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genogram



Zacznij od osoby, dla której będzie tworzony 
genogram rysując odpowiedni symbol kobiety lub 

mężczyzny. Otocz go podwójną otoczką.

kobieta                                                               mężczyzna                                              



Wpisz wiek tej osoby w środek koła lub kwadratu
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Narysuj rodziców tej osoby. Mężczyzna zawsze 
umieszczany jest po lewej stronie, kobieta po prawej. 

Napisz imiona.

Witold Grażyna



Następnie narysuj symbole oznaczające kolejne 

osoby: małżonka / żonę, dzieci, rodzeństwo, 

rodzeństwo rodziców, dziadków, inne ważne osoby. 

Dzieci / rodzeństwo rysujemy w kolejności od 

najstarszego do najmłodszego 

(najstarsze dziecko będzie z lewej strony).



Symbole: powiązanie

małżeństwo rozwód separacja

separacja faktyczna separacja formalna unieważnienie 

małżeństwa



długotrwały związek 

nieformalny

relacja 

tymczasowa/jednorazowa
krótkotrwała relacja



Symbole: ciąża i dzieci

ciąża poronienie naturalne poronienie sztuczne



Symbole: ciąża i dzieci

bliźnięta jednojajowe bliźnięta dwujajowe adopcja



Nanieś na genogram pozostałe symbole oraz daty

osoba zmarła (przekreślony symbol, w środku możesz napisać ile miała lat

jak umarła, obok powód śmierci)

alkoholizm, problem z uzależnieniem

więzienie / osadzenie w zakładzie karnym
#

ca choroba nowotworowa



Nanieś na genogram (czerwonym pisakiem/ 
kredką) oznaczenia relacji.

dystans emocjonalny niezgoda nienawiść

konflikt relacje ambiwalentne



Symbole: relacje interpersonalne

obojętność bliskie relacje

bardzo bliskie relacje (w negatywnym znaczeniu, tzn. 

„relacja naduwikłana” – zbyt bliska emocjonalnie)



zerwany kontakt, ostre odcięcie się

przemoc

brak zaufania



nadużywanie fizyczne nadużywanie seksualne lekceważenie w formie 

wyjątkowo przykrej

manipulacja nadmierne kontrolowanie



Technika rysowania genogramu - podsumowanie:

• połóż kartkę poziomo

• zacznij od narysowania w dolnej części kartki, na środku, w podwójnej ramce

(kółko lub kwadrat) tej osoby, której dotyczy genogram

• dorysuj obok na tym poziomie jej rodzeństwo (wg starszeństwa), pamiętaj, że obok

nich może być potrzebne miejsce na ich partnerów; dorysuj partnerów

• połącz związki odpowiednimi liniami wychodzącymi od dołu symbolu \____/,

(wtedy można narysować wiele związków a linie będą biegły pod sobą)

• od każdego elementu będącego rodzeństwem poprowadź linie pionowe w górę i

połącz je poziomą (to linia związku ich rodziców – a więc na jej końcach „piętro

wyżej” są dziadkowie.

• ważny wniosek: dane pokolenia mają być na jednym poziomie, a odległości

pomiędzy elementami takie, by umieścić tam wszystkich razem z partnerami (im

wyżej, tym starsze pokolenie i zazwyczaj tym bardziej rozciągnięta linia związku)



Rozmowa z rodziną w celu budowy genogramu

Należy pamiętać zwłaszcza o:

• Przedstawieniu się (podanie ręki), odkryciu własnych uczuć (specjalista

również może czuć się zakłopotany), opowiedzeniu, czym się zajmujemy i

dlaczego tu jesteśmy (uwaga: w celu rozmowy a nie rozwiązania

problemów – nie wiemy jeszcze czy i gdzie rodzina widzi problemy)

• Słuchaniu i potwierdzaniu uczuć członków rodziny („Domyślam się, że jest

Państwu trudno, możecie czuć złość czy żal…” itp.), tak by opanować

emocje, przed rozmową; przeczekanie,

• Zapytaniu o to w czym widzą trudność, czego oczekują



Na pierwszym spotkaniu nie ustalimy planu pomocy 
– nie jest to cel nadrzędny – ważniejsze jest, aby:

stworzyć taką atmosferę, by zechcieli rozmawiać

wybadać, jak bardzo uświadamiają sobie kryzys i ewentualne sposoby

zaradcze

poznać członków rodziny, aby: zaobserwować relacje, zacząć tworzyć

genogram i szukać mocnych stron rodziny

zorientować się w problemach socjalno – bytowych



Pytania dotyczące rodziny:

Z ilu osób składa się rodzina:

- dzieci, + z poprzednich związków

- rodzice + ich rodzeństwo i związki

- dziadkowie + ich rodzeństwo i związki

- krewni: rodzeństwa rodziców z dziećmi

+ daty narodzin, daty i powody śmierci, zawarcia związków, separacje,

rozwody, zawody wykonywane, zdrowie: wypadki, choroby,

niepełnosprawność)



Pytania dotyczące rodziny:

Kto mieszka w danym mieszkaniu (lub gospodarstwie)?

Jakie są relacje między tymi osobami? („sojusze”, konflikty)

Gdzie mieszkają inni członkowie rodziny? (adresy)

„Odcięte gałęzie” (osoby lub grupy osób, z którymi nie ma kontaktu)



Zagadnienia dotyczące poszczególnych osób:

Praca (charakter, zmiany, bezrobocie, satysfakcja z pracy)

Szkoła (wykształcenie, osiągnięcia, problemy)

Problemy medyczne

Problemy psychiatryczne (depresje, napięcia, fobie)

Uzależnienia (alkohol, narkotyki)

Problemy prawne (aresztowania, utraty prawa jazdy lub innych dokumentów, spadki,

przewody sądowe itd.)

Problemy socjalno – bytowe rodziny



Informacje dotyczące mocnych stron rodziny:

• Zachowania, które wskazują na opór przed kryzysem lub problemami, 

dotychczasowo jak sobie radzili?

• Cechy charakterystyczne- mocne strony- poszczególnych członków 

rodziny: lojalność, odwaga, nadzieja, humor, inteligencja, zaradność itd.

• Zasoby rodziny: Zdolność do użycia zewnętrznych źródeł pomocy, dalsza 

rodzina, pieniądze, miłość, sąsiedztwo, wspólnota religijna, praca itd.



Pytania pomagające w analizie zasobów rodzinnych

• Co jest mocną stroną Twojej rodziny?

• Czy kiedyś zmagano się już w Twojej rodzinie z podobnymi trudnościami i jak sobie

z nimi poradzono?

• Jak mógłbyś/mogłabyś skorzystać z wiedzy Twojej rodziny w tym zakresie?

• Kto w Twojej rodzinie jest osobą, do której możesz zgłosić się po radę, wsparcie?

• Co by mogła poradzić Tobie (w tej sytuacji) Twoja ukochana (nieżyjąca) już

babcia?



Pytania pomagające w analizie zasobów rodzinnych

• Czego się nauczyłeś od swojej rodziny? 

• Co chciałbyś robić tak samo, jak Twoi rodzice/dziadkowie? 

• Co chciałbyś robić inaczej? 

• Co cenisz w relacji Twoich rodziców? 

• Do czego masz krytyczny stosunek w związku Twoich dziadków? 



Pytania:

• Czy w Twojej rodzinie istnieją jakieś trwałe choroby lub zaburzenia?

• W jaki sposób te choroby lub zaburzenia wpływają na resztę rodziny?

• Czy w Twojej rodzinie są osoby wybitnie uzdolnione lub w inny sposób

pozytywnie wyróżniające się w rodzinie?

• W jaki sposób w Twojej rodzinie wyrażana była złość? Czy unikano

wyrażania złości, zaprzeczano jej, a może wyrażano ją w sposób otwarty?

Czy może zmuszano kogoś do ukrywania tego uczucia?

• W jaki sposób wyrażano w Twojej rodzinie miłość? (bliskość/dystans,

słowa/czyny)



Pytania:

• Jakie były Twoje relacje z rodzicami, gdy miałeś dziesięć lat? Jakie

pamiętasz ważne wydarzenia rodzinne z tego okresu?

• Jak postrzegałeś relację Twoich rodziców, gdy dorastałeś? Czy relacja

Twoich rodziców była bliska, bardzo bliska, a może konfliktowa, czy z

dystansem? Czy jedno z rodziców było „rządziło” w domu? Jak rodzice

odnosili się do Twojego rodzeństwa? Czy faworyzowali któreś z dzieci?

Czego się nauczyłeś od rodziców?

• Czy w Twojej rodzinie są „odcięcia”? Jak rodzina radzi sobie z „odciętymi”

osobami? Czy jest to problem dla rodziny?



Pytania:

• Jak Twoja rodzina radziła sobie z kryzysem? Kto w Twojej rodzinie przejął

wtedy inicjatywę? Komu trzeba było pomagać? Czy dostrzegasz grupy

problemów, które szczególnie wpływają na powstawanie kryzysu w Twojej

rodzinie?

• Jak Twoja rodzina reaguje na stratę, w tym na stratę bliskich? Czy była

żałoba w Twojej rodzinie? Jakie straty osób odczułeś najbardziej?

• Czy w Twojej rodzinie są jakieś sekrety lub tajemnice? Czy są jakieś sprawy,

o których rodzina woli nie mówić? Czy są osoby „wtajemniczone” i

niewtajemniczone”?





Model skoncentrowany na 

rozwiązaniach



MODEL SKONCENTROWANY NA 

ROZWIĄZANIACH 

terapia skoncentrowana na osiągnięciu określonego przez 

klienta celu, a nie analizie problemu czy deficytów, które 

uświadomiły mu potrzebę szukania wsparcia. Przedmiotem jej 

zainteresowania nie jest więc przeszłość, a raczej teraźniejszość i 

przyszłość. O tyle zajmuje się historią życia klienta, o ile można z 

niej odczytać jego mocne strony, cenne doświadczenia i 

sposoby radzenia sobie z wcześniejszymi kryzysami.



TSR koncentruje się na:

• zasobach klienta i mocnych jego stronach, a nie deficytach i

zaburzeniach;

• na jego celach i zmianie, którą klient chce osiągnąć, a nie na

problemach;

• na jego dotychczasowych osiągnięciach, a nie na porażkach;

• na wyjątkach od sytuacji problemowych, a nie częstotliwości

występowania problemów i ich rozmiarach.



W TSR rozróżniane są:

relacja goszczenia – klient uważa, lub tylko tak mówi, że nie ma żadnego

problemu, a przyszedł, bo ktoś mu kazał (np. sąd nakazujący kontakt z

terapeutą, żona grożąca rozwodem, rodzice przysyłający swoje dziecko).

Relacja gościa uniemożliwia określenie celu spotkania. Terapeuta

koncentruje się na budowaniu zasobów klienta i oczekuje na jego

inicjatywę.

Typowe dla klienta: 

- Odczuwanie bardzo małej potrzeby zmiany siebie,

- Poczucie zagrożenia ze strony innych ludzi, służ społecznych,

- Poczucie skrzywdzenia,

- Reagowanie złością, rozdrażnieniem,

- Brak wiary w możliwość zmiany 



Strategia i przykładowe pytania

1. Sprawdzenie okoliczności przyjścia:

- jakie ma pan/pani nadzieje związane z tym spotkaniem?

- jak to się stało, że pan tutaj przyszedł?

- co jednak skłoniło panią, żeby dostosować się do tego, co 

chce sędzina?

- co się stało, że postanowił pan posłuchać żonę/kuratora?

- co pan sądzi na temat tego co chce….?

- czy gdyby pan rzeczywiście wprowadził te zmiany w życie, co 

by z tego dla pana dobrego wynikało?

- gdyby się pan zdecydował to zrobić, jakie inne zmiany 

przyniosłoby to w pana życiu?



relacja narzekania – klient jest świadomy problemu, ale uważa, że jego

rozwiązanie zależy od kogoś innego (np. żona alkoholika, która przychodzi, aby

„wyleczyć jej męża”)

W centrum procesu terapeutycznego będzie uszanowanie punktu widzenia klienta

i eksplorowanie wyobrażeń klienta na temat tego, co powinien w tej sytuacji robić.

Typowe dla klienta: 

- przekonanie, że problemy są, ale odpowiadają za nie inni ludzie,

- Koncentracja na tym, aby inni się zmieniali,

- Uzależnienie poprawy swojej sytuacji od zmiany innych osób,

- Koncentracja na wadach, błędach innych osób

- Poczucie rozżalenia, krzywdy, bezsilności



Strategia i przykładowe pytania

1. sprawdzenia jakich zmian oczekuje klient od drugiej osoby

- jakich zmian oczekuje pani od zachowania męża?

- na czym ta zmiana ma polegać? 

- po czym pani pozna, że jego zachowanie się zmieniło?

2. sprawdzenie po co klientowi te zmiany?

- w jaki sposób te zmiany są ważne dla pani?

- jak to wpływa na panią?

- co wtedy dla pani będzie inaczej: co wtedy będzie pani myślała, 

robiła, czuła?

- co pani to da?

3. Sprawdzanie na ile zmiana w drugiej osobie jest realna

- co daje pani nadzieję, że mąż może przestać pić?

- jak pani myśli, w jakim stopniu jest to realne?

- co jest potrzebne, aby druga strona zmieniła się?
- co pani może zrobić, aby do tego doprowadzić?



relacja współpracy – klient jest świadomy tego, że ma problem i uważa, że

w jakimś stopniu od niego samego zależy jego rozwiązanie. Klient i

terapeuta współpracują ze sobą w kierunku poszukiwania tych rozwiązań,

wdrażania ich w życie, sprawdzania ich skuteczności, jak również w kierunku

usamodzielniania się klienta w radzeniu sobie z trudnościami życia.



Charakterystyczne techniki:

• pytania o wyjątki

Doceniając starania, które klient podejmował w przeszłości, szukamy w których

okresach życia problemu nie było lub był dużo mniej nasilony i jakie czynniki na

to wpłynęły. Co już się sprawdziło i co było pomocne? Historia życia klienta jest

kopalnią wiedzy o posiadanych zasobach i zebranym doświadczeniu. Ma tu

zastosowanie zasada: „nic nie może przecież wiecznie trwać”. Problemy nie

trwają 365 dni w roku, 24 godziny na dobę.



Przykładowe pytania o wyjątek:

 Kiedy było lepiej?

 Na czym polegała ta zmiana?

 Co wtedy było inaczej?

 Jak się wtedy zachowywałeś?

 Co wtedy robiłeś?

 Jakie myśli Ci wtedy towarzyszyły?

 O czym wtedy bardziej pamiętałeś?



Przykładowe pytania o wyjątek:

 Jakie emocje wtedy przeżywałeś?

 Jak wtedy wyglądałeś?

 Co zmieniło się w Twoim wyglądzie?

 Jak wtedy się ubierałeś?

 Co się wtedy zmieniło wokół Ciebie?

 Jak wyglądało Twoje mieszkanie?



Pytania o cud:

chciałabym zadać pani pytanie związane z wyobraźnią. 

Załóżmy, że po dzisiejszym spotkaniu, pani dzień mija jak zwykle, wraca pani do domu, robi pani te wszystkie rzeczy, co 

zazwyczaj i wieczorem kładzie się pani spać. A kiedy pani śpi wydarza się cud…

Cud polega na tym, że problemy o których pani mówi (…) rozwiązują się.

Tylko, że pani śpi, więc nie wie pani o tym, że ten cud w nocy się wydarzył.

Budzi się pani rano i co jest pierwszą oznaką, że cud wydarzył się i pani problemy rozwiązały się?

- czyli budzi się pani i co teraz pani robi?

- na czym polega różnica w pani zachowaniu?

- jaki sposób to jest dla pani dobre?

- co pani musi zrobić, aby powtórzyć, to się zadziało?

- co będzie pierwszym krokiem w tym kierunku?

- jak pani to zrobi? Kiedy pani to zrobi?



Charakterystyczne techniki:
Skalowanie

Prośba, by klient umieścił się na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza najgorszy wyobrażalny stan, a 10

zgodny z oczekiwaniami. Skalowanie pomaga klientowi wyrazić i uporządkować złożone, intuicyjne

obserwacje dotyczące doświadczeń z przeszłości, przeżywania teraźniejszości (np. dostrzeganie

postępów terapii) oraz ocen możliwości na przyszłość. Można skalować praktycznie wszystko, co

wiąże się z celami i klientami (własne samopoczucie, poczucie własnej wartości, wiary w siebie,

umiejętność komunikacji z jakąś osobą, postrzegania nadziei, oceny postępów, możliwości, chęci

itp.).

Pomocne pytania: Jakie osobiste zdolności powodują, że klient umieścił się w tym miejscu skali? Co

musiałoby się wydarzyć, by klient przesunął się o oczko wyżej?



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Minimum lub 

całkowity brak

Bieżąca ocena 

klienta

Preferowana 

przyszłość



Ustalenie obecnej pozycji

Gdzie na tej skali pod kątem umiejętności znajdujesz się w tym momencie?

Co takiego robisz na co dzień, co ci odpowiada, ze jesteś na … 

(podana liczba)?

Co jeszcze mówi ci, że jesteś na…? Po czym poznajesz, że jesteś na ….



Poznanie zasobów

Jak przesunąłeś się z jedynki na miejsce, w którym jesteś obecnie?

Co ci w tym pomogło/ co było pomocne aby to zrobić?

Co Ty robiłeś i robisz, co pozwala ci tu być? Co robiłeś, że ci się to udało?

Z jakich swoich umiejętności korzystałeś?

Kto/ jak ci w tym pomógł?



Określenie, na którym miejscu w skali klient chce się znaleźć

Gdzie na tej skali chciałbyś być?

Po czym poznałbyś że tam jesteś?/ co tam jest?

Co tam będzie innego od tego co jest teraz?

Co zauważą inni?

Co to zmieni dla Ciebie? 



Sprawdzenie, czy klient był już w skali wyżej (wyjątki)

Kiedy był taki czas lub sytuacja, kiedy znajdowałeś się na tej skali w wyższym 

miejscu? 

Kiedy sprawy miały się nieco lepiej?

Jaka to była najwyższa pozycja w jakiej byłeś?

Co wtedy było inaczej? 

Co wtedy robiłaś/myślałaś/czułaś innego?

Jak to zrobiłaś, że dotarłaś do tego punktu? Dzięki czemu to było możliwe?



Określenie co jest krok dalej na skali:

Gdybyś przesunęła się na tej skali o jeden punkt to co byś robiła inaczej?

Po czym poznasz, że jesteś o krok dalej? Co jest tu innego?

Co tu robisz/myślisz/czujesz?

Co widzą inni?

Co dzięki temu zyskasz?



Następny krok:

Co mogłabyś zrobić, aby przesunąć się na skali o jeden mały krok?

Co musisz zrobić, aby tam się znaleźć?

Co byłoby pomocne? Co by było potrzebne, żeby to się stało?

Jak ten krok będzie wyglądał?

Kiedy go wykonasz?



Charakterystyczne techniki:

Dokonywanie wyborów

Po umiejscowieniu klienta na skali, pracuje się w dalszej kolejności nad

określeniem kolejnego kroku w kierunku osiągnięcia założonych zamierzeń

oraz jak ten krok wykonać. Decyzja należy do klienta, w jakim tempie będzie

szedł i kiedy i co zrobi. Każdy krok przekładany jest na konkretne zachowania.

Określa się również, po czym klient poznał, że ten krok przyniósł poprawę.



Anna jest matką 4 dzieci  w wieku od 3 do 10 lat. Pedagog szkolny martwi się, ze dzieci są zaniedbane, 

najmłodsze dziecko podczas wizyty jest brudne, a matka rzadko się nim zajmuje. Anna jest bardzo 

wrażliwa na krytykę jej jako matki. Informacje zawarte w dokumentacji poradni wskazują, że Anna 

wcześniej miała wielokrotnie do czynienia z profesjonalną pomocą, notatki z jej przebiegu sugerują, że 

Anna generalnie reagowała na pomoc wrogo i odmawiała współpracy. Notatki wskazują także, że Anna 

jest alkoholiczką pijącą z przerwami od 5 lat, była w dzieciństwie wykorzystywana seksualnie. Pięć razy w 

tygodniu uczęszcza na publiczny kurs kształcenia i są obawy, że dzieci pozbawione są właściwego nadzoru. 

1. Jakimi zasobami dysponuje klientka?

2. Jakie pytania możecie zadać, aby zbadać te zasoby i zacząć odkrywanie rozwiązań? 




