
ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, telefon 76 746 15 70  faks 76 746 15 71, www.polkowice.edu.pl , e-mail: podm@polkowice.edu.pl 

 

    

 

 

  

                                                  Polkowice, dnia 19.03.2018r. 

   
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

w Polkowicach  
 

59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 74615 70, fax. 76 746 15 71, e-mail: podm@polkowice.edu.pl, 
http://www.polkowice.edu.pl 

ZAPRASZA  
zainteresowanych nauczycieli, wychowawców klas,  

pedagogów, psychologów, terapeutów 
 

NA  WARSZTATY DOSKONALĄCE 

 
POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY 

SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTRA- I INTERPERSONALNA OPARTA                                         
O NOVIOLENT COMMUNICATION M. ROSENBERGA 

  

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ  
 

19 kwietnia 2018 roku, godz. 16.00-19.15 
23 kwietnia 2018 roku, godz. 16.00-19.15 

(2 spotkania po 4 godz. dydaktyczne) 
 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala szkoleniowa parter) 
 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 13.04.2018r., na podstawie formularza zgłoszeniowego  
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
 
Cele: 

 Uczestnik zna  i rozumie założenia metody porozumiewania się  bez przemocy  

wg M. Rosenberga. 

 Stosuje elementy metody Porozumienia bez Przemocy w ćwiczeniach. 

 Prezentuje otwartą postawę wobec rozwiązywania sytuacji trudnych  w oparciu                                      
o porozumienie bez przemocy 

 
Program: 

 WPROWADZENIE – 2 godziny: 

1. Geneza powstania metody Porozumienie bez Przemocy, przybliżenie osoby twórcy  

M. Rosenberga  

2. Elementy Porozumienia bez Przemocy: spostrzeżenia, uczucia, potrzeby i prośby  

3. Różnice świata szakala i świata żyrafy.  

 ĆWICZENIA – 2 godziny: 

1. Rozróżnianie komunikatów w języku szakala i języku serca. 

2. Rozpoznawanie komunikatów zaprzeczających i rozumiejących. 

3. Identyfikacja i zaspokajanie potrzeb jako podstawa Porozumienie bez Przemocy. 

 DODATKOWE ĆWICZENIA – 4 godziny: 

1. Wyrażanie spostrzeżeń bez oceny. 

2. Wykorzystanie techniki – oko kamery. 

3. Rozróżnianie, rozpoznawanie i nazywanie uczuć własnych   

i innych osób. 

4. Rozróżnianie, rozpoznawanie i nazywanie potrzeb, własnych  

i innych osób. 
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5. Formułowanie próśb z założeniem możliwości odmowy.  

6. Zasady  formułowania próśb rokujących spełnienie.  

7. Chwalenie w języku serca. 

8. Wyrażanie gniewu w języku serca. 

9. Znajdywanie i nazywanie komunikatów blokujących porozumienie: osądy moralne, 

porównania, uchylanie się od odpowiedzialności, stawianie żądań. 

 

Korzyści: 
 WIEDZA - Uczestnik pozna: 

 podstawowe informacje o twórcy metody, 

 różnice między językiem szakala a językiem serca, 

 4 podstawowe elementy Porozumienia bez Przemocy, 

 Techniki metody Porozumienie bez Przemocy. 

 UMIEJĘTNOŚCI - Uczestnik nauczy się: 

 rozróżniać, nazywać i skutecznie stosować w praktyce formę komunikacji bez przemocy, 

 rozróżniać spostrzeżenia od ocen, 

 wyrażać spostrzeżenia, 

 rozpoznawać i komunikować uczucia przyjemne i nieprzyjemne, 

 wyrażać prośby rokujące spełnienie, 

 rozpoznawać sprzymierzeńców i zabójców empatii. 

 POSTAWY - Uczestnik: 

 nabędzie przekonania o wartości porozumienia bez przemocy, 

 będzie miał chęć do stosowania poznanej metody w codziennym życiu. 

 

Prowadzący szkolenie:  

Patrycja Jambrożek  - Rozwojowisko 

Magister pedagogiki, terapeuta uczniów z trudnościami w nauce i neuroterapeuta EEG Biofeedback, 

absolwenta studiów podyplomowych na kierunku diagnoza kliniczna i psychoterapia Uniwersytetu 

SWPS, uprawnienia trenerskie z akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty. 

Trenerka rozwoju osobistego, specjalistka z zakresu relacji interpersonalnych i skutecznej 

komunikacji. Kompetencje w zakresie skutecznej pracy wychowawczej, a także mediacji  

i rozwiązywania konfliktów. Pracuję zgodnie z zasadą „Nie to co już wiemy, lecz to co chcemy 

wiedzieć świadczy o naszej mądrości" (Władysław Grzeszczyk) 

Godne poznania – www.rozwojowisko.edu.pl  

 

 

 
          Serdecznie zapraszamy  

                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 

http://www.polkowice.edu.pl/
http://www.rozwojowisko.edu.pl/

