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WARSZTATÓW POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY
26-27.10 2019 r. Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz

„Słowa mają moc! Słowa jako nośniki wartości” – warsztaty
wprowadzające

do Porozumienia Bez Przemocy (NVC) dla nauczycieli i animatorów
kultury

Dom  Kultury  im.  Wiktorii  Kubisz  w  Bielsku-Białej  serdecznie  zaprasza  nauczycieli,
bibliotekarzy i animatorów kultury na warsztaty  Porozumienia bez Przemocy, będące częścią
projektu  „Granice  języka  –  granicami  świata”  realizowanego  w  ramach  programu
Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych” . Warsztaty odbędą się w
dn. 26-27 października br. w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej przy
ulicy Juliusza Słowackiego 17. 
(sobota 26.10.2019 – w godz. 10.00-18.00, niedziela 27.10.2019 – w godz. 10.00-15.00)

Udział  jest  bezpłatny.  Ilość  miejsc  ograniczona.  Zainteresowanych  prosimy  o  wypełnienie
formularza zgłoszenia i przesłanie na adres mailowy Kubiszówki: kubiszowka@mdk.bielsko.pl
Bardzo  prosimy o  dokonywanie  przemyślanych  zgłoszeń,  aby miejsca  na  szkolenia  się  nie
zmarnowały! � �

„Słowa mają moc! Słowa jako nośniki wartości”

Porozumienie Bez Przemocy ang. Nonviolent Communication (w skrócie NVC), to sztuka
komunikowania się, dzięki której, w szczery i autentyczny sposób, pomimo różnic, możemy
usłyszeć siebie nawzajem.  Autorem metody jest Marshall Rosenberg, który dzięki skupieniu
uwagi na pewnych aspektach komunikatu rozmówcy oraz własnego, a także specyficznym
formom posługiwania się językiem, pozwala na całkowite wyeliminowanie lub co najmniej
ograniczenie  możliwości  wystąpienia  przemocy w  dialogu w  jakiejkolwiek  formie,
psychicznej lub fizycznej.
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami Porozumienia bez
Przemocy  (ang.  Nonviolent  Communication  w  skrócie  NVC),  tym  samym  zwiększenie
umiejętności w zakresie:
- zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu kultury języka w relacjach międzyludzkich, 
- rozwijania kompetencji językowych dzieci i młodzieży,
- pogłębiania świadomości językowej  dzieci i młodzieży, 
- uwrażliwienie dzieci i młodzieży na przejawy mowy nienawiści i hejtu,
- wspierania rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży i wspierania budowania ich poczucia
wartości,
- stymulacji rozwoju prawej półkuli mózgu i kory przedczołowej (empatia);
-  tworzenia społeczności i  nawyków działania  w grupie,  w której  potrzeby wszystkich są
ważne,  
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- stworzenia przestrzeni dla dzieci i dorosłych, w której wszystkie emocje są mile widziane, 
- modelowania i wspieranie rozwiązywanie konfliktów między dziećmi i w grupie;
-  stosowania  języka  pozbawionego  oceniania,  krytyki,  etykietowania,  zawstydzania,

wzbudzania  
poczucia winy,  

- stosowania języka osobistego, opartego o potrzeby,
- zwiększenia kompetencji w komunikacji i kontaktach z drugim człowiekiem.
 Do kogo jest kierowane:
Szkolenie kierowane jest do osób chcących poznać Porozumienie bez Przemocy, by budować 
dobre relacje i wzbogacić język konstruktywnego porozumiewania się. Warsztaty skierowane 
są 
w szczególności do osób, które potrzebują narzędzia do budowania dialogu i wzajemnego 
zrozumienia u siebie i wśród swoich podopiecznych, w tym do nauczycieli, bibliotekarzy i 
animatorów kultury.

Prowadząca: 
Ewelina Ragiel – certyfikowana trenerka NVC ,  mediator, coach,
arteterapeutka, manager. 
Prowadzi  szkolenia, warsztaty i mediacje w nurcie Porozumienia bez
Przemocy oraz empatyczne sesje indywidualne. W kontakcie z drugą
osobą ważna jest dla niej autentyczność i akceptacja. Z przyjemnością i
wzruszeniem pracuje zarówno z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. 




