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„Razem współdziałamy,  

na problemy sposób mamy” 
Rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem mediacji  szczególnie w sytuacji kryzysowej 

wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, 

wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa 
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W ZAKRESIE WSPIERANIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI  

W PROWADZENIU EDUKACJI ZDALNEJ 

(FAZA 2) 

 

 

zaplanowane w ramach realizacji projektu grantowego  

 

„Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych  

w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w 

prowadzeniu kształcenia na odległość”.  

 

Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia pandemii 

COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość 
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1. SKÓRKA POMARAŃCZY 

Krótka historia o dwóch bliźniaczkach, które za wszelką cenę chciały uniknąć konfliktu 

W małym domku na skraju miasta mieszkały siostry bliźniaczki. Kochały się bardzo i nie 

wyobrażały sobie życia bez siebie. Pewnego dnia obie w tej samej chwili weszły do kuchni, bo 

potrzebowały pomarańczy. Niestety, w domu była tylko jedna pomarańcza. Ponieważ nie 

lubiły się kłócić, postanowiły sprawiedliwie rozwiązać ten problem. Przekroiły pomarańcze 

na pół. Ucieszyły się bardzo, ze udało im się uniknąć kłótni. Z drugiej strony nie były do 

końca zadowolone, bo każda dostała tylko połowę tego, czego chciała. Jedna z sióstr wyszła 

przed dom, usiadła na ławeczce i zaczęła obierać pomarańczę. Kiedy zdjęła już całą skórkę, 

wyrzuciła ją i zjadła soczysty, słodki miąższ. Druga siostra została w kuchni. Ona również 

obrała skórkę z pomarańczy. Kiedy już to zrobiła, wyrzuciła miąższ, a skórkę pokroiła i z 

cukrem zaczęła kandyzować na patelni.Obie siostry za wszelką cenę chciały uniknąć 

konfliktu. Wybrały zgniły kompromis: żadna z nich do końca nie była usatysfakcjonowana 

tym, co dostała. Gdyby zapytały się o swoje interesy, swoje potrzeby, obie cieszyłyby się 

wszystkim, czego potrzebowały.   

Źródło:  

Sławomir Prusakowski, Obustronne straty, „Psychologia w Szkole”, 2-2007. 

 

Przeczytaj tę krótką historię, a następnie pisemnie odpowiedz na kilka pytań rozwojowych.  

1. Co czujesz po przeczytaniu historii? 

2. Kto zyskał, a kto stracił? 

3. Co zostało uzyskane, a co stracone? 

4. Jaka mądrość płynie dla Ciebie z tej historii? 

5. Co weźmiesz dla siebie? 

6. Co zrobisz już dzisiaj z pozyskaną wiedzą? 

7. Komu chcesz przesłać tę historię? 

8. Co mu to da?  

9. Co zyska dzięki tej wiedzy? 
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2. JAK SIĘ POROZUMIEĆ ZE SOBĄ? 

Proste ćwiczenie wyjaśniające, dlaczego trudno jest się czasem dogadać z innymi 

 

Pomyśl o trzech osobach, z którymi jest ci trudno się dogadać – może to być ktoś  

z rodziny, przyjaciel, kolega, znajomy. Poniżej zapisz ich imiona i cechę, jaka według ciebie 

charakteryzuje daną osobę. Przyjrzyj się atrybutom, jakie nadałeś tym osobom,  

i zastanów się, jakie ich zachowania i słowa kryją się za tymi cechami. Co konkretnie 

spostrzegasz? Skup się na faktach, doprecyzuj swoją wypowiedź i pamiętaj, żeby wyrazić się 

jasno i jak najprościej. 

 

Osoba 1 spostrzeżenie cecha osoby moja potrzeba 

 

 

   

Osoba 2 spostrzeżenie cecha osoby moja potrzeba 

 

 

   

Osoba 3 spostrzeżenie cecha osoby moja potrzeba 

 

 

   

 

uczeń 1 spostrzeżenie cecha ucznia moja potrzeba 

 

 

   

uczeń 2 spostrzeżenie cecha ucznia moja potrzeba 

 

 

   

uczeń 3 spostrzeżenie cecha ucznia moja potrzeba 

 

 

   

 

Źródło:  

„Coaching” 2013, nr 2 (17), s. 84. 
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3. JAK WYKRYĆ KONFLIKT? 

Test mierzący zachowania i postawy sprzyjające powstawaniu konfliktów 

Test mierzy ogólne zachowania i postawy sprzyjające powstawaniu konfliktów tzw. detektory 

konfliktu. Chodzi o takie zachowania i postawy uaktywniające się w trudnych sytuacjach, w 

których panuje niezgodność pomiędzy uczestnikami komunikacji, a ich dążenia nie dadzą się 

jednocześnie zrealizować lub pogodzić. Zachowania w konflikcie mogą być następujące: 

rywalizacja, współpraca, kompromis, unikanie, dostosowanie (na podstawie badań Blake’a i 

Muntona, 1964). Proponowany test ma charakter psychozabawy. Nie należy interpretować 

wyniku testu jako diagnozy psychologicznej. W tym celu trzeba skonsultować się ze 

specjalistą posiadającym stosowne uprawnienia do wykonywania badań i diagnoz 

autoryzowanymi narzędziami psychologicznymi. Zapraszamy do testu i sprawdzenia, które 
zachowania i postawy sprzyjają powstawaniu konfliktów. 

Konflikty, kłótnie i pojawienie się problemów wywołuje: 

1. Złośliwy komentarz dotyczący mojej osoby, np. wyglądu, moich rzeczy  

2. Złośliwy komentarz dotyczący tego, co robię, jak się zachowuję, jak pracuję 

3. Wytykanie błędów, mówienie, że robię coś źle, że to nie tak trzeba zrobić, a inaczej 

4. Prowokowanie mnie do zrobienia czegoś, na co nie mam ochoty lub nie lubię tego 

5. Zniecierpliwienie, pospieszanie mnie, poganianie, jak akurat robię cos ważnego 

6. Zwracanie się do mnie bezosobowo, chłodno, oficjalnie, bez uczuć i emocji 

7. Drażliwość, rozdrażnienie, nerwowość, nieprzyjemna atmosfera, zniechęcenie  

8. Brak tolerancji nawet na drobne błędy, upominanie, poprawianie, ulepszanie 

9. Mówienie jak bardzo się różnimy, jak jesteśmy inni, że nie mamy nic wspólnego 

10. Lekceważenie, nie branie mnie pod uwagę, pomijanie mnie, traktowanie jak powietrze 

11. Odrzucanie moich propozycji, pomysłów, rozwiązań, nieakceptowanie mnie 

12. Zarzucanie mi złej woli, nieczystych intencji, złośliwości, ukrytych zamiarów 

13. Brak zaufania, podejrzliwość, oskarżanie o kłamstwa, oszustwo, nie mówienie prawdy 
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4. CZEGO UNIKAĆ W TRAKCIE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTU? 

Błędy popełniane podczas rozwiązywania konfliktu z wykorzystaniem mediacji 

 

Podczas rozwiązywania konfliktu z wykorzystaniem mediacji trzeba unikać: 

 prowadzenia śledztwa, dochodzenia, przepytywania  

 wyjaśniania, kto zaczął konflikt, drążenia dziury w całym 

 zajmowania stanowiska za wybraną osobą, opowiadania się za kimś 

 zniecierpliwienia, krzyku, zdenerwowania 

 krytykowania, osądzania, oceniania,  

 obiecywania, pocieszania, nagradzania 

 robienia wykładów, jak powinno być 

 szukania winy, szukania winnych, wzbudzania poczucia winy 

 płakania, litowania się, użalania, biadolenia  

 wymuszania czegoś, zastraszania, grożenia, szantażowania,  

 odwracania uwagi od problemu, rozmawiania o czymś innym 

 podawania gotowego rozwiązania, np. przepraszamy się i po sprawie 

 moralizowania, prawienia kazań, pouczania 
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5. JAK ZADAWAĆ DOBRE PYTANIA? 

Pytania przydatne podczas rozwiązywania konfliktu z wykorzystaniem mediacji 

 

Wykorzystanie w trudnych sytuacjach oraz w procesie mediacji dobrych pytań zwiększa jej 

efektywność. Dobre pytania mają wpływ na  jakość komunikacji. Zastanów się i powiedz w 

kilku zdaniach, jak rozumiesz następujące stwierdzenie: „Zadając pytania, warto pamiętać o 

kilku zasadach. Przede wszystkim ważne jest nie tylko to, o co się pyta, ale także, jak to się robi”. 

 

1. ROZPOCZĘCIE LUB OTWARCIE MEDIACJI:  

„Czy wyrażacie zgodę na udział w mediacji?”; „Czy zgadzacie się na przestrzeganie reguł 

zachowania podczas mediacji?”; „Jakie zasady chcecie uwzględnić podczas spotkania?”; „W jaki 

sposób się do Ciebie zwracać?”; „Czy wszystko, co zostało powiedziane jest zrozumiałe?”. 

 

2. ROZMOWA (DIALOG) STRON:  

„Kto z Was chciałby zacząć jako pierwszy?”; „Z czym do nas przychodzisz?”; „Co chcesz 

osiągnąć dzięki mediacji?”; „Jak doszło do sporu między Wami?”;; „Dlaczego tak uważasz?”; 

Jakie obawy masz w związku z zaistniałą sytuacją?; „Co jeszcze chcesz powiedzieć?”. 

 

3. OKREŚLENIE KWESTII DO ROZWIĄZANIA:  

„Na czym polega problem?”; „Czego chcesz?”; „Co jest dla Ciebie ważne?”; „Co chcesz zrobić 

z tym problemem?”; „Jak widzisz możliwość rozwiązania tego sporu?”; „Jakie kroki możesz 

podjąć, aby…”. 

 

4. GENEROWANIE PROPOZYCJI ROZWIĄZANIA SPORU:  

„Jakie rozwiązania proponujesz?”; „Jakie widzisz inne sposoby na rozwiązanie tego problemu?”.  

 

5. OCENA MOŻLIWOŚCI ROZWIĄZANIA SPORU:  

„Co o tym sądzisz?”; „Co musiałoby się stać, aby zaakceptować to rozwiązanie?”. 

 

6. ZAWARCIE UGODY:  

„Co się stanie po podpisaniu ugody?”; „Co zrobisz, jeśli nie dojdzie do porozumienia?”; „Jak 

będziecie się czuli po podpisaniu ugody?”; „Czy uznajemy, że porozumienie zostało 

osiągnięte?”.  

 


