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Na jakie pytania będziemy
poszukiwali odpowiedzi?

Jaka to jest kreatywna komunikacja ?
Kiedy prowadzić negocjacje z dzieckiem?
Jak prowadzić negocjacje?

Kreatywna komunikacja to ...
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Wadliwe style komunikacji wg V. Satir
 Styl „zjednywania”-osoba zjednuje innych przez
przepraszanie i uległość,bagatelizuje to co czuje do
siebie,robi wszystko, aby inni się z nią zgodzili
 Styl „obwiniania’-krytykowanie innych,aby pokazać
się jako osoba silna, zdecydowana,służy do ukrycia
niskiej samooceny („ty nigdy niczego nie
zrobiłeś,nigdy mi nie pomogłeś”)
 Styl „komputerowo-racjonalny”-jak najmniejsze
okazywanie emocji,sztywna postawa ciała,
używanie trudnych słów i sformułowań,pomijanie
tego co czuje się do siebie i drugiej osoby,”jestem
spokojny,racjonalny,chłodny i dlatego mam rację”

 „Mąciciele”-rozładowanie napięcia przez

zwrócenie uwagi na coś zupełnie nie związanego z
tematem rozmowy

Negocjacje są szczególnie potrzebne, gdy ...
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CZYM JEST KONFLIKT?

Poziom strukturalny
KONFLIKT POTENCJALNY

 Dwie lub więcej osób
 Wzajemnie od siebie
zależnych

Spostrzega niemożność:

Poziom psychologiczny
KONFLIKT UKRYTY

Poziom zachowania
KONFLIKT JAWNY

-realizacji własnych potrzeb (wartości)
-zdobycia (utrzymania) zasobów

Podejmuje działania
w wyniku których,
konflikt ulega:

ROZWIĄZANIU

ZAŁOŻENIE PODSTAWOWE (NR 1):

TO NIE KONFLIKTY SĄ ZŁE,
TYLKO SPOSOBY ICH
ROZWIĄZYWANIA
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Pozytywy płynące z konfliktu:
 wentylacja emocji,
 poznanie poglądów i opinii,
 możliwość wprowadzenia
zmian.

Przyczyny konfliktów w domu ?
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MODEL KONFLIKTU
(WG MOORA)

WALKA
Z LUDŹMI
K.WARTOŚCI

K.DANYCH

K.STRUKTU-

K.RELACJI

K.INTERESÓW

RALNY

WALKA Z
PROBLEMEM

Konflikt wartości
Wynika z różnic religii, kultury,
tradycji, wartości. Pojawia się,
gdy jedna ze stron chce
narzucić swoje wartości drugiej
lub przypisuje sobie prawo
posiadania jedynie słusznego
punktu widzenia.
Jest to konflikt, który szybko eskaluje, jest trudny do
rozwiązania, skupia się na osobach a nie na problemie.
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Konflikt relacji
Wynika z błędnego (opartego np. na plotkach)
stereotypowego postrzegania drugiej osoby.
Rodzi się ze złej komunikacji między stronami, silnych
emocji.
Skupienie się na nim może powodować zachowania
odwetowe, eskalacje konfliktu. A więc znów jest to
walka z ludźmi.

Konflikt danych
Wynika z braku informacji, posiadania niepełnych
informacji przez strony konfliktu, błędnego rozumienia,
błędnego interpretowania danych.
Eskaluje, gdy strony nie potrafią zweryfikować swoich
informacji, a każdą próbę wyjaśnienia traktują jako
manipulację.
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Konflikt strukturalny
Wynika z nierównej kontroli
zasobów, nierównego rozkładu sił,
ograniczeń czasowych, które rodzą
napięcie.

! Ważne jest pokazanie, że trudności wynikają z
sytuacji, a nie ze złej woli drugiej strony.

Konflikt interesów
Wynika z odrębnych, sprzecznych lub postrzeganych
jako sprzeczne potrzeb i oczekiwań.
Rodzi się, kiedy jedna strona chce zaspokoić swoje
potrzeby kosztem drugiej.
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 Analizując sytuację, trzeba sobie uświadomić, z
jakiego rodzaju konfliktem mamy do czynienia.
 Ocena sytuacji pozwala na unikanie napięć,
pomaga skupić się na analizie interesów
i poszukiwaniu rozwiązań.
 Skupienie się na konfliktach nierozwiązywalnych,
czyli konflikcie wartości lub relacji sprzyja
narastaniu wrogości, brak dostępu do informacji
generuje nieporozumienia.

ZAŁOŻENIE NR 2:

NALEŻY PRZEJŚĆ OD

...DO

WALKI Z
LUDŹMI...

WALKI Z
PROBLEMEM
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Dobra komunikacja

OD WALKI Z LUDŹMI...

ASERTYWNOŚĆ
-konstruktywna komunikacja
Otwarte wyrażanie siebie: bezpośrednie i stanowcze
wyrażenie wobec innej osoby swoich myśli, uczuć i
przekonań, bez lekceważenia uczuć i poglądów
swoich rozmówców.
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CO TO JEST ASERTYWNOŚĆ?
Agresja - respektowanie praw własnych
lekceważenie praw innych

Uległość - respektowanie praw innych
lekceważenie własnych praw

Asertywność - respektowanie praw innych
respektowanie praw własnych

Zasady dobrego komunikowania się:
 Pytaj, wyjaśniaj, parafrazuj.
 Udzielaj informacji zwrotnych.
 Nie oceniaj – mów „do” a nie „o” drugiej stronie.
 Nie uogólniaj – skupiaj się na konkretach.
 Nie interpretuj – mów o swoich
spostrzeżeniach.
 Nie udzielaj rad – mów o swoich propozycjach
rozwiązania.
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Podstawowe zasady negocjacji

PODSTAWOWE REGUŁY
NEGOCJACYJNE
Oddziel ludzi od problemu.

Koncentruj się na interesach, a nie na
stanowiskach.
Formułuj pytania przed odpowiedziami.
Poszukuj rozwiązań, które dają korzyści
obu stronom.
Doceniaj pozytywy, nazywaj osiągnięcia.
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ODDZIEL LUDZI OD PROBLEMU
Motto:
Nie jesteś moim wrogiem, więc nie będę Cię atakował
i upokarzał. Zaatakujmy wspólnie problem przed
którymi stoimy.
Środki pomocnicze:
» parafraza: „Powiedziałeś, że masz do mnie żal...”
» informacja zwrotna: „Czuje się źle kiedy wracasz do tego
tematu...”
» konstruktywna propozycja: „Proponuje, abyśmy
zamknęli tą sprawę i pomówili o...”

KONCENTRUJ SIĘ NA INTERESJACH
A NIE NA STANOWISKACH
Motto:
Chcę wiedzieć, dlaczego to jest dla Ciebie
tak ważne. Powiem Ci też wprost, na czym
mi najbardziej zależy i dlaczego.
Środki pomocnicze:
» Dlaczego Ci na tym zależy?
» Dlaczego tego chcesz?
» W moim interesie leży...

13

FORMUŁUJ PYTANIA PRZED
ODPOWIEDZIAMI
Motto:
Nie chcę opierać się na przypuszczeniach i
schematach. Będę pytał o wszystko co niejasne,
a nawet zbyt oczywiste.
Środki pomocnicze:
» Przed jakimi problemami stoimy?
» Jakie interesy wymagają pogodzenia?

SZUKAJ ROZWIĄZAŃ KORZYSTNYCH
DLA OBU STRON
Motto:
Nie chcę abyś czuł się oszukany. Wymyślając
rozwiązania chciałbym abyśmy wzajemnie myśleli o
korzyściach dla drugiej strony.
Środki pomocnicze:
» Czy to będzie dla Ciebie korzystne?
» Szukajmy innych rozwiązań, jeśli to Cię nie
zadowala.
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DOCENIAJ POZYTYWNY,
NAZYWAJ OSIĄGNIĘCIA
Motto:
Chcę abyś wiedział jak widzę postęp w negocjacjach
i naszą współpracę.
Środki pomocnicze:
» Podsumowując nasze rozmowy...
» Doceniam, to że...
» Cieszę, się, że udało nam się...
» Wiemy już już nie jesteśmy zgodni co do ...

NEGOCJACJE TO WSPÓŁPRACA
Rozwiązanie konfliktu w uwzględnieniu
interesu wszystkich stron:
» Dążenie do efektu negocjacji: wygrany-wygrany
» Osiągnięte poczucie zadowolenia i satysfakcji
zwiększa szansę na dotrzymanie podjętych
zobowiązań i współpracę w przyszłości
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ETAPY NEGOCJACJI
NASTAWIONYCH NA WSPÓŁPRACĘ:
1. Ustalenie reguł postępowania.
2. Nazwanie interesów:
a) swoich
b) dziecka
c) wspólnych
d) sprzecznych
3. Sformułowanie problemów.
4. Poszukiwanie rozwiązań.

Prowadzenie negocjacji
krok po kroku.
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Krok pierwszy
Ustalamy reguły postępowania.
 Na rozmowę przeznaczamy określony czas
– np. 45minut.
 Słuchamy siebie nawzajem.
 Odnosimy się do siebie zgodnie z ogólnie przyjętymi
normami.
 Zapisujemy warunki porozumienia.

Krok drugi

Pozwalamy na wentylację emocji.
Umożliwiamy drugiej stronie przedstawienie
swojej wersji wydarzeń, swoich emocji,
pretensji, problemów, itp…
Następnie możemy przedstawić swoją wersję.
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Krok trzeci

Zamieniamy stanowiska na interesy.
Skupiamy się na tym, czego oczekujemy,
jakie mamy potrzeby, a nie na tym, co ma
zrobić druga storna, aby rozwiązać
problem.

Krok czwarty
Ustalamy wspólne i sprzeczne
interesy.
Na czym nam zależy w tej sytuacji,
jakie mamy wspólne potrzeby,
co nas różni?
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Krok piąty
Poszukujemy rozwiązań.

Jakie są możliwe sposoby rozwiązania tej
sytuacji, możliwe sposoby zaspokojenia
potrzeb obu stron?

Krok szósty
Wybieramy rozwiązanie
obustronnie korzystne.

Jakie sposoby rozwiązania mogą
zaakceptować strony?
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Krok siódmy

Ustalamy sposób realizacji rozwiązania
oraz termin sprawdzenia jego skuteczności
lub wprowadzenia ewentualnych zmian.

Dziękuję za uwagę 

anna.reslermaj@gmail.com
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