
METODA OPIEKUNA PRZYKŁADY 

Używaj ciszy  

Akceptuj Tak… Hmmm… Zgadzam się z tym, co Pan powiedział 
(przytakiwanie głową) 

Dawaj sygnały ułatwiające 
rozpoznanie i identyfikację 

Dzień dobry Panie X-ski… Świetnie Pan dzisiaj wygląda. 

Oferuj siebie Posiedzę z Panem przez chwilę… Chciałbym, żeby było Panu 
wygodnie… 

Pozwalaj Seniorowi wybrać 
temat 

Czy jest coś, o czym chciałby Pan porozmawiać? Od czego chciałby 
Pan zacząć? 

Zachęcaj do wypowiedzi Proszę mówić dalej. Proszę mi o tym opowiedzieć 

Umieszczaj zdarzenia w czasie 
lub w określonej kolejności 

To wydarzyło się wcześniej czy później (przed czy po)? Kiedy miało 
to miejsce? 

Rób  obserwacje Wydaje się Pan być spięty.  Czy jest Panu niewygodnie gdy…. 

Zachęcaj do opisywania 
obserwacji 

Co się dzieje? Proszę mi opowiedzieć 

Zachęcaj do porównań Czy to było takie jak…? Czy miał już Pan kiedyś podobne objawy? 

Stosuj metodę przekształcania S: Nie mogę spać, nie spałem całą noc. O: Ma Pan trudności ze 
snem? 

Stosuj metodę odbijania S: Myśli Pani, że powinienem porozmawiać z lekarzem? O: Myśli 
Pan, że powinien? 

Skłaniaj do koncentracji Te symptomy należałoby omówić trochę dokładniej. Powinniśmy 
o tym trochę więcej porozmawiać. 

Poznawaj i dopytuj Proszę mi więcej o tym opowiedzieć… Czy mógłby Pan opisać to 
dokładniej? 

Proś o wyjaśnienia Nie jestem pewny, czy dobrze zrozumiałem… Co jest głównym 
punktem Pańskiej wypowiedzi.  

Wyrażaj wątpliwości Czy to nie jest niezwykłe? Naprawdę? 

Oswajaj lęki Co może się stać, jeżeli tego nie zrobimy? Co najgorszego może 
się wydarzyć jeśli to zrobimy? 

Nawiązuj więź emocjonalną Jak się Pan czuje z tego powodu? Ja czuję się.... Odmienił Pan mój 
dzień, ponieważ... 

Bądź ciekawy Co Pana w tym uderza? Proszę pomóc mi zrozumieć , co się tutaj 
dzieje? Co skłoniło Pana do takiego zachowania? Co sprawiło, że 
tak się stało? Co powstrzymało Pana przed osiągnięciem tego, co 
chciał? 

Współpracuj Co możemy razem zrobić, żeby to się wydarzyło? Jakiej pomocy 
potrzebuje Pan, żeby móc to zrobić? Jak chciałby Pan być w to 
zaangażowany? Co ja miałabym robić?  

Rozważ inne perspektywy Co o tym myślą inni? Czego Pan oczekuje, że się wydarzy? Co jest 
realne i możliwe? 

Celebruj sukcesy Co tutaj dobrze się udało? Dlaczego to dobrze się udało? Co 
możemy w przyszłości zrobić, żeby częściej się dobrze udawało? 
Jeżeli mielibyśmy wszystko, co nam potrzebne jaki byłby najlepszy 
sposób zrobienia tego?  

 


