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Mediacja – szansa dla szkoły  

 

W swej książce – noszącej znamienny tytuł: Edukacja wzbogacająca życie (2006) –                      

M. Rosenberg opisuje kluczowe elementy edukacji, która przygotowuje dzieci do uczenia się 

przez całe życie, dobrego traktowania innych i samych siebie, które rozwija kreatywność, 

otwartość, śmiałość i zdolność empatii nie tylko dla bliskich, ale wszystkich ludzi. Autor 

wychodzi z założenia, że już małe dzieci potrzebują dużo więcej, niż podstawowych 

umiejętności w zakresie czytania, pisania i matematyki. Potrzebują nauczyć się 

samodzielnego myślenia, odnajdywania sensu  w tym, czego się uczą i doświadczenia, jak 

wspólnie pracować i żyć wśród ludzi. Jest to wizja przyszłości edukacji, w której proces 

edukacyjny zmierza do tego, by zaspokajać ludzkie potrzeby - aby uczynić świat 

piękniejszym dla siebie i dla innych. To edukacja wzbogacająca życie, w przeciwieństwie do 

dominującej dotychczas edukacji dominacji. Uczniowie uczą się cenić swoją autonomię                   

i współzależność. W takich szkołach można zaobserwować, że nauczyciele i uczniowie 

pracują razem jako partnerzy, wspólnie wyznaczają cele za pomocą obopólnych uzgodnień                 

i porozumienia. Nauczyciele i uczniowie mówią językiem procesu, skupiając się na uczuciach 

i potrzebach motywujących każdego. 

Jednym z pism promujących na polskim gruncie ideę mediacji i Porozumienia bez 

Przemocy jest kwartalnik ,,Psychologia w szkole”. Mediacje mogą stanowić szansę dla szkoły 

stając się nową metodą wychowawczą. Mogą odciążyć nauczyciela z roli sędziego, a uczniom 

dać szansę prawdziwego zrozumienia przyczyn konfliktu i sprawiedliwej rekompensaty. 

Najważniejsze jest, aby w szkołach ludzie nauczyli się języka życia i przestali używać języka 

dominacji. Byliśmy tak wychowywani, aby porozumiewać się w sposób, który wzmacnia 

agresję i przemoc. To język, który jednoznacznie ocenia to, co ludzie robią jako dobre bądź 

złe, używając słów do osądzania innych. Już od wczesnego dzieciństwa w porozumiewaniu 

się i dialogu z najmłodszymi warto wprowadzać zasady Porozumienia bez Przemocy. Sam 

Rosenberg nazywał to wychowaniem współczującym, a w relacjach szkolnych  - nauczaniem 

współczującym albo edukacją wzbogacającą życie. Chodzi o otwartą postawę wobec siebie          

i ludzi, umiejętność i gotowość spotykania z człowiekiem, bez względu na to, kim jest i ile ma 

lat, co robi i czy nam się podoba, to co robi. Dzieci używają mniej słów niż dorośli. 

Żuczkowska (2013, s. 48-52) zauważa, że najważniejsze w dialogu są sygnały – 

niekoniecznie muszą to być słowa – wskazujące na uczucia i potrzeby, czyli dążenia, które 



ujawniają się poprzez uczucia. Są to podstawowe pojęcia Języka Serca, który oparty jest na 

ekspresji uczuć i potrzeb i jest naturalnym sposobem porozumiewania się ludzi. Zdolność do 

rozpoznawania i wyrażania uczuć oraz zaspokajania potrzeb to warunek przetrwania każdego 

z nas od pierwszych chwil życia. Kiedy już od pierwszych chwil życia dziecko spotyka się            

z pozytywną reakcją na wysyłane przez siebie sygnały, rodzi się w nim zaufanie do otoczenia, 

ale także do siebie i do swojego ciała.  
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