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PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELI DO NEGOCJACJI 

I MEDIACJI SZKOLNYCH 

 

Wst�p 

Kultura i efektywno�� rozwi�zywania sporów staj� si� coraz wa�niejsze w 

Polsce, w której dokonuj� si� przemiany we wszystkich sferach �ycia społeczno-

gospodarczego.  Dzie� dzisiejszy wymaga zatem zmiany instrumentów działa� 

społecznych, w tym tak�e metod rozwi�zywania konfliktów mi�dzy pracodawc�-

pracownikiem, sprzedawc�-klientem, urz�dnikiem – petentem, rodzicami-dzie�mi 

czy wreszcie w szkołach: mi�dzy nauczycielami a uczniami oraz w�ród samych 

uczniów. 

Umiej�tno�� negocjowania , b�d�ca dla jednych walk� i manipulacj�, a dla 

innych mo�liwo�ci� stosowania perswazji i poszukiwaniem wspólnego 

rozwi�zywania konfliktów, wymaga wiedzy i jest sztuk�, której warto si�  uczy� 

samemu  i naucza� innych. 

Współczesne wyzwanie dla pedagogów 

 Okres transformacji zmienia, przewarto�ciowuje i modernizuje tak�e 

edukacj� i ma swoje odbicie w nowych zjawiskach, jakie wyst�puj� w systemie 

o�wiatowym.  Polska szkoła wymaga zdecydowanych działa� reformatorskich,  

aby sta� si� �rodowiskiem, gdzie jej u�ytkownicy b�d� sobie dobrze radzi� z  

trudnymi zadaniami,  nie potrzebuj�c dla realizacji własnych lub o�wiatowych  

potrzeb wykorzystywa� coraz powszechniej  pojawiaj�cych si� form agresji i 

przemocy. 

Prób� poprawy wr�cz tragicznej kondycji polskiej szkoły stanowiły 

zało�enia wprowadzonej 1 wrze�nia 1999 roku reformy edukacyjnej, 
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przywi�zuj�ce zdecydowanie wi�ksz� wag� do okre�lonych praktycznych  

umiej�tno�ci, kompetencji i wiedzy uczniów, „które maj� wyposa�y� jednostk� 

do poprawnego, skutecznego post�powania w �wiecie”1 ni� do powoływania si� 

na jednoznacznie prezentowane  podstawy filozoficzne czy  do propagowania 

okre�lonych warto�ci moralnych. Zaproponowane przez ekspertów cele 

kształcenia okre�liły repertuar umiej�tno�ci niezb�dnych do sprawnego 

funkcjonowania w zmieniaj�cym si� �wiecie , nadaj�c im nazw� tzw. 

„umiej�tno�ci kluczowych” . Zaliczono do nich: uczenie si�, my�lenie, 

poszukiwanie i wykorzystywanie informacji, doskonalenie si�, skuteczne 

porozumiewanie si�, współprac�, organizowanie działania.2 W �adnym razie nie 

mogły one stanowi� wystarczaj�cych podstaw do konstruowania modelu szkoły 

przyszło�ci.  

Według J. Kozieleckiego, prawdziwy pogrzeb systemu klasowo – lekcyjnego i 

wprowadzenie koncepcji człowieka innowacyjnego stan� si� mo�liwe dopiero 

wtedy, gdy wymr� zwolennicy nauczania zachowawczego i gdy młode, 

energiczne pokolenia przekonaj� si�, �e stoi przed nimi alternatywa – nowoczesne 

wychowanie lub...regres cywilizacyjny3. Wi�kszo�� ludzi pracuj�cych w polskich 

szkołach nie jest dzi�, niestety, przygotowana do zmiany, która jest niezb�dna dla 

rozwi�zania tego dylematu; s� oni raczej nastawieni na rozwijanie jałowej wiedzy. 

Tymczasem konieczne jest nowe my�lenie pedagogiczne: trzeba przygotowa� 

młodych do aktywnego uczestnictwa w kulturze, do nowatorskiej, ciekawej pracy 

zawodowej, do samorozwoju i autokreacji. Zatem musi młody człowiek w 

                                                           

1 M. Taraszkiewicz. Efekt motyla, kapelusze i zmiany...reprint Wydawnictwa 

CODN, marzec 1997, s. 8. 

2 I. Sierpowska-Glapiak, O czym powinni�my wiedzie� reformuj�c szkoł�. 

Wydawca: Zarz�d Okr�gu Leszczy�skiego Unii Wielkopola, Leszno 1999, s. 28. 

3 J. Kozielecki, Człowiek wielowymiarowy, Wyd. Akademickie �AK, Warszawa 

1998, s. 42 
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wi�kszym stopniu wykorzystywa� swoje mo�liwo�ci adaptacyjne i swoje 

zdolno�ci, musi zmieni� orientacj� z typu "mie�" na sił� orientacji "by�", musi 

nastawi� si� na cele ogólnoludzkie oraz rozwin�� dialog i współprac�, tak�e 

mi�dzykulturow�4 . Potrzebna jest nowa, wolna od relatywizmu etyka i nowy, 

wolny od rywalizacji system warto�ci oraz kreatywne my�lenie. „My�liciele 

drugiej fali pojmowali gatunek ludzki jako szczytowe osi�gni�cie długiego 

procesu ewolucji, my�liciele trzeciej fali musz� teraz zda� sobie spraw�, �e my 

sami mamy sta� si� projektantami ewolucji…”5 

Do tak widzianego procesu dydaktyczno-wychowawczego potrzebny jest 

nauczyciel, który nie mo�e ju� by� postrzegany jedynie jako �ródło wiedzy, lecz 

tak�e jako organizator działa� uczniów6.Ma wychowa�  człowieka kreatywnego, 

dobrze rozumiej�cego siebie i �wiat wokół, który opieraj�c si� na poczuciu 

godno�ci własnej i szacunku dla innych stworze�, czuje si� odpowiedzialny za 

procesy zachodz�ce wokół siebie. Który  umiej�tnie radzi sobie z trudno�ciami, 

tak�e dzi�ki wiedzy o zachowaniach  interpersonalnych.  

Nowa komunikacja interpersonalna  

Bior�c pod uwag� nowe uwarunkowania i działania edukacyjne,  

nauczyciele wszystkich poziomów edukacji powinni wykorzysta� w swojej pracy  

model komunikacji mi�dzykulturowej. Zakłada on kształtowanie umiej�tno�ci 

negocjacyjnych i dialogowych  z innymi, zorientowanie komunikacji na uznanie, 

dowarto�ciowanie i podtrzymywanie ró�nicy z jednoczesn� rezygnacj� z separacji 
                                                           

4 Maria J. Zaj�czkowska, Komunikacja mi�dzykulturowa w okr�gu 

przygranicznym (w ) Poziomy aktywno�ci Polski w �rodowisku 

mi�dzynarodowym .Materiały z miedzynarodowej konferencji naukowej w 

Legnicy maj 2002, red. T.Ło�-Nowak, A. Dudek. LEGNICA: Stowarzyszenie 

Wspólnota Akademicka 2003, s.378. 

5 A. Toffler, Trzecia fala. PIW, Warszawa 1986, s. 345. 

6 M.Taraszkiewicz, op. cit., s. 12. 
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i izolacji, kreowanie dialogu jako szansy rozwoju własnego i grupy7.  Zmiany 

zachodz�ce w podej�ciach badawczych na kolejnych etapach rozwoju nauki o 

komunikowaniu interpersonalnym  od lat sze��dziesi�tych ubiegłego wieku do 

czasów obecnych pozwalaj� na nowo sformułowa� wiele podstawowych 

problemów komunikacyjnych. W obecnym nurcie bada� analizowane s� takie 

procesy m.in., jak kształtowanie si� postaw, konsekwencje przynale�no�ci 

społecznej, wymiana dóbr i warto�ci, negocjacje8. 

W�ród wielu koncepcji komunikowania si� mi�dzyludzkiego, dla zrozumienia tak 

szczególnego aktu komunikacyjnego, jakim s� negocjacje i negocjacje mediowane 

(mediacje), najwła�ciwsza wydaje si� teoria reguł społecznych Donalda Crusmana  

zakładaj�ca, �e najwa�niejszym elementem organizacji społecznej w�ród ludzi s� 

uzgodnione przepisy post�powania  (reguły społeczne). Teoria reguł społecznych 

interesuje si� tymi rodzajami zachowa�, w których istnieje mo�liwo�� wyboru, a 

wybór jednego z dwóch lub kilku mo�liwych kierunków działania zmusza do 

podejmowania decyzji. Dzi�ki istnieniu reguł mo�na zrozumie� intencje nadawcy, 

który zachowuje si� w sposób zgodny ze swymi przekonaniami i percepcj� 

sytuacji9. Oznacza to, �e reguły społeczne istniej� w tych sytuacjach, w których 

wyst�puj� wzajemne oczekiwania i �e wiedza o nich jest uzgodniona. Takimi 

sytuacjami s� spotkania negocjacyjne i mediacyjne. 

Typologia zachowa� komunikacyjnych w sytuacjach  konfliktowych G. Pike  i A. 

Sillars (w obszarze których znajduj� miejsce spotkania  mediacyjne) proponuje 

rozró�ni� trzy  szerokie kategorie mo�liwych zachowa� : akty unikania, akty 

odcinania si� i akty jednocz�ce10. I wła�nie zachowania jednocz�ce s� podstaw� 
                                                           

7 Maria J. Zaj�czkowska, op.cit., s.379. 

8 Z. N�cki, Komunikacja mi�dzyludzka .Wyd. Profesjnalnej Szkoły Biznesu 

,Kraków 1996, s.19 

9 Z. N�cki, ibidem., s. 45-46 

10 Z. N�cki , ibidem, s.89 
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komunikatów w negocjacjach i mediacjach, bo polegaj� na informowaniu  

( poprzez opisy, odsłanianie si�, kategoryzacje, pro�by o odsłoni�cie , u�ci�lenie 

pretensji, rzeczowe podj�cie problemu) i na wspieraniu ( poprzez wypowiedzi 

zawieraj�ce zrozumienie partnera, podkre�lanie wspólnoty, przyj�cie 

odpowiedzialno�ci). S� to sposoby post�powania najlepiej rokuj�ce dla 

osi�gni�cia zgody, poniewa� w sytuacji sporu, je�li nie ma doj�� do walki, bardzo 

potrzebna jest dobra wola i mo�liwo�� porozumiewania si�. Konieczne jest 

przywrócenie wzajemnej komunikacji, przej�cie od konfrontacji do skutecznego 

dialogu stron. Jest to mo�liwe przy zobaczeniu w przeciwniku nie wroga, a 

potencjalnego partnera do porozumienia i współpracy.  

Tymczasem na podstawie analizy literatury, danych empirycznych i obserwacji  

mo�na stwierdzi�, �e wi�kszo�� typowych komunikatów nauczycielskich, 

stosowanych przez nich w sytuacjach szkolnych mo�e by� �ródłem zadra�nie� w 

relacjach nauczyciel-ucze�. Cytowane ni�ej dla przykładu niewła�ciwe sposoby 

komunikowania si� przez poni�anie, krytykowanie, o�mieszanie stanowi� czynnik 

ryzykotwórczy agresji i konfliktów szkolnych:  

Czy mo�esz mi powiedzie�, co to znaczy?   /     Patrz na mnie, kiedy z tob� 

rozmawiam    / Twoje wykr�ty zachowaj dla siebie    /    Nie opowiadaj bzdur    /    

Zgłupiałe�?   /     I tak nic z tego nie b�dzie11. Jest to komunikacja z reguły 

jednostronna, przypominaj�ca autorytarny, oparty na władzy przekaz 

komunikatów w wojsku. W tego typu relacji Nadawca - Nauczyciel w zasadzie 

nie oczekuje od Odbiorcy - Ucznia informacji zwrotnej, co mo�e zaowocowa� u 

tego� powstaniem kumulowanych napi��, a w efekcie wywoła� w którym� 

momencie zachowania agresywne i jawny konflikt.  

Konflikty od zawsze towarzysz� du�ym społeczno�ciom ludzkim i 

mniejszym �rodowiskom, maj� miejsce tak�e w szkole. Kontakty w warunkach 

                                                           

11 Agresja i przemoc w szkołach polskich i niemieckich. Pod redakcj� Krystyny 

Ostrowskiej i Jana Tatarowicza . CMPP-P MEN, Warszawa 1998, s. 97. 
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szkolnych cz�sto miewaj� charakter konfliktowy, poniewa� szkoła, jak �adna inna 

instytucja, utrzymuje w swoich strukturach ró�norodn� grup� ludzi w ró�nym 

wieku, o ró�nej inteligencji i uzdolnieniach, poziomie wiedzy i do�wiadczeniu, 

dojrzało�ci społecznej i emocjonalnej. Konflikty wybuchaj� we wszystkich 

klasach, typach szkół, w pracy z ró�nymi uczniami, wyst�puj� we wszelkiego 

typu relacjach mi�dzyludzkich w szkole: pomi�dzy nauczycielem a uczniem, 

pomi�dzy nauczycielem a cał� klas�, pomi�dzy dwoma uczniami lub grupami 

uczniów czy wreszcie pomi�dzy nauczycielami, nauczycielem a rodzicem, 

nauczycielem a dyrektorem itp12).Okazuje si� jednak, �e nie tyle ilo�� i 

cz�stotliwo�� wyst�puj�cych konfliktów wpływa negatywnie na jako�� 

wzajemnych stosunków w szkole, co sposoby ich rozwi�zywania i liczba nie 

rozwi�zanych sporów13) W sytuacjach konfliktów najcz��ciej nauczyciele 

wycofuj� si� z nich, a głównych przyczyn tego stanu rzeczy upatruje si� w: 

• d��eniu nauczycieli i dyrekcji do utrzymania za wszelk� cen� spokoju i 

porz�dku, 

• braku czasu i ch�ci na wnikanie w szczegóły,  

• niech�ci do otwartej komunikacji z uczniami14. 

Problem zmniejszania rozmiarów konfliktów mi�dzy młodzie�� a dorosłymi czy 

rówie�nikami jest trudnym zagadnieniem społeczno-pedagogicznym. Jest 

zadaniem do rozwi�zania dla wychowawców, jest to zadanie tak�e dla teoretyków 

wychowania i badaczy rzeczywisto�ci pedagogicznej.  

Badania z akresu tej problematyki przeprowadzono pod kierunkiem  

                                                           

12 T. Gordon, Wychowanie bez pora�ek w szkole. Instytut Wydawniczy PAX, 

Warszawa 2002, s. 195. 

13J.  Waszkiewicz, Jak Polak z Polakiem. Szkice o kulturze negocjowania. PWN, 

Warszawa 1997, s. 91. 

14 H. Hamer, Klucz do efektywno�ci nauczania . Wydawnictwo VEDA, 

Warszawa 1994, s.54. 
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dr Marii J. Zaj�czkowskiej w ramach przyznanych grantów z KBN i z uczelni,  

we współpracy ze studentami, członkami Koła Naukowego „Negocjator” przy 

PWSZ w Legnicy. Projekt badawczy p.n. „Negocjacje jako forma komunikacji” 

był realizowany w latch 2003-2004 i obj�ł swym zasi�giem 89 nauczycieli z 

Legnicy oraz  okolicznych miejscowo�ci. Wywiadów udzielili nauczyciele z 

ró�nych poziomów szkół.15 

                                                           

15 Zaznaczy� trzeba: nauczyciele cz�sto odmawiali udzielania wywiadów 

twierdz�c, �e w swojej pracy nie spotykaj� si� z konfliktami lub �e po prostu one w 

szkole nie wyst�puj�. 
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a. Nauczyciel jako strona konfliktu 

  Z wypowiedzi nauczycieli wynika, �e b�d�c stron� konfliktu, w 

wi�kszo�ci okre�laj� swoje stanowisko jako ch�� wspólnego rozwi�zania 

problemu. Najcz��ciej stawiaj� na „dobr� komunikacj�” (23%); niech��  

 do porozumienia w sytuacji konfliktowej wykazuje ł�cznie 29% nauczycieli, w 

tym 15% przyjmuje sztywne stanowisko, post�puj�c według zasady: „nauczyciel 

ma zawsze racj�”, 3% otwarcie mówi, �e „wykorzystuje sił� i pozycj�, atakuje 

przeciwnika”, a 2% stara si� „przeczeka�” lub „rezygnuje z zaspokojenia swoich 

potrzeb”. 

b. Postawa nauczyciela w konflikcie, w którym stronami s� uczniowie 

Główne sposoby rozwi�zywania konfliktów przez nauczycieli nie 

b�d�cych stron�, dziel� ich niemal na połow�: 52% z nich deklaruje nastawienie 

„mediacyjne”, za� 48% „arbitralne” podej�cie do sporu.  Nauczyciele szkół 

podstawowych du�o cz��ciej sytuuj� si� w roli „mediatora” ( 80%), natomiast 

nauczyciele ze szkół zawodowych deklaruj� raczej arbitralne podej�cie do 

konfliktu (67%), podobnie jak z techników (73%)16. 

c.  Wiedza i umiej�tno�ci nauczycieli w zakresie komunikacji i technik 

rozwi�zywania konfliktów (negocjacji i mediacji) 

Z bada� wynika, �e najwi�ksza liczba nauczycieli szkoliła si� w zakresie 

komunikacji (34%), w rozwi�zywaniu konfliktów społecznych doskonaliło si� 

17%,  tematyk� negocjacji poznało 12% i zaledwie 8% - mediacji. Du�a cz��� 

nauczycieli (29%) nie szkoliła si� w ogóle w tej dziedzinie.  

                                                           

16 Z odpowiedzi na pytania zamkni�te i opisów w pytaniach otwartych wynika, �e 

cz��� nauczycieli nie zna istoty procesu mediacji i u�ywa tego terminu w stosunku 

do własnego post�powania nieadekwatnie. 
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d. Potrzeba doskonalenia si� nauczycieli 

Potrzeb� doskonalenia wyra�a wi�kszo�� nauczycieli; du�a ich cz��� 

stawia na doskonalenie umiej�tno�ci praktycznych (81%), niewielka cz��� 

deklaruje potrzeb� poszerzenia wiedzy teoretycznej (19%). Ogromn� wi�kszo�� 

zapotrzebowania stanowi� umiej�tno�ci komunikacyjne, sposoby rozwi�zywania 

konfliktów i negocjacje (ł�cznie 67%)17. 

Negocjacje i mediacje - po��dane umiej�tno�ci społeczne   

Tworzenie pozytywnych interakcji, nowych relacji mi�dzy nauczycielami 

a uczniami w instytucji edukacyjnej jest bardzo istotne, bo stanowi pocz�tek 

kształtowania si� stosunków społecznych18. )Pewn� propozycj�, która jest 

mo�liwa do zastosowania na gruncie szkoły w interakcjach nauczyciel-ucze�  

i ucze�-ucze�, przedstawia „Metoda bez pora�ek” (bez przemocy, bez u�ycia 

siły), która uczy młodych brania odpowiedzialno�ci za swoje własne konflikty i 

radzenia sobie z nimi własnym staraniem19. Mo�na przypuszcza�, �e wczesne 

zetkni�cie si� uczniów z konfliktem i podj�cie negocjacji lub mediacji na etapie 

szkolnym umo�liwi dzieciom w niedalekiej przyszło�ci wła�ciwie realizowa� si� 

w rolach społecznych i radzi� sobie z konfliktami w �yciu społecznym20. 

Nauczyciel wi�c, dzi�ki odpowiednim działaniom, mo�e rozbudzi� w sobie i 

uczniach wymienione cechy, które powinny ułatwi� powstanie wła�ciwych relacji 

                                                           

17 Z wypowiedzi nauczycieli wynika, �e potrafi� oni okre�li� swoje potrzeby i 

deficyty. Zaznaczy� nale�y, �e nauczyciele mieli swobod� wypowiadania si� na 

temat swoich potrzeb, gdy� było to pytanie otwarte nie sugeruj�ce �adnych 

wariantów odpowiedzi.    

18 J. Tarnowski, Pedagogika dialogu (w) Edukacja alternatywna. Dylematy teorii., 

red. B. 	liwerski. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1992., s. 82. 

19 T. Gordon, op. cit., s. 251. 

20 W. Ciczkowski Negocjacje –forma nowej  praktyki wychowawczej. „Nowa 

Szkoła” 1995 nr 4 
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w sytuacjach codziennych, a przede wszystkim trudnych, konfliktowych)21. 

Najwa�niejsz� cech� takiego sposobu rozwi�zywania konfliktów jest 

niestosowanie siły, gdy� wzajemne spory rozwi�zuje si� w ten sposób, �e �adna 

ze stron nie jest zwyci�zc� ani pokonanym. W efekcie tego obie strony 

zwyci��aj�, poniewa� rozwi�zanie konfliktu w równym stopniu zadowala 

partnerów interakcji, negocjatorów 22. Za� główn� umiej�tno�ci� negocjatora jest 

komunikacja pozytywna, czyli taka, w której decyduje si� on nakłoni� strony do 

porozumienia w ten sposób, aby zechciały nawi�za� one kontakt ze sob�, 

zrozumie� swoje intencje, odczucia , interpretacje spraw, motywacje i postawy23. 

Stwierdzono ju�, �e mediacja w szkole sprawdziła si� jako forma i metoda 

zapobiegania przemocy. Cel bezpo�redni, który mo�na dzi�ki niej osi�gn��, to 

wła�nie zdolno�� prowadzenia dialogu ( na płaszczy�nie zwi�zków i kontaktów24 

Cz�sto, niesłusznie, słowa „mediacje” i „negocjacje” u�ywane s� 

zamiennie. Mimo podobie�stw proceduralnych i stosowanych technik istotna jest 

ró�nica mi�dzy pertraktowaniem w sprawie własnej a uczestniczeniem w 

pertraktacjach jako neutralny po�rednik. Podstaw� skutecznego negocjowania jest 

dialog w relacji dwustronnej (np. nauczyciel-ucze�), a mediacja tworzy trzeci 

wymiar dwustronnego dialogu25. Mediacja przydatna jest wi�c w rozwi�zywaniu 

takich konfliktów, jak: poni�anie, wy�miewanie, przezywanie, bójki, drobne 

kradzie�e, niszczenie przedmiotów szkolnych lub nale��cych do kolegów, 

naruszanie nietykalno�ci cielesnej: uderzenie w twarz, kopanie, poszturchiwanie, 

                                                           

21 M. Folta Negocjowanie i mediacja w �yciu. Wyd. Folta,  Wrocław 2003, s. 172. 

22 H. Hamer , op. cit., s.221. 

23 M. M. Czarnawska , Przyjazne porozumiewanie si�. GWP, Gda�sk 2004, s.83. 

24 D. Hauk, Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzie�� . Jedno��, 

Kielce, 2004, s.78. 

25 H. Hamer, Rozwój umiej�tno�ci społecznych Jak skuteczniej dyskutowa� i 

współpracowa�. Przewodnik dla nauczycieli. Wyd.Veda, Warszawa 1999, s. 210. 



 

 

11 

11 

popychanie. Te agresywne zachowania s� charakterystyczne dla uczniów 

młodszych.  Mediatorami mog� by� uczniowie-wolontariusze, a najwa�niejsze 

jest to, �e konflikt rówie�niczy jest rozstrzygany w gronie rówie�ników, co 

pozwala dzieciom uczy� si� aktywnie i konstruktywnie rozwi�zywa� konflikty. 

Młodzie�, o ile pozna mediacje, odnosi si� do niej z entuzjazmem. Nale�y 

wykorzysta� te pozytywne ch�ci i uczy� dzieci rozwi�zywania sporów bez 

przemocy. Korzy�ci wychowawcze, jakie uzyskujemy w procesie mediacji, s� nie 

do przecenienia. Jest ona bezpiecznym i skutecznym sposobem rozwi�zywania 

konfliktów mi�dzy uczniami26.  

Dzi�ki wprowadzeniu negocjacji i mediacji do szkół uczniowie i nauczyciele 

mog� rozmawia� o przyczynach kłótni, o jej skutkach dla nich, o tym tak�e, jak 

powinna wygl�da� rekompensata oraz jak skłócone osoby mog� zachowywa� si� 

w przyszło�ci w tej sytuacji w inny sposób. Podczas gdy strach przed kar� nie 

powstrzyma agresywnego ucznia, bezpo�rednia konfrontacja z własnym czynem 

oraz pot�pienie go bez jednoczesnego odrzucenia i ganienia samej osoby 

prowadz� do prawdziwego zrozumienia własnych czynów i przej�cia za nie 

odpowiedzialno�ci27. Niezb�dne s� do takich działa� umiej�tno�ci poprawnego 

komunikowania si�, skłonno�ci do pomagania innym, znajomo�� sposobów 

rozwi�zywania konfliktów opartych na porozumieniu. Bardzo pomocne s� w tym 

twórcze sposoby ich rozwi�zywania, mi�dzy innymi mediacje szkolne.  

Jednak�e nowa rola nauczyciela – animatora  wci�� wywołuje wiele 

kontrowersji w gronie teoretyków i praktyków28. Bycie mediatorem w zasadzie 

stoi w sprzeczno�ci z ulubionym i popularnym sposobem rozstrzygania 

                                                           

26 B. Wajerowska-Oniszczuk, Mediacja w szkołach „Niebieska Linia” 2003 nr 

4/27 

27 D. Hauk, op. cit., s. 9. 

28 H. Rylke, Pokolenie zmian. Czego boj� si� doro�li? WSiP, Warszawa 1999, 

s.145 
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konfliktów przez nauczycieli, mianowicie arbitra�em (nawet �yczliwym) i mo�e 

spowodowa� spore trudno�ci we wprowadzaniu mediacji do rozstrzygania sporów 

przez uczniów. Nietrudno zgadn��, �e u nauczycieli preferuj�cych autokratyczny 

model relacji z uczniami propozycja przekształcenia arbitra�u w mediacje mo�e 

wzbudzi� uzasadniony niepokój dotycz�cy zachwiania mocnej dot�d pozycji 

s�dziego w konfliktach. Oznacza to wszak utrat� cz��ci władzy nad uczniami... 

Zgoda pedagogów na nauczenie si� nowych metod negocjacji i mediacji, 

wprowadzenia ich do praktyki szkolnej jest dobr� ofert� dla nauczycieli licz�cych 

na pozytywne zmiany w szkole, na współdziałanie uczniów, nauczycieli i 

rodziców. 

Zamiast zako�czenia 

Propozycja programu nauczania przedmiotu  

p.n.   TEORIA I PRAKTYKA NEGOCJACJI I MEDIACJI 

Ł�cznie 45 godzin, w tym 15 godzin wykładów i 30 godzin �wicze�  

Cel nauczania przedmiotu:  

Nale�y zapozna� studentów z koncepcjami i specyfik� konfliktów społecznych 

oraz typowymi sposobami ich rozwi�zywania. Przedstawi� podstawowe rodzaje 

negocjacji oraz strategie i techniki negocjacyjne, i mediacyjne na przykładach. 

Scharakteryzowa� negocjacje ukierunkowane na współdziałanie w oparciu o trzy 

podprocesy wzajemnie si� warunkuj�ce: skuteczn� komunikacj�, efektywn� 

edukacj� i odpowiedzialne u�ycie siły.29 Ukaza� mediacje jako metod� 

rozwi�zywania sporów przy udziale osoby neutralnej– mediatora. 

Scharakteryzowa� negocjacje i mediacje ukierunkowane na współdziałanie; 

przedstawi� na przykładach podstawowe strategie i techniki stosowane w 
                                                           

29 W. Lincoln, Podr�cznik negocjacji i mediacji . Conflict Resolution, Research 

and Resource Institute Tacoma, USA, Centrum Negocjacji i Rozwi�zywania 

konfliktów, Helsi�ska Fundacja Praw Człowieka, s. 7. 
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negocjacjach opartych na porozumieniu. Ukaza� mo�liwo�ci zastosowania wiedzy 

o negocjacjach i negocjacjach mediowanych w ró�nych sytuacjach �yciowych, 

zawodowych, prywatnych i szkolnych. Szczególnie w ostatnim przypadku wa�na 

wydaje si� nauka negocjacji i mediacji dla studentów kierunków społecznych, 

głównie pedagogiki.  

Na �wiczeniach studenci powinni wykorzysta� wiedz� teoretyczn� z wykładów i 

literatury przedmiotu oraz do�wiadcze� własnych do analizy wybranego 

przypadku negocjacyjnego. A tak�e nauczy� si� zasad i reguł oraz posi��� 

umiej�tno�ci negocjacji i mediacji, które winni ze zrozumieniem zastosowa� w 

trakcie symulacji przypadków negocjacyjnych. 

Zawarto�� tre�ciowa cało�ci oparta jest na czterech podstawowych modułach: 

• Konflikty społeczne i interpersonalne 

• Komunikacja interpersonalna i grupowa 

• Negocjacje oparte na współdziałaniu 

• Mediacje jako sprawiedliwo�� naprawcza. 

 

Zakres tematyczny wykładów 

1. Znaczenie negocjacji jako sposobu rozwi�zywania konfliktów w �yciu 

społecznym. Istota, rodzaje konfliktów społecznych i sposoby ich 

rozwi�zywania. Pseudo sposoby rozwi�zywania konfliktów i ich 

rozpoznawanie w �yciu społecznym. 

2. Zasady komunikacji interpersonalnej w aspekcie negocjacji. Pomosty 

komunikacyjne. Techniki aktywnego słuchania. Główne podprocesy 

negocjacji opartych na porozumieniu: skuteczna komunikacja interpersonalna, 

odpowiedzialne u�ycie siły, efektywna edukacja. 

3. Podstawowe poj�cia negocjacji: autorstwo, słuszno�� procesu, porozumienie 

proceduralne, wpływ oporu i trzeciej strony oraz naciski zewn�trzne. Analiza 

„mapy interesów” – preferowane rozwi�zanie, alternatywne rozwi�zania i 

ostateczna oferta. 
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4. Strategie, zasady i etapy procesu negocjacji opartych na porozumieniu. 

Charakterystyka najbardziej popularnych oraz stosowanych w negocjacjach 

partnerskich technik negocjacyjnych. 

5. Specyfika negocjacji mediowanych; po��dane i konieczne cechy mediatora. 

Uwarunkowania społeczne i prawne mediacji.  

6. Rodzaje mediacji. Etapy procesu mediacji, techniki pracy mediatora. 

7. Porozumienie proceduralne, trzy rodzaje satysfakcji i przyrzeczenie 

ko�cowe – warunki trwało�ci porozumienia. Dylematy etyczne, kodeks 

etyczny  negocjatora i mediatora. 

 

�wiczenia (30 godzin): 

Cele:  

Na zaj�ciach studenci powinni mie� mo�liwo�� praktycznego �wiczenia 

umiej�tno�ci negocjowania i mediowania w oparciu o podane przypadki, zgodnie 

z zało�eniami teorii. Studenci winni tak�e umie� zanalizowa� , zgodnie z poznan� 

wiedz�, przypadki konfliktowe i przedstawi� wła�ciwy przebieg ich rozwi�zania 

podczas ko�cowej symulacji, w oparciu o negocjacje i mediacje. 

Form i metody: 

Zaj�cia z zało�enia prowadzone s� metodami aktywizuj�cymi, maj� charakter 

warsztatowy i s� realizowane jako uzupełnienie praktyczne wykładów, przede 

wszystkim w oparciu o prac� w małych grupach. 

Tre��:  

1. Kontrakt.  

Pierwsze �wiczenia praktyczne: autoprezentacja, nawi�zywanie kontaktów, 

negocjacja w parach  

Test: jaki jeste� w konfliktach? 

Zad dom.- Zasady skutecznej  komunikacji  

2. Komunikacja w negocjacjach. 

Omówienie zasad komunikacji interpersonalnej i jej barier.  
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wiczenia w aktywnym słuchaniu. 
wiczenia indywidualne, w parach i w małej 

grupie. 

Skuteczna komunikacja – podsumowanie  

Zad. dom.- Zachowania w konfliktach  

3. Rozpoznawanie  konfliktów 

Dyskusja na temat konfliktów Pozytywna i negatywna funkcja konfliktów 

społecznych. Koło konfliktu  i sposoby radzenia sobie z konfliktami wg koncepcji 

Thomasa 


wiczenia w osi�ganiu consensusu - w oparciu o przypadki  

Analiza konfliktów na podstawie przypadków 

Zad. dom.-Przygotowanie do negocjacji: zasady, procedury  

4. Zasady i procedura negocjacji  

Uporz�dkowanie wiedzy o zasadach, strategiach, procedurach negocjacji 

Symulacja negocjacji opartych na współpracy. 

Negocjowanie własnych interesów: symulacja przypadku w parach, dochodzenie 

do consensusu w małej grupie w oparciu o przypadki, rozpoznawanie własnych 

preferencji i hierarchii warto�ci 

Zad. dom. - Przygotowanie do stołu negocjacyjnego, Konstruowanie mapy 

interesów w oparciu o scenariusz przypadku symulacyjnego  

5. Analiza przypadku  

Powtórka zasad negocjacyjnych., omówienie przygotowania  


wiczenie parami w czwórkach.  

Próba analizy interesów, potrzeb, emocji kwestii i propozycji 

Zad. domowe: Przygotowanie technik negocjacyjnych  

6. Symulacje stołu negocjacyjnego 

Przygotowania w zespołach stron i obserwatorów.  

Symulacja przypadku zgodnie z regułami negocjacyjnymi Wyst�puj� ochotnicy  

Zad. dom. Zasady mediacji, monolog mediatora  

7. Symulacje mediacji 
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Omówienie cech i procedury mediacji.  

Monolog mediatora: �wiczenia mowy wst�pnej  

Wygłoszenie monologu mediatora (na ochotnika) 

Symulacja mediacji w oparciu o przypadek w trzyosobowych zespołach. 

Zapowied� testu. 

8.   Test i zaliczenie 
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Streszczenie 

Zmiany polityczne zachodz�ce w �yciu Polaków wymagaj� od nich nowych 

umiej�tno�ci społecznych, w tym porozumiewania si� w sytuacjach konfliktowych i 

prowadzenia negocjacji. Szczególna odpowiedzialno�� w tym wypadku  spoczywa 

na nauczycielach i szkole, którzy, zgodnie z wytycznymi reformy edukacyjnej z 

roku 1999, powinni uczy� tych umiej�tno�ci uczniów. Najpierw jednak trzeba 

przygotowa� do tego zadania nauczycieli, którym potrzebne s� programy do 

szkolenia siebie i uczniów. 

 

 

English Summary 

The main change, provided by polish school system reform - performed since 

1999 - has been to exchange the dominative role of moral and ethic values onto 

real, valuable competences. One of the most significant competence, as defined by 

experts, has became an ability to communicate efficiently. Iinterpersonal 

communication goes really important as the only tool available for conflict 

resolution, and the best, modern communicational technics used in case of 

conflict are known as negotiation and mediation.  

However, to teach students, we need a competentive teachers first... 

 


