasze zachowanie jako destrukcyjny. Najczęściej 
źródłem takich zachowań są nasze doświadczenia z dzieciństwa, kiedy obserwowaliśmy 
niepohamowane wybuchy złości, gniew wyrażany poprzez agresywne zachowania a ból, 
cierpienie, rozpacz przyjmowały rozmiary przytłaczające, trudne do ogarnięcia przez małe 
dziecko. Wtedy, by się uratować trzeba było się od tego odciąć. Ale odcinając się od przykrych 
w charakterze uczuć, odcinaliśmy się także od tych z pozytywnym znakiem.  

Mogliśmy też doświadczyć jeszcze innej sytuacji, kiedy to ze strony znaczących 
dorosłych, członków naszej destrukcyjnej rodziny płynęły komunikaty: „nic takiego się nie 
dzieje”, lub: nie powinieneś myśleć, czuć, pragnąć, widzieć, słyszeć po swojemu, masz to robić 
tak jak pokazują to ci, którzy wiedzą lepiej.  

Kolejna regułą obecną w dysfunkcjonalnych rodzinach, mającą związek z wyrażaniem 
uczuć jest: nie mów otwarcie o żadnych uczuciach, myślach i przeżyciach, które koncentrują 
się na bólu, cierpieniu, samotności. Zahamowanie ekspresji jest niezwykle ograniczającym 
doświadczeniem, ograbiającym człowieka ze spontaniczności, naturalnych odruchów i reakcji.  

Nie należy nikogo przekonywać do tego, że brak wyrażania uczuć pomiędzy osobami 
będącymi w związku przyczynia się do wygasania zaangażowania ze strony partnera. 
Warunkiem istnienia więzi pomiędzy partnerami jest wszechstronna wymiana w obszarze 
myśli a przede wszystkim uczuć. Relacja to droga dwukierunkowa.  
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Scenariusz 12. Znaczenie i rola zaburzeń w odczuwaniu emocji dla 
kształtowania relacji i generowania problemów. 
 

CEL: Dostarczenie wiedzy o dysfunkcji w sferze uczuć. 

Warsztat będzie prowadzony metodą burzy mózgów. Można również skorzystać z innych narzędzi, 

takich jak dyskusja moderowana lub praca metodą mapy myśli.  

Zasady prowadzenia pracy tymi metodami znajdują się w Scenariuszu 1.  

 

Pytania do dyskusji: 

− Dlaczego nie lubimy rozmawiać o uczuciach? 

− Co robimy z niechcianymi emocjami? 

− Czy zdrowe jest rozładowanie emocji poprzez „wyładowanie się” na czymś? 

− Dlaczego i w jaki sposób odcinamy się od uczuć? 

 

Przypomnijmy jeszcze raz techniki moderowania dyskusji: 

− Powtarzanie wypowiedzi „Jeśli dobrze zrozumiałem, mówiłeś…” – pozwala nawiązać kontakt z 

uczestnikiem, zachęca do dalszego udziału, podkreśla wagę słów; 

− Zaproszenie wprost „A co ty o tym myślisz?” – angażuje „milczków”; 

− Pytanie „Dlaczego o to właśnie pytasz?” – umożliwia rozwinięcie wątku, zgłębienie tematu; 

− Odbicie piłeczki „A co wy o tym myślicie” – zaangażuje większą ilość osób w dyskusję; 

− Powtarzanie pytania – zwrócenie uwagi dyskutantów na ważne informacje i wątki. 

  

Pamiętaj! 

Daj czas dyskutującym na odpowiedź. Nie spiesz się, powtórz pytanie, przeformułuj, wróć później do 

pytania, które jest dla ciebie ważne. Podkreślaj wagę każdej wypowiedzi. Notuj ważniejsze wnioski, 

żebyś mógł podsumowywać dyskusję (lub poproś o to osobę, która będzie pełnić funkcję sekretarza). 

Podążaj za rozwojem dyskusji nawet, jeżeli pierwotnie zakładałeś, że potoczy się ona inaczej. 

Zaproponuj na koniec, żeby grupa sformułowała wnioski podsumowujące i zapisz je na tablicy 

 

 

 

Potrzebne materiały: 

Flipchart, kartki papieru pakowego, małe kartki samoprzylepne lub kartki trenerskie (1/3 kartki A4), 

mazaki, taśma samoprzylepna (malarska) 
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Mikrowykład 11 do Scenariusza 13.  Sztuka brania 
odpowiedzialności za własne uczucia. Asertywność jako metoda 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych a także sposób wyrażania 
uczuć z zachowaniem zasad szacunku dla drugich i poszanowania 
ich praw. 
 

Cel: nabycie wiedzy o skutkach brania na siebie i unikania odpowiedzialności za 
wyrażanie własnych uczuć. 

 

Emocje są podstawą relacji między dwiema osobami, zwłaszcza w relacji 
małżeńskiej/partnerskiej, w której podstawą jest uczucie. To bliskość emocjonalna jest źródłem 
pozytywnych przeżyć w rodzinie, dlatego mając świadomość znaczenia tego i dla poprawienia 
relacji z partnerem każdy powinien podjąć wysiłek zrozumienia mechanizmów rządzących 
emocjami. Jednym ze sposobów zarządzania emocjami jest asertywność, w naszym przypadku  
rozumiana jako sposób wznoszenia się ponad emocje i nieagresywny sposób wyrażania swojej 
opinii, zdania, stanowiska. 

W niniejszym opracowaniu nie będziemy się zajmowali skrajnymi zaburzeniami 
emocji, takimi jak psychopatia czy depresja, bo one wymagają głębokiej terapii. Nie będziemy 
mieli również wpływu na to jak ludzie, z którymi mamy do czynienia w życiu zawodowym lub 
prywatnym, świadomie lub nieświadomie „naciskają sprężynę” wyzwalającą w nas 
nieadekwatne reakcje emocjonalne. Nawet nie będziemy mówili o współmałżonku/partnerze, 
który „wkurza” nas zdecydowanie najbardziej. Dlaczego? Bo te czynniki spustowe, którymi 
mogą być wydarzenia, osoby lub sytuacje wyzwalają w nas czasami nieadekwatne reakcje, 
które stanowią źródło konfliktów i frustracji. Jean-Yves Arrive nazywa je wyzwalaczami 
emocji21 a same reakcje można nazwać dysfunkcjonalnymi. W wyniku ich działania pojawia 
się emocja tak silna, że stanowi zagrożenie dla naszych relacji z innymi. Oczywiście można 
sięgać do źródła takich dysfunkcji, np. na jakimś etapie życia w wyniku jakiegokolwiek 
traumatycznego wydarzenia (wypadek, pobicie, bolesny upadek, pogryzienie przez zwierzę, 
przemoc, molestowanie itp.) pojawia się uraz skutkujący nieadekwatnymi reakcjami 
emocjonalnymi –ataki lęku, fobie.  

Gdy w codziennym życiu pojawia się napięcie, pośpiech, stres, wtedy nawet niepozorne 
wydawałoby się zdarzenie może wyzwolić skumulowaną reakcję emocjonalną. Można zacząć 
niejako „rozbrajać” tę minę próbując „oswajać” źródło tej reakcji, ale Arrive pokazuje inną 
drogę. Radzi poznać te wyzwalacze emocji bez interpretacji, uważając, że jest ona 
niepotrzebna a tylko zdefiniowanie sytuacji lub zdarzeń wyzwalających konkretne emocje 
może pomóc opanować nieadekwatną reakcję. Oczywiście czasami traumatyczne wydarzenie z 
przeszłości można poddać procesowi terapeutycznemu, ale dla nauczenia się prawidłowych 
reakcji emocjonalnych wystarczy znaleźć powiązania pomiędzy wyzwalaczem emocji, emocją 
i reakcją na pojawiającą się emocję. 

Jeśli reakcja emocjonalna trwa zbyt długo, pisze Arrive, wykraczając poza sytuację, 
która ją wywołała może niejako „rozlać się’ na inne dziedziny życia np. ze sfery zawodowej na 
rodzinną, towarzyską. Wtedy nieadekwatne emocje staną się zagrożeniem dla związku. 

                                                           
21 Jak przeżywać emocje. Jean-Yves Arrive. Wydawnictwo Czarna Owca. Warszawa 2009. 
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Przyrównuje tę sytuację do fal nieustannie podmywających klif – katastrofa nie następuje od 
razu, ale jest nieunikniona. 

Proponuje się, więc podejście prezentowane w terapii racjonalno-emotywnej polegające 
na odkrywaniu nieracjonalnych przekonań wyzwalających nieadekwatne emocje i 
zastępowanie ich przez bardziej produktywne i racjonalne. 

Praca często rozpoczyna się od rozpoznania sytuacji, w których emocje zostały 
wyrażone nieadekwatnie, zidentyfikowania wyzwalaczy emocji, ustalenia powiązań oraz 
określenia, jakie wyrażenie emocji w tej sytuacji byłoby bardziej adekwatne a następnie 
ustalenie planu działań, to znaczy zaplanowania zachowania, jakie chciałoby się przejawić w 
sytuacji wystąpienia określonego wyzwalacza. 

Uzyskana świadomość pozwoli na wzięcie odpowiedzialności za reakcję na 
pojawiającą się emocję. Wtedy nie reagujemy zgodnie z wyuczonym schematem, ale 
podejmujemy wyzwanie zmiany. Postawione sobie w planie działania cele nie mogą być zbyt 
ambitne, ponieważ nie służą niczemu, a mogą tylko pogłębić destrukcję i negatywne myślenie 
o swoich możliwościach. 

Przyjęta ścieżka postępowania służy wzięciu odpowiedzialności za swoje emocje, 
zachowania a tym samym za relacje z innymi ludźmi, a przede wszystkim z naszym partnerem 
małżeńskim. 

Nieadekwatne reakcje powstają w wyniku ukształtowanych nieracjonalnych przekonań. 
Emocje pojawiające się jako odpowiedź na określoną sytuację są oceniane na podstawie 
dotychczasowego doświadczenia i ukształtowanych w jego wyniku przeżyć oraz społecznego 
oddziaływania wzorców, które kształtują czasami irracjonalne przekonania, będące próbą 
poradzenia sobie z negatywnymi emocjami. 

Do takich nieracjonalnych przekonań należą: 

− dramatyzowanie i czarnowidztwo, 

− wewnętrzne nakazy skłaniające do działania i dążenia do perfekcji, 

− negowanie własnych emocji, 

− przejmowanie się tym, co pomyślą inni, 

− obawa przed porażką, 

− złe znoszenie frustracji, 

− obwinianie innych za niepowodzenia i porażki, 

− przekonanie, że istnieją rozwiązania idealne, 

− unikanie trudnych sytuacji, 

− usprawiedliwianie porażek i niepowodzeń przeżyciami z przeszłości. 

Jak poradzić sobie z sytuacjami, w których trudne emocje mogą zaburzać nasze 
funkcjonowanie czy wręcz uniemożliwiać osiąganie pożądanych celów? 

 Pomocne strategie: 

− wyrażanie odczuwanych emocji 

− rozpoznawanie irracjonalnych myśli, 

− zastępowanie irracjonalnych myśli racjonalnymi. 
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Tę ścieżkę należy przebyć w stosunku do rozpoznanych czterech emocji emocji ucząc się 
właściwych sposobów ich zdrowego wyrażania: 

Wyrażanie gniewu. 

1. Przeżywanie strachu. 

2. Wyrażanie smutku w sposób wyważony. 

3. Okazywanie radości i dzielenie się nią. 

Jak widać wzięcie na siebie odpowiedzialności pozwala budować szczęśliwe związki i dobre 
relacje z innymi ludźmi. 

Jeżeli nie bierzemy odpowiedzialności za emocje skutkuje to nieprawdziwymi 
relacjami, brakiem zrozumienia nas przez innych i naszej frustracji wynikającej z coraz 
większej izolacji i osamotnienia. Wyuczone mechanizmy obronne, takie jak wypieranie, 
ukrywanie uczuć, przeniesienia, projekcja rujnują związki. 

 

Asertywność czyli sposób na wyrażanie swojego zdania, formułowanie odmowy czy 
reagowanie na krytykę skierowaną w naszą stronę jest uznaną metodą radzenia sobie w 
sytuacjach trudnych z jednoczesnym przestrzeganiem zasad szacunku dla drugiej osoby i 
poszanowania jej praw. Zachowaniem asertywnym jest także wyrażanie uczuć takich, jak: 
radość, nadzieja czy oburzenie, zakłopotanie, albo strach, gniew, złość, również pamiętając o 
prawach i potrzebach (a także ograniczeniach) innych.  

Uwaga! 

W odniesieniu do relacji osób będących ze sobą w bliskim związku zalecamy jak 
najdalej idącą ostrożność, jeśli chodzi o asertywne odmawianie bez uzasadnionej potrzeby, z 
uwagi na możliwy destrukcyjny wpływ odmawiania na relacje i umacnianie więzi. 
Wychodzimy z założenia, że związki dwojga ludzi są tym bardziej udane im bardziej obie 
strony starają się jak najrzadziej mówić partnerowi „nie” i partnerzy starają się jak najrzadziej 
stawiać się w sytuacji zmuszającej do odmowy. Miłość wyraża się także poprzez to, że 
przeważają nastawienia na „Tak”. 

Przyjmowanie i wyrażanie opinii, krytyk w sposób asertywny 

Obszar sytuacji trudnych, bo związanych z doświadczaniem przykrego napięcia 
emocjonalnego i przeżywaniem całej gamy emocji, w tym nielubianych przez nas, wiąże się z 
wyrażaniem opinii i przyjmowaniem krytyk. Sytuacje odwrotne, czyli przyjmowanie i 
wyrażanie pochwał, komplementów też sprawiają nam kłopot. Jesteśmy przecież ćwiczeni w 
budowaniu przekonania: nie wypada przyjmować pochwał czy komplementów otwarcie 
zgadzając się z nimi, należy pomniejszyć swoje zasługi, trochę się „pokrygować”, dać się 
poprzekonywać, bo inaczej wyjdziemy na samochwały, pyszałków itp. 

Zarówno krytyka jak i pochwała jest formą oceny naszej osoby. Twórcy asertywności 
dowodzą, że asertywne przyjmowanie ocen wiąże się z przyjęciem postawy, opisanej we 
wcześniejszym mikrowykładzie, a określanej jako: „jestem w porządku” i odniesieniem się do 
oceny naszej osoby nie jako do prawdziwego czy nieprawdziwego wyroku w naszej sprawie 
ale jako do jednej z opinii na nasz temat. Takich opinii, często skrajnie różnych, może być 
wiele. Nawet jeśli uważamy, że chcemy zmienić jakieś zachowanie bo popełniliśmy błąd to 
postawa „bycia w porządku” umożliwia nam przyjęcie tego do wiadomości i zaplanowanie i 
wykonanie konkretnego działania naprawczego bez zbędnego obciążania się poczuciem winy i 
przeżywania dojmującego poczucia wstydu z powodu tego, że „coś jest z nami nie tak”.  
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Postawa „bycia w porządku oznacza wewnętrzną akceptację dla swego istnienia”. 
Równocześnie traktuje się ocenę, jako opinię „dopuszczam i mam równocześnie prawo do 
posiadania innego zdania na swój temat”. Posiadanie różnych opinii może oznaczać 
podzielenie się nimi, także sprawdzenie, w jakich punktach są zbieżne, w jakich nie są. 
Rozumiemy, że dwie osoby mające różne opinie mogą pozostać przy swoim zdaniu i nie 
muszą udowadniać sobie, które stanowisko jest słuszne a które nie zachowując jednocześnie 
dobre relacje. 

Formy krytyki odnoszące się do sytuacji najprostszych, gdy osoba krytykowana 
całkowicie zgadza się lub też nie z usłyszaną oceną nie rodzą niepotrzebnego napięcia. W 
życiu częściej jednak występują sytuacje bardziej złożone i wieloznaczne.  

Idąc za autorką Treningu Asertywności Marią Król- Fijewską22 wyróżnimy następujące 
formy krytyki złożonej, niejednoznacznej: 

• Krytyka częściowo słuszna, choć zbyt szeroko zakrojona – występuje, gdy ktoś mówi: 
„Ty zawsze…”, lub „Ty nigdy…” 

Asertywna odpowiedź polega na weryfikacji faktów, ustaleniu, które z nich skłaniają 
nas do uznania części skierowanej do nas wypowiedzi, jako słusznej krytyki i dążeniu 
do odrzucenia tych sformułowań, z których treścią się nie zgadzamy, bo stanowią 
niesłuszną ocenę naszej osoby.  

• Krytyka polegająca na nadmiernym uogólnianiu pojedynczych zdarzeń, faktów. 
Niektórym osobom nazbyt łatwo przychodzi budowanie rzeczywistości 
interpersonalnej przy pomocy fantazji, czyli nie reagują na rzeczywiste zdarzenia, ale 
na coś, co jest w ich wyobraźni. Rodzi to niezwykłe sytuacje dla partnera, który może 
zostać zaskoczony zarzutami tak oderwanymi od rzeczywistości, że nie wie jak na nie 
zareagować. 

Występuje, gdy słyszymy: „Ty nie pozwalasz mi, wtedy kiedy chcę, wybrać się z 
koleżanką na zakupy. Podejrzewam, że po prostu jej nie lubisz, a w ogóle to jest 
przejaw dyskryminacji i ograniczania mojej wolności.” 

W wypadku tej krytyki asertywna odpowiedź powinna przywołać fakty z realnej 
rzeczywistości, poddaniu ich weryfikacji i odniesieniu się do nich, podobnie jak w 
poprzedniej sytuacji, pamiętając by oddzielić od nich uogólnioną i nieuprawnioną 
ocenę naszej osoby. 

• Krytyka oceniająca osobę a nie działanie polega ona na tym, że krytykujący nas 
wykorzystuje zaistniałe fakty do sformułowania wobec nas nieprzyjemnej w odbiorze, 
także uogólnionej i nieuprawnionej w naszym przekonaniu oceny. 

Krytyka ta ma miejsce, gdy mówimy: „Jesteś kompletnie nieodpowiedzialny, kilka razy 
prosiłam cię żebyś załatwił tę sprawę” 

W tym wypadku asertywna odpowiedź zmierza przede wszystkim do oddzielenia treści 
dotyczącej działania, od treści oceniających osobę. Jeśli osoba krytykowana odniesie 
się do faktów i je potwierdzi, jeśli miały miejsce, uznając przy tym, że to zachowanie 
było niewłaściwe to może przejść do wyrażenia niezgody na negatywną ocenę całej 
swojej osoby. 

                                                           
22 Trening Asertywności. Maria Król-Fijewska. Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa 1992. 
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• Krytyka przekazana w agresywnej, raniącej formie. Ma miejsce wtedy, gdy krytykujący 
używa sformułowań naruszających poczucie godności osobistej, raniących uczucia, 
krzyczy, używa wyzwisk, niecenzuralnych słów. 

Reakcja asertywna, powinna oddzielić treść krytyki od formy. Do treści należy odnieść 
się zgodnie z przyjętymi wyżej zasadami, jeśli jest zgodna z rzeczywistością przyznać, 
że fakt miał miejsce. Natomiast należy zdecydowanie przeciwstawić się formie, 
wyrazić sprzeciw na niedopuszczalny sposób traktowania własnej osoby. Można przy 
tym, zwłaszcza wobec bliskiej osoby wyrazić, w jaki sposób obieramy tę sytuację, 
odwołując się przy tym do uczuć. Wysyłamy w ten sposób komunikat jak nie chcemy 
być traktowani. 

• Krytyka wyrażona w formie aluzji wiąże się z tym, że jesteśmy poddawani negatywnej 
ocenie, ale nie dzieje się to w formie komunikatu wprost lecz niejako pod spodem. 
Zostajemy wciągnięci w grę naszego krytykanta-partnera. Sytuacja wygląda tak, że 
wszyscy udają, że nic się nie stało.  Pozornie, w naszej relacji, „jest dobrze”. My 
jednak, będąc w roli krytykowanych, jesteśmy obciążeni zarówno treścią oceny naszej 
osoby jak i udawaniem, że nic się nie dzieje. Przykłady tego rodzaju krytyk można 
mnożyć, odnoszą się najczęściej do naszych upodobań, zwyczajów, gustów czy 
przekonań. 

Nasza asertywna reakcja na tą krytykę powinna polegać na „wydobyciu aluzji na 
wierzch i takim jej przeformułowaniu by można był odnieść się do niej jak do 
komunikatu wprost. Można też poprosić naszego rozmówcę o rozszyfrowanie aluzji, 
zadając pytanie: „a co chciałeś przez to powiedzieć?” 

• Krytyka nieoczekiwana przez nas, zaskakująca dzieje się wtedy, gdy nie spodziewamy 
się, że zostaniemy poddani takiej nieprzychylnej ocenie. Najczęściej usiłujemy 
odpowiedzieć tak by przede wszystkim „zachować twarz”, usprawiedliwiając siebie lub 
przywołując coś na swoją obronę i nie jesteśmy zadowoleni ze swojej reakcji.  

Jeśli chcemy zachować się asertywnie najkorzystniej jest po prostu wyrazić swoje 
zaskoczenie i potrzebę zastanowienia się nad sytuacją by potem móc odnieść się do 
realnej rzeczywistości.  

 

 Asertywność pomocna w wyrażaniu uczuć 

Doświadczenia wyniesione z przeszłości, z systemów rodzinnych, z których się 
wywodzimy sprawiają, że nie potrafimy w sposób bezpieczny wyrażać uczuć zarówno tych, 
którym przypisuje się miano pozytywne jak i uznawanych za negatywne. 

Niektórzy w obawie przed wyrażaniem uczuć pozytywnych twierdzą, że: 

− nie warto mówić o pozytywnych uczuciach do kogoś, bo przecież osoba, partner i tak 
wie, co do niego czujemy („przecież już nie raz wyrażaliśmy takie uczucia”, „gdybym 
Cię nie kochał to byłbym z Tobą tyle lat?”), 

− nie warto mówić o pozytywnych uczuciach, bo bierzemy na siebie zobowiązanie i już 
zawsze będziemy „zmuszeni” je wyrażać, „ktoś się przyzwyczai i przestanie się starać”, 

− materia uczuć jest zbyt delikatna, jeśli się będzie za często wyrażać pozytywne uczucia 
to ulotnią się 

Ponadto wielu osobom wrażanie uczuć pozytywnych kojarzy się tylko z mówieniem: 
„Lubię cię, kocham cię”. Obawiają się wyrażać „lubię cię” z obawy, że jest to niebezpiecznie 
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blisko „kocham cię” a to już jest zobowiązaniem. Istnieje jednak mnóstwo uczuć z obszaru 
lubianych przez nas, które możemy wyrazić w najróżniejszy sposób, mówiąc wprost, używając 
nawet metafory, czy nawet poezji, wystarczy uruchomić wyobraźnię. 

W kolejnym scenariuszu proponujemy ćwiczenie na wyrażanie uczuć pozytywnych. 

A co powiedzieć o wyrażaniu tych uczuć, które uważamy za negatywne, których nie 
lubimy, czyli gniewu, złości, niezadowolenia, irytacji?  

Niejednokrotnie spotykamy się z agresywnymi formami wyrażania takich uczuć, 
nastawionymi nie tyle na zmianę sytuacji, która przeszkadza, ale na zadanie bólu.  W 
odpowiedzi na agresywne wyrażanie uczuć gniewu, złości itp. „dostajemy” także zachowanie 
agresywne, bo przecież znamy hasło, że „agresja rodzi agresję”. Natomiast asertywny sposób 
wyrażenia gniewu złości oznacza skoncentrowanie się na zadaniu polegającym na zmianie 
niepożądanych dla nas zachowań a przy tym nie naruszaniu praw innych, z szacunkiem dla ich 
uczuć i poszanowaniem ich godności.  

Istota asertywnego zachowania polega na stopniowaniu naszej reakcji, formułowaniu 
jej w kategoriach „komunikatu ja” (braniu odpowiedzialności za swoją reakcję, zachowanie). 
Jednocześnie może nie być pozbawione ekspresji. Można wyrażając gniew mówić głośno, ale 
dalej w kategoriach: „(ja) jestem zła…, nie podoba mi się… a nawet „jestem wściekła na 
ciebie…, nie życzę sobie abyś zwracał się do mnie w ten sposób…”.   

Autorka Treningu Asertywności przytacza procedurę Pameli Butler23 , polegającej na 
stosowaniu czterech etapów, na których zmierzamy do zmiany niepożądanej sytuacji, 
posługując się konsekwentnie zachowaniami asertywnymi: 

1. Pierwszy etap polega na poinformowaniu naszego rozmówcy, partnera, że jego 
zachowanie przeszkadza nam, złości nas. Prosimy o zmianę tego zachowania. 

2. Drugi etap następuje wtedy, kiedy ktoś mimo wypowiedzianej przez nas uwagi nie 
zmienia swojego zachowania. Ponownie dajemy wyraz swojemu niezadowoleniu, 
złości, ale bardziej stanowczo, z większą ekspresją, mówiąc głośniej. Ten etap może 
przeciągać się w czasie. W efekcie pokazuje nam czy osoba, której wyrażamy uczucia 
niezadowolenia czy gniewu jest gotowa dostosować się do naszych oczekiwań. Jeśli 
sytuacja się przedłuża i jesteśmy na to zdecydowani, możemy przejść do następnego 
etapu. 

3. Trzeci etap polega na przywołaniu zaplecza, czyli poinformowaniu naszego partnera 
interakcji, co postanawiamy zrobić, jeśli sytuacja, która nam nie odpowiada będzie się 
przeciągała a on nie zmieni swojego zachowania, mimo, iż wyraźnie i kilkakrotnie i z 
coraz większą mocą o tym go informujemy. 

4. Czwarty etap następuje wtedy, kiedy nie obserwujemy zmiany niepożądanego dla nas 
zachowania a wręcz przeciwnie trwa ono a nawet wzmaga się. Wykonujemy wtedy to, 
co zapowiedzieliśmy (brak realizacji zapowiedzi stanowi osłabienie naszego 
stanowiska i skutkuje większym lekceważeniem innych naszych próśb). 

W scenariuszu nie rozpisujemy ćwiczeń na wyrażanie uczuć gniewu, złości, irytacji 
niezadowolenia. Wiedza, o tej procedurze ma szansę wzbogacić nasze reakcje w sytuacjach 
trudnych. Jeśli właśnie w tym obszarze zdiagnozowaliśmy swoje trudności, możemy je 
przepracować w ramach sesji coachingowej.  

 

                                                           
23 Trening Asertywności. Maria Król-Fijewska. Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa 1992 
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Scenariusz 13. Ćwiczenie nad uzyskaniem wglądu we własne 
potrzeby emocjonalne. 
 

CEL: Dostarczenie wglądu we własne potrzeby emocjonalne. 

Warsztat będzie prowadzony metodą pracy grupowej i w parach oraz dyskusji. 

Podziel grupę na kilkuosobowe podgrupy. Rozdaj grupom po kartce A4 i poproś żeby każda 
grupa przedyskutowała i wypisał wnioski w związku z następującym pytaniem:.  
Kiedy czujemy się winni w związku z emocjami?   
Niech każda grupa omówi efekty pracy. Zadanie ma zbadać poziom rozumienia mechanizmów 
obronnych. Omawiając rezultaty staraj się rozdzielić poczucie winy z powodu odczuwania 
emocji, od poczucia winy z powodu sposobu wyrażenia lub nie emocji. 
Rozdaj kartki flipchart i mazaki. 
Poproś, żeby każda grupa wypisała w jaki sposób następuje zrzucanie odpowiedzialności za 
własne reakcje na pojawiające się emocje, jakie strategie najczęściej są stosowane, żeby 
pozbyć się poczucia winy. 
Niech grupy zaprezentują rezultaty swojej pracy. Następnie niech uczestnicy zaproponują 
sposób ich pogrupowania i wypiszą tak usystematyzowane na jednej karcie.  
Następnie poproś, żeby zrobili to samo na swoich kartkach A4, ale wobec współmałżonka. 
 Następnie poproś o przedyskutowanie pracy w parach. 
Na zakończenie zapytaj, jakie emocje odczuwali zastanawiając się nad swoimi potrzebami 
emocjonalnymi. 
 
Zaproponuj na koniec, żeby grupa sformułowała wnioski podsumowujące i zapisz je na tablicy. 
Można to zrobić w układzie tabelarycznym: 

 

Emocja Reakcja powodowana 
przez emocję 

Stosowany mechanizm Przyczyna emocji 
(wyzwalacz emocji) 

    

    

 

 

Potrzebne materiały: 
Flipchart, kartki A4, mazaki. 
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Scenariusz 14. Ćwiczenie z wyrażania uczuć pozytywnych 
 

Możesz zaproponować by partnerzy stworzyli listy sformułowań dotyczących wyrażania 
uczuć pozytywnych.  

 

Możesz dostarczyć im wypisaną na flipcharcie wstępną listę sformułowań, pomocnych w 
wyrażaniu uczuć pozytywnych, np: 

- Lubię z tobą rozmawiać 

- Podobało mi się to co powiedziałeś, co zrobiłeś 

- Lubię sposób w jaki mnie słuchasz  

- To co mi powiedziałeś sprawiło mi wielka przyjemność 

- Zależy mi na tobie 

- Czuję się przy tobie bezpiecznie 

- Mam do ciebie zaufanie 

- Było mi przyjemnie spędzić ten czas z tobą, itp. 

Niech dodadzą do niej swoje propozycje. Niech wszyscy przepiszą tak stworzoną listę na 
swoich kartkach a w ramach pracy domowej niech przećwiczą wyrażanie tych uczuć, 
wobec siebie. 

 

Potrzebne materiały: 
Flipchart, kartki A4, mazaki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Scenariusz 15.  Praca indywidualna i w podgrupach nad 
asertywnymi komunikatami, radzeniem sobie w sytuacjach 
trudnych związanych z odmawianiem, reagowaniem na krytykę. 
 

Na początek odwołaj się do wiedzy z wykładu dotyczącej asertywnego reagowania na 
różne formy krytyki a także pochwały. Przypomnij, że krytyka może być częściowo 
uzasadniona, aluzyjna, raniąca, połączona z agresywnym atakiem, nieoczekiwana. Wiemy jak 
trudno jest poradzić sobie z właściwym reagowaniem na krytykę z powodu przeżywanego 
wtedy napięcia emocjonalnego. Przeprowadzimy teraz ćwiczenie.  

Rozdaj każdemu z uczestników po cztery kartki ½ A4. Niech napiszą na nich Imię i Nazwisko 
(ew. pierwszą literę nazwiska w celu identyfikacji) i i zatytułują je kolejno24:  

1. Krytyka słuszna  

2. Krytyka niesłuszna  

3. Pochwała słuszna  

4. Pochwała niesłuszna.  

Poproś, żeby na każdej kartce napisali zdanie lub zdania reprezentujące treść tytułu, 
skierowane do nich samych, które uważają, że mogą odnosić się do nich (odnoszące się do ich 
zachowań, działania w obrębie każdej z kategorii krytyk lub pochwał). Np. Jurek pisze: „Jurku, 
nie umiesz obierać ziemniaków… Następnie poproś, żeby przekazali swoje kartki drugiemu 
sąsiadowi z prawej (innemu niż własny partner). Osoba, która otrzymała kartki powinna głośno 
odczytać autorowi kolejno napisane przez niego komunikaty.  

Zanim uczestnicy rozpoczną, prowadzący powinien pokazać, w jaki sposób asertywnie 
zareagować na poszczególne rodzaje zdań. Na przykład: 

1. Krytyka słuszna  - „tak, zgadzam się, nie umyłem naczyń. Dobrze, że mi przypomniałaś, za 
chwilę, jak skończę pisanie tego maila, zrobię to”. 

2. Krytyka niesłuszna  - „ nie zgadzam się, mam inne zdanie na ten temat” 

3. Pochwała słuszna – „ dziękuję, że zauważyłeś to … Miło mi to usłyszeć”. 

4. Pochwała niesłuszna – „było by mi miło to słyszeć, gdybym to rzeczywiście zrobił, ale 
niestety tak nie jest (albo: nie jest to moją zasługą)”. 

Po zakończeniu całego ćwiczenia należy zapytać, co uczestnicy czuli odpowiadając na 
skierowane do nich krytyki i pochwały. Czy odpowiedź ich satysfakcjonowała? 

Wiedząc już jak reagować na powyższe cztery sytuacje, niech grupa przeprowadzi krótką 
dyskusję, na jak się może czuć osoba dająca oraz odbierająca asertywny komunikat. 

 

Na zakończenie przeprowadź sesję grupową - informacje zwrotne.  

 

 

 

                                                           
24 Trening Asertywności. Maria Król-Fijewska. Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa 1992 
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Rozdział 6.  

POZYTYWNE I NEGATYWNE 
WPŁYWY WZORCÓW 
ŚRODOWISKOWYCH, 

KULTUROWYCH ORAZ RODZINY  
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Mikrowykład 12 do Scenariusza 16 Znaczenie oczekiwań, 
przekonań i doświadczeń z rodziny generatywnej dla 
kształtowania relacji międzyludzkich i pozostawania w 
związkach 
 

Każdy człowiek jest „zanurzony” w morzu oddziaływań, jakim był poddawany w 
trakcie swojego rozwoju i dorastania, które kształtowały jego osobowość oraz wzorce 
zachowań i często schematy myślowe. Czasami ten wpływ sięga jeszcze głębiej, do 
wcześniejszych pokoleń, w związku z czym wielu badaczy proponuje dla lepszego poznania 
źródła własnych mechanizmów zachowania tworzenie tzw. genogramów, czyli odtworzenie 
zjawisk, które wystąpiły we wcześniejszych generacjach. Pomaga to czasami zrozumieć skąd 
się biorą nieakceptowane przez nas reakcje na pojawiające się emocje lub dysfunkcjonalne 
zachowania. Rodzic niosący w sobie „nierozbrojoną bombę” dysfunkcjonalnych zachowań i 
myślenia nieświadomie przekazuje ją dzieciom, nawet wtedy, gdy udaje się mu stworzyć w 
miarę poprawnie funkcjonującą rodzinę. Dlaczego tak się dzieje? 

Oddziaływania rodziny są bardzo silne, gdyż to one kształtują osobowość człowieka. 
Gdy rodzina nie zaspokaja podstawowych potrzeb dziecka, takich jak poczucie 
bezpieczeństwa, potrzeby przynależności do kogoś, doświadczania troski i oparcia zarówno 
fizycznego jak i psychicznego powstają stany głębokich deficytów w tych obszarach.  
Prowadzą one do powstania, w rozwijającej się osobowości dziecka, śladów odbijających się, 
na całym jego życiu i sposobie kształtowania relacji z innymi ludźmi, w tym również 
współmałżonkiem i własnymi dziećmi.  

W Mikrowykładzie 3 przytoczyliśmy następujące  9 przyczyn dysfunkcji w rodzinie 
(alkoholizm i inne uzależnienia, ubóstwo, niezaradność życiową rodziców, wielodzietność, 
choroba lub niepełnosprawność, skłócenie rodziców poprzedzające rozwód, przemoc, 
sieroctwo, w tym eurosieroctwo, rodzina pachworkowa bez akceptacji) 

W rodzinach, w których wystąpił jeden lub więcej z wymienionych wyżej elementów 
kształtują się nieprawidłowe wzorce zachowań, będące wynikiem dostosowania się dziecka do 
trudnej sytuacji w dysfunkcjonalnej rodzinie. Utrwalone nieprawidłowe wzorce zachowań są 
przenoszone przez dorosłe dzieci do własnych rodzin. Stają się one źródłem trudności w 
obszarze emocjonalnym (może to dotyczyć zjawiska braku kontaktu z uczuciami, tłumienia 
uczuć albo też doświadczania stanów napięcia emocjonalnego czy też przeżywania 
nieakceptowanych emocji: złości, gniewu) towarzyszących konfliktom między małżonkami. 

Wychowanie w rodzinie dysfunkcyjnej oznacza akceptację dla wyuczonych wzorców 
albo ich kompletne odrzucenie, jednak w obydwu przypadkach przenoszone są do własnego 
związku zaburzone zachowania wynikające z przeżywanych często nieuświadomionych lub 
stłumionych emocji, utrudniających budowanie partnerstwa i zdrowych relacji. 

Inaczej mówiąc z wielopokoleniowego procesu, w którym zanurzona jest rodzina 
dysfunkcjonalna wychodzą osoby mające za sobą życie w rodzinach, w których występowały 
różne trudności generujące kryzysy przetaczające się przez te rodziny i wikłające jej członków 
w różne niefunkcjonalne modele zachowania. Zdumiewająco łatwo wiążą się one z partnerami 
niosącymi dysfunkcjonalne „dziedzictwo” swoich rodzin generatywnych, również obciążonych 
zaburzeniami. 
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W związku z powyższym ważne jest rozwijanie umiejętności dostrzegania u siebie oraz 
współmałżonka dysfunkcyjnych zachowań i wzorców (bez wpędzania zarówno siebie jak i 
partnera w poczucie winy).   Jednakże rozwój świadomości występujących w zachowaniach i 
wzorcach trudności, tylko wtedy ma sens, gdy równocześnie istnieje przyzwolenie na 
„wymianę w tym obszarze i wzajemne wsparcie poprzez otwartą rozmowę, szczerą wymianę 
myśli. Dzięki temu rodzina nie będzie tkwić w ciągłym stanie wrzenia emocjonalnego, ale 
może spróbować zmierzyć się problemem takiego wyrażania emocji, które buduje otwartość, 
pozwala uczyć się nowych, zdrowych zachowań a w konsekwencji prowadzi do rozwoju 
relacji, pogłębienia się więzi.  

Przypomnijmy jeszcze z Mikrowykładu 3 jakie „dziedzictwo”, przeszkadzające w 
dorosłym życiu, wynosi z destrukcyjnej rodziny wychowane w niej dziecko. Jest to: 

8. Poczucie nieadekwatności, zawstydzenia 

9. Przekonanie o braku własnej  wartości i nie zasługiwaniu na miłość 

10. Brak umiejętności prawidłowej komunikacji (podwójne komunikaty) a także 
umiejętności wyrażania uczuć 

11. Nadmierne poczucie odpowiedzialności, skłonność do kontroli czy nadkontroli w 
stosunku do innych ludzi. 

12. Zamiana ról, dzieci stają się opiekunami dorosłych. 

13. Zamazanie albo zniszczenia granic prywatności 

14. Brak jasnych norm i reguł postępowania 

W wyniku tych dysfunkcji kształtują się określone cechy/zachowania prezentowane we 
własnym związku:  

3. Nieufność, brak zaufania, nadmierna czujność 

4. Ukrywanie swoich przeżyć, brak otwartości, spontaniczności 

5. Zaprzeczanie uczuciom, spostrzeżeniom, myślom, dążeniom, wyobrażeniom, 
szczególnie negatywnym (takim jak lęk, samotność, smutek, zranienie i odrzucenie) 

6. Idealizowanie siebie a także partnera, zaczarowywanie rzeczywistości 

Jak widać są to przekonania, zachowania i schematy myślenia, które już na pierwszy rzut 
oka w widoczny sposób mogą wpływać na relacje z innymi ludźmi, w tym z członkami własnej 
rodziny. Tkwienie w nieprawidłowych schematach czy wzorcach powoduje, że otaczającemu 
światu i ludziom przypisujemy znaczenia i interpretacje zgodne z wyuczonymi, nie zawsze 
korzystnymi wzorcami, nie przystającymi  do realności, tego co aktualnie dzieje się w życiu.  
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Scenariusz 16. W jaki sposób przekonania i oczekiwania, 
wywodzące się z rodziny generatywnej, mogą wpływać  na 
kształtowanie związku. 
 

CEL: Dostarczenie wiedzy na temat wpływu przekonań i oczekiwań w rzeczywistości 
społecznej. 

Warsztat będzie prowadzony metodą burzy mózgów. Można również skorzystać z innych 
narzędzi, takich jak dyskusja moderowana lub praca metodą mapy myśli.  

Zasady prowadzenia pracy tymi metodami znajdują się w Scenariuszu 1.  
Pytania do dyskusji: 

− W czym mogą pomóc genogramy? 
− W jaki sposób rodzina dysfunkcyjna wpływa na dorosłe życie wychowanych w niej 

osób? 
− Jakie dysfunkcje wykształcone w rodzinie destrukcyjnej przejmuje dziecko a 

później człowiek dorosły? 
− Jakie negatywne wzorce zachowania i myślenia mogą być przenoszone do 

własnych rodzin? 
− Jakich cech nabywają osoby wychowane w takiej rodzinie? 

 
Przypomnijmy jeszcze raz techniki moderowania dyskusji: 

− Powtarzanie wypowiedzi „Jeśli dobrze zrozumiałem, mówiłeś…” – pozwala nawiązać 
kontakt z uczestnikiem, zachęca do dalszego udziału, podkreśla wagę słów; 

− Zaproszenie wprost „A co ty o tym myślisz?” – angażuje „milczków”; 

− Pytanie na pytanie „Dlaczego o to właśnie pytasz?” – umożliwia rozwinięcie wątku, 
zgłębienie tematu; 

− Odbicie piłeczki „A co wy o tym myślicie” – zaangażuje większą ilość osób w 
dyskusję; 

− Powtarzanie pytania – zwrócenie uwagi dyskutantów na ważne informacje i wątki. 
 
Pamiętaj! 
Daj czas dyskutującym na odpowiedź. Nie spiesz się, powtórz pytanie, przeformułuj, wróć 
później do pytania, które jest dla ciebie ważne. Podkreślaj wagę każdej wypowiedzi. Notuj 
ważniejsze wnioski, żebyś mógł podsumowywać dyskusję (lub poproś o to osobę, która będzie 
pełnić funkcję sekretarza). Podążaj za rozwojem dyskusji nawet, jeżeli pierwotnie zakładałeś, 
że potoczy się ona inaczej. 
Zaproponuj na koniec, żeby grupa sformułowała wnioski podsumowujące i zapisz je na tablicy 
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Po przeprowadzeniu metody dyskusji możesz zaproponować w ramach pracy 
indywidualnej (zadania domowego wykonanie Genogramu wg instrukcji, która podasz, 
zasady omówiono w rozdziale 2).  
(Genogram to graficzny schemat przekazów transgeneracyjnych w rodzinie, podobny 
do drzewa genealogicznego. Ilustruje związki i relacje między krewnymi oraz ważne daty z 
życia członków rodziny. Informuje też o wizji życia rodzinnego jakie dana osoba otrzymała od 
swojej rodziny, wskazując prawdopodobne przyczyny jej aktualnej sytuacji życiowej, przykład i 
symbole w załącznikach)25 
Wnioski wyniesione z indywidualnej pracy z Genogramem mogą zostać przepracowane 
na sesji coachingowej. 
 
Potrzebne materiały: 
Flipchart, kartki papieru pakowego, małe kartki samoprzylepne lub kartki trenerskie (1/3 kartki 
A4), mazaki po jednym na grupę, taśma samoprzylepna (malarska) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
25 http://pl.wikipedia.org/wiki/Genogram 
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Mikrowykład 13 do Scenariusza 17 Teoria dysonansu 
poznawczego26. 
 

Dysonans poznawczy to stan, którego często doświadczamy, choć nie mamy pełnej 
świadomości znaczenia zjawisk z nim związanych dla naszego funkcjonowania. W jego 
wyniku powstają wewnętrzne dylematy lub rodzą się konflikty w naszych relacjach z innymi. 
Ze zjawiskiem dysonansu wiąże się przeżywanie przez nas napięcia emocjonalnego będącego 
wynikiem niemożności pogodzenia naszych dotychczasowych przekonań lub wiedzy nabytej w 
jakimś obszarze, z informacjami, które właśnie do nas docierają i pozostają z tym w 
sprzeczności. 

Twórcą teorii dysonansu poznawczego był Leon Festinger. Definiował to zjawisko, 
jako niezgodność między dwoma elementami poznawczymi (rozumianymi jako myśli, uczucia, 
przekonania, bądź wiedza o czymś) – tym co jest w nas a informacją do nas docierającą, którą 
musimy przyjąć lub w jakiś sposób zinterpretować. Dotyczy to wzajemnie sprzecznych 
przekonań na temat nas samych czy otaczającego nas świata. Właśnie ta niezgodność rodzi w 
ludziach, którzy jej doświadczają swoiste napięcie psychologiczne. 

Można by się zastanowić czy każda niezgodność w obszarze naszego myślenia, naszych 
przekonań powoduje takie napięcie. Okazuje się, że nie wszystkie doświadczane przez nas 
różnice w docierającej do nas wiedzy wywołują równie dotkliwe napięcie, są jednakowo 
niepokojące. Nie przejmiemy się zbytnio przedmiotem pozostawionym „nie na swoim 
miejscu” przy wychodzeniu z domu, zwłaszcza w pośpiechu.  Znacznie więcej niepokoju 
wywoła w nas niezgodność z obszaru naszego funkcjonowania i wiedzy o nim: „palę 
papierosy” a „palenie papierosów powoduje poważne choroby”. Z tą wiedzą musimy coś 
zrobić, bo inaczej będziemy odczuwali nieustanne napięcie. 

Badacze zjawiska dysonansu poznawczego, w miarę rozwoju wiedzy na ten temat 
odkryli, że najbardziej dotkliwe, rodzące poczucie dyskomfortu napięcie pojawia się wtedy, 
gdy robimy coś lub gdy dowiadujemy się czegoś, co zagraża naszemu obrazowi siebie. Wynika 
z niezgodności pomiędzy tym co o sobie myślimy, jakimi się sobie wydajemy, a tym jak się w 
jakiejś sytuacji zachowaliśmy. 

Stan związany z doświadczaniem dysonansu poznawczego wywołuje uczucie 
dyskomfortu psychicznego i skłania do podjęcia działania redukującego nieprzyjemne uczucia. 

Jakie działania podejmujemy w celu zredukowania nieprzyjemnych doznań związanych 
z odczuwaniem dysonansu poznawczego? Możemy to zrobić na kilka sposobów: 

1. Poprzez zmianę naszego zachowania- tak by osiągnąć zgodność z nowo nabytą 
wiedzą czy przekonaniami 

2. Przez próby uzasadniania naszego zachowania- dokonując zmiany jednego z 
elementów poznawczych(myśli, uczucia, przekonania, wiedzy na jakiś temat), w taki 
sposób by zredukować sprzeczność, by osiągnąć zgodność z naszym zachowaniem. 

3. Poprzez uzasadnianie naszego zachowania – w taki sposób, że dodajemy nową 
wiedzę czy przekonania, które są zgodne, wspierają nasze dotychczasowe 
funkcjonowanie 

                                                           
26 Psychologia społeczna. Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert. Wydawnictwo Zysk i S-ka. 
Poznań 1997. 
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Różne eksperymenty pokazują ciekawy aspekt zachowań ludzi uwikłanych w radzenie 
sobie ze zjawiskiem dysonansu poznawczego. Zachowania zmierzające do zredukowania 
napięcia emocjonalnego nie zawsze są racjonalne a często racjonalizujące. Ludzie 
zaangażowani w redukowanie dysonansu bywają tak zajęci przekonywaniem siebie, że zawsze 
myślą, spostrzegają i zachowują się właściwie, że odrzucają każde doświadczenie 
zaprzeczające temu. Często kończy się to zachowaniem irracjonalnym i dezadaptacyjnym. 

Wiedza o dysonansie poznawczym prowadzi do wniosków, że w systemie rodzinnym 
może dochodzić do trudności, których źródła należy upatrywać w niekorzystnym sposobie 
radzenia sobie z nieprzyjemnymi doznaniami, rodzącymi dyskomfort psychiczny.  Zamiast 
otwarcia na nową wiedzę, inne myślenie czy zachowania nie mieszczące się w stereotypach, 
partnerzy podejmują walkę o utrzymanie dotychczasowego stanu, zachowując się w sposób 
nieracjonalny, niezrozumiały dla partnera a także innych bliskich osób. Dochodzi do 
nieustannej konfrontacji i prób dezawuowania wszelkich sygnałów sprzecznych z własnym 
pojmowaniem i odbiorem rzeczywistości. 

Jak już wykazaliśmy w Mikrowykładzie 2 każdemu etapowi rozwoju rodziny mogą 
towarzyszyć naturalne zjawiska mające swoje źródło w różnicach doświadczeń życiowych, 
schematów poznawczych, postaw, sposobów przeżywania określanych przez wielu badaczy 
zjawisk towarzyszących rozwojowi rodziny, jako naturalne kryzysy rozwojowe. Żywimy 
nadzieję, że skorelowanie wiedzy z zakresy dysonansu poznawczego z dotyczącą 
rozpoznawania źródeł zjawisk powstających na kolejnych etapach rozwoju rodziny umożliwi 
uzyskanie wglądu w przyczyny tych zjawisk. Pozwoli także poszerzyć świadomość własnego 
wpływu na rozwiązywanie powstających problemów i potraktowanie ich, jako impulsów do 
wzrastania rodziny i pogłębiania więzi pomiędzy partnerami.  
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Scenariusz 17  Praca nad rozpoznaniem zjawisk pojawiających się 
na kolejnych etapach rozwoju rodziny a wynikających ze 
schematów poznawczych 
 

Podziel uczestników na cztery grupy.  

Rozdaj każdej kartę flipcharta lub papieru szarego i mazaki.  

Poproś o podzielenie kartki na pół.  

Każdej z czterech podgrup przydziel jeden z etapów rozwoju rodziny. Możesz przypomnieć 
treść tych faz ze stron 36 - 38 Podręcznika lub rozdaj każdej skserowaną fazę oraz źródła 
kryzysu przypisane każdej z faz.  

Poproś, żeby każda z grup na jednej części karty wypisała źródła konfliktu a na drugiej środki 
zaradcze, które można by było zastosować w każdym z tych przypadków. 

Na zakończenie poproś, żeby grupy przedstawiły swoje wnioski. Pozostali uczestnicy mogą 
dopowiedzieć takie, których grupa nie uwzględniła.  

Poproś o udzielenie informacji zwrotnych. 

 

Na koniec zajęć poproś, żeby wszyscy przepisali sobie środki zaradcze dotyczące ich fazy 
rozwoju rodziny. 

 

Potrzebne materiały: 

Kartki flipcharta lub papieru szarego, mazaki 
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Mikrowykład 14 do Scenariusza 18 Znaczenie własnych 
interpretacji dla generowania lub rozwoju konfliktu . 
 

Przypomnijmy jeszcze z Mikrowykładu 3 jakie „dziedzictwo”, przeszkadzające w 
dorosłym życiu, wynosi z destrukcyjnej rodziny wychowane w niej dziecko. Jest to: 

1. Poczucie nieadekwatności, zawstydzenia 

2. Przekonanie o braku własnej  wartości i nie zasługiwaniu na miłość 

3. Brak umiejętności prawidłowej komunikacji (podwójne komunikaty) a także 
umiejętności wyrażania uczuć 

4. Nadmierne poczucie odpowiedzialności, skłonność do kontroli czy nadkontroli w 
stosunku do innych ludzi. 

5. Zamiana ról, dzieci stają się opiekunami dorosłych. 

6. Zamazanie albo zniszczenia granic prywatności 

7. Brak jasnych norm i reguł postępowania 

W wyniku tych dysfunkcji kształtują się określone cechy/zachowania prezentowane we 
własnym związku:  

1. Nieufność, brak zaufania, nadmierna czujność 

2. Ukrywanie swoich przeżyć, brak otwartości, spontaniczności 

3. Zaprzeczanie uczuciom, spostrzeżeniom, myślom, dążeniom, wyobrażeniom, 
szczególnie negatywnym (takim jak lęk, samotność, smutek, zranienie i odrzucenie) 

4. Idealizowanie siebie a także partnera, zaczarowywanie rzeczywistości 

Jak widać są to przekonania, zachowania i schematy myślenia, które już na pierwszy 
rzut oka w widoczny sposób mogą wpływać na relacje z innymi ludźmi, w tym z członkami 
własnej rodziny. Tkwienie w nieprawidłowych schematach czy wzorcach powoduje, że 
otaczającemu światu i ludziom przypisujemy znaczenia i interpretacje zgodne z wyuczonymi, 
czasami chorymi wzorcami a nie zgodnie z ich rzeczywistym znaczeniem. Ten sposób 
interpretacji świata jest budowany przez lata rozwoju i gromadzenia własnych doświadczeń 
oraz nadawania poprzez te doświadczenia własnej interpretacji rzeczywistości oraz zachowań 
innych ludzi, komunikatów, które nadają (zarówno werbalnych jak i niewerbalnych). Dzieje się 
to zarówno w okresie dorastania, przed związkiem jak i później już po powstaniu związku. 
Wtedy już dwoje ludzi bazuje na tym „bagażu” doświadczeń, czasami zasklepiając się w 
starych nawykach i reakcjach.  

Hugh i Gayle Prather27 zachęcają do poniechania dysfunkcjonalnych cech/zachowań, 
egoizmu i małostkowości a przywrócenia związkowi obietnic składanych w dniu ślubu oraz 
wiążącej się z nimi radości, ciepła, miłości wspieranych cierpliwością i wyrozumiałością. 
Podkreślają, że spory są podłożem związku, ale ich źródłem są opisane wcześniej różnice 
pomiędzy partnerami. Autorzy ci uważają, że prawidłowo rozwiązywane spory przyczyniają 
się od budowania więzi i rozwoju związku. Proponują przemyślenie podstawowych reguł 
prowadzenia sporu: 

                                                           
27 Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Redakcja naukowa John Steward. Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 2009. 
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1. Sporną sprawę podnoś wtedy, kiedy oboje jesteście w stanie omówić ją bez 
gniewu, kiedy możecie się na niej skoncentrować bez czynników 
rozpraszających. 

2. Omawiając sporną kwestię nie rób wycieczek osobistych. 

3. Nie koncentruj się na postawieniu na swoim. 

4. Słuchaj rozmówcy starając się go zrozumieć. 

5. Staraj się wznieść ponad słyszaną krytykę, nie szukając od razu usprawiedliwień 
czy wchodząc w licytację. 

6.  Nie staraj się w odpowiedzi na sporną kwestię zranić partnera. 

7. Nie kończ rozmowy bez rozwiązania sprawy. Jeśli jest trudna zaproponuj 
zostawienie sobie czasu na przemyślenie i podaj, kiedy konkretnie proponujesz 
wrócić do niej. 

Zalecają pamiętanie, że chodzi o pozytywne rozwiązanie kwestii spornej, takie, które będzie 
budowało więź i zbliżało partnerów (budowało mosty) a nie dzieliło na kolejne dni, czy 
dokładało cegiełki niezadowolenia ze związku. 
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Scenariusz 18 Praca nad dostrzeżeniem nadawania własnych 
znaczeń i interpretacji sytuacji problemowej.  

 
Poinformuj, że dalsza praca będzie odbywała się razem z partnerem.  

Poproś, żeby wypisali, jaki kontrakt małżeński został pomiędzy nimi zawarty, to znaczy, jakie 
uzgodnienia poczynili w najważniejszych dla nich kwestiach związanych z funkcjonowaniem 
rodziny. 

Poproś całą grupę do dyskusji na temat zawartości kontraktu małżeńskiego. Wypisz na tablicy 
podstawowe obszary, które powinien taki kontrakt obejmować (np. podział obowiązków, 
sposób zarządzania finansami, sposób wychowania dzieci … itp.). Grupa powinna 
wypracować jak najwięcej obszarów wymagających uzgodnienia, które pomogą uniknąć 
sporów wynikających z różnic wzorców i modeli funkcjonowania rodziny a w związku z tym 
nadawania odmiennych znaczeń sytuacjom problemowym. 

Niech uczestnicy jako zadanie domowe renegocjują kontrakt małżeński/partnerski. 

 

Potrzebne materiały: 

Flipchart lub papier szary, mazaki, kartki A4, długopisy 

 

Scenariusz 19 Warsztat akceptacji samego siebie i innych we 
wzajemnych relacjach.  

Poinformuj, że dalsza praca będzie odbywała się metodą rzeźby rodziny.  

Zaproś do pomocy uczestników, którzy przygotują dwie scenki obrazujące dwie różne 
sytuacje.  

Niech to będą dwa chętne małżeństwa/partnerstwa. Ich zadaniem będzie odtworzenie sytuacji 
najlepiej charakteryzującej funkcjonowanie ich związku i oddające relacje pomiędzy nimi a 
także innymi osobami funkcjonującymi w ich rodzinie (dzieci, rodzice, rodzeństwo, patchwork 
itp.). W tym celu mogą doprosić potrzebną do ich scenki ilość osób z grupy. Można 
uwzględnić różne układy rodzinne, w tym rodzinę patchworkową (jeśli jest w grupie). 
Odtworzenie sytuacji będzie miało formę pantomimy. Na zakończenie scenki postacie 
zastygną jak ‘zamrożone”.  Po chwili (1-2min) pozwól aktorom włączyć się do grupy i poproś 
o podzielenie się przez nich swoimi uczuciami, myślami i refleksjami. Następnie poproś o to 
samo obserwatorów scenki.  

Wnioski z każdej scenki zapisz na tablicy flipchart 

Potrzebne materiały: 

Flipchart lub papier szary, mazaki. 
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Scenariusz 20 Metody konstruktywnej konfrontacji (sztuka 
akceptowania różnic).  

Poinformuj, że dalsza praca będzie odbywała się metodą psychodramy.  

Zaproś do pomocy uczestników scenek. Poproś, żeby przygotowali scenkę obrazującą sposób 
uzgadniania stanowisk w różnych sytuacjach (do wyboru) w następujących konfiguracjach: 

1. Partnerzy 

2. Dziecko wobec sytuacji konfliktu pomiędzy rodzicami 

3. Partnerzy wobec nacisku ze strony rodziców/rodzeństwa 

4. Relacje w rodzinie pachworkowej 

Wybierz temat scenki adekwatny do problemu, który spostrzegasz, jako istotny do rozwiązania 
(albo pozostaw wybór tematu uczestnikom). Zwykle występujące obszary trudności: podział 
obowiązków w domu, wybór sposobu spędzanie wolnego czasu, gospodarowanie pieniędzmi, 
sposób wychowania dzieci, metody wychowawcze, sposoby korygowanie dzieci w rodzinie 
patchworkowej itp.) 

Po każdej scence zapytaj co czuli uczestnicy psychodramy. Poproś o informacje zwrotne od 
obserwatorów. 

Wnioski z każdej scenki zapisz na tablicy flipchart 

Potrzebne materiały: 

Flipchart lub papier szary, mazaki. 

 

Scenariusz 21 Rola grup samopomocowych w modelowaniu 
umiejętności interpersonalnych w obszarze celu.  

Warsztat będzie poprowadzony metodą burzy mózgów i dyskusji.  

Proponowane pytania do dyskusji: 

1. W jaki sposób przebiega modelowanie umiejętności radzenia sobie z problemami w 
różnych sytuacjach występujących w rodzinach. 

2. Grupa jako lustro i źródło informacji zwrotnych. 

3. Jak tworzyć grupy samopomocowe. 

4. Jak grupa ma nauczyć się pracować w oparciu o cele związane ze wzmacnianiem więzi 
pomiędzy partnerami w związku. 

 

Wnioski zapisz na tablicy flipchart 

Potrzebne materiały: 

Flipchart lub papier szary, mazaki 
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Rozdział 7.  

TEORIA KONFLIKTU  
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Mikrowykład 15 do Scenariusza 22 – Stan wiedzy na temat 
konfliktu.  
 
Konflikt  – etymologia słowa ( z łacińskiego confliktus oznacza zderzenie, szukając słów 

bliskoznacznych można mówić o sprzeczności, niezgodności, antagonizmie, 
zatargu, sporze). 

Konfliktem można nazwać niezgodność, sprzeczność w obszarze potrzeb, dążeń, oczekiwań 
interesów. 

ZWI ĄZEK BEZ KONFLITU OZNACZA, ŻE LUDZIE NIE MAJ Ą ZE SOBĄ 
KONTAKTU A NIE, ŻE JEST TO DOBRY ZWIĄZEK.  

 Konflikt interpersonalny, to wg. Johnsona sytuacja, kiedy to działanie jednej osoby 
utrudnia, uniemożliwia działanie drugiej. Zdrowa para rozwija umiejętności rozwiązywania 
konfliktów i radzenia sobie z trudnościami. 

Warunki towarzyszące powstawaniu konfliktów. 

Złożoność życia społecznego i różnorakich powiązań występujących, na co dzień, 
determinuje zjawiska takie jak wspólnotę dążeń, ale i różnice w celach i sposobach ich 
osiągania. Zarówno jednostki jak i całe grupy są od siebie nawzajem zależne a gdy ich 
działania uniemożliwiają osiągnięcie ważnych celów czy potrzeb może dochodzić do zderzenia 
interesów, czyli konfliktów.  

Jeżeli istnieją dwie strony o odmiennych dążeniach a przy tym zachodzą pomiędzy 
nimi wzajemne zależności powodujące stan, w którym żadna ze stron nie może osiągnąć 
własnych celów bez udziału lub zgody drugiej strony a przy tym strony miast pomagać sobie 
blokują dążenie do celu i przeszkadzają w jego realizacji – powstają warunki do zaistnienia 
konfliktu. 

Sceną, na której rozgrywa się konflikt jest obszar, na którym występujący aktorzy, 
strony konfliktu rozgrywają różne interesy angażując swoje potrzeby, emocje i rozumienie tej 
sytuacji. Od tego ostatniego zależy czy w ogóle zostaną podjęte jakieś a jeśli już, to jakie? 
Oczywiste jest stwierdzenie, że ta sama sytuacja może być spostrzegana, jako konfliktowa 
przez jednych a przez innych zupełnie inaczej. 

Te psychologiczne uwarunkowania powstawania konfliktu determinują równocześnie 
jego dynamikę. Jeżeli, więc dwie strony(osoby, grupy) pozostające we wzajemnej zależności-
spostrzegają, że występujące pomiędzy nimi różnice interesów (zdobycie ważnych zasobów, 
realizacja istotnych potrzeb lub wartości) są nie do pogodzenia – podejmują działania 
zmierzające do tego, aby zmienić tę sytuację – to powstaje konflikt.  Przy czym losy tego 
konfliktu będą ściśle zależeć od tego jakie w konsekwencji strony podejmą działania. W 
wyniku tych działań konflikt może ulec złagodzeniu, rozwiązaniu albo eskalacji. 

Działania, które podejmują ludzie w sytuacjach konfliktowych:  

1. Unikanie konfliktu ( tak długo jak to możliwe „niedostrzeganie” konfliktu, próby 
przedefiniowania konfliktu , racjonalizowanie sytuacji: „nic takiego się nie dzieje, nie 
ma żadnych różnic, sprzeczności”) 

2. Rezygnacja z dążeń (może przebiegać w trzech fazach: poddanie się bez walki, 
poddanie się po walce, przegranie walki) 
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3. Szukanie wsparcia (poprzez odwoływanie się do autorytetów by uzyskać wsparcie, 
lub budowanie koalicji dla uzyskania poparcia) 

4. Odwołanie się do trzeciej strony w konflikcie w celu rozstrzygnięcia po czyjej stronie 
jest racja ( wystąpienie na drogę prawną lub formalnego arbitrażu) 

5. Podjęcie walki mającej na celu zniszczenie przeciwnika 

6. Potraktowanie konfliktu jako celu do rozwiązania ( poprzez podjęcie bezpośrednich 
negocjacji lub wejście na drogę mediacji w celu rozwiązania konfliktu) 

 

Jakie są przyczyny działań podejmowanych przez jednostki, grupy w sytuacjach 
konfliktowych:  

• Postawy – ukształtowane postawy są na tyle trwałe, że określają sposób, w jaki 
człowiek ustosunkowuje się do siebie innych ludzi i otaczającej rzeczywistości. W 
oparciu o ten zasób człowiek podejmuje decyzję jak ma zareagować w danej sytuacji. 

• Spostrzeganie – postawy kształtują spostrzeganie sytuacji społecznej i nadawanie jej 
określonego znaczenia. 

• Reakcje – wynikają ze spostrzegania i nadania znaczenia sytuacji oraz przypisania 
drugiej stronie lub jej działaniom określonych intencji. 

• Konsekwencje – podjęte działania będące reakcją na sytuację konfliktową rodzą 
określone konsekwencje, będące kolejnym doświadczeniem, często utrwalającym 
ukształtowane wcześniej postawy. 

 

 

Zależności występujące pomiędzy poszczególnymi czynnikami, które tworzą cykl konfliktu:  

 

 

 

  

                                        

                                               

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

Reakcje 

Konsekwencje 

Postawy 

Spostrzeganie 
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Koło konfliktu. 

 

Na przebieg konfliktu mają wpływ jego składowe i odgrywają dominującą rolę. Górne trzy 
części koła oznaczają walkę z ludźmi, sprzyjają narastaniu wrogości i eskalacji konfliktu. 
Ludzie uwikłani w taki konflikt nie są w stanie rozmawiać o zmianie niewygodnej struktury, 
czy negocjować swoich interesów.  Dolne dwie części dotyczą walki z problemem i pozwalają 
na uzyskanie kontroli nad przebiegiem konfliktu. Pozwalają skoncentrować się na 
poszukiwaniu rozwiązań.  

Jeśli mamy konflikt dotyczący górnych trzech typów konfliktów należy tak je przeobrazić, 
żeby sprowadzić je do rozwiązywalnych konfliktów strukturalnego lub interesów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konflikt relacji 

• błędne 

spostrzeganie 

• zła komunikacja 

• silne emocje 

• stereotypy 

negatywne, 
Konflikt danych 

• brak informacji 

• błędne 
zrozumienie 
danych 

• różne sposoby 
interpretacji 
danych 

• różne 
procedury 

Konflikt interesów 
• interesy rzeczowe 

• interesy 
proceduralne 

• interesy 
psychologiczne 

Konflikt strukturalny 
• nierówna kontrola 

zasobów 

• nierówny rozkład sił 

• rozmieszczenie 
przestrzenne 

• ograniczenia 
czasowe 

Konflikt wartości 

• różnice religii 
ideologii, tradycji 

• wartości związane z 
własnym „ja” 

• wartości dnia 
codziennego 
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Scenariusza 22 Warsztat pracy grupowej nad cyklem i kołem 
konfliktu 

Cel: Celem warsztatu jest uzyskanie świadomości dynamiki konfliktu oraz jakie typy konfliktu 
są rozwiązywalne. 

Podziel uczestników na pięć podgrup.  

Niech każda podgrupa wypisze przykłady konfliktów w każdej z kategorii: 

1. Wartości,  

2. Relacji, 

3. Danych 

4. Interesów 

5. Strukturalny 

Niech reprezentant każdej z grup przedstawi efekty pracy. 

Niech grupa przedyskutuje, które rodzaje konfliktów są rozwiązywalne a które nie. 

Na koniec spróbują znaleźć sposoby jak zamienić konflikt nierozwiązywalny w 
rozwiązywalny. 

 

Potrzebne materiały: 

Kartki flipcharta lub papieru szarego, mazaki 
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Scenariusz 23 Praca w parach nad reakcją na sytuacje konfliktowe 
 
Poinformuj, że dalsza praca będzie odbywała się razem z partnerem.  

Poproś, żeby każda para wybrała ze swojego życia jakąś jedną sytuację, która jest 
najczęstszym źródłem konfliktów w ich związku. 

Niech każda z osób wypisze na kartce A4 potrzeby jakie chce zrealizować, argumenty jakie 
stosuje w tej sytuacji, uczucia jakie w niej budzi. 

Teraz niech zamienią się kartkami oraz miejscami na krzesłach i każda z partnerów przeczyta 
otrzymaną kartkę.  

Następnie niech powiedzą partnerowi jak się czują po wykonaniu tego ćwiczenia. Czy udało 
im się zrozumieć stanowisko partnera? Czy udało się zrozumieć, co myśli i jak spostrzega 
sprawę partner? Co wynika z tego, że „usiedli na krzesełku” partnera? Czy poczuli jak on się 
czuje w tej sytuacji? 

Na zakończenie przeprowadź sesję grupową. Niech uczestnicy podzielą się swymi odczuciami 
i wnioskami. 

Wypisz najważniejsze wnioski na planszy. 

 

 
Potrzebne materiały: 

Flipchart, kartki A4, mazaki,  długopisy 
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Scenariusz 24 Warsztat pracy grupowej nad pozytywnymi 
stronami konfliktu, praca z planszą 

 

Technika prowadzenia burzy mózgów została opisana w Rozdziale 2. 

Przeprowadź burzę mózgów na temat pozytywnych stron konfliktu. Zadaj następujące pytania: 

− Jak ludzie podchodzą do konfliktów i sytuacji konfliktowych, jakie strategie 
zachowania najczęściej stosują? Które z tych strategii prowadzą do pozytywnych 
rozwiązań? 

− Czy konflikt może być korzystny dla związku i dlaczego? 

W oparciu o powyższą dyskusję stwórzcie na planszy (szarego papieru lub flipchartu) zbiorczą 
listę pozytywnych stron konfliktu. 

 

Potrzebne materiały: 

Flipchart lub szary papier, mazaki, ew. taśma malarska do przyklejenia 
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Mikrowykład 16. Elementy teorii potrzeb w aspekcie ich 
wpływu na powstawanie konfliktów 
 

Jednym ze źródeł konfliktu, oprócz zaburzeń komunikacji, jest niezaspokojenie potrzeb. 
Wyróżnia się tzw. potrzeby podstawowe m.in. jedzenie, woda, tlen, sen, których zaspokojenie 
utrzymuje organizm przy życiu. Za równie ważne uznaje się inne potrzeby: bezpieczeństwa, 
miłości i przynależności, szacunku i uznania oraz potrzeby samorealizacji, które 
odzwierciedlają to, co jest obecne w naszym życiu, to czego nam brakuje i za czym bardzo 
tęsknimy. Można wywnioskować, iż potrzeby, oprócz tych podstawowych będą różne dla 
różnych osób. Częścią wspólną jest nasza chęć ich zaspokojenia. Każdy na swój sposób dąży, 
by zaspokoić to, czego mu brakuje, czego potrzebuje do szczęścia – różnimy się zatem w 
sposobach zaspakajania naszych potrzeb. 

Wszystkie nasze zachowania mają swój cel – zaspokoić jakąś potrzebę. Problem polega 
na tym, iż na ogół nie jesteśmy świadomi swoich potrzeb, dlatego też tak trudno jest nam je 
spełnić. Jeszcze trudniej poznać potrzeby partnera, również te niezaspokojone. Z kolei 
niezaspokojone potrzeby są źródłem frustracji, a te bezpośrednio wpływają na rodzenie się 
konfliktów. 

Na potrzeby samopoznania sformułowano „Listę potrzeb” 28 , która pomaga 
zidentyfikować własne potrzeby.  

„Lista potrzeb” 

Potrzeby fizyczne: 

Powietrza 
Pożywienia 
Wody 
Schronienia 
Ruchu 
Odpoczynku 
Snu 
Wyrażenia swojej seksualności 
Bezpieczeństwa fizycznego 

Potrzeba autonomii:  

Wybierania własnych planów, celów i marzeń, wartości 
Wybierania własnej drogi prowadzącej do ich realizacji 
Wolności 
Przestrzeni 
Spontaniczności 
Niezależności 

Kontaktu z samym sobą: 

Autentyczności 
Wyzwań 
Uczenia się 
Świadomości 

                                                           
28 https://projektzyrafa.wordpress.com/2013/09/01/czy-znasz-swoje-potrzeby/ 
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Kreatywności 
Integralności 
Samorozwoju / wzrostu 
Autoekspresji / wyrażania własnego „ja” 
Poczucia własnej wartości 
Samoakceptacji 
Szacunku dla siebie 
Osiągnięć 
Prywatności 
Sensu 
Poczucia sprawczości i wpływu na swoje życie 
Spójności 
Zaufania 
Świętowania zaspokojonych potrzeb, spełnionych marzeń, planów  i opłakiwania 
niezaspokojonych 

Potrzeba związku z innymi ludźmi: 

Przyczyniania się do wzbogacania życia 
Informacji zwrotnej, czy nasze działania przyczyniły się do wzbogacania życia 
Przynależności 
Wsparcia 
Wspólnoty 
Kontaktu z innymi 
Towarzystwa 
Bliskości 
Dzielenia się: smutkami i radościami; talentami i zdolnościami 
Więzi 
Uwagi, bycia wziętym pod uwagę 
Bezpieczeństwa emocjonalnego 
Szczerości 
Empatii 
Współzależności 
Szacunku 
Równych szans 
Bycia widzianym 
Zrozumienia i bycia zrozumianym 
Zaufania 
Ciepła 
Miłości 
Intymności 
Współpracy 
Wzajemności 

Potrzeba Radości życia: 

Zabawy 
Humoru 
Radości 
Łatwości 
Przygody 
Różnorodności / urozmaicenia 
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Inspiracji 
Prostoty 
Dobrostanu fizycznego/emocjonalnego 
Komfortu / wygody 
Nadziei 

Potrzeba związku ze światem: 

Piękna 
Kontaktu z przyrodą 
Harmonii 
Porządku 
Spójności 
Pokoju 
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Scenariusz 25 Praca nad rozpoznawaniem potrzeb własnych i 
współmałżonka/partnera.  

 

Ćwiczenie: Zapoznałeś się już z „Listą potrzeb”. Teraz czas opracować swoją listę. Podziel 
kartkę na pół. Przyjrzyj się dokładnie liście potrzeb i wybierz 5-7, które dla Ciebie są ważne, 
oraz pod spodem 5-7 których Ci brakuje w życiu, a chciałbyś, by były one obecne.  To samo 
zrób po stronie prawej, ale wypisz potrzeby ważne dla Twojego współmałżonka i 5-7 tych, 
których mu brakuje w życiu. 

Czy łatwo było ci stworzyć taką listę? A z którą miałeś więcej problemów, własną, czy 
małżonka? O czym to świadczy? (nie znam swoich potrzeb, nie znam potrzeb małżonka itp.) 

A teraz wymień się listą ze współmałżonkiem. Podkreśl trafność Twoich ocen w kolumnie 
dotyczącej współmałżonka. 

Podziel się swoimi wnioskami z partnerem . 

Na zakończenie poproś grupę o podzielenie się swoimi odczuciami. Jakie wnioski wyciągnęli z 
tego ćwiczenia (zapisz wnioski na flipcharcie). 

 

Potrzebne materiały: 

 

Flipchart, kartki A4, mazaki, długopisy 
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Mikrowykład 17 do Scenariusza 26 – metody i sposoby 
zapobiegania eskalacji konfliktu w rodzinie.  
 

Wiele czynników wpływa na przebieg konfliktu. Omawialiśmy wcześniej trudności w 
komunikacji, powstające w kontaktach międzyludzkich.  

Teraz zajmiemy się problemami związanymi z niezaspokajaniem swoich potrzeb, 
wynikających z relacji między ludźmi. Należy tutaj wspomnieć o problemach związanych z 
dostępem do informacji, spowodowanych zastaną lub zaistniałą strukturą sytuacji, odmiennymi 
wartościami stron, partnerów, różnorodnością interesów i ujawnianych lub nieujawnionych 
potrzeb. 

Teoretycy konfliktu wymieniają różne typy konfliktów będące w ścisłym związku z 
jego źródłami.  Diagnoza sytuacji konfliktowej, poznanie i zrozumienie przyczyn powstałych 
problemów w relacjach, wynikających z różnych wartości czy interesów lub braku dostępu do 
informacji pomoże w uniknięciu eskalacji konfliktu. W interesie obu stron czy partnerów leży 
rozwiązanie konfliktu tzn. problemów, które się za nim kryją. Służy temu strategia, która 
powstaje, gdy wiedza z obszaru teorii konfliktu zostaje użyta do redukcji napięć a nie eskalacji 
konfliktu. 

Typy konfliktu: 

- Konflikt relacji – charakteryzuje się negatywnym stosunkiem do ludzi, z którymi 
mamy konflikt. Występują tutaj i często są wyrażane silne emocje ze znakiem 
ujemnym (gniew, złość, żal). W obszarze poznawczym dominuje brak zrozumienia, 
pojawiają się schematy związane ze stereotypowym spostrzeganiem ludzi, z którymi 
się nie zgadzamy a nawet działania odwetowe. Problemy relacji mogą powstawać 
nawet wtedy, gdy wydaje się, iż brak jest obiektywnych powodów do powstania 
konfliktu (ten typ konfliktu sprzyja eskalacji sytuacji konfliktowej). 

- Konflikt danych, czyli braku dostępu do informacji– pojawia się, gdy ludzie nie 
dysponują potrzebną wiedzą, brakuje im danych, posiadają odmienne informacje lub 
odmiennie je interpretują. Strony mogą też oskarżać się nieujawnianie danych, 
manipulowanie informacjami lub celowe wprowadzanie w błąd (konflikt ma 
skłonność do eskalacji). 

- Konflikt wartości- powstaje, gdy strony, partnerzy posiadają odmienne systemy 
wartości, stosują różne reguły sprawiedliwości, różne interpretacje dobra i zła u 
podłoża, których znajdują się różnice kulturowe, środowiskowe, różne systemy 
wychowawcze. W przypadku braku poszanowania wartości uznawanych przez innych, 
braku tolerancji dla odmienności, nie podejmowaniu żadnych prób stworzenia 
płaszczyzny porozumienia dochodzi do antagonizowania ludzi i zablokowania 
współpracy (konflikt ma skłonność do eskalacji). 

- Konflikt strukturalny – wynika ze struktury sytuacji, w której pozostają strony 
konfliktu. Może mieć związek z ograniczonymi zasobami, o które uczestnicy 
konfliktu konkurują. Może tez wynikać z ról, które pełnią ludzie (kontroler w 
stosunku do kontrolowanych czy oskarżyciel i obrońca).  

Generowany także ograniczeniami czasowymi dla wykonania jakiegoś zadania, czy 
zbyt małą przestrzenią, w której mieszkają, czy pracują ludzie, zbyt dużą odległością 
czy innymi technicznymi problemami. 
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- Konflikt interesów – powstaje w wyniku zablokowania realizacji potrzeb wynikających 
ze współzależności między ludźmi. Często powstaje, gdy jedna ze stron chce zaspokoić 
potrzeby kosztem drugiej strony. Może to dotyczyć różnego rodzaju potrzeb. Zarówno 
rzeczowych(istotnych dóbr, takich jak pieniądze, czas, podział pracy), 
proceduralnych(sposobu rozwiązywania konfliktu, sposobu prowadzenia rozmów), jak 
potrzeb psychologicznych(poczucia własnej wartości, godności, szacunku i zaufania). 

Przy konflikcie interesów należy pamiętać: 

1. potrzeby ludzkie, potrzeby partnerów są nienegocjowalne. Negocjować 
można i należy sposoby zaspokajania tych potrzeb. Spór, zatem dotyczy nie 
dających się pogodzić sposobów zaspokajania potrzeb. Poszukiwanie 
rozwiązania i porozumienia dotyczy znalezienie takiego rozwiązania, które 
umożliwi znalezienie akceptowalnego dla wszystkich stron poziomu 
zaspokajania ich potrzeb. 

2. Satysfakcja partnerów, stron konfliktu zależy od zaspokojenia wszystkich 
trzech rodzajów potrzeb: rzeczowych, proceduralnych i psychologicznych.  

Obecnie w sytuacjach konfliktowych proponowane są dwie zasadnicze procedury: negocjacje i 
mediacje. 

Negocjacje polegają na bezpośrednich rozmowach zmierzających do uzyskania 
porozumienia pomiędzy stronami na zasadzie kompromisu. Porozumienie najczęściej jest 
osiągane, gdy obie strony wypracują akceptowalne nowe warunki, w których każda ze stron 
musi zrezygnować z części swoich oczekiwań. Oznacza to, że żadna ze stron może nie czuć się 
do końca usatysfakcjonowana.  

Mediacje są stosowane w sytuacji, gdy któraś ze stron, lub obydwie nie mogą 
wynegocjować wspólnego stanowiska. W takiej sytuacji mogą zwrócić się do trzeciej strony 
zwanej mediatorem, która może pomóc w osiągnięciu wspólnego stanowiska. 

Z kolei Stephen Covey29 zaproponował nieco inną koncepcję, nazwaną przez niego 
komunikacją synergiczną. Oznacza ona pozytywną energię, jaka tworzy się wtedy, gdy ludzie 
nie dążą do konfrontacji, ale pracują ze sobą współdziałając dla osiągnięcia nowego, 
akceptowalnego, atrakcyjnego dla obydwu stron celu a nie tylko kompromisowej ścieżki 
porozumienia. Osiągnięcie tego jest możliwe tylko wtedy, gdy zaangażowane zostaną 
pozytywne emocje, partnerzy odwołają się do serca i w oparciu o pozytywne uczucia będą w 
stanie stworzyć nowe rozwiązania, które wykraczają poza to, co jest w stanie wnieść do 
strategii negocjacyjnej każdy z nich z osobna. Właśnie z tego powodu kompromisy wprawdzie 
służą rozwiązaniu sporu, ale nie tworzą nowej jakości, która sprawiałaby radość obydwu 
stronom, gdyż obydwie nie byłyby wygrane. Jak pisze Covey w synergii wartość rozwiązania 
jest wielokrotnie większa niż w kompromisie (1+1 = 5 zamiast 1+1=1½). 

 

                                                           
29 Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Redakcja naukowa John Steward. Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 2009. 
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Scenariusz 26 Praca w podgrupach nad diagnozowaniem sytuacji 
konfliktowej i rodzajów konfliktów w ró żnych konfiguracjach 
rodzinnych 
 

Poproś, żeby uczestnicy stworzyli 3 grupy.  

Przydziel każdej grupie jedno zadanie: Niech wypiszą w punktach sytuacje konfliktowe i 
możliwe źródła konfliktów w rodzinie mąż-żona, partner-partnerka, rodzina z dziećmi, rodzina 
pachworkowa.  

Następnie niech zaproponują sposoby zapobiegania konfliktom (a zwłaszcza ich eskalacji) lub 
rozwiązywania sytuacji konfliktowych. 

Które sposoby mogliby zastosować w swoich rodzinach? 

 

Pytania do dyskusji: 

Które z typów konfliktów i w jakich sytuacjach mogą wystąpić w rodzinach? 

Jak można zapobiegać eskalacji konfliktów? 

 

Sesja grupowa. Podsumuj zajęcia. Zapytaj jak się czują uczestnicy, co chcą zabrać ze sobą z 
dzisiejszych zajęć. 

 

Potrzebne materiały: 

Flipchart i kartki flipcharta, mazaki dla grup 
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Rozdział 8.  

ELEMENTY COACHINGU W PRACY 
Z RODZINĄ W KRYZYSIE  
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Mikrowykład  17 Podstawowe narzędzia w pracy 
coachingowej 
 

Co to jest coaching? 

 

Wg największej międzynarodowej, profesjonalnej organizacji skupiającej coachów – 
International Coaching Federation ICF coaching to: 

współprac z klientem w prowokującym myślenie kreatywnym procesie który inspiruje go do 
maksymalizowania osobistego i profesjonalnego potencjału. 

 W pracy z rodziną po dostarczeniu różnego rodzaju wsparcia –  wiedzy teoretycznej o 
źródłach problemów, doradztwa, mentoringu moduł coachingowy jest spoiwem utrwalającym 
całość podjętych działań oraz wzmacniającym u klientów motywację do zmiany.  

Co powoduje, że w tym podręczniku ujęty został moduł dotyczący coachingu? W sytuacji 
kryzysowej w związku, kiedy klient poszukuje rozwiązań problemu, narzędzia coachingowe 
pomagają skupić się nie tylko na obecnych problemach i ich rozwiązaniu, ale co najważniejsze 
przenoszą klienta w obszar, w którym chce być w swoim związku. Ponadto klient jest 
motywowany do tego by utrzymał w sobie siłę do zmian starych, destruktywnych zachowań, 
które doprowadziły do obecnego kryzysu w związku. 

  Zatem po przeprowadzeniu pełnego szkolenia oddajemy w ręce trenerów 
narzędzia i wiedzę coachingową by pomóc trenerom wesprzeć parę w przebyciu drogi z 
punktu w którym są (kryzysu) , do punktu w którym pragną być.  

Są różne rodzaje i zastosowania coachingu, ale na potrzeby naszego programu przyjmiemy 
następujący podział: 

Coaching …  
 

… stosowany w kontekście                … dotyczący prywatnej sfery życia  
organizacyjnym i biznesowym    tzw. life coaching. 
(np. executive coaching,  
coaching menedżerski) 
 

W niniejszym opracowaniu będziemy się koncentrowali na narzędziach i metodologii 
Life coachingu, z całej teorii coachingu wybierając elementy służące temu celowi i świadomie 
pomijające inne (biznesowe, organizacyjne itp.)  

Dzięki coachingowi pracujący klienci ustalają ważne i konkretne dla siebie cele, 
optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej wykorzystają swoje 
umiejętności.  Zadaniem coacha jest wydobycie tych umiejętności, zasobów, kreatywności, 
które klient już posiada. Podejście to najlepiej wyraża poniższe motto pracy coacha: 

Coach słucha, coach pyta, coach obserwuje i wspiera swoich klientów. 
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 Chociaż szkolenie to nie ma na celu szkolenia Czachów, to jednak wiedza coachingowa 
pomoże we wsparciu trenerów w pracy z parą. Zatem trenerzy powinni tak jak coachowie 
wierzyć, że klienci z którymi pracują są kreatywni, sami wiedzą co dla nich jest najlepsze a 
dzięki zmianie perspektywy znajdą najlepsze dla siebie rozwiązanie.  

Pięć zasad Miltona Ericksona przydatnych w skutecznym nawiązywaniu relacji z 
klientami:  

Zasada 1.  Ludzie są w porządku tacy, jakimi są. Wszyscy ludzie są OK.  

Zasada 2.  Ludzie posiadają w pełni potencjał, którego potrzebują, by osiągnąć to, czego 
pragną. 

Zasada 3.  Za każdym zachowaniem stoi pozytywna intencja. 

Zasada 4.  Ludzie podejmują najlepszą decyzję, jaka jest im (ich zadaniem) w danym 
momencie dostępna. 

Zasada 5.  Zmiana jest nieuchronna. 

W relacji z klientem trzeba stosować zasadę czterech NIE: 

• nie koncentruj się na negatywach z przeszłości 

• nie mów klientowi co ma robić, czego nie ma robić 

• nie osądzaj jego i jego postępowania 

• nie układaj planu działania za klienta 

Kiedy stosujemy coaching, a kiedy inne formy wsparcia? 

 Coaching czerpie z bogactwa form i metod z innych formy interwencji. W coachingu 
stosuje się niekiedy elementy nauczania, techniki doradcze czy nawet metody terapeutyczne. 
By zobaczyć różnicę pomiędzy różnorodnymi formami wsparcia i wyborze odpowiedniego 
specjalisty posłużymy się przykładem jazdy na motorze. 

 

KONSULTANT 
Pomoże ci wybrać najlepszy model motoru w 
korzystnej cenie, poda ci instrukcję do niego 

TERAPEUTA/PSYCHOLOG 
Pomoże ci zidentyfikować i pokonać lęk 

związany z jazdą na motorze 

MENTOR 
Pokaże ci jak najlepiej jeździć na motorze 

COACH 
Będzie ci towarzyszył i wspierał aż nauczysz 

się jeździć na motorze tak jak tego chcesz 
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W pracy z rodzinami będziemy koncentrowali się (z uwagi na podmiot wsparcia) na 
coachingu relacji, którego celem jest zmiana interakcji małżonków (Czarkowska 201030) 

CEL w pracy coachingowej. 

Cel to najistotniejszy element procesu coachingowego. Klient sam określa cel pracy. 
Nie może być on narzucony przez trenera, bo wtedy nie jest on ani motywacyjny ani nie jest 
celem klienta. Zatem jeżeli trener pracuje z parą narzędziem coachingowym najważniejsze jest 
zadanie pytania o cel, jaki chce para osiągnąć. Można np zadać pytanie JAK CHCECIE BY 
BYŁO? Nie jest to pytanie o marzenia, ale o stan związku, jaki para chce osiągnąć po 
wykonaniu pracy by go osiągnąć. 

Powinien być; 
• jasny - czyli bardzo konkretny. Nie może być określny słowami np "chcemy by było 

dobrze". To nie jest konkretne. Należy cel doprecyzować np zadając pytanie "Co to dla 
Was znaczy dobrze?  Jak konkretnie to ma wyglądać?", 

• Motywujący tzn. cel powinien być atrakcyjny dla klienta, 
• możliwy do osiągnięcia 

Cel powinien być pozytywnie określony (właściwie: będę przychodził do domu punktualnie, 
niewłaściwie: nie będę spóźniał się na spotkanie z żoną) 

Cele w pracy z klientem ; 
• bieżące 
• krótkoterminowe 
• średnioterminowe 
• długoterminowe 

Cel pracy z klientem określa się ulubionym w krajach anglosaskich oraz w projektach 
unijnych akronimem SMART (z ang. od pierwszych liter słowa oznaczającego inteligentny, 
mądry, zwinny, sprytny):  
S – Specific and clear (specyficzny, konkretny, jasny),  

M  – Measurable (mierzalny),  

A -Attainable (osiągalny),  

R- Relevant (istotny,ważny ),  

T – Time-bound (osadzony w czasie, określony czas),  

Propozycja pracy z klientem zgodnie z tym określeniem znajduje się w Karcie pracy z 
klientem w Scenariuszu 28. 

Innym sposobem na ustalanie celów zarówno pracy z klientem jak i pomoc klientowi w 
określeniu jego celów jest rozmowa z klientem wg etapów GROW. Jest to model pracy nad 
celami klienta, którego schemat jest podany w załącznikach. Podobnie jak w przypadku SMART 
jest akronimem, który można rozszyfrować następująco: 

G - Goals – CEL jaki klient chce osiągnąć 

R – Reality - jaka jest rzeczywistość klienta 

                                                           
30 Lidia D. Czarkowska. Coaching par w świetle psychologii miłości. W Katarzyna Ramirez -Cyzio (red.) (2010) 
Life Coaching - relacje w równowadze; wyd. New Dawn, Warszawa 
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O – Options - jakie są opcje w dojściu do celu 

W – Will - wybór, co wybierzesz z przedstawionych wcześniej opcji 

Dobra diagnoza i ustalenie celów z zastosowaniem powyższych metod jest niezwykle 
ważne, gdyż jedną z głównych zasad pracy w coachingu jest przechodzenie od 
PROBLEMU do CELU jaki chce osiągnąć klient. 

Coaching pomaga w osiąganiu celów i na nich się koncentruje, a nie rozwiązywaniu 
problemów, stąd też problem należy zamienić na cel do pracy nad zmianą. Na przykład para 
ujawnia swój problem „Nie rozmawiamy ze sobą”. Problem zamieniamy wspólnie na cel 
mówiąc: „Jaki cel sobie wyznaczacie w związku z tym, co mówicie?” 

Podstawowe narzędzia coachingowe. 

 W coachingu wykorzystuje się szereg narzędzi doskonalących proces pracy z rodziną. 
Do wykorzystania w programie wybrałam kilka narzędzi31. Są to: 

• pytania 

• koło życia  

• fundamenty domu 

 

1 Narzędzie: PYTANIA32 

 Pytania są podstawowym narzędziem stosowanym w coachingu. Coach słucha klienta, 
nie przerywa, nie komentuje, nie interpretuje, ale podąża za klientem, tzn. słucha a w 
odpowiednim czasie zadaje pytania by: 

• zdefiniować cel klienta 

• ustalić wskaźniki realizacji celu 

• dopytać o istniejącą sytuację 

• poszerzyć spojrzenie klienta na daną sytuację 

• przekierować uwagę klienta na obszar do tej pory przez niego nierozpoznawalny 

• wygenerować różne opcje działania w celu osiągnięcia celu klienta 

• odwołać się do wartości i zasobów  

• zmotywować klienta do zmiany 

Rodzaje pytań; 

• Pytania zamknięte  - zaczynające się od słowa „CZY ”. Zadawane gdy oczekujemy 
jednoznacznej odpowiedzi i gdy odpowiedź brzmi- „TAK ”, „NIE” 

• Pytania alternatywne – takie gdzie dajemy możliwość wyboru. 

                                                           
31 Łukasz T. Marciniak, Sylwia Rogalska-Marciniak COACHING. Zbiór narzędzi wspierania rozwoju. W: 
Coaching ABC  Wolters Kluwer Business. Wydanie II poszerzone Warszawa 2013 
32 Bożena Wujec. Coaching Review 1/2012 
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• Pytania zamknięte bezpośrednie- po stwierdzenie pytamy- Czy zgadzasz się na jej 
realizację? W coachingu tych pytań nie zadajemy! 

• Pytania otwarte- bardzo ważne bo rozwijają wypowiedź rozmówcy. Dzięki nim 
poznajemy poglądy, myśli, spojrzenie na daną sytuację naszego rozmówcy. 

• Pytania wprost -pytania odnoszące się do doświadczeń rozmówcy.  

• Pytania hipotetyczne-pytania o reakcję klienta na sytuację hipotetyczną. 

• Pytania projekcyjne-pytania o reakcję innej osoby. 

Pracując z klientem musimy zawsze pamiętać o siedmiu „złotych” pytaniach 
coachingowych: 
 

• Kto? 

• Co? 

• Gdzie? 

• Za pomocą czego? 

• Dlaczego? 

• W jaki sposób? 

• Kiedy? 

Odpowiedzi na nie pozwolą nam ustalić potrzeby klienta oraz pomóc mu wypracować cele i 
ścieżki ich osiągnięcia. 

2 Narzędzie: KOŁO ŻYCIA33  

Jednym z najpopularniejszych narzędzi cochingowych jest KOŁO np. życia, relacji, 
przyjaźni, pracy zawodowej itd. Koło najczęściej dzieli się na kilka sekcji reprezentujących 
rozpatrywany obszar np. obszar życia, obszar relacji, pracy zawodowej itd.  

W przypadku Koła Życia dzieli się je na 8 przykładowych sekcji reprezentujących 
różne obszary życia, takie jak rozrywka i rekreacja, standard życia, życie zawodowe, 
pieniądze, zdrowie, przyjaciele, rodzina, rozwój osobisty. Można również zamiast tematu życie 
obrać w pracy z parami np. życie rodzinne i w ramach tego tematu określić osiem kategorii 
satysfakcji np relacje z teściami, dziećmi, partnerem, życie seksualne itd. Ilość sekcji może być 
dowolna w zależności ile obszarów chcemy poddać analizie. Środek koła to zero, obwód to 
dziesiątka umownej skali satysfakcji.  

Ćwiczenie polega na ocenie poziomu satysfakcji w wyszczególnionych, przykładowych 
obszarach, w dniu pomiaru. W tym celu zaznacza się swój poziom zadowolenia w każdym z 
obszarów.  

Można wykonać powyższe ćwiczenie projektując na kartce papieru swoje unikalne 
Koło (może być Koło Życia lub Koło Rodziny czy też jakiegokolwiek obszaru 
funkcjonowania. Następnie należy przyjrzeć się uważnie zaznaczonym obszarom. 
                                                           
33 Łukasz T. Marciniak, Sylwia Rogalska-Marciniak COACHING. Zbiór narzędzi wspierania rozwoju. W: 
Coaching ABC  Wolters Kluwer Business. Wydanie II poszerzone Warszawa 2013. 
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W których z zaznaczonych obszarów chciałoby się zwiększyć poziom swojego zadowolenia? 
Należy teraz pomyśleć, co można zrobić by to osiągnąć oraz zastanowić się, jaki poziom dla 
poszczególnych obszarów będzie satysfakcjonujący dla obojga partnerów. Przy czym 
osiągnięcie spełnienia nie oznacza osiągnięcia 10 w każdym z obszarów.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podsumowanie KOŁA - analiza każdego wybranego, ważnego obszaru w pracy z klientem.  

Gdzie jestem w danym obszarze ? 
Gdzie chcę być w danym obszarze? 
Co się zmieni u mnie, gdy będę na wyższym, wskazanym poziomie? 
Co mi to da? 
Co się stanie jak się nic nie zmieni w danym poziomie? 
Jaki będzie pierwszy krok w kierunku zmiany na danym obszarze? 
Kiedy chcę ten pierwszy krok zrobić? 

 
 W rozmowie z klientem/ami powinniśmy używać siedmiu „złotych” pytań do 
poszukiwania przyczyn pojawiających się problemów, które można następnie przeformułować 
w cel. Po uzyskaniu odpowiedzi, na czym polega problem i jakie są jego przyczyny można 
przejść do sformułowania celu (praca od problemu do celu). 

 

3 Narzędzie: Fundamenty domu34 

Autorzy określają kategorię główną tego narzędzia, jako coaching związków, coaching dla 
par a w kategoriach wariantów, jako: 

• Narzędzia pracy z motywacją i wartościami.  

• Narzędzia budowania relacji.  
• Narzędzia twórczego myślenia.  

• Narzędzia refleksji. 
• Narzędzia przełamywania impasu 

                                                           
34 Łukasz T. Marciniak, Sylwia Rogalska-Marciniak COACHING. Zbiór narzędzi wspierania rozwoju. W: 
Coaching ABC  Wolters Kluwer Business. Wydanie II poszerzone Warszawa 2013 
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Cel: 
• Tworzenie więzi i budowanie porozumienia w związku. 

• Definiowanie swoich wartości w relacji i fundamentalnych aspektów dla tworzenia 
relacji. 

• Komunikowanie swoich potrzeb. 

Opis ćwiczenia z wykorzystaniem tego narzędzia: 

 Fundamenty domu to narzędzie, które może służyć w pracy nad relacjami partnerskimi, 
zarówno z jednym, jak i dwoma partnerami jednocześnie. Ze względu na rosnące 
zainteresowanie coachingiem dla par omówiona zostanie wersja przy założeniu sesji z dwoma 
partnerami. 

 Narzędzie to można zastosować zarówno na pierwszej, wprowadzającej w pracę nad 
relacją, sesji coachingowej, jak i na sesji w trakcie trwania procesu. W tym drugim wypadku 
wartościowe okaże się w sytuacji, gdy para szuka porozumienia i lepszego zrozumienia się 
poprzez definiowanie swoich potrzeb i szukanie wspólnych obszarów tworzących więź w 
związku. Wieź będzie tu kluczowym elementem podlegającym refleksji, fundamentem domu, 
gdyż to na niej para może budować „mury”, „okna”, „drzwi” i wszystkie inne elementy 
wypełniające codzienność pary. 

 Zastosowanie narzędzia polega na wypełnieniu formularza obrazującego dom (patrz 
załącznik), w którym poszczególne części są metaforą wartości klienta związanych z relacją z 
drugą osobą.  Możliwe są dwa warianty metody: 

1. Wspólne tworzenie obrazu - sprawdza się w pracy z parami, które nie są w 
konflikcie , a pragną rozwoju i doskonalenia swojej relacji, z parami młodymi stażem 
czy osobami świeżo poślubionymi.  

2. Tworzenie obrazów indywidualnych przez każdą z osób, a następnie przedstawianie ich 
sobie, odkrywanie przed sobą swoich potrzeb i szukanie porozumienia - przydatny w 
pracy z parami, w których istnieje jaki ś konflikt albo impas w relacji. 

Fundamenty domu są narzędziem służącym budowaniu relacji, ale w tym wypadku mówimy o 
relacji na linii dwóch klientów, a nie klient–coach. W każdym omawianym wariancie służyć 
będą pogłębionej refleksji nad rozumieniem partnerstwa i własnym związkiem. W formie 
pracy z dwoma formularzami mogą wspierać przełamanie impasu powstałego w relacji. 

 

 

Wskazówki dodatkowe: 

Przy coachingu dla par należy zachować szczególną uwagę, aby w tej trójstronnej relacji coach 
dobrze odgrywał swoją rolę, towarzysząc parze w poszukiwaniach jej wspólnej drogi. W 
postawie i warsztacie coacha będą ważne różne kompetencje, które nie występują w pracy z 
pojedynczym klientem i których nie sposób opisać, prezentując pojedyncze narzędzie. Dlatego 
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osobom niemającym doświadczenia w tego typu pracy zalecamy metodę pracy z pojedynczym 
klientem, w celu zdefiniowania jego indywidualnych wartości i potrzeb w odniesieniu do 
związku. 

Podsumowanie: 
Jak możecie wykorzystać to ćwiczenie w pracy z parą w kryzysie? 
Co uzyska para po przepracowaniu ćwiczenia Fundamenty Domu? 
Jak to ćwiczenie wypłynie na relacje pary? 

  



125 
 

Scenariusz 28.  Warsztat na temat wykorzystania narzędzi 
coachingowych w pracy z rodzinami 
 

CEL:  Praktyczne poznanie narzędzi coachingowych możliwych do wykorzystania w pracy z 
rodziną, skonfrontowanie poznanych informacji z opiniami uczestników  (elementy 
diagnostyczne). 

MODEL SMART (patrz: Zał ącznik 4) 

1. Odwołanie się do doświadczenia uczestników w zakresie pracy z klientami nad osiąganiem celów - 
burza mózgów. 

2. Dyskusja jak uczestnicy pracują by podopieczni, klienci osiągali cele dla siebie ważne. Jak to 
robią. 

Wnioski zapisujemy na flipcharcie. 

3. Refleksja nad zapisanymi metodami pracy. 
4. Co działa, co nie działa w wyznaczaniu celów w pracy z klientami? 
5. Odwołanie się do modelu SMART w pracy nad wyznaczaniem celów klientów. Omówienie 

kolejnych kroków SMART. 

Ćwiczenie- podzielenie grupy w pary. Każda osoba wybiera swój cel na daną chwilę. Jedna osoba 
wciela się w klienta, druga ma schemat SMART i pracuje nad celem klienta metodą SMART. Po 
zakończeniu pracy zmiana osób w parze. 

PODSUMOWANIE Ćwiczenia. 
Jak wam się pracowało metodą SMART? 
Co innego zauważanie w poznanej metodzie SMART w porównaniu z dotychczasowymi metodami? 
Co się sprawdza? 
Co się nie sprawdza? 
Jak poznana metoda pomoże wam w pracy z klientem? 
Można również przedyskutować model pracy z klientem wg, GROW podany w Załączniku 4. 
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KOŁO ŻYCIA  
Jest to narzędzie wyznaczania celów do pracy z klientem i definiowane jest w kategorii 

wariantów: 

• Narzędzia badania potrzeb życiowych / rodzinnych/ rozwojowych. 
• Narzędzia refleksji nad obszarami ważnymi w życiu klienta. 

• Narzędzia pracy z motywacją. 
Cel: 

• Określenie stopnia satysfakcji klienta w odniesieniu do wybranych aspektów. 

• Ustalenie dążeń klienta związanych z brakiem satysfakcji w wybranych obszarach 
rozwoju lub życia. 

• Wzbudzenie refleksji dotyczącej satysfakcji życiowej 
 
Opis: 

Koło życia może mieć wiele zastosowań i być wykorzystywane w różnych sytuacjach i 
wobec różnych zagadnień. Za pomocą koła można inicjować omawianie różnych doświadczeń 
klienta (wtedy może być ono na przykład kołem rozwojowym, kołem pracy, kołem wartości, 
kołem rodziny). Służy ono do zdiagnozowania stanu aktualnego i stopnia zadowolenia z niego, 
a także poziomu satysfakcji, jaki klient chciałby osiągnąć w uwzględnionych w kole obszarach. 
 
Instrukcja: 

Kładziemy formularz przed klientem. Prosimy, aby w części koła wpisał dowolne 
kwestie, które chce omówić w kontekście swojego życia (rodzina – relacje z dziećmi, sfera 
finansowa, relacje z teściami, komunikacja z partnerem, seks z partnerem itd.) Ma do 
dyspozycji 8 pól, ale nie musi wypełniać wszystkich.  W przypadku koła dotyczącego życia 
prywatnego wpisywane mogłyby być rodzina, praca, sport, podróże, wiedza itd. Można 
wyjaśnić, co mamy na myśli, mówiąc o uzupełnianiu koła, ale należy uważać, aby klient nie 
zasugerował się przykładowymi określeniami, które wymieniamy. 
 Następnie zapisujemy na obrzeżach koła, przy każdej wypełnionej części, liczbę 10, a 
w środku koła liczbę 1. Informujemy klienta, że teraz jego zadaniem będzie określenie 
poziomu satysfakcji, gdzie 1 oznacza minimalną satysfakcję z danego obszaru, a 10 -
maksymalną. Jednocześnie zarysowujemy odpowiednią część wycinka koła, zaznaczając w ten 
sposób poziom satysfakcji. Efektem jest ilustracja poziomu satysfakcji w odniesieniu do 
każdego aspektu.  
Podsumowanie doświadczenia z kołem życia stanowi dyskusja, dotycząca przyczyn braku 
satysfakcji w niektórych obszarach oraz tego, co sprawia, że w innych taka satysfakcja 
występuje. W czasie rozmowy skupiamy się na obszarach, które wypadły najsłabiej, a w 
dalszej części sesji rozpoczynamy planowanie zmian a ich wdrożenie traktując jako obrany cel.  
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Wariant: 
Koło zastosowane na pierwszej sesji może służyć zdiagnozowaniu kierunków klienta i być 
punktem wyjścia do określenia celów coachingu. 
Kiedy szukamy wewnętrznej motywacji, możemy na kole zapisać wartości, którymi klient 
kieruje się w życiu.  
Zdefiniowanie poziomu satysfakcji może być bardzo silnym otwarciem ułatwiającym 
wdrożenie działań związanych z tymi wartościami.  
Wskazówki dodatkowe: 
Przy doświadczeniu z kołem warto użyć kolorów, którymi będziemy zaznaczać poszczególne 
części. 
Podczas pracy z kołem klienci często dzielą je na mniejsze części, jeśli 8 pustych pól im nie 
wystarcza. O takiej możliwości warto uprzedzić klienta przed rozpoczęciem pracy z 
narzędziem lub poprosić, aby klient skupił się tylko na ośmiu najważniejszych aspektach. 
            

             KOŁO ŻYCIA 
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FUNDAMENTY DOMU. ( Ćwiczenie zaczerpnięte z podręcznika coachingu35)    

Opis  ; 

Uczestnicy dzieleni są na pary. Każda para otrzymuje kartkę z opisem ćwiczenia (treść 
poniżej). Zadaniem ćwiczących par jest odpowiedź na pytanie. 

Instrukcja:  

 Zawsze przed rozpoczęciem pracy z danym narzędziem w coachingu dla par warto 
zapytać obu partnerów o wspólną zgodę i przyzwolenie na poruszenie pewnych zagadnień. W 
tym wypadku tłumaczymy, że praca będzie dotyczyć ich więzi, czyli fundamentu związku. 
Polegać ma na nazwaniu kluczowych elementów, na których mogą oni budować swoją relację, 
tworzyć codzienność, rozwiązywać problemy itp. 

Wariant 1. 

W wariancie pierwszym wykorzystujemy jedną kopię formularza. Kładąc ją przed parą, 
zadajemy kolejno pytania, jednocześnie prosząc, aby odpowiadali i wspólnie uzupełniali 
formularz: 

Macie przed sobą szkic domu, jako metafory czegoś trwałego i stabilnego – takiego jak 
powinien być wasz związek. Kluczowym elementem są jego fundamenty. Zastanówcie się 
teraz, co powinno stanowić fundamenty waszego związku. Co jest dla was najważniejsze? Co 
może budować i scalać całą resztę? 

Z czym kojarzą wam się ściany domu? Czym to mogłoby być w waszym związku? 

Drzwi stanowią centralną jego część? Z czym kojarzą się wam drzwi w odniesieniu do 
waszego związku? 

... czym są okna? 

... czym jest dach? 

.... co wypełnia wnętrze domu? Jaka tam jest atmosfera? Co ją buduje? 

Wariant 2. 

W wariancie drugim partnerzy otrzymują dwa formularze. W pierwszej fazie każdy z 
nich (w odpowiedzi na pytania powyżej) uzupełnia swój „dom” według własnych potrzeb i 
założeń. Następnie coach prosi o pokazanie sobie swoich formularzy i porównanie elementów, 
które się tam znalazły. Można jedynie omówić poszczególne aspekty, wspierając parę w 
wymianie potrzeb i poglądów, najkorzystniejsze jednak będzie stworzenie nowego wspólnego 
formularza, jako swoistego kontraktu pary. 

Każda para odczytuje wypisane wnioski z omówienia ćwiczenia. 

                                                           
35  Łukasz T. Marciniak, Sylwia Rogalska-Marciniak COACHING. Zbiór narzędzi wspierania rozwoju. W: 
Coaching ABC  Wolters Kluwer Business. Wydanie II poszerzone Warszawa 2013 
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Prowadzący wypisuje je na flipcharcie. Kolejne pary czytają te wnioski, które nie zostały 
zapisane na flipcharcie. 
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Załącznik 1 Kwestionariusz do Scenariusza 4. 
Odpowiedz na poniższe pytania zaznaczając kółkiem jedną z odpowiedzi: 

- Czy trudno mi zrozumieć partnera/kę z powodu różnic osobowości (zachowań, sposobów 
wyrażania emocji, komunikowania swoich myśli, opinii, przekonań)?   

Tak  Nie Nie wiem 

- Czy czuję potrzebę częstych kontaktów z rodzicami i lubię spędzać z nimi/w domu 
rodzinnym dużo czasu?       Tak  Nie Nie wiem 

- Czy chętnie słucham rad i opinii moich rodziców i staram się je zastosować w moim 
małżeństwie?        Tak  Nie Nie wiem 

- Jeśli chcę zastosować jakieś rady rodziców czy zawsze przedyskutowuję to z 
partnerem/partnerką?      Tak  Nie Nie wiem 

- Staram się w moim związku niezależnie od stanowiska partnera/ki  zachowywać tak jak 
rodzice, bo ich związek był udany.     Tak  Nie Nie wiem 

- Czy wolę, żeby decyzje podejmował za mnie partner/ka?  Tak  Nie Nie wiem 

- Czy uważam, że w moim związku nie musi działać zasada równego podziału 
obowiązków, bo w moim domu rodzinnym mama zajmowała się wszystkim a ojciec był od 
zarabiania pieniędzy?      Tak  Nie Nie wiem 

- Uciekam od wszelkich ustaleń czy reguł, bo najważniejsze, żebyśmy się kochali a reszta 
się sama ułoży.      Tak  Nie Nie wiem 

- Uważam, że partner powinien się mną cały czas opiekować i zwracać uwagę tylko na 
mnie. 

         Tak  Nie Nie wiem 

- Czy w mojej rodzinie występowało uzależnienie od alkoholu, innych środków 
zmieniających świadomość, hazardu itp.?   Tak  Nie Nie wiem 

- Czy w mojej rodzinie występowała przemoc fizyczna lub psychiczna?   

Tak  Nie Nie wiem 
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Załącznik 2 Symbole stosowane w tworzeniu genogramu36 

Symbole podstawowe 

Symbol Znaczenie 

 

mężczyzna 

 

mężczyzna w wieku 32 lat 

 

kobieta 

 

kobieta w wieku 28 lat 

 

osoba zmarła 

 

osoba, której płeć jest nieznana 

Relacje interpersonalne  

Symbol Relacja 

                                                           
36 Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Genogram 
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obojętność 

 

harmonia w relacjach 

 

bliskie relacje 

 

bardzo bliskie relacje (w negatywnym znaczeniu, tzn. 

"relacja naduwikłana" – zbyt bliska emocjonalnie) 

 

miłość 

 

zakochanie 

 

dystans emocjonalny 

 

niezgoda 

 

nienawiść 
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konflikt 

 

zerwany kontakt, ostre odcięcie się 

 

relacje ambiwalentne 

 

brak zaufania 

 

nadużycie 

 

nadużywanie emocjonalne 

 

nadużywanie fizyczne 

 

nadużywanie seksualne 

 

przemoc 
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lekceważenie w formie wyjątkowo przykrej (jako forma 

nadużycia) 

 

manipulacja 

 

nadmierne kontrolowanie 

 

skupienie uwagi 

 

admiracja 

Powi ązania 

Symbol Powi ązanie 

 

małżeństwo 

 

rozwód  
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separacja 

 

separacja faktyczna 

 

separacja formalna, orzeczona przez 

sąd 

 

unieważnienie małżeństwa 

 

narzeczeństwo 

 

narzeczeństwo kohabitujące 

 

narzeczeństwo w separacji 

 

długotrwały związek nieformalny 
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rejestrowany związek partnerski 

 

partnerzy związku rejestrowanego w 

separacji 

 

partnerzy związku rejestrowanego w 

formalnej separacji 

 

krótkotrwała relacja 

 

relacje tymczasowe lub jednorazowe 

 

romans poza związkiem 

Ciąża i dzieci 

Symbol znaczenie 

 

ciąża 
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poronienie naturalne 

 

poronienie sztuczne 

 

bliźnięta 

 

bliźnięta jednojajowe 

 

adopcja 
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wychowywanie osoby 

nieprzysposobionej formalnie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przykład powyższy przedstawia małżeństwo z dwiema córkami - naturalną w wieku 25 lat i 
adoptowaną w wieku lat 16. Relacje między rodzeństwem są ambiwalentne. 
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Załącznik 3 Model SMART Karta pracy z klientem  
 

CEL, jaki klient chce osiągnąć: 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

Cecha celu Pytania Opis 

SPECYFICZNY 
Co dokładnie chcesz  
osiągnąć? 

Jaki to ma przynieść efekt? 
 

MIERZALNY 

Skąd będziesz wiedzieć, 
kiedy osiągniesz ten cel? 

Jak możesz określić, na ile 
uda Ci się go osiągnąć? 

 

AMBITNY 

Dlaczego jest to ważne? 

Co możesz tym zmienić? 

Jak możesz się rozwinąć 
dzięki temu? 

Czym będzie się to różnić od 
tego, co już masz? 

 

REALISTYCZNY 

Jakich potrzebujesz do tego 
zasobów? 

Kto może Ci pomóc? 

Gdzie możesz to  
realizować? 

 

TERMINOWY 

Kiedy chcesz zakończyć 
działania? 

Kiedy mają być  
odczuwane efekty? 

Jak możesz to  
rozplanować w czasie? 

 

 

Narzędzie to może być przepracowane w trakcie warsztatów prowadzonych metodą aktywizującą. 
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Załącznik  4 Rozmowa z klientem wg etapów GROW 
 

MODEL pracy nad celami klienta wg modelu GROW przedstawiony na Rysunku poniżej. 
Praca wg tego modelu wymaga od trenera trzymania się kolejności przebiegu procesu wg 
poniższego schematu. Użyty akronim oznacza: 

Goals – CEL jaki klient chce osiągnąć, wyznaczony przez niego 

Reality- Jaka jest rzeczywistość klienta, jak ją obecnie definiuje 

Options- ścieżki dojścia do wcześniej określonego celu w kilku opcjach 

Will- wybór, to co chcę zrobić, co klient wybierze z przedstawionych wcześniej opcji 

Powyższy model pracy obrazuje poniższy schemat37: 

 

 

                                                           
37 zródło:http://www.structum.pl/coaching_w_modelu_GROW_coaching_w_firmie-1-111-7.html 


