
NVC W EDUKACJI: KURS ONLINE

www.nvclab.pl

NVC 

  
 

NVC W EDUKACJI 
ON-LINE 



NVC W EDUKACJI: KURS ONLINE

www.nvclab.pl

Witamy Cię serdecznie! 
  

Dziękujemy Tobie raz jeszcze za udział w naszym kursie. Jest to dla nas 
głos zaufania oraz dzielenia podobnych marzeń o szkole, w której jest 
więcej dialogu, empatii, tej dla siebie oraz tej, którą obdarowujemy drugą 
osobę. 
Praca w placówce oświatowej jest niezwykle złożona, składają się na nią 
relacje z uczniami, ich rodzicami, dyrekcją oraz pozostałymi 
nauczycielami. Uczucia, potrzeby i strategie wszystkich tych grup stale 
przenikają się wymagając dużej uważności. Pragniemy wesprzeć Cię w  
Twoich działaniach tak, abyś mogła/ mógł zadbać o te relacje, 
pamiętając o sobie z jednoczesnym uwzględnieniem drugiej osoby.  
W tym module przyjrzymy się etykietom i ocenom, empatii dla siebie 
oraz budowaniu kontaktu z drugą osobą. To kolejny etap naszej podróży 
w stronę szkoły dialogu.  

Do zobaczenia on-line! 

 Pozdrawiamy 
Zespół trenerski Kursu NVC on-line 
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Moduł III 
NVC w pracy z uczniem 

„To, co powiesz, może zmienić świat” 

Marshall B. Rosenberg 

Trenerka: Paulina Orbitowska-Fernandez 
Trenerka komunikacji empatycznej, Business & Life coach, 
trenerka eduScrum 

http://lubimyczytac.pl/autor/12796/marshall-b-rosenberg
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GŁÓWNE ZAŁOŻENIA POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY 
 

o Wszyscy mają te same potrzeby, ale zaspokajają je różnymi 
strategiami. 

o Każde działanie, każda wypowiedź jest próbą zaspokojenia 
jakiejś potrzeby. 

o Potrzeby nie są stałe, zmieniają się ( chwila po chwili). 

o Potrzeby wszystkich są ważne. 

o Uczucia informują nas o zaspokojonych lub niezaspokojonych 
potrzebach. 

o Priorytetem jest kontakt. 

o Odpowiadamy za swoja intencję. 

o Wolność wyboru zwiększa szansę współpracy i uwzględniania 
innych. 

o Ludzie działają nie przeciwko innym, lecz na rzecz zaspokajania 
swoich potrzeb. 

o Każda krytyka czy agresywne zachowanie są tragicznym 
wyrazem niezaspokojonej potrzeby.
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ETYKIETY, OCENY A BUDOWANIE KONTAKTU 

„Ważną częścią Porozumienia Bez Przemocy jest 
umiejętność obserwowania tego, co robią ludzie, bez 

mieszania w to oceny, która może brzmieć, jak krytyka. Z 
mojego doświadczenia wynika, że kiedy ludzie słyszą 

krytykę, niewielkie są szanse, aby czyjekolwiek potrzeby 
zostały zaspokojone. Krytyka prędzej spowoduje reakcję 

obronną lub kontrkrytykę niż współpracę.” 
Marshall B. Rosenberg 

Gdy nasz rozmówca słyszy w naszej wypowiedzi krytykę, odnosi się nie do sedna 
sprawy, ale właśnie do krytyki poprzez obronę, atak lub wycofanie. Nasze szanse na 
porozumienie maleją. Maleją też szanse na zaspokojenie naszych potrzeb. 

Sposób, w jaki słyszymy drugą osobę lub postrzegamy jej zachowanie, ma wpływ na 
to, jak zareagujemy. Trudne komunikaty słyszymy poprzez pewien filtr, który powstaje 
w naszej głowie, to nasze myśli, interpretacje tworzone na bazie naszych 
doświadczeń.  

Dwie formy słyszenia trudnego komunikatu jako krytyki na nasz temat: 

o uszy szakala skierowane do wewnątrz sprawiają, że obwiniamy siebie- tutaj 
słyszmy głos, który mówi nam, że rozmówca ma rację, a my popełniliśmy błąd, 
jest to głos naszego „krytyka wewnętrznego”, który mówi nam, że jesteśmy 
leniwi, głupi lub używa innych ocen na temat naszego zachowania. Bronimy 
się, wycofujemy, przepraszamy, tłumaczymy, bywa, że rezygnujemy z działań, 
czasem relacji.  

o uszy szakala skierowane na zewnątrz sprawiają, że obwiniamy drugą osobę- 
tutaj słyszymy głos, który mówi nam, że to my mamy rację, a rozmówca chce 
nas zmanipulować. odpowiadamy kontrkrytyką, wywołujemy wstyd lub 
poczucie winy u drugiej osoby, używamy innych form manipulacji. Prowadzi to 
do zerwania kontaktu, utrudnia dialog i chęć współpracy.  
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Na przykład: 

Nauczycielka podczas przerwy zwraca uwagę biegnącemu korytarzem szkolnym 
uczniowi, aby zwolnił tempo. Uczeń na to odpowiada podniesionym głosem: „Zawsze 
tylko mi Pani zwraca uwagę, nigdy innym!” 

Jeśli nauczycielka usłyszy ten komunikat pierwszą formą, czyli obwiniając siebie, 
może pomyśleć: „Nie mam posłuchu u uczniów, pozostałe koleżanki i koledzy, kiedy 
zwracają uwagę, to uczniowie zwracają się do nich z szacunkiem. Coś ze mną jest 
chyba nie tak, nie umiem być stanowcza, uczniowie mnie nie lubią.” Nauczycielka 
ocenia i krytykuje siebie i z takimi myślami może odpowiedzieć „ Nie złość się na 
mnie, chciałam tylko dla Ciebie dobrze.” lub nie odpowie nic i przestanie zwracać 
uczniom uwagę, aby zaskarbić sobie ich sympatię. Wycofa się z ważnych dla siebie 
zasad, nie będzie zabiegać o zaspokojenie swoich potrzeb. Jest to relacja typu 
„wygrany-przegrany", tutaj „wygrywa” uczeń.  

Druga forma, to obwinianie, etykietowanie, ocenianie innych. Tutaj nauczycielka 
mogłaby pomyśleć: „On zawsze unika odpowiedzialności i w dodatku pyskuje. W 
ogóle nie ma dla mnie szacunku!” Budując taką interpretację wydarzenia, 
nauczycielka być może odpowiedziałaby tak: „Skoro zwracam Tobie uwagę, to 
dlatego, że nie umiesz przestrzegać zasad. Bardzo proszę o dzienniczek, napiszę 
rodzicom, w jaki sposób odzywasz się do nauczycieli.”  Nauczycielka interpretuje 
zachowanie ucznia jako brak szacunku, chce nauczyć go swojego ucznia poprzez 
przykładną karę. To z kolei wzbudzić u niego może bunt lub wycofanie, uległość. Nie 
dowiemy się jednak dlaczego biegł, co ważnego się dla niego dzieje, ani też nie 
zbudujemy z nim relacji typu wygrany-wygrany. Tym razem to nauczyciel „wygrywa”. 
Uczeń być może „odda” w innej sytuacji, kiedy spotka kogoś od siebie słabszego.  
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EMPATIA DLA UCZNIA: EMPATYCZNE SŁUCHANIE I 
EMPATYCZNE ZGADYWANIE 

Empatia rozumiana jako pełna skupienia obecność, tworząca przestrzeń do tego, by 
za wszystkim, co ludzie mówią lub robią, widzieć ich uczucia oraz potrzeby, daje nam 
możliwość większego wglądu. Nie chodzi tu o zaprzestanie oceniania, ale o 
świadomość tego, co dla mnie ważne po to by szukać dialogu oraz rozwiązań 
uwzględniających potrzeby wszystkich. Pozwala nam na to: 

o uszy żyrafy skierowane do wewnątrz wspierają empatyczny kontakt ze sobą- 
tutaj słysząc dany komunikat sprawdzam, jakie uczucia pojawiają się we mnie 
i o jakich ważnych potrzebach mnie informują. Daję sobie w ten sposób 
empatię, która jest jak „maska tlenowa”, o której mówi steward czy stewardesa 
na pokładzie samolotu. Najpierw „maskę” zakładamy na siebie, potem na 
dziecko lub słabszą osobę. Na początku kontaktujemy się z sobą, siebie 
obdarzamy empatią.  

o uszy żyrafy skierowane na zewnątrz wspierają empatyczne słuchanie i 
zgadywanie- tutaj zastanawiamy się, jak czuje się druga osoba, co jest dla niej 
w tym momencie ważne. Nie wiem tego na pewno, ale mam w sobie 
ciekawość drugiego człowieka. 

Sprawdźmy zatem, co mogłaby czuć nauczycielka z naszego przykładu i czego 
potrzebować. Może to być poddenerwowanie, bo bardzo zależy jej na 
bezpieczeństwie jej uczniów oraz przestrzeganiu umów? A  może zaskoczenie, 
chciałaby mieć więcej jasności, czy rzeczywiście częściej zwraca temu uczniowi 
uwagę niż innym. Może też chciałaby mieć więcej zrozumienia, widzenia jej intencji? 

Następnie może skierować swoją uwagę na ucznia, 
to co może czuć, czego potrzebować? Złość, bo 
chciałby mieć więcej swobody, zabawy, ruchu? A 
może chce być widziany z tym, co teraz dla niego 
ważne? Może biegnie, żeby zdążyć do sklepiku 
szkolnego, bo jest głodny lub coś innego ważnego się 
dla niego dzieje? Może chciałby więcej zaufania, że 
nie zrobi nikomu krzywdy, że uważa na innych?  

Poniżej przedstawiamy propozycję komunikatu do ucznia. Jest to tylko propozycja, 
Ciebie zapraszamy do tego byś szukała/ szukał własnych sformułowań, które będą 
Tobie najbliższe i będą brzmiały dla Ciebie naturalnie:  
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Kiedy mówisz „Zawsze tylko mi Pani zwraca uwagę, nigdy innym!” 
( Opis zaobserwowanych czynności, działań i faktów pozbawionych ocen i 
interpretacji) 
…czy czujesz irytację, 
(Domyślam się uczuć drugiej osoby i zgaduję)… 
…bo potrzebujesz więcej swobody 
(Domyślam się potrzeby drugiej osoby i zgaduję) 
i chciałbyś, żebyśmy w szkole mieli możliwość wybiegania się i spędzania 
przerw tak, jak nam to pasuje? 
(Proponuję i pytam o konkretną i wykonalną czynność, która zaspokoiłaby potrzeby 
drugiej osoby.) 

Tym komunikatem zaczynamy dialog, nie znaczy, że mamy zrezygnować z tego, co 
dla nas ważne, ale że będziemy szukać takich rozwiązań, które bedą zaspokajały 
potrzeby zarówno nauczycielki, jak i ucznia. Masz pomysł, co to mogłoby być? 

KARY I NAGRODY A MOTYWACJA WEWNĘTRZNA 

 „Nawet jeśli druga osoba zrobi to, co chcemy, istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że nie będzie to spowodowane 

chęcią zaspokojenia potrzeb innych, ale wstydem, 
poczuciem winy albo lękiem przed karą. Taka motywacja 

jest dla wszystkich bardzo kosztowna. Działanie z niej 
płynące jest wbrew człowieczeństwu. Ten, kto je wymusza, 
prędzej czy później za to zapłaci, gdyż inni- robią co robią 
bez radości przyczyniania się do czegoś wartościowego, 

ostatecznie mogą w ogóle zaprzestać działania.”  

- Marshall B. Rosenberg 

W tym module zapraszamy Cię do refleksji nad tym, jakie konsekwencje mogą mieć 
kary i nagrody. Nie jest naszą intencją ocenianie Ciebie lub systemu, w którym 
pracujesz. Chcemy przyjrzeć się temu, jaki wpływ na motywację wewnętrzną 
naszych uczniów może mieć taki sposób wychowywania Oto niektóre z naszych 
spostrzeżeń: 
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o „Ukarać dziecko to spowodować, że doświadczy czegoś nieprzyjemnego, lub 
nie pozwolić, by doświadczyło czegoś przyjemnego- zwykle w celu zmiany 
jego przyszłego zachowania.Karzący zadaje mu cierpienie, innymi słowy- daje 
nauczkę” Alfie Kohn. Jest to informacja, że za błąd otrzymuje się karę, zatem 
nie warto próbować, być kreatywnym, lepiej dostosować się i uniknąć kary. To 
może prowadzić do prób manipulacji, unikania odpowiedzialności, 

o krzewi się idea, że „zadawanie bólu” jest legalnym sposobem na korzystanie 
ze swojej władzy. W następstwie takiego myślenia, uczniowie mogą wybierać 
zachowania przemocowe po to, by osiągnąć swój cel, mieć wpływ na innych, 

o czyni z dzieci egocentryków- odcinamy się od naturalnej umiejętności empatii- 
uczymy w ten sposób dziecko, jak unikać kary lub pozyskać nagrodę, a nie jak 
dbać o innych- badania wykazują, że dzieci nagradzana za „dobre” uczynki 
niechętnie pomagają innym i są bardziej agresywne wobec innych i siebie, 

o kara rozwściecza osobę, która ją otrzymuje, co może prowadzić do chęci 
zemsty- te osoby, które czują się ofiarami zamienią się w prześladowców, 

o kara z czasem traci swoją skuteczność- nasze groźby zaczynają brzmieć 
pusto, uczniowie się „uodparniają”, 

o kiedy karzemy dzieci trudno jest im widzieć w nas sprzymierzeńców, 

o nagrody prowadzą do konkurencji, 

o nagrody zastępują uwagę skierowaną na to, co dziecko przeżywa, 

o nagrody sprawiają, że wybieramy bezpieczną, łatwą ścieżkę, są wrogiem 
naszego wewnętrznego badacza, robimy tylko tyle, ile trzeba, żeby zapewnić 
sobie nagrodę, 

o nagrody obniżają nasze zainteresowanie przedmiotem lekcji, 

o tracimy naszą wewnętrzną motywację, 

o w systemie kar i nagród dzieci nie uczą się o współpracy, harmonii i 
wzajemnym szacunku. 
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„Dzieci boją się ponownego ukarania. Myślą, że to ich wina, 
iż ludzie się na nich gniewają, biorą więc na siebie 

odpowiedzialność za uczucia i potrzeby innych ludzi. Czują 
wstyd, ponieważ zrobiły coś złego. Jeśli dziecko ciągle 

słyszy, że jest głupie, leniwe, niewdzięczne i niezdarne, i jest 
za to karane, będzie odczuwało wstyd za to, kim jest i zacznie 

wątpić w siebie.”  
- Justine Mol 

„Nagrody także mogą prowadzić do lęku, poczucia winy i 
wstydu. Jeśli otrzymujesz nagrodę, gdyż ludzie myślą, że 

jesteś w czymś dobry, możesz odnieść wrażenie, iż musisz 
sprostać ich wysokim oczekiwaniom. Zaczynasz bać się 

porażki, obwiniasz siebie, jeśli coś się nie uda i wstydzisz się 
swoich słabszych stron.”  

- Justine Mol 

Pisząc o karach i nagrodach, nie mamy na myśli zasad, umów, wartości, które są dla 
nas ważne. W karach i nagrodach widzimy strategię na zaspokojenie bardzo ważnych 
dla nas potrzeb: harmonii, porządku, bezpieczeństwa, współpracy… Jednocześnie 
widzimy, że ta strategia nie zawsze przyczynia się do ich zaspokojenia. Zachęcamy Cię 
do tworzenia zasad i umów z uczniami, biorąc pod uwagę poniższe punkty: 

o pryzmat mądrości naszego doświadczenia, 
o dzieci potrzebują jasności, 
o dzieci będą przestrzegały zasad, jeśli zrozumieją ich sens, 
o jeśli zasady tworzone są z udzialem dzieci, stają się umowami. 

Być może powstaje w Tobie pytanie, jeśli nie kary i nagrody, to co w zamian? Poniżej 
zamieszczamy tabelę zaczerpniętą z książki „ Wychowanie w zaufaniu.” cytowanej 
przez nas autorki Justine Mol. Może posłużyć Tobie jako inspiracja:  

Ciesz się robieniem 
czegoś razem

Kiedy dziecko na poprawnie obliczy działanie, albo posprząta swój 
pokój, będzie się czuło dumne lub zadowolone z siebie. Ta 
przyjemność jest większa jeśli ktoś dzieli z nim tę radość. Możemy 
zwerbalizować uczucia dziecka, mówiąc, jakie to dla niego cudowne, 
że może wykonać takie działanie.
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Okazuj i pozwól 
okazywać smutek.

Dziecko, które pokłóciło się z koleżanką, będzie jeszcze bardziej 
zdenerwowane, jeśli zareagujemy, mówiąc: „Kiedy się wreszcie 
nauczysz brać pod uwagę to, czego ona chce!” Możemy nazwać 
uczucia dziecka związane z tą sytuacja i smucić się wraz z nim. 
„Czujesz się smutna, bo każda z Was chciała robić coś innego?” 
Ludziom podoba się jeśli po prostu jesteśmy przy nich w milczeniu, 
czasem otaczamy ramieniem, żeby nie byli sami ze swoim bólem i 
smutkiem. Smutek, jak każda inna emocja, nie jest ani zły, ani dobry. 
Po prostu jest …i kropka.

Mów, jak się 
czujesz.

Kiedy dziecko rzuca kamieniami w inne dziecko, powiedz, co czujesz 
i czego byś chciał. Możemy na przykład powiedzieć, że się martwimy, 
ponieważ nie chcemy, by ktoś został zraniony ( jeśli to możliwe 
trzymamy rękę dziecka, które rzucało kamieniami, tak by nie mogło 
więcej tego robić). Możemy powiedzieć, czego byśmy chcieli, 
formułując naszą wypowiedź w pierwszej osobie.

Koncentruj uwagę 
na efekcie tego, co 
dziecko mówi lub 
robi.

Dorośli czynią tak, gdy dzieci robią innemu dziecku czy dorosłemu 
coś nieprzyjemnego: „Spójrz na twarz Joli. Myślę, że wygląda na 
smutną. jak myślisz, dlaczego?” Moglibyśmy to robić również wtedy, 
gdy dziecko oddało połowę ciasteczka. „Popatrz na wielki uśmiech 
Niny. Myślę, że jest bardzo zadowolona z tego kawałka ciasteczka”. 

Okazuj 
zainteresowanie.

Możemy to czynić niezależnie od tego, czy coś jest „dobre”, czy „złe”. 
Okazujmy szczere zainteresowanie tym, co spowodowało, że dziecko 
zrobiło to, co zrobiło. 
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Podaruj jasnosć. Powiedz dlaczego czegoś chcesz, co na ten temat czujesz? Dzieci 
będą skłonne żyć zgodnie z zasadami postępowania, jeśli bedą 
zaangażowane w ich tworzenie. Daj im pogląd na skutki ich 
zachowania i pozostaw im wolność tworzenie własnej moralności 
(Kohler). Ogranicz liczbę zasad. Za każdym razem gdy tworzymy 
regułę, możemy się zastanowić czy jest ona niezbędna? Czy 
możemy znaleźć inny sposób zaspokojenia naszych potrzeb? Czy 
możemy zastąpić regułę prośbą?

Proponuj. Jeśli przedstawiamy nasze pomysły na to, jakiego zachowania 
oczekujemy od dzieci w formie propozycji, nie ma powodu, by je 
karać, jeśli nie robią tego, o co je prosimy, ani nagradzać ich, gdy 
robią to, co mówimy. Ostatecznie są to przecież tylko propozycje.

Określaj granice. Dzieci potrzebują granic. Jeśli wiedzą, gdzie są granice, daje im to 
poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Możemy uznawać granice za 
kamień, o który dziecko się uderzy, otrze i podrapie podczas 
formowania swojego charakteru i postrzegania świata. Proponuję nie 
umacniać tych granic nagrodami i karami, ale stać przy swoich 
wartościach i wartościach szkoły, społeczeństwa lub przyrody. 
Podkreślaj je, gdy dziecko, według ciebie, narusza te wartości. Jeśli 
dziecko dalej przekracza tę granice, ważne jest byś skierował uwagę 
na jego motywy. Z natury dzieci chcą sprawiać radość. Ich przekora, 
wyrażana obojętnością albo przemocą oznacza, że coś je trapi. 

Odnoś się do 
potrzeb.

Cokolwiek dziecko mówi czy robi, czyni to, by zaspokoić konkretną 
potrzebę, Nagroda czy kara jest skutkiem naszego osądu i pomija to, 
czego dziecko naprawdę potrzebuje. Szukaj ukrytej potrzeby. Jeśli 
dziecko stosuje niewłaściwe środki do zaspokojenia swoich potrzeb, 
pomóż mu znaleźć strategie korzystne zarówno dla niego, jak i dla 
innych. 

Dawaj przykład 
zachowań 
społecznych.

Dzieci szukają sposobów, by uszczęśliwić siebie i innych. Ludzie są 
zwierzętami stadnymi i generalnie wolą żyć z innymi ludźmi. Możemy 
ułatwić dzieciom znalezienie własnej drogi, dając im przykład 
naszych zachowań w relacjach międzyludzkich. Dotyczy to również 
troszczenia się o siebie samego. Nie możemy zmusić dzieci, by były 
takie, jak chcemy. Możemy jedynie dać im przykład i obserwować, co 
z tym zrobią. Przyswoją sobie tylko to, co pasuje do ich osobowości.

Stwarzaj przestrzeń 
dla wewnętrznej 
motywacji dzieci.

Starajmy się być w tle i obserwować, jak dzieci się bawią, uczą i żyją, 
kierując się swoją wewnętrzną motywacją. Gdy tylko zaczynamy 
krytykować, czy starać się wpajać im to, co według nas pasuje do 
danej sytuacji, wszystko, co widzimy i słyszymy, to my sami.
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PROŚBA A ŻĄDANIE- JAK PROSIĆ BY ZWIĘKSZAĆ 
SZANSĘ NA SPEŁNIENIE I BUDOWAĆ RELACJĘ 

„Nie” zawsze oznacza „tak” dla czegoś innego. 

„Nie” więc nie jest końcem, ale początkiem rozmowy. 

Inbal Kashtan 

Jeśli osoba, którą o coś prosisz odmawia, sprawdź, co stoi za tą odmową, jaka 
ważna potrzeba po to by szukać rozwiązać, które będą zwiększały szansę na 
zaspokojenie jak największej ilości potrzeb. Bywa, że nie znajdziecie takich 
rozwiązań, ale już sama intencja, chęć poszukiwania sprawia, że druga osoba 
zobaczy, że jest dla Ciebie ważna i chętniej będzie z Tobą współpracować.  

WAŻNE BY PROŚBY WYRAŻONE BYŁY:
W POZYTYWNEJ FORMIE- CZYLI BY WYRAŻAŁY TO, CO CHCEMY, A 

NIE TO, CZEGO NIE CHCEMY
W JĘZYKU DZIAŁANIA- CO CHCEMY, ŻEBY INNI DLA NAS ZROBILI, 

A NIE JACY MAJĄ BYĆ LUB NIE BYĆ,
MOŻLIWE DO WYKONANIA I JAK NAJBARDZIEJ KONKRETNE

SPRAWDŹ, CO ODBIORCA ZROZUMIAŁ, USŁYSZAŁ
UPEWNIJ SIĘ, CZY WYRAŻASZ PROŚBĘ CZY ŻĄDANIE,

PAMIĘTAJ, ŻE KAŻDE „NIE” ZE STRONY ROZMÓWCY OZNACZA 
„TAK” DLA JEGO INNEJ WAŻNEJ POTRZEBY.
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POLECANE MATERIAŁY PRZEZ TRENERKI 
Artykuły: 
• Jeśli chcemy szkoły dialogu i empatii dla dzieci dajmy zrozumienie i empatię dla 

nauczycieli 

• Szkoła oparta na dialogu. Jak to działa w praktyce? 

• Szkoła kontaktu 

• Wdrożenie NVC w szkole 

• Konflikt w klasie okazją do budowania dialogu 

Wybrane książki po polsku: 
• Marshall B. Rosenberg, Rozwiązywanie konfliktów poprzez Porozumienie 

Bez Przemocy. Marshall B. Rosenberg w rozmowie z Gabriele Seils, Jacek 
Santorski & Co., 2008 

• Liv Larsson, Porozumienie Bez Przemocy w mediacjach. Jak być trzecią 
stroną w konflikcie? Wydawnictwo Czarna Owca, 2009 

• Marshall B. Rosenberg, W świecie Porozumienia Bez Przemocy. Praktyczne 
narzędzia do budowania więzi i komunikacji. Mind, 2013 

• Marshall B. Rosenberg, To, co powiesz, może zmienić świat. O języku pokoju 
w świecie konfliktów. Czarna Owca, 2013 

• Marshall B. Rosenberg, Porozumienie Bez Przemocy. O języku serca. Jacek 
Santorski & Co., 2009, II wydanie 

• Mol Justine, Dorastanie w zaufaniu, Porozumiewajmy się, Wa-wa, Poznań, 
2013 

• Mol Justine, Żyrafa i szakal w nas. Porozumienie bez Przemocy, 
Porozumiewajmy się, Warszawa, Poznań, 2015  

• Rosenberg Marshall B., Edukacja wzbogacająca życie. Porozumienie bez 
Przemocy przyczynia się do poprawy wyników nauczania, redukuje konflikty i 
wzbogaca wzajemne relacje między uczniami a nauczycielami, Porozumiewajmy 
się, Warszawa, Poznań 2016 

• Ingrid Holler, Porozumienie Bez Przemocy. Ćwiczenia. Materiały do pracy 
indywidualnej i grupowej oraz osób prowadzących szkolenia, Jacek 
Santorski & Co., 2007 

• Serena Rust, Tańcowała żyrafa z szakalem. Cztery kroki empatycznej 
komunikacji. Wydawnictwo Czarna Owca, 2010 

• Liv Larsson, Wdzięczność. Najtańszy bilet do szczęścia, Wydawnictwo Czarna 
Owca, 2011 

• Berendt Joanna, Ryfczyńska Aneta, Przyjaciele żyrafy. Bajki o empatii. 
CoJaNaTo, Warszawa, 2013  

• Koh Alfie, Wychowanie bez nagród i kar. Mind, Warszawa, 2013 
• Żuczkowska Zofia, Dialog zamiast kar, Mind, Warszawa, 2013  
• Sendor Magdalena, Berendt Joanna, Dogadać się z dzieckiem. Coaching, 

empatia, rodzicielstwo, CoJaNaTo, Warszawa, 2013 
• Berendt Joanna, Orbitowska-Fernandez Paulina, Sendor Magda, Empatia 

zmienia nas, szkołę, świat. Scenariusze Porozumienia Bez Przemocy dla 
nauczycieli, CoJaNaTo, Warszawa, 2019

https://dziecisawazne.pl/jesli-chcemy-szkoly-dialogu-empatii-dla-dzieci-dajmy-zrozumienie-empatia-dla-nauczycieli/
https://dziecisawazne.pl/jesli-chcemy-szkoly-dialogu-empatii-dla-dzieci-dajmy-zrozumienie-empatia-dla-nauczycieli/
https://dziecisawazne.pl/szkola-oparta-dialogu-szacunku-poszukiwaniu-potrzeb-dziala-praktyce/
https://nvclab.pl/szkola-kontaktu/
https://nvclab.pl/wdrozenie-nvc-w-szkole/

