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Witamy Cię serdecznie! 

  
To już nasze czwarte spotkanie w tym kursie. Tym razem będziemy się 
przyglądać relacjom z rodzicami naszych uczniów. 
Podczas warsztatów słyszymy niekiedy, jak trudno jest nauczycielom w 
tych relacjach, jak wiele jest napięć, które wynikać mogą z potrzeby 
współpracy, jasności co do tego, jak współpraca ma wyglądać. Niekiedy 
słyszymy też o rozmowach dotyczących odpowiedzialności szkoły lub 
domu za wychowanie uczniów.  
W tym module pragniemy zastanowić się, jak zadbać o siebie oraz o 
drugą stronę tak, aby znaleźć rozwiązania typu wygrany- wygrany, które 
służyć będą wszystkim, a w szczególności będą wsparciem dla uczniów.  
Takie rozwiązania wspierają atmosferę szacunku i dialogu w naszych 
placówkach, jednocześnie przynosząc skuteczność i sprawczość. 
Dziękujemy Tobie za to, że to właśnie z nami wybrałaś/wybrałeś się w tę 
podróż, że dedykujesz temu swój czas i energię. Dla nas to czas 
świętowania i nadziei! 
  

Pozdrawiamy 
Zespół trenerski Kursu NVC on-line 
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Moduł IV 
NVC w relacjach z rodzicami 

„W życiu szukam współczucia, przepływu między sobą 
a innymi ludźmi, opartego na wzajemnym dawaniu z 

otwartego serca.” 

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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NAUCZYCIEL I RODZIC JAKO WSPARCIE UCZNIÓW 
- CO NAS ŁĄCZY? 

„Zdaję sobie sprawę, że krytyka to tylko dramatyczny 
wyraz jakiejś niezaspokojonej potrzeby - dramatyczny, bo 

zazwyczaj nie prowadzi do zaspokojenia, a jedynie stwarza 
różnego rodzaju napięcia i problemy.” 

Marshall  B. Rosenberg 

Bywa, że w relacjach z rodzicami pojawia się napięcie, niekiedy dochodzi do 
wymiany zdań, a czasem nawet do większego konfliktu. To ważne, aby tak 
zaopiekować się takimi sytuacjami, żeby maksymalnie skorzystać z nich, rozpoznać 
swoje potrzeby i szukać takich rozwiązań, które pozwolą nam je zaspokoić. 
Wzajemne zrozumienie na linii nauczyciel- rodzic przynosi większą skuteczność w 
pracy wychowawczej, a co za tym idzie w dawaniu wsparcia uczniom. 

Jak to zrobić?  

Podstawowym i najważniejszym według nas, w pracy nauczyciela narzędziem jest 
EMPATIA DLA SIEBIE. Jest to proces, który praktykowany staje się automatyczny, a 
polega na sprawdzeniu ze sobą, nawet w ciszy, jakie uczucia mi towarzyszą w tym 
momencie i o jakich ważnych potrzebach mnie informują.  

Następnie możemy spróbować wyrazić to, co dla nas ważne słowami.  W pierwszym 
module przedstawiony został model 4 kroków, który jest pomocny do tego, byś: 
- szczerze wyraziła/wyraził siebie- powiedziała/ powiedział, co czujesz i czego 

potrzebujesz 
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oraz/lub 
- wysłuchała/ wysłuchał z empatią rodzica- sprawdziła/sprawdził, co ona/on czuje i 

czego potrzebuje. 

Poniżej zamieszczamy ten model w tabeli wraz z przykładem. 

Wyobraźmy sobie, że podczas „dnia otwartego” rozmawiasz z mamą jednego ze 
swoich uczniów na temat jego zachowania. Opowiadasz o tym, jak pracuje się Tobie 
z synem tej Pani oraz całą klasą. Mówisz o tym, co działa oraz o tym, co nie. Gdy 
mówisz, że chciałabyś/ chciałbyś, aby uczniowie odnosili się do siebie i do innych 
nauczycieli z szacunkiem słyszysz:  

„ Poprzednia wychowawczyni nie miała takich kłopotów.”  

SZCZERE WYRAŻANIE SIEBIE SŁUCHANIE Z EMPATIĄ 
INNYCH 

OBSERWACJA (MOJA) 
czyli opis zaobserwowanych czynności, 
działań i faktów pozbawionych ocen i 
interpretacji 
Na przykład: 
Kiedy słyszę, jak Pani mówi 
„Poprzednia wychowawczyni nie 
miała takich kłopotów.”…..

OBSERWACJA (TWOJA REAKCJA) 
czyli opis zaobserwowanych czynności, 
działań i faktów pozbawionych ocen i 
interpretacji 
Na przykład: 
Kiedy mówi Pani „Poprzednia 
wychowawczyni nie miała takich 
kłopotów.”…

UCZUCIE (MOJE) 
Na przykład: 
… czuję jakieś napięcie…

UCZUCIE (TWOJE) 
domyślam się i zgaduję uczucia drugiej 
osoby i zgaduję 
Na przykład: 
… czy czuje Pani zaniepokojenie…

POTRZEBA (MOJA) 
Na przykład: 
… bo chciałabym więcej zaufania do 
mnie i moich kompetencji…

POTRZEBA (TWOJA) 
domyślam się, jestem ciekawa/ ciekawy 
potrzeby drugiej osoby i zgaduję 
Na przykład: 
…. bo chciałaby Pani więcej spokoju i 
zaufania, że daję sobie radę w 
klasie….

PROŚBA ( MOJA) 
wyrażona w języku akcji o konkretne, 
wykonalne, określone w czasie i 
przestrzeni działanie lub o informację 
zwrotną 
Na przykład: 
Czy mogłaby Pani wysłuchać mnie do 
końca, chciałabym opowiedzieć o tym, 
jak wyobrażam sobie dalsze działania. 

PROŚBA (TWOJA) 
proponuję i pytam o konkretną i 
wykonalną czynność, która być może 
mogłaby zaspokoić potrzeby drugiej 
osoby 
Na przykład: 
… i chciałaby Pani usłyszeć, jakie 
mam pomysły na wsparcie uczniów w 
zmianie zachowania? 
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POTRZEBY STOJĄCE ZA TRUDNYMI KOMUNIKATAMI 
RODZICÓW 

„Za rzekomo groźnymi komunikatami stoją tylko ludzie o 
niezaspokojonych potrzebach i proszą nas, żebyśmy te 

potrzeby zaspokoili.” 
Marshall B. Rosenberg 

Na początku naszego kursu otrzymałaś/ otrzymałeś listę uczuć i potrzeb. 
Przypomnijmy teraz kilka ważnych założeń na ich temat. 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. 
• Konflikty powstają nie na poziomie potrzeb, a na poziomie strategii. 

Trudne komunikaty rodziców są zatem wyrazem niezaspokojonych potrzeb, ale 
trudne je takimi zobaczyć, bo są wyrażone w sposób, który temu nie sprzyja.  

W Porozumieniu bez przemocy uczymy się wyrażać siebie tak, aby drugiej stronie 
było łatwiej zrozumieć, co jest dla nas ważne. Jednocześnie uczymy się, jak słuchać 
trudne komunikaty, aby widzieć za nimi uczucia i potrzeby. 

Jak to zrobić? 

Być może powtarzamy się, ale zaczynamy od EMPATII DLA SIEBIE… 
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OD KONFLIKTU  STRATEGII DO WSPÓLNOTY POTRZEB- TWORZENIE 
ROZWIĄZAŃ TYPU 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 

Celem PbP jest tworzenie takiej jakości kontaktu między ludźmi, który pobudza u nich 
dążenie do zaspokojenia potrzeb nas wszystkich. Mając jasność w kwestii Waszych 
potrzeb, możemy szukać rozwiązań „szytych na ich miarę”, typu wygrany- wygrany. 
W praktyce jest to sprawdzanie, co jest możliwe dla Ciebie i dla rodzica, żeby dany 
problem rozwiązać.  

Dwa podstawowe założenia NVC: 
1. Wszystko, co my- ludzie robimy, jest próbą zaspokojenia naszych potrzeb. 
2. Wszyscy ludzie chcą wnieść swój wkład we wzbogacanie życia, jeśli mogą to robić z 

własnej, nieprzymuszonej woli.  

Jak zajmować się trudnymi sytuacjami? 

1. Wyłożenie wszystkich kart na stół (ujawnienie wszystkich faktów i obserwacji). 
2. Postrzeganie wszystkich zamieszanych w spór jako ludzi (zrozumienie uczuć, 

potrzeb i marzeń). Gdy zainteresowane strony wiedzą, jakie są ich potrzeby, łatwiej 
znaleźć satysfakcjonującą dla wszystkich stron strategię. 

3. Stworzenie jasnego obrazu- co zainteresowani chcą, żeby się wydarzyło 
(wypowiedzenie życzeń, prośby).  
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To dopiero początek rozmowy. Żyrafa ma bardzo długą szyję i widzi, że na świecie 
jest wiele strategii, szuka takich, które będą wygrany-wygrany.  W praktyce, 
sprawdzamy, co jest możliwe dla nas oraz dla rodziców, aby zaspokoić 
odnalezione w rozmowie potrzeby. 

EMPATYCZNE ROZMOWY Z RODZICAMI 

Przed każdą rozmową warto się do niej przygotować, jeśli to możliwe oczywiście. 
Zachęcamy Was, abyście przed spotkaniem zastanowili się, dlaczego chcecie się 
spotkać, jaką ważną potrzebę chcecie zaspokoić. Pomyślcie też o uczuciach, które 
Wam towarzyszą przed rozmową, o jakich ważnych potrzebach Wam mówią? Jeśli 
proponujecie jakieś rozwiązanie zastanówcie, jaką potrzebę myślicie, że zaspokoi.  

- Dlaczego spotykam się z rodzicami?  
- Jakie uczucia mi towarzyszą, o jakich ważnych potrzebach mi mówią? 
- Jakie potrzeby chcę zaspokoić wybierając dane rozwiązanie? 

Dla rodziców spotkanie z nauczycielem również bywa stresujące. Rodzice mogą 
obawiać się oceny ich metod wychowawczych z naszej strony. Warto zadbać o to, by 
czuli się w naszym towarzystwie bezpiecznie. Wpływ na to mają nasze słowa, ale 
również otoczenie, w jakim się spotykamy, czy jesteśmy sami z rodzicami, układ 
krzeseł, czas, który możemy na rozmowę poświęcić.  

Model, który może wesprzeć przebieg rozmowy zawarty został w tym oraz 
poprzednich materiałach, podstawą jest skupienie się na uczuciach i potrzebach, 
strategie niech będą drugoplanowe.  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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  

• Żuczkowska Zofia, Dialog zamiast kar, Mind, Warszawa, 2013  
• Sendor Magdalena, Berendt Joanna, Dogadać się z dzieckiem. Coaching, 

empatia, rodzicielstwo, CoJaNaTo, Warszawa, 2013

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/

