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PODZIĘKOWANIA 

Niniejszy program szkoleniowy został opracowany przez profesor Carolyn Hamilton z Coram International w 
Coram Children’s Legal Centre, doktor Lynn Brady i Jo Woolf z Coram Voice oraz Judit Geller i Adama Weissa 
z Europen Roma Rights Centre (Europejskiego Centrum Praw Romów), przy wsparciu Ursuli Kilkelly z Child 
Law Clinic w University College Cork i Marii Herczog ze Stowarzyszenia dla Rodzin, Dzieci i Młodzieży na 
Węgrzech. Szczególne podziękowania składamy Ruth Barnes, Awaz Raoof i Jen Roest z Coram Children’s Legal 
Centre oraz Ido Weijers from Universiteit Utrecht za ich nieoceniony wkład. 
 
Dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego szkolenia, między innymi partnerom 
projektu: Fundacji Dzieci Słowacji, Estońskiemu Centrum Praw Człowieka, FICE Bułgaria, L’ Albero della Vita 
Cooperativa Sociale, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, greckiej Społecznej Akcji Edukacyjnej oraz Czeskiemu 
Komitetowi Helsińskiemu, a także prowadzącym i uczestnikom szkoleń pilotażowych, którzy przekazali nam 
cenne informacje zwrotne pomocne w opracowaniu tych materiałów szkoleniowych. 
 
Ponadto zespół, który opracował materiały szkoleniowe, pragnie wyrazić wdzięczność grupie Care 
Experienced Champions z Coram Voice, a także wszystkim dzieciom i młodym ludziom, którzy wzięli udział w 
zogniskowanych wywiadach grupowych w krajach uczestniczących w programie pilotażowym, dzieląc się 
swoimi opiniami i wnosząc bezcenny wkład podczas prac nad niniejszymi materiałami.  
 
Na zakończenie pragniemy podziękować programowi Unii Europejskiej “Prawa podstawowe i obywatelstwo”. 

Niniejsza publikacja powstała dzięki wsparciu finansowemu tego programu w ramach projektu Promowanie 

praw dzieci. Wzmacnianie kompetencji profesjonalistów w Unii Europejskiej w zakresie realizacji praw dzieci. 

Autorzy są także wdzięczni organizacji Allan and Nesta Ferguson Charitable Trust za hojne wsparcie projektu.  

Za treść tej publikacji odpowiadają wyłącznie Coram Children’s Legal Centre oraz partnerzy projektu; w 

żadnym wypadku nie można jej traktować jako odzwierciedlenia poglądów Komisji  

Europejskiej.  

 

„Przede wszystkim, profesjonaliści powinni być w zgodzie z samymi sobą. Jeśli nie jesteś w zgodzie z 

samym sobą, nie możesz pomóc dzieciom”. 

Uczestnik grupy fokusowej, Grecja 
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WARUNKI UŻYTKOWANIA 

Niniejszych materiałów nie można wykorzystywać bez jasnej, umieszczonej w widocznym miejscu informacji 

na temat własności intelektualnej, autorstwa oraz faktu, że materiały te powstały w wyniku współdziałania 

wszystkich partnerów i Coram Children’s Legal Centre, w następującym brzmieniu: 

„© Coram Children’s Legal Centre. Opracowanie: Coram Children’s Legal Centre i Coram Voice, Wielka 

Brytania, Europejskie Centrum Praw Romów, Węgry, Child Law Clinic, University College Cork, Irlandia, FCYA  

Węgry, FICE Bułgaria, Czeski Komitet Helsiński, Fundacja Dzieci Słowacji, Estońskie Centrum Praw Człowieka, 

Fondazione L'Albero della Vita, Włochy, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Polska, oraz Społeczna Akcja 

Edukacyjna, Grecja, w ramach projektu «Promowanie Praw Dzieci. Wzmacnianie kompetencji 

profesjonalistów w Unii Europejskiej w zakresie realizacji praw dzieci».  

Projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej «Prawa podstawowe i obywatelstwo». 

Dodatkowe środki przekazała organizacja Allan and Nesta Ferguson Charitable Trust”. 
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MODUŁ 3: UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE 

PROPONOWANY CZAS TRWANIA:  

- Dlaczego trzeba się komunikować? – 30 minut 

- Kiedy się komunikować? – 30 minut 

- Gdzie się komunikować? – 45–60 minut 

- Co zrobić z uzyskanymi informacjami? – 30–45 minut 

- Jak się komunikować? – Liczne ćwiczenia dopełniające czas trwania modułu do 7 godzin i 15 minut, 

wplecione w program według uznania prowadzącego 

PLAN 

 DLACZEGO POWINNIŚMY SIĘ KOMUNIKOWAĆ Z DZIEĆMI?  

 KIEDY DZIECI MAJĄ PRAWO DO KOMUNIKACJI? 

 GDZIE POWINNA SIĘ ODBYWAĆ KOMUNIKACJA?  

 CO PROFESJONALIŚCI POWINNI ZROBIĆ Z UZYSKANYMI INFORMACJAMI?  

 JAK SIĘ KOMUNIKOWAĆ Z DZIEĆMI? 

- NARZĘDZIA 

- ĆWICZENIA 
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3.1 DLACZEGO PROFESJONALIŚCI POWINNI SIĘ KOMUNIKOWAĆ Z DZIEĆMI?  

Jakie korzyści przynosi pozytywna komunikacja dziecku i profesjonalistom?  

DZIECKO                PROFESJONALIŚCI 
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3.2 KIEDY PROFESJONALIŚCI POWINNI SIĘ KOMUNIKOWAĆ Z DZIEĆMI?  

W mojej profesji /pracy/instytucji dzieci mogą się wypowiadać w następujących okolicznościach…  

 

 

 

 

Gdybym był jednym z dzieci, z którymi pracuję, chciałbym się wypowiadać w następujących sytuacjach…  

 

 

 

 

W przyszłości postaram się komunikować z dziećmi w następujących dodatkowych okolicznościach…  

 

 

 

 

 

 

 

PAMIĘTAJ: Artykuł 12 Konwencji o prawach dziecka mówi:  

1. Państwa-Strony zapewniają dziecku, które jest zdolne do kształtowania swych własnych 
poglądów, prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach 
dotyczących dziecka, przyjmując je z należytą wagą, stosownie do wieku oraz dojrzałość dziecka. 

2. W tym celu dziecko będzie miało w szczególności zapewnioną możliwość wypowiadania się w 
każdym postępowaniu sądowym i administracyjnym, dotyczącym dziecka, bezpośrednio lub za 
pośrednictwem przedstawiciela bądź odpowiedniego organu, zgodnie z zasadami proceduralnymi 
prawa wewnętrznego. 
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3.3 GDZIE POWINNA SIĘ ODBYWAĆ KOMUNIKACJA?  

Co sprawia, że otoczenie jest przyjazne dzieciom?  

 Bezpieczne 

 Czyste 

 Przewietrzone 

 

 

 

 

 

 

 

Co sprawia, że otoczenie jest nieprzyjazne dzieciom? 

 

 Zimne i ponure 

 Brudne 

 Publiczne 

 

 

 

 

Kto powinien być obecny?
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3.4 CO NALEŻY ZROBIĆ Z UZYSKANYMI INFORMACJAMI?  

Poniższy schemat postępowania pomoże Ci zdecydować, co zrobić z informacjami uzyskanymi w trakcie 

komunikacji z dzieckiem.  

 PYTANIE 1: CZY WYSTĘPUJĄC W SWOJEJ ROLI MOGĘ ZAPEWNIĆ TEMU DZIECKU CAŁKOWITĄ POUFNOŚĆ? 

Zastanów się: Czy mam prawny lub moralny obowiązek podjęcia działania, jeśli dziecko ujawni, że jest lub 
może się stać ofiarą krzywdzenia? Co zrobić, jeśli dziecko mówi, że zrobi sobie krzywdę? 

Tak Nie Nie jestem pewny 

Gdzie możesz dowiedzieć 
się więcej: zajrzyj do 

standardów zawodowych, 
przepisów prawa i opisów 

polityki  

PYTANIE 2: CZY DZIECKO 
POPROSIŁO MNIE, ŻEBYM COŚ 

ZROBIŁ Z UJAWNIONYMI 
INFORMACJAMI? 

Po rozważeniu powyższych pytań, powiedz dziecku jasno:  
• Czy to, czego chce, jest możliwe 

• Czy możesz zrobić to, czego dziecko sobie życzy (dlaczego/dlaczego nie) 
• Czy zrobisz to, czego dziecko sobie życzy (dlaczego/dlaczego nie) 

• Jakie są potencjalne skutki 
• Sprawdź ponownie, co dziecko chciałoby, żebyś zrobił, i wykonaj kolejne kroki…  

Wyjaśnij, że ujawnione 
informacje będą ściśle 

poufne, chyba że dziecko 
wyrazi inne życzenie, i 
sformułuj oczekiwania 

dotyczące tego, co można 
zrobić z tymi informacjami.   

Wyjaśnij, że ujawnione 
informacje będą ściśle poufne, 
chyba że dziecko wyrazi inne 

życzenie oraz jeśli ich ujawnienie 
nie będzie konieczne – powiedz to 

jasno i ustanów oczekiwania 
dotyczące tego, co może się stać z 

tymi informacjami   

PYTANIE 3: CZY MAM 
OBOWIĄZEK ZROBIĆ COŚ Z 

TYMI INFORMACJAMI? 
Tak 

Czy mogę to zrobić?  
Czy chcę to zrobić? 

Czy kieruję się najlepszym interesem dziecka? 
Czy kieruję się życzeniami i uczuciami dziecka? 

Czy powiedziałem to dziecku jasno i wyraźnie? 

Nie 

Tak Nie 

PYTANIE 4: CZY CHCĘ COŚ 
ZROBIĆ Z UJAWNIONYMI 

INFORMACJAMI?  

Tak Nie 

Absolutnie nie 

Wyjaśnij, w jakim stopniu 
informacje te są publiczne 

(np. zeznania lub 
przesłuchanie policyjne)  
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Notatki dotyczące wyjaśnienia dziecku kwestii poufności i wykorzystania ujawnionych informacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głosy dzieci i młodych ludzi 

 

 

 

 

Trzeba to przygotować. Pochwalić 

dziecko, zwiększyć jego pewność 

siebie, docenić. Dać mu coś do 

zrobienia, żeby nawiązać z nim 

kontakt i pozytywnie je nastawić. 

Wierzyć w nie.   

Podobało mi się, że pracownica 

socjalna zaprosiła mnie do kawiarni, a 

nie do biura, żeby porozmawiać ze 

mną o mojej sprawie. To była 

przyjemna, relaksująca rozmowa. 

Sprawiła, że mój niepokój trochę 

osłabł. Nie lubię tych dużych, szarych 

biurowców.  

Nie zabieraj mnie do centrum 

handlowego, gdzie wszyscy to zobaczą.  

Zrób to w cztery oczy, dzięki temu 

będziesz wiedział, że dziecko nie robi 

nic innego.  

Zastanów się nad miejscem i czasem i 

pozwól mu wybrać,  gdzie się 

spotkacie. Nawet gdyby rodzice znali 

mnie tak dobrze, jak ja znam siebie 

samego, i tak chciałbym sam 

zdecydować.  
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JAK SIĘ KOMUNIKOWAĆ (3.5-3.13) 

 

3.5 KOMUNIKACJA NIEWERBALNA  

 

Notatki: 

 

 

3.6 ROZPOZNAWANIE I PRZEZWYCIĘŻANIE PRZESZKÓD W KOMUNIKACJI  

 

Notatki:  
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3.7 TON, JĘZYK I PODEJŚCIE PRZYJAZNE DZIECKU  

JAK UCZYNIĆ KOMUNIKACJĘ BARDZIEJ PRZYJAZNĄ DZIECKU?  

Oto wskazówki, które są szczególnie przydatne w kontekście procedur prawnych:  

CO NALEŻY ROBIĆ 

 Bądź wyczulony na słowa, z których wypowiadanie może być dla dziecka trudne (np. język seksualny, 

nazwy części ciała) 

 Wyjaśnij, że to w porządku, jeśli dziecko powie „Nie wiem” albo „Nie pamiętam”, zamiast czuć się 

zobligowane do udzielenia odpowiedzi 

 Mów łagodnym, uspokajającym, przyjacielskim tonem (nie krzycz, nie bądź nadmiernie poważny) 

 Używaj prostego języka (unikaj fachowych terminów i żargonu, którego dzieci nie rozumieją) 

 Zadawaj pytania kolejno – po jednym (nie więcej niż jedno naraz) 

 Dostosuj język do wieku i stopnia dojrzałości dziecka 

 Weź pod uwagę, że konieczna może się okazać rozmowa za pośrednictwem osoby wspierającej 

 Pozwól dziecku na dodatkowe przerwy, jeśli jest zestresowane lub zmęczone 

 Daj dziecku czas na odpowiedź 

 Ubierz się mniej formalnie 

 Monitoruj poziom zaangażowania dziecka i proponuj przerwy 

 Przeprowadź ocenę indywidualną albo w inny sposób uzyskaj informacje na temat sytuacji i 

osobowości dziecka, żeby pomóc mu w bardziej aktywnym uczestnictwie 

 Wytłumacz dziecku jasno, co się będzie działo 

 Zadbaj o to, aby dziecku towarzyszyły odpowiednie osoby, które będą je wspierać i zapewnią mu 

poczucie komfortu 

 Wyraź swoje obawy, jeśli przypuszczasz, że działania innej osoby uniemożliwiają dziecku 

uczestnictwo w postępowaniu lub jego zrozumienie  

 

CZEGO NIE NALEŻY ROBIĆ 

 Unikaj pytań naprowadzających 

 Unikaj pytań zawierających oceny porównawcze, ponieważ dzieci mogą mieć z nimi trudności albo 

spostrzegać obiekty i zdarzenia inaczej (np. duży, mały, szybki, wolny) 

 Nie używaj agresywnego, konfrontacyjnego lub upokarzającego języka 

 Nie powtarzaj wiele razy tego samego pytania – mogłoby to wywołać u dziecka dezorientację 

 Unikaj zdań wielokrotnie złożonych 

 Unikaj pytań w pytaniach, pytań naprowadzających (sugerujących) i podwójnych przeczeń 

 Nie zakładaj, że znasz opinie dziecka, jego życzenia  i uczucia na podstawie arbitralnych kryteriów, 

takich jak wiek, płeć, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja seksualna itp. 
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Zła praktyka Problemy w tym pytaniu To samo pytanie zadane inaczej 

Czy nie jest prawdą, że o tej 

porze nie powinieneś przebywać 

na terenie szkoły?  

Podwójne przeczenie, pytanie 

sugerujące, myląca struktura 

zdania  

Czy o tej porze wolno ci było 

przebywać na terenie szkoły? ALBO 

Gdzie powinieneś być o tej porze?  

Ukradłeś ten rower, prawda?! Agresywny, zastraszający ton  Czy wziąłeś ten rower? 

Czy osoba, z którą rozmawiałaś, 

była kobietą, w jakim była wieku 

i co jej powiedziałaś?  

Kilka pytań zadanych jednocześnie Z kim rozmawiałaś? ALBO 

Przypomnij sobie osobę, z którą 

rozmawiałaś – czy była to kobieta 

czy mężczyzna? 

… W jakim była/był wieku? 

… Co jej/jemu powiedziałaś? 

Więc byłaś tam o dziewiątej, ze 

swoją przyjaciółką Sarą? 

Kilka pytań zamkniętych w jednym 

zdaniu – nie jest jasne, na które z 

nich należy odpowiedzieć   

Gdzie byłaś o dziewiątej? ALBO 

Byłaś tam o dziewiątej? (jako 

pytanie klaryfikujące)  

Czy był tam ktoś jeszcze? ALBO 

Byłaś tam ze swoją przyjaciółką 

Sarą? (jako pytanie klaryfikujące)  

Wyjaśnij proszę, używając 

odpowiednich terminów, gdzie 

cię dotykał.  

Zmusza dziecko do użycia słów 

(języka), które mogą u niego 

wywołać poczucie dyskomfortu  

Wyjaśnij proszę, swoimi słowami, co 

się wydarzyło  

ALBO: Czy możesz mi pokazać na tej 

lalce/ na obrazku, gdzie cię dotykał?  

(ALBO: Jeśli to możliwe, odwołaj się 

do wcześniejszych zeznań)  

 

Źródło: Pierwotnie opracowano dla Coram Children’s Legal Centre i UNICEF Tanzania Judicial Training (2013-

14) oraz  na użytek prokuratorów.
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3.8 KOMUNIKOWANIE SIĘ Z DZIEĆMI PRZEJAWIAJĄCYMI TRUDNE ZACHOWANIA 

W poniższej tabeli przedstawiono możliwe reakcje emocjonalne, poznawcze, fizyczne  i interpersonalne na 

kryzys.  

EMOCJONALNE POZNAWCZE FIZYCZNE ZACHOWANIA 

INTERPERSONALNE 

Szok 

Gniew 

Rozpacz/przygnębienie/ 

smutek 

Odrętwienie 

Przerażenie/strach 

Poczucie winy 

Fobie 

Żal 

Drażliwość 

Nadwrażliwość/pobudzenie 

Nadmierna czujność 

Poczucie 

bezradności/beznadziei 

Dysocjacja 

Zaburzenia 

koncentracji 

Upośledzenie zdolności 

podejmowania decyzji 

Zaburzenia pamięci 

Dezorientacja 

Zniekształcenia 

Obniżona samoocena 

Samoobwinianie 

Natarczywe 

myśli/wspomnienia  

Martwienie się 

Koszmary senne 

Nagłe retrospekcje 

(flashbacks)  

Zmęczenie 

Bezsenność 

Zaburzenia snu 

Nadmierne 

pobudzenie 

Bóle głowy 

Problemy żołądkowe 

Osłabiony apetyt 

Reakcja przestrachu na 

nieoczekiwane bodźce 

 

Agresja 

Wrogość 

Brak zaufania 

Podejmowanie ryzyka 

Płaczliwość 

Brak emocji 

Czujność  

Brak empatii 

Napady złości 

Odmowa pójścia do 

szkoły, do domu itp.  

Odmowa współpracy 

ze specjalistami  

Alienacja 

Wycofanie społeczne / 

izolacja  

Nasilenie konfliktów w 

związku  

Zażywanie narkotyków 

/ picie alkoholu  

 

Jakie reakcje lub zachowania są dla Ciebie trudne w pracy z dziećmi?  
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Co się z Tobą dzieje, kiedy stykasz się z takimi reakcjami lub zachowaniami? Jak zwykle reagujesz?  

 

 

 

 

 

Jak sądzisz, dlaczego reagujesz w ten sposób?  

 

 

 

 

 

 

Co możesz zrobić, żeby ułatwić komunikację?  
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3.9. KOMUNIKACJA Z NASTOLATKAMI / MŁODYMI LUDŹMI W OKRESIE DORASTANIA 

Notatki: 
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3.10 NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE KOMUNIKACJĘ 

Oto kilka twórczych sposobów wspomagania komunikacji. Mogą być one szczególnie użyteczne w 

komunikacji z dziećmi z niepełnosprawnością albo ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także z 

młodszymi dziećmi. 

Wykorzystanie przedmiotów jako reprezentacji osób 

Dzieci mogą używać zabawkowych figurek, guzików lub kamyków do przedstawienia ich samych, członków 

rodziny, zwierząt domowych, profesjonalistów itp. Można poprosić dziecko, żeby pokazało, kto jest dla niego 

ważny, umieszczając różne przedmioty blisko lub daleko od tego, który je reprezentuje. Dziecko może też 

wykorzystać takie przedmioty do odegrania przeszłych lub aktualnych zdarzeń.   

Kreatywna zabawa 

Poprzez kreatywną zabawę dzieci mogą komunikować treści, których nie potrafią albo nie chcą wyrazić 

werbalnie. Mogą rysować rodzinę lub obrazki szkolne, robić modele, tworzyć maski przedstawiające uczucia 

itp.   

Wykorzystanie zabawek 

Można użyć kukiełek, lalek albo pluszowych zabawek, żeby porozmawiać z małymi dziećmi o tym, co myślą i 

czują. Dzieci mogą również wykorzystać takie zabawki do odegrania zdarzeń lub wyjaśnienia, co czują. 

Wreszcie, zabawki mogą być pomocne w odwróceniu uwagi dziecka i wywołaniu w nim poczucia odprężenia.  

Historyjki i wierszyki 

Dzieci mogą używać papieru, długopisu itp. do tworzenia własnych historii, np. „Co twój nowy opiekun 

zastępczy powinien o tobie wiedzieć?” 

Mogą tworzyć wierszyki na temat uczuć itp. 

Książeczki z obrazkami na konkretny temat mogą być pomocne w wyjaśnianiu małym dzieciom trudnych 

spraw, takich jak śmierć, adopcja itp. 

Pomoce wizualne 

Dzieci mogą wykorzystywać rozmaite pomoce wizualne: karty z obrazkami domu, szkoły, szczególnych 

wydarzeń (takich jak urodziny, Święta Bożego Narodzenia, wakacje itp.), radosnych, smutnych i 

rozzłoszczonych twarzy itp., żeby wyrażać uczucia.  

Nowe technologie 

Dzieci i młodzi ludzie mogą wykorzystywać tablety i komputery do tworzenia własnych przekazów na temat 

spraw, które ich dotyczą, i do prezentowania ich profesjonalistom.  
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Praktyczne materiały mogą być bardzo pomocne w komunikacji z dziećmi i młodymi ludźmi.  

 Jakie materiały możesz umieścić w swojej „skrzynce z narzędziami”, żeby ułatwić komunikację z 

dziećmi?  

 

 

 

 

 

 Kiedy / W jakich okolicznościach użyłbyś tych materiałów? 

 

 

 

 

 

 

 Notatki z prezentacji grupowych:  
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3.11 JAK SIĘ KOMUNIKOWAĆ: PLANOWANIE POZYTYWNEJ KOMUNIKACJI  

 

Stwórz studium przypadku, wybierając po jednej cesze z każdego wiersza tabeli: 

Wiek 10 14 17 12 

Sytuacja życiowa Mieszka z matką; 

ojciec odszedł 

wiele lat temu 

Mieszka z dwoma 

ojcami 

Bezdomne Mieszka w 

placówce 

opiekuńczej 

Powód 

komunikacji 

Dziecko jest 

oskarżone o 

popełnienie 

przestępstwa 

Dziecko zarzuca 

komuś 

przestępstwo 

Migrant 

pozbawiony opieki 

Ustalenie, gdzie 

dziecko powinno 

mieszkać 

Czynniki 

dodatkowe 

Dziecko 

niesłyszące 

Język 

narodowy/oficjalny 

nie jest ojczystym 

(pierwszym) 

językiem dziecka 

Niepełnosprawność 

fizyczna 

Zaburzenia 

zachowania 

 

 Plan komunikacji opracowany przez moją grupę 
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 Notatki z planów komunikacji przedstawionych przez inne grupy: 
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3.12 KOMUNIKACJA – ODGRYWANIE RÓL 

Notatki: 
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3.13 JAK SIĘ KOMUNIKOWAĆ – WSPÓLNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z KOMUNIKACJĄ  

Notatki: 



© Coram Children’s Legal Centre 2016   PROMOWANIE PRAW DZIECI, STRONA 23 

 

 
 

 

 

 

 

Nie patrz na mnie z góry. 

  

Powinni koncentrować się bardziej na 

osobach, którymi będą się zajmować, a 

nie na tym, co się stało.  

Każdy specjalista ma inny sposób 

rozmawiania z dziećmi. Ale najlepszym 

sposobem jest nieużywanie brzydkich 

słów, uważanie, żeby nie przestraszyć 

dziecka, i rozmawianie z nim z 

szacunkiem.   

Chciałam powiedzieć: 

“Traktować dzieci 

łagodnie”, ale to brzmi 

protekcjonalnie. 

Powinni interesować się życiem dzieci.  

Rozmawiać z nimi tak, jakby im zależało.  

 

Poznać dziecko i zapamiętać 

osobiste informacje na jego 

temat, żeby następnym razem  

móc o tym z dzieckiem 

porozmawiać.  

Dorośli powinni traktować dzieci jak 

równe sobie, a nie patrzeć na nie z góry 

– więcej wyrozumiałości, a mniej 

dominacji. 

Spróbuj zrozumieć osobę, a 

nie tylko, co się stało.  

Jeśli policjant prosi dziecko, żeby usiadło, 

to on też powinien usiąść, żeby nie być od 

niego o tyle wyższym.  

Głosy dzieci i młodych ludzi 
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LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA – MODUŁ 3 

Źródło: Coram Voice www.coramvoice.org.uk  

AKTYWNE SŁUCHANIE 

W ten sposób pokazujesz, że słuchasz, i możesz się upewnić, czy dobrze zrozumiałeś to, co zostało 

powiedziane.  

 Parafrazowanie – powtarzanie tego, co powiedziała druga osoba: „Denerwujesz się, kiedy 
rozmawiasz z pracownikiem socjalnym”  

 Pytania zamknięte – służą uzyskaniu informacji na temat faktów: „Czy ktoś cię najpierw zapytał?”   

 Pytania otwarte –  popychają rozmowę do przodu: „Jak sądzisz, dlaczego oni podjęli taką decyzję?”  

 Wysyłanie krótkich sygnałów werbalnych i niewerbalnych – żeby zachęcić rozmówcę do dalszego 
mówienia  

 Podsumowanie najważniejszych tematów rozmowy 
 

BIERNE SŁUCHANIE 

Używamy go w sytuacji, gdy reakcje zwrotne nie są potrzebne 

 Koncentrowanie się na tym, co mówi nasz rozmówca – nie pozwólmy naszym myślom „odpłynąć” 

 Uważne słuchanie tonu głosu i odczytywanie mowy ciała mówiącego – pozwala nam odczytać 
treści, które nie zostały wypowiedziane 
 

MOWA CIAŁA  

To sygnały niewerbalne.. 

 Postawa ciała 

 Kontakt wzrokowy 

 Mimika 

 Ruchy ciała – takie jak kiwanie lub kręcenie głową, unoszenie brwi, gestykulowanie  
 

EMPATIA 

 To słuchanie drugiej osoby oraz rozumienie i utożsamianie się z jej uczuciami dotyczącymi 
opisywanej sytuacji.   „Widzę, że bardzo cię to martwi”  

 Empatia NIE jest współczuciem dla drugiej osoby. 

 Empatia NIE jest założeniem, że skoro byłeś w podobnej sytuacji, z pewnością doświadczałeś 
podobnych uczuć i reakcji.  
 

NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE KOMUNIKACJĘ 

Oto kilka narzędzi, które mogą sprzyjać dobrej komunikacji.  

 Zachęcające reakcje/wtrącenia, np. Hmm, rozumiem, to ciekawe...  

 Pytania otwarte, np. Jak..? Kiedy..? Co...? Dlaczego...? Zastanawiam się...? 

 Wychwytywanie dodatkowych informacji, np. Czytanie między wierszami, pytanie o to, czego druga 
osoba nie powiedziała, reagowanie na mowę ciała, sprawdzanie, czy dobrze zrozumiałeś. 

http://www.coramvoice.org.uk/
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ALTERNATYWNE METODY KOMUNIKACJI 

Źródło: Coram Voice www.coramvoice.org.uk  

Paszporty komunikacyjne 

Paszporty komunikacyjne to metoda rejestrowania informacji na temat dzieci i młodych ludzi (a 

także dorosłych) mających trudności w komunikacji. Taki indywidualny paszport zawiera informacje, 

które mogą być przekazywane osobom wspierającym dziecko. W ten sposób można zadbać o to, 

żeby preferencje i potrzeby dziecka były dobrze rozumiane, podobnie jak jego sposób komunikacji 

oraz najlepsze sposoby komunikowania się z dzieckiem. Paszport tworzą osoby, które najlepiej znają 

dziecko. 

Przedmioty odniesienia 

Przedmioty odniesienia (objects of reference) nie są uniwersalne, ale dostosowane do 

indywidualnych potrzeb dziecka. Wykorzystuje się przedmioty, które niosą ze sobą określone 

znaczenie dla danego dziecka. Na ogół używa się fragmentów rzeczywistych przedmiotów (np. 

kawałka ręcznika), pełnowymiarowych rzeczywistych przedmiotów (np. drewniana łyżka) albo 

przedmiotów miniaturowych (np. zabawkowa łyżka). Przedmioty te reprezentują określoną 

czynność; używa się ich, aby zakomunikować dziecku, co będzie się działo za chwilę. Są także 

używane przez dziecko do komunikowania jego życzeń i potrzeb. Na przykład drewniana łyżka może 

wskazywać, że następną czynnością będzie gotowanie, a kawałek ręcznika informuje dziecko, że czas 

na kąpiel.  

Ponieważ przedmioty odniesienia mają charakter indywidualny, funkcję tę mogą pełnić przedmioty 

niemające jednoznacznych (bezpośrednich) konotacji – pod warunkiem, że mają określone znaczenie 

dla danego dziecka; np. użycie sportowej opaski na nadgarstek jako zapowiedzi wyjścia do parku.  

System porozumiewania się przez wymianę obrazkową (PECS) 

W Wielkiej Brytanii właścicielem licencji PECS jest organizacja Pyramid Educational Consultants. 

Twórcą metody PECS jest Andrew Bondy. Metoda jest powszechnie wykorzystywana w pracy z 

dziećmi i młodzieżą z autyzmem.   

Wyróżnia się 6 etapów lub faz; warto wiedzieć, w której fazie znajduje się dziecko. 

Faza 1: Dziecko inicjuje komunikację poprzez wymianę pojedynczego obrazka na pożądany 

przedmiot lub czynność.  

Faza 2:  Dziecko stale inicjuje komunikację, aktywnie wyszukując i używając różnych obrazków oraz 

podchodząc do innych osób, żeby wręczyć im obrazek i w ten sposób o coś poprosić. 

Faza 3: Dziecko rozróżnia obrazki i wybiera ten, który przedstawia pożądany przedmiot lub czynność.  

Faza 4: Dziecko używa struktury „Chcę”, żeby poprosić o dany przedmiot lub czynność.  

Faza 5: Dziecko odpowiada na pytanie „Co byś chciał/chciała?”  

http://www.coramvoice.org.uk/
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Faza 6: Dziecko używa obrazków w celu komentowania – spontanicznie i w odpowiedzi na pytania – 

elementów otoczenia przy użyciu form zdań “Widzę” i “Mam”1.  

 

Symbole Widgit (dawniej Rebus) 

Istnieją tysiące symboli Widgit, które można kupić.  

 

 
 

Symbole pomagają przekazywać myśli i informacje ludziom , którzy mają

 trudności z tekstem. 

                                                             
1 Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.pecs-unitedkingdom.com/ 

http://www.pecs-unitedkingdom.com/
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Przykładowy materiał wykorzystywany w omawianiu z dzieckiem jego życzeń i uczuć.  

Source: Coram Voice www.coramvoice.org.uk  

Historia Elizy 

 

Gdzie mieszkasz? 

  

 

 

 

 

 

 

Jak się nazywa Twoja szkoła? 

 

Co lubi Eliza? 
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Co Eliza chciałaby, żeby się wydarzyło? 

 

W domu? 

 

 

 

 

 

   

W szkole? 

 

 

 

 

 

 

Co Eliza chciałaby powiedzieć pracownikom  

pomocy społecznej? 
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Co powinno się wydarzyć? 

 

Natalia może pomóc Elizie w 

rozmowie z pracownikami 

socjalnymi o jej życzeniach i 

uczuciach. 

 

 

 

Natalia może przychodzić na 

spotkania żeby pomóc Elizie w 

powiedzeniu, czego sobie życzy, a 

czego nie chce. 

 

 

Natalia porozmawia ze swoim 

szefem o tym, co się dzieje z Elizą. 

 

 

Jeśli Natalia będzie się 

martwić o Elizę, porozmawia z 

pracownicą socjalną prowadzącą 

sprawę Elizy. 
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Test Elizy  

 

 wesoła    obojętna    smutna 

  

1. Potworki Moshi    sprawiają, że czuję się             
 

2. Gwiazdka  sprawia, że czuję się           
 

3. Odwiedziny Sary sprawiają, że czuję się            
 

4. Mieszkanie z mamą sprawia, że czuję się            
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Ta książeczka jest o mnie! 

 

Mam na imię.......................... 
 

 

 

 

 

Proszę, przeczytaj tę książeczkę. 

 

Dzięki niej poznasz mnie i sposoby, w jakie 

się komunikuję. 

  

Komunikuję się za pomocą... (zaznacz odpowiednie pola) 

 

 Mowy 

 
  Znaków 

  Bez mowy    

 

  Symboli 

 Ruchów ciała 

 
  Obrazków 

 Wyrazów mimicznych 

 
  Wskazywania palcem 

  Ruchów oczu  Wokalizacji 

 

 Komunikatora (np. Liberator, Dynamyte) lub przełączników 

 

 Potrzebuję czasu, żeby zrozumieć i odpowiedzieć, proszę, bądź cierpliwy 
 

 

 

 

 

(Tutaj możesz wkleić swoje 

zdjęcie) 
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Mój wzrok jest... 

 

  Dobry  Niezbyt dobry 

 
 

 Noszę okulary 

 

Mój słuch jest... 

 

  Dobry  Niezbyt dobry 

 
 

 Mam aparat słuchowy 
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Co lubię, a czego nie lubię 

 

 

 

 

 

       Lubię 

 

 

 

 

 

 

    Nie lubię 

 

 

 Co lubię, a czego nie lubię 

 

 

 

 

 

    Muzyka 

 

 

      

 

 

 

    Telewizja 

 

 



© Coram Children’s Legal Centre 2016   PROMOWANIE PRAW DZIECI, STRONA 34 

     

    Ulubione 

 

 

 

    Zajęcia/sporty 

 

 

     

        

 

       Wideo 

    

 

       

 

 

 

Przyjaciele 

 

 

 

 

Rodzina 
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Kiedy wychodzę 

 

    

 

 

  

 Pomoc, jakiej potrzebuję 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawki i gry, które lubię 

zabierać ze sobą  

 

 

 Ludzie, którzy mi pomagają, to... 

 Numer telefonu 

Rodzic/e: 

 

Opiekunowie: 

 

 

Pracownik socjalny: 

 

 

Nauczyciel: 

 

 

Asystent: 

 

 

Opiekun w procedurach prawnych: 

 

 

Doradca osobisty: 
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Specjalny sprzęt, którego 

potrzebuję 

 

 

Lekarz prowadzący: 

 

 

Logopeda: 

 

 

Fizjoterapeuta: 

 

 

Terapeuta zajęciowy: 

 

 

Inni:  
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