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O PROWADZĄCEJ: 
MAGDALENA SENDOR

Certyfikowana trenerka NVC, mediatorka i coach

:: Wiele swojej ciekawości daje tematyce edukacji i pracy w poczuciu wolności i odpowiedzialności, 
dzięki współpracy ze szkołami demokratycznymi jak i firmami, które szukają nowego stylu zarządzania 
(organizacje turkusowe).

:: Prowadzi między innymi zajęcia na warszawskiej prywatnej uczelni Collegium Civitas w ramach 
podyplomowych studiów Porozumienie bez Przemocy.

:: W ramach swojej firmy stworzyła z sukcesem rozpoznawalne marki w branży rodzicielstwa bliskości: 
Ekodzieciak oraz Akademia Noszenia Dzieci.

:: Jest autorką dwóch książek dla rodziców "Dogadać się z dzieckiem. Coaching. Empatia. Rodzicielstwo." 
(CoJaNaTo, 2013) oraz „Noś swoje dziecko.” (Harmonia 2008)

:: Pracuje w trzech językach: polski, francuski i angielski



• Konflikt jako zaproszenie do relacji
• Od konfliktu do dialogu- jak być 

częścią rozwiązania a nie stroną 
konfliktu

• Piękno potrzeb w konflikcie
• Nauczyciel mediator- bazowe 

narzędzia mediacyjne w klasie



KONFLIKT JAKO 
ZAPROSZENIE DO 

RELACJI



Gdy dorosły szuka winnego.
Gdy dorosły decyduje się nie wtrącać.
Gdy dorosły tłumi konflikt.
Gdy dorosły porównuje.
Gdy dorosły wymierza karę.

ĆWICZENIE: STRATEGIE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW



KULTURA DOMINACJI KULTURA 
WSPÓŁPRACY

Konflikty są negatywne i złe. Konflikty są naturalną częścią 
życia. 

Musimy robić wszystko, co w 
naszej mocy, żeby ich uniknąć.

Konflikty można konstruktywnie 
rozwiązać.

Konflikty sa znakiem tego, że ktoś 
popełnił błąd.

Konflikty powstają tam, gdzie 
płynie życie i gdzie ludzie mają 
marzenia. 

Konflikty wywołują ludzie uciążliwi 
i awanturnicy i dlatego 
potrzebujemy efektywnych 
środków kontroli.

Konflikty mogą wzbogacać i 
pomóc w odkryciu nowych, 
kreatywnych strategii wspołpracy 
w celu zaspokojenia potrzeb 
każdego człowieka.

Porządek i harmonia pojawi sie 
wówczas, gdy pokonamy stronę 
przeciwną. Często wymaga to 
zastosowania przemocy, kary lub 
jakiejś innej formy nacisku. 

Konflikty przynoszą najwięcej 
pożytku, jeśli zajmujemy się nimi, 
stosując metodę „wygrany-
wygrany”.



 „Kiedy ludzie zaczynają mówić o tym, czego potrzebują, zamiast nawzajem 

wytykać sobie błędy, wtedy dużo łatwiej jest zaspokajać potrzeby wszystkich 

zainteresowanych.” 

- Marshall B. Rosenberg

OD KONFLIKTU DO DIALOGU - JAK BYĆ CZĘŚCIĄ ROZWIĄZANIA 
A NIE STRONĄ KONFLIKTU



Cel  mediacji: 
Tworzenie takiej jakości kontaktu między dziećmi i 
młodzieżą, który pobudza u nich dążenie do zaspokojenia 
potrzeb nas wszystkich. 

Podkreślaj przede wszystkim:
Na czym polega kontakt- skupienie uwagi na uczucia i 
potrzeby zamiast na oceny i etykiety.

Wspieraj: 
Wzajemne usłyszenie się.

Na drugim planie (choćby przez jakiś czas) niech 
będzie:
1.Podłoże konfliktu.
2.Rozwiązanie problemu.



KROK PROCES CO ROBI MEDIATOR

Krok 0: Tworzenie przestrzeni

Sprawdź swoje potrzeby (oddech, odczucia z ciała).

Jaka jest Twoja intencja? Po co proponujesz mediacje?

Podzielenie się swoją intencją z uczniami/uczennincami.
Lub przypomnij waszą intencję, gdy już po raz kolejny dzieci doświadczają mediacji.



KROK PROCES CO ROBI MEDIATOR

Krok pierwszy: 
Pierwsze dziecko wyraża te ze swoich potrzeb, które nie są zaspokojone w konflikcie oraz uczucia wywołane 
tym faktem. Rozstrzygasz (ewentualnie), kto będzie mówił pierwszy. Zacznij proces od osoby, która wydaje ci się 
najmniej zdolna do słuchania w danym momencie. 
:: „Co chciałbyś, aby było wiadome dla Tomka?” 
:: „Czego ma się dowiedzieć Tomek?” 

Słuchaj i odzwierciedlaj obserwacje, uczucia, potrzeby i prośby wypowiadane przez pierwsze dziecko. 
„Tola, czy o to chodziło?”

Krok drugi:
Drugie dziecko odzwierciedla, z pomocą mediatora lub bez niego, te potrzeby, które wyraziło pierwsze 
dziecko. Pomagasz drugiemu dziecku odzwierciedlić te potrzeby, które nie są zaspokojone u pierwszego dziecka, 
co potwierdzi, że drugie dziecko przyjęło je do wiadomości.

„Jak myślisz Tomek, co chce w ten sposób przekazać Tola?”

Krok trzeci: 
Drugie dziecko wyraża te ze swoich potrzeb, które nie są zaspokojone w konflikcie.
Słuchasz i odzwierciedlasz obserwacje, uczucia, potrzeby i prośby drugiego dziecka.

Krok czwarty: 
Pierwsze dziecko odzwierciedla z pomocą mediatora lub bez niego, te potrzeby, które wyraziło drugie 
dziecko. Wspierasz pierwsze dziecko w odzwierciedleniu potrzeb, które nie były zaspokojone u drugiego dziecka.



Krok piąty: 

Naturalne nawiązanie kontaktu i okazanie zrozumienia. Współpraca, której celem jest osiągnięcie rozwiązania 
satysfakcjonują ego dla obu stron. 

Strony rozpoczynają dialog na temat strategii, mogących zaspokoić ich potrzeby. 

Pomagasz w nazwaniu wykonalnych, konkretnych strategii zaspokojenia potrzeb. 

Jeśli któryś z poprzednich punktów nie został zrealizowany, mediator może poprowadzić strony z powrotem. 

Daje empatię, aby odtworzyć kontakt między nimi, jeśli został on przerwany.

„Czy ktokolwiek ma pomysł, jak możemy ruszyć z tym z miejsca? Jak poradzić sobie z tą sprawą?” 

„Jak chcecie się tym zająć?”

 „Co możecie teraz zrobić?”  

„Kogo poprosicie o pomoc?” 

„Czy chcesz się tym zająć sam, czy potrzebujesz wsparcia?”

„Czy to pasuje każdemu?”



EMPATHY

WYZWANIA 
W PRACY 

NAUCZYCIELA?

PIĘKNO POTRZEB W KONFLIKCIE



NAUCZYCIEL MEDIATOR- BAZOWE NARZĘDZIA MEDIACYJNE W KLASIE



SŁUCHAJ I TŁUMACZ
POMÓŻ STRONOM 
ODZWIERCIEDLIĆ TO, 
CO ZOSTAŁO 
POWIEDZIANE
PRZERYWAJ
PIERWSZA POMOC 
EMPATYCZNA
EMPATIA 
SKIEROWANA NA 
WŁASNĄ OSOBĘ
PODĄŻAJ ZA TYM, CO 
SIĘ DZIEJE



Ćwiczenie: Praktyka słuchania i parafrazowania - okazywanie sobie empatii

W parach opisujemy sytuację konfliktową/trudną z dzieckiem/dziećmi:

Osoba A opisuje - osoba B słucha i nic nie mówi przez 3 minuty
Osoba A opisuje- osoba B parafrazuje 3 minuty
Osoba A opisuje - osoba B zgaduje jej uczucia i potrzeby 3 minut
Osoba B opisuje sytuacje- osoba A słucha i nic nie mówi przez 3 minuty
Osoba B opisuje sytuacje- osoba A parafrazuje przez 3 minuty
Osoba B opisuje- osoba A zgaduje jej uczucia i potrzeby przez 3 minuty



Mediacja między dziećmi

Przypomnij sobie sytuacje, w której nie byłaś/eś zadowolona/y 
z tego, jak próbowałaś/eś pomóc dzieciom spotkać się ze sobą. 
Może to dotyczyć konfliktu między twoim dzieckiem i kimś z jego 
przyjaciół, między dwojgiem twoich dzieci lub miedzy innymi dziećmi.

1. Opisz krótko sytuację. Używaj języka obserwacji.
2. Co czujesz, gdy myślisz o tym?
3. Jakie z twoich potrzeb chciałeś zaspokoić?
4. Czy masz jakieś prośby, które chciałbyś wyrazić wobec siebie lub do dzieci teraz, po 

fakcie?
5. Pomyśl o którymś z tych dzieci i zapisz, co twoim zdaniem ono czuje i czego 

potrzebuje.
6. Sformułuj następnie, co mógłbyś powiedzieć do dziecka, chcąc przekazać empatię dla 
tych uczuć i potrzeb. Zapisz, co twoim zdaniem dziecko by odpowiedziało.
7. Pomyśl teraz o drugim dziecku i zapisz, co sądzisz, że ono czuje i potrzebuje
8. Sformułuj następnie, co mogłabyś/mógłbyś powiedzieć do dziecka, chcąc przekazać 
empatię dla tych uczuć i potrzeb. 
9. Zapisz, co twoim zdaniem dziecko by odpowiedziało.
10. Zapisz następnie każdą odpowiedź zawierającą empatyczne domysły na temat tego, 
co się w każdym z dzieci dzieje, na podstawie tego, co mówią.

Kontynuuj dialog tak długo, jak długo według ciebie ma to sens lub do chwili, gdy 
znajdziecie rozwiązanie, dzięki któremu dzieci mogą się ze sobą skontaktować. 



Dziękuję!
Magdalena Sendor

strefaporozumienia.pl

www.nvclab.pl
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