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Witamy Cię serdecznie! 
  
Bardzo cieszy nas, że wyruszasz z nami w podróż z kursem „NVC w 
edukacji”. Zamysłem tego kursu jest wspieranie nauczycieli i osób szeroko 
związanych z edukacją. Praca z młodzieżą, z dziećmi ma wielką wartość 
i wpływa na to, jaki będzie świat przyszłości. My, autorki tego kursu, 
marzymy o świecie dialogu, w którym jest miejsce na uwzględnienie 
naszych potrzeb, wzajemne usłyszenie się i wypracowanie rozwiązań 
działających dla wszystkich. Wierzymy, że dzięki pracy nauczycieli i osób 
zajmujących się edukacją to marzenie będzie realizowane (już w wielu 
miejscach jest, co nas niezwykle cieszy). Jednocześnie praca w edukacji 
potrzebuje nieraz przeogromnych zasobów cierpliwości, spokoju, 
kreatywności, a także odwagi. By rozwijać swoje zasoby, by móc słuchać 
innych z uwagą, obdarzać ich empatią, sami potrzebujemy zadbać o 
siebie, dać sobie ciepło, akceptację oraz empatię. 
Podczas tego kursu chcemy podzielić się naszą wiedzą z NVC, a także 
zaprosić Ciebie do praktykowania konkretnych narzędzi i przyglądania się, 
co to znaczy w praktyce budować świat, który działa dla wszystkich.  
Zaczynamy! Ten kurs jest by wspierać Ciebie, mamy otwartość na 
budowanie go tak, by jak najbardziej odpowiadał Twoim potrzebom i Tobie 
służył! 
  
Pozdrawiamy 
Zespół trenerski Kursu NVC on-line 
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Moduł I 
 

Porozumienie bez Przemocy  
w pracy nauczyciela 

 

 
Najważniejszym zastosowaniem Porozumienia bez Przemocy  

może być rozwijanie współczucia dla samego siebie. 
Marshall B. Rosenberg 

 
Trenerka: Joanna Berendt 
Akredytowany coach ICF PCC, trenerka i mediatorka NVC, 
trenerka Pozytywnej Neuroplastyczności 

http://lubimyczytac.pl/autor/12796/marshall-b-rosenberg
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Praca własna przed rozpoczęciem kursu 

MOJE CELE NA TEN KURS: 

 

Co chcesz dla siebie osiągnąć uczestnicząc w kursie „NVC w 
edukacji online”: 

o ...................................................................................................................... 

o ...................................................................................................................... 

o ...................................................................................................................... 

o ...................................................................................................................... 

o ...................................................................................................................... 

o ...................................................................................................................... 

o ...................................................................................................................... 

o ...................................................................................................................... 

o ..................................................................................................................... 

Jakie rzeczy od siebie jesteś gotów/gotowa wnieść, by wesprzeć 

realizację celu: 

o ...................................................................................................................... 

o ...................................................................................................................... 

o ...................................................................................................................... 

o ...................................................................................................................... 

o ...................................................................................................................... 

o ...................................................................................................................... 

o ...................................................................................................................... 

o ...................................................................................................................... 

o ......................................................................................................................  
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GŁÓWNE ZAŁOŻENIA POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Dialog

Zaufanie

Uwględnianie 
potrzeb

Współpraca

Szacunek

 Wszyscy ludzie dzielą te same 

potrzeby, ale zaspokajają je 

różnymi strategiami.  

 Każde działanie, wypowiedź jest 

próbą zaspokojenia jakiejś 

potrzeby. To one determinują 

nasze zachowanie.  

 Potrzeby nie są stałe, tylko 

zmieniają się chwila po chwili.  

 Potrzeby wszystkich ludzi są tak 

samo ważne.  

 Uczucia pojawiając się pokazują 

nam, że jakaś potrzeba jest 

zaspokojona lub niezaspokojona.  

 Ludzie chętniej robią coś dobra 

innych, o ile jest to ich własny 

wybór.  

 Każda krytyka czy agresywne 

zachowanie są tragicznym 

wyrazem niezaspokojonej 

potrzeby. 

 Ludzie działają nie przeciwko 

innym lecz dla swoich potrzeb. 
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CZTERY KROKI DO POROZUMEINIA 

 KROK PIERWSZY: OBSERWACJE  

 „Dokonywanie obserwacji bez oceniania jest najwyższą 

formą inteligencji ludzkiej.” - J. Krishnamurti 

Gdy używamy języka czystych obserwacji, wykonujemy pierwszy krok w 

kierunku drugiej osoby, tworząc przestrzeń dla dialogu. Sprzyja to 

nawiązaniu autentycznego kontaktu między rozmówcami. 

 

Aby stosować język obserwacji: 

• Rzeczowo opisuj to, co dociera 

do Ciebie za pomocą zmysłów: 

wzroku, słuchu czy dotyku; 

• Przedstawiaj fakty, co do 

których wszyscy mogą się 

zgodzić (niepodlegające 

dyskusji); 

• Obserwacje mają być 

konkretne i szczegółowe; 

• Unikaj generalizacji, czyli słów: 

zawsze, nigdy, często, rzadko, 

kiedykolwiek, stale, ilekroć - 

one sprawiają, iż odbiorca 

najczęściej zaczyna 

kwestionować ich zasadność; 

• Unikaj wszelkich ocen, 

osądów, analiz, diagnoz, 

interpretacji, szufladkowania. 

 

 

Przykłady: 

• Kiedy przychodzisz pół 

godziny później niż się 

umawialiśmy... (czysta 

obserwacja) 

• Przychodzisz o wiele za późno 

(ocena) 

• Nieprzestrzeganie umówionej 

godziny jest impertynencją z 

twojej strony (osąd) 

• Jesteś beznadziejny... nie 

można na tobie polegać 

(ocena i szufladkowanie) 

• Zawsze się spóźniasz 

(uogólnienie i osąd) 

• Nie obchodzi cię to, że inni 

czekają (analiza) 

• Oczywiście sądzisz, że 

możesz przychodzić i 

wychodzić, kiedy ci się podoba 

(interpretacja) 
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KROK DRUGI: UCZUCIA 

Uczucia to ważne sygnały informujące nas, czy nasze potrzeby są 
zaspokojone. Gdy zauważamy, iż uczucia są powodowane przez 

potrzeby, czujemy się silniejsi, odwrotnie niż gdy myślimy, że są 
powodowane działaniami innych (i sądzimy, że jesteśmy bezradnymi 
ofiarami). 

Przykłady: 

• Czuję się poirytowana. – wyraża uczucie 

• Jestem szczęśliwa. – wyraża uczucie 

• Odnoszę wrażenie/czuję, że mną manipulujesz. – wyraża myśli ubrane 

w uczucia; rozmówca najprawdopodobniej odczyta je jako krytykę 

KROK TRZECI: POTRZEBY 

Rozróżniamy m.in. potrzeby: fizyczne, psychiczne, emocjonalne, 
społeczne i duchowe. Potrzeby i uczucia są odzwierciedleniem tego, 
jak chwila po chwili przepływa przez nas życie. 

• Wszystkie nasze zachowania mają swój cel – zaspokajają jakąś 

potrzebę. 

• Potrzeby są uniwersalne, wspólne wszystkim; różnią się tylko 

strategie/ sposoby ich zaspokajania. 

• Jest nieskończona liczba możliwych strategii, aby spełnić każdą 

potrzebę. 

KROK CZWARTY: PROŚBY 

• Sprawdź, czy wyrażasz prośbę czy żądanie (widać po reakcji 

odbiorcy). 

• Pamiętaj, że każde „Nie” ze strony rozmówcy oznacza „Tak” dla 

jego ważnej potrzeby. 

• Proś o to, czego chcesz, a nie o to, czego nie chcesz: „Czy możesz 

oddać raport do środy do 14?” zamiast: „Czy możesz znowu się nie 

spóźnić z raportem?”. 
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• Wyraź prośbę w języku działania (co chcemy, żeby inni dla nas zrobili, 

a nie jacy mają być): „Czy mógłbyś poczekać, aż dokończę zdanie 

zanim zaczniesz przedstawiać swoją opinię?” zamiast: „Czy możesz 

okazywać więcej szacunku innym?”. 

• Sprawdź, czy twoja prośba jest szczegółowa i konkretna, a nie 

ogólna, czyli niewykonalna. 

• Prośba o kontakt – sprawdź, co odbiorca zrozumiał: „Czy możesz mi 

powiedzieć, jak zrozumiałeś to, co powiedziałam? Zależy mi na 

jasności, dlatego chcę się upewnić, czy wyraziłam się jasno.”. 
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UCZUCIA RZEKOME/ MYŚLI UBRANE W UCZUCIA 

 

UCZUCIA RZEKOME UCZUCIA POTRZEBY 

1. Poniżony 

2. Odrzucony 

3. Wkre ̨cony 

4. Zniewolony 

5. Zastraszony 

6. Wrobiony 

7. Niedoceniony 

8. Nieusłyszany 

9. Niekochany 

10. Pozbawiony wsparcia 

11. Niechciany 

12. Prześladowany 

13. Niesprawiedliwie 

potraktowany 

14. Nieważny 

15. Niewidoczny 

16. Odizolowany 

17. Pominięty 

18. Zawiedziony 

19. Zmanipulowany 

20. Niezrozumiany 

21. Zlekceważony 

22. Przytłoczony przez 

kogoś 

23. Przepracowany 

24. Pouczany 
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25. Pod presja ̨ 

26. Sprowokowany 

27. Gnębiony 

28. Oszukany 

29. Przymuszony 

30. Wtłoczony 

31. Skrytykowany 

32. Umniejszony 

33. Nielubiany 

34. Niegodny zaufania 

35. Zarzucony/zawalony 

36. Ne ̨kany 

37. Nachodzony 

38. Ignorowany 

39. Obrażony 

40. Niewysłuchany 

41. Zastraszony 

42. Porzucony 

43. Wykorzystany 

44. Nieakceptowany 

45. Zaatakowany 

46. Zdradzony 

47. Obwiniany 
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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: 

• Berendt Joanna, Orbitowska-Fernadez Paulina, Sendor Magdalena, 
Empatia zmienia nas, zmienia szkołę, zmienia świat, CoJaNaTo, 2019 

• 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 

• Berendt Joanna, Kozak Agnieszka, Dogadać się z innymi, Porozumienie bez 
Przemocy nie tylko dla organizacji, Helion, 2019 

• 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 

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/


 
 
 
 
  
 

 
 

12 

NVC W EDUKACJI: KURS ONLINE 

www.nvclab.pl 

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

• Żuczkowska Zofia, Dialog zamiast kar, Mind, Warszawa, 2013  

• Sendor Magdalena, Berendt Joanna, Dogadać się z dzieckiem. 
Coaching, empatia, rodzicielstwo, CoJaNaTo, Warszawa, 2013 


