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MASKA 
TLENOWA 
DLA 
NAUCZYCIELA 
O empatii dla siebie niezbędnej w 
pracy nauczyciela



podstawowe założenia NVC 

• Potrzeby są wspólne wszystkim 
ludziom, bez względu na wiek, 
płeć, pochodzenie, itd. 

• Za wszystkim, co ludzie robią, 
mówią lub nie robią, nie mówią, 
stoją zaspokojone lub 
niezaspokojone potrzeby. 

• Ludzie nie działają przeciwko 
innym, ale na rzecz zaspokojenia 
potrzeb. 

• Nie różnią nas potrzeby, a 
strategie czyli konkretne działania, 
które wybieramy na rzecz 
zaspokojenia potrzeb.  

• Świat jest pełen niezliczonej ilości 
strategii na zaspokojenie naszych 
potrzeb. Konflikty powstają wtedy 
kiedy myślimy, że istnieje tylko 
jedna. 

W książce: „To, co powiesz, może zmienić świat. O języku pokoju w świecie 
konfliktów” Marshall B. Rosenberg, twórca Porozumienia bez Przemocy, pisał: 
„Pokojowa zmiana zaczyna się od pracy nas samych nad naszym nastawieniem 
psychicznym”, stąd wybrałyśmy jako temat tego materiału szeroko rozumianą 
empatię i życzliwość dla siebie w życiu nauczyciela, edukatora, dyrektora szkoły. 

Rzeczywistość szkolna jest złożona i bywa pełna wyzwań. Jednocześnie wierzymy, 
że mamy na nią wpływ. Możemy ją zmieniać lub funkcjonować w niej w taki sposób, 
który służy nam wszystkim. Gdy zamiast walczyć, udowadniać, kto ma rację a kto 
nie, oceniać i obwiniać, wybierzemy dialog i budowanie porozumienia, łatwiej będzie 
wspólnie rozwiązywać konflikty i radzić sobie z pojawiającymi się sytuacjami. 

Marshall Rosenberg pisał: “Jeśli sprawisz, że dziecko pożałuje, iż czegoś nie zrobiło, 
to ono wkrótce sprawi, że ty też będziesz żałował. Będziesz żałował, iż ono 
pożałowało, że czegoś nie zrobiło. Przemoc zawsze rodzi przemoc.” 

Jeśli chcemy budować społeczeństwo w którym możemy czuć się bezpiecznie, w 
którym obywatele mogą wzrastać, potrzebujemy otaczać dzieci ciepłem, stwarzać 
warunki by były bezpieczne i miały poczucie, że ich głos ma znaczenie. Do tego 
potrzeba wokół nich świadomych, spokojnych dorosłych, którzy sami czują się 
zasadniczo bezpiecznie. 

W tym świetle tak ważne jest wspieranie zarówno rodziców jak i nauczycieli. W 
prezentowanym materiale (jak i w kursie “NVC w edukacji” ) skupiamy się na 
nauczycielach.W innych produktach, jak na przykład w kursie „NVC w życiu i 
rodzinie”, oferujemy wsparcie dla rodziców. 

Pracując z nauczycielami oraz czerpiąc z własnych doświadczeń jako nauczyciel 
i dyrektor, widzimy, jak wiele wymagań i wyzwań stoi przed Wami każdego dnia. 
Złożona i zmieniająca się rzeczywistość, potrzeby uczniów, oczekiwania rodziców, 
dyrekcji, organu prowadzącego i tak dalej, powodują, że zapominamy niekiedy 
o sobie. W tym materiale zapraszamy Was do spojrzenia na komunikację. Co w niej 
działa, a co nie? Jednocześnie stale sprawdzając, jak to jest dla Was? Co możecie 
zrobić, aby pomimo zewnętrznych trudności być w kontakcie ze sobą i w zgodzie ze 
sobą działać.



CZTERY O! ROZŁĄCZYŁO NAS 
Chcemy współtworzyć świat, w którym odchodzimy od oceniania i mówienia, 
jaki kto ma być, na rzecz skupiania się na faktach. Na tym, co jest dla nas 
ważne (na naszych uczuciach i potrzebach). Być może, jakieś działania 
nauczycieli nie podobają się rodzicom. Tak samo, jak niektóre z działań dzieci 
mogą nie podobać się nauczycielom. Zamiast oceniać i skupiać się na osądach, 
chcemy innego świata. Marshall Rosenberg powiedział: “To, co powiesz może 
zmienić świat”. Nasze słowa mają znaczenie. Mogą zapraszać drugą osobę do 
rozmowy, do tworzenia przestrzeni gdzie potrzeby wszystkich  są widziane i 
uwzględniane. Słowa mogą też oddzielać nas od siebie i wywoływać w drugiej 
osobie reakcję obronną lub skłaniać do ataku. 

  
CZEMU CZASAMI / CZĘSTO NIE DZIEJE SIĘ TO, ZA CZYM TĘSKNIĘ? 
• bo posługujemy się językiem, który zamyka w drugiej osobie chęć 

porozumienia się, wysłuchania na 
• bo wynika to z uwarunkowania społecznego (edukacji/religii/przekonań) 

nakierowanego na poczucie winy/wstyd/powinności/zasługi/kary i nagrody 

TO, CO NAS ODDALA OD SIEBIE TO: 

Ocenianie: 

•      diagnozowanie 
•      etykietki, język statyczny 
•      krytyka ( zarówno pozytywna, jak i negatywna) 

 Odrzucanie odpowiedzialności za swoje: 

•      działania 
•      uczucia 
•      potrzeby 

 Oczekiwanie: 

•      powinnaś 
•      musisz 
•      trzeba 

 Orzekanie zasług: 

•      zasługujesz na karę 
•      zasługujesz na nagrodę 
•      należy mi się 
•      jemu wolno



By móc obdarowywać innych ciepłem, życzliwością, akceptacją, 
zrozumieniem też potrzebujemy sami sobie to podarować. Stąd, tak 
ważna jest w Porozumieniu bez Przemocy, empatia dla siebie - czyli 
doszukiwanie się za swoimi działaniami i słowami uczuć oraz potrzeb 
(uniwersalnych ludzkich jakości wspólnych wszystkim ludziom).  

Przykładowe ludzkie potrzeby prezentujemy na powyższym rysunku. 
Potrzeby są wspólne wszystkim ludziom bez względu na wiek, 
stanowisko, miejsce zamieszkania i inne. 

Czyż nie wszyscy potrzebujemy bezpieczeństwa - zarówno uczeń klasy 2 
jak i nauczyciel polskiego, jego rodzice czy dyrektor szkoły. Podobnie 
jest z wolnością i możliwością samostanowienia i wieloma innymi, 
uniwersalnymi potrzebami. I choć potrzeby są wspólne dla nas wszystkich 
to zaspokajamy je różnymi strategiami. By zadbać o bezpieczeństwo 
jedna osoba chodzi na karate, druga kupuje polisę ubezpieczeniową a 
trzecia może kupuje dużego psa. W Porozumieniu bez Przemocy 
wszystko, co ludzie robią czy nie robią, co mówią wynika z próby 
zaspokojenia potrzeb. Co więcej, konflikty dotyczą nie potrzeb, ale 
konkretnych sposobów ich zaspokajania, czyli strategii.

Uniwersalne ludzkie potrzeby



Wróćmy jednak do empatii dla siebie. 

Zdarzają się Wam w pracy sytuacje trudne? Zakładamy, że tak i same tego 
doświadczyłyśmy pracując z młodzieżą w szkołach i napotykając konflikty na 
różnych płaszczyznach między dorosłymi lub dziećmi. Są też momenty, gdy 
jesteśmy niezadowoleni z tego, co powiedzieliśmy lub zrobiliśmy, a w naszych 
głowach budzi się głos wewnętrznego krytyka. 

Naszą odpowiedzią na takie sytuacje jest empatia. Empatia dzisiaj to popularne 
słowo. Coraz częściej można usłyszeć “rodzice powinni być empatyczni”, 
“nauczyciele powinni być empatyczni”, “u dzieci trzeba rozwijać umiejętności 
empatii”. Słownikowe definicje nieco różnią się od tego, co rozumiemy jako 
empatię w NVC (Nonviolent Communication, Porozumienie bez Przemocy). 
Empatia to pełne szacunku przyjęcie doświadczenia - takim, jakim ono jest,  
a co więcej to umiejętność by za słowami i czynami dostrzec uczucia i 
potrzeby. 

Choć tutaj zajmujemy się empatią dla siebie. Podobną jakość możemy 
ofiarować innym - empatię dla innych. Chcemy od razu zaznaczyć, posługując 
się słowami Marshalla Rosenberga: “Rozumienie potrzeb innych ludzi nie 
oznacza, że nie możemy dążyć 
do zaspokojenia własnych. Interesujemy się i własnymi - i cudzymi 
potrzebami.”  

Badania neurobiologów pokazują, że jeśli mamy poczucie, że jesteśmy ważni  
i jesteśmy bezpieczni, nasz mózg i cały system nerwowy funkcjonuje 
optymalnie. Mamy wówczas dostęp do naszej wewnętrznej kreatywności, 
ciekawości sobą i ciekawości innymi. Mamy wtedy więcej zasobów, by obdarzyć 
siebie i innych empatią. 

Jak praktykować empatię dla siebie? Posłużymy się ćwiczeniem, do którego 
Ciebie zapraszamy. 

Ćwiczenie empatii dla siebie 

Pomyśl o trudnej sytuacji lub komunikacie z ostatnich dni, o czymś czego 
doświadczyłaś/ doświadczyłeś lub usłyszałaś/ usłyszałeś. 

Zapisz językiem faktów, co to było. Tak, jakby nagrała to kamera: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Pomyśl, jakie uczucia pojawiły się w Tobie. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Czy pojawiło się jakieś napięcie w Twoim ciele?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
A teraz pomyśl, o jakich ważnych potrzebach mówią Tobie te uczucia? Co jest 
dla Ciebie ważne, czego chciałabyś/ chciałbyś więcej?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Proces kontaktowania się ze sobą, zauważania napięcia, uczuć, jakie się w nas 
pojawiają oraz potrzeb, o których mówią jest dawaniem sobie empatii. 
Mówimy o nim, że jest jak maska tlenowa, którą w razie braku ciśnienia na 
pokładzie samolotu nakładamy najpierw na siebie, dopiero później na drugą 
osobę, w tym dziecko. 

Świadomi swoich uczuć i potrzeb, mamy jasność na temat tego, co jest dla nas 
ważne. Przecież to, co dla nas ważne tworzy nas tym, kim jesteśmy w każdym 
miejscu, w domu, w szkole, wszędzie. 

Życzymy Tobie jak najwięcej chwil, w których obdarzysz siebie lub innych 
empatią! 
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Więcej na temat kursu NVC W EDUKACJI znajdziesz na stronie  TUTAJ 

Zapraszamy Cię na niezwykły kurs on-line mający na celu wspierać środowisko 
nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą: NVC W EDUKACJI. Podczas kursu, 
pracować będziemy nad empatią dla siebie. Również nad tym, jak budować relacje w 
szkole, które tworzą przestrzeń do dialogu, zrozumienia i szukania takich strategii, 
które bedą działały dla nas wszystkich. 

http://www.nvclab.pl
http://www.nvclab.pl

