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1. 

Modele komunikacji z rodzicami uczniów z ASD (w tym z ZA) w sytuacji sporu/ konfliktu,  

w tym: 

a/ istota konstruowania komunikatów werbalnych i niewerbalnych w komunikacji dążącej do 

rozwiązania problemu 

b/ negocjacje i komunikacja perswazyjna jako modele ustalania reguł współpracy na rzecz 

rozwoju ucznia 
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Część 1. Modele komunikacji z rodzicami uczniów z ASD (w tym  
z ZA) w sytuacji sporu/ konfliktu 

Na początek syntetyczne repetytorium….. 

 

Komunikacja 

•  jest stałym składnikiem efektywnej strategii pracy z każdym uczniem/ rodzicem 

•  transmituje wynik społecznego spostrzegania 

• „skuteczna” wyraża zgodność treści nadanej z odebraną 

•  zdarza się, że  komunikat zawiera „wynik” zniekształcenia poznawczego co pozornie zapewnia 

skuteczność komunikacji- treść nadana nie jest zgodna z intencją działania komunikacyjnego 

nadawcy 

 

Warto przypomnieć, że sposób prowadzenia rozmowy jako aktu komunikacji jest 

„nafaszerowany” nastawieniami do rozmówcy, które wynikają ze społecznego spostrzegania  

i zawartych w nim błędów (błędy atrybucji, stereotypizacja, itp.). Stąd istotna roli identyfikowania  

w komunikacji intencji. Patrząc na- doskonale Państwu znany- schemat komunikacji dziś chcę 

szczególną uwagą otoczyć zawartą w kodzie intencję nadawcy oraz interpretację tego kodu po 

stronie odbiorcy.  

NADAWCA- intencja- kodowanie 

przekazywanie 

odkodowanie- interpretacja-ODBIORCA 
 

 

Choć wszystko wydaje się jasne, to analiza przebiegu większości „trudnych rozmów” w szkole 

wskazuje na dwie sytuacje: 

1/ nadal mamy problem z kodowaniem w słowach i zachowaniach intencji, szczególnie wtedy, 

gdy nie chcemy tej prawdziwej wyjawić 

2/ niezgodność pomiędzy intencją i interpretacją komunikatów sama w sobie jest „sporo-  

i konfliktogenna” 

co interakcji nie ułatwia i co więcej negatywnie oddziałuje na współpracę nauczyciel-rodzice. 

Zobaczmy co dzieje się w schemacie komunikacji. 

 

Jeśli nie dostrzegamy powodów do ukrycia naszych intencji i decydujemy się na ich wyjawianie, 

dobór słów w czasie rozmowy z rodzicami jest prosty a naszą dbałość o jakość rozmowy nakierujemy 

jedynie na to, by dobrać zasób słownikowy do poziomu rozumienia go przez rodzica (unikamy pojęć 

fachowych, dobieramy ogólnie znane czasowniki, przymiotniki, itp.).  

W takiej sytuacji rodzic nie ma problemu z odkodowaniem intencji, treść komunikatu jest dla 

niego w pełni czytelna, np.: 

 

„Oczekuję od Państwa byście razem ze mną nie dawali zgody na wulgaryzmy, których używa 

Maciek w rozmowach z kolegami.” 
 

Jeśli jednak chcielibyśmy „ustawić do pionu” rodziców Maćka (taka jest właśnie nasza intencja) 

zrobimy  wszystko, by w rozmowie jej nie wyjawić. Skupimy się na własnym kamuflowaniu intencji, 

będziemy kombinować jak dobrać słowa, by nie wyszła ona na jaw. 

Komunikat „kręcący się wokół intencji” będzie dla rodzica trudny do odkodowania lub też 

odkodowana intencje będzie totalnie niezgodna z realną. Przykład: 
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„Rozsądni rodzice dbają zawsze o swoje dzieci i nie pozwalają im zachowywać się niezgodnie ze 

społecznymi normami.” 
 

Istota konstruowania komunikatów werbalnych i niewerbalnych w komunikacji 
dążącej do rozwiązania problemu 

 

Prześledźmy sytuacje, w których wobec naszych intencji dokonujemy wyboru- wyjawić/ nie 

wyjawić. Sytuacja 1. 

 

N: Chcę Panią poinformować, że Maciej, Pani syn otrzymał za swoje osiągnięcia 

matematyczne stypendium Ministra.  
 

Treść intencji: pochwalić, podzielić się radością 

Kodowanie: prosty dobór słów, rozumianych jednoznacznie, mimika podkreślająca  radość  

Odkodowanie: jednoznacznie rozumiane pojęcia, radość  wyrażona mimiką twarzy 

Treść interpretacji: chwalą moje dziecko i mnie 

R: Bardzo miło mi to słyszeć!  
 

Zwróćmy uwagę: 

jeśli intencja wiąże się z pochwałą ucznia/ rodziców/ sytuacji (nie odczuwamy znamion sytuacji 

trudnej, „zamiar” nie doprowadza do zażenowania) w ogóle nie rozstrzygamy o wyjawianiu intencji. 

Możemy nie darzyć szczególną sympatią Maćka i jego rodziców (….i nie udawajmy, że 

wszystkich uczniów lubimy jednakowo….), jednak możliwość pochwalenia ucznia daje nam 

satysfakcję, co sprawia, że „z automatu” wyjawiamy w komunikacie intencje.  

W takiej sytuacji rodzic słyszy co mówimy, prawidłowo odkodowuje intencje, rozumie treść… 

czyli „szafa gra”.  

 

A co jeśli powodów do pochwał nie mamy, co więcej- mamy do zakomunikowania jakiś 

problem?  

Jeśli spodziewamy się, że nasza prawdziwa intencja będzie kłopotliwa dla rodziców (chcemy 

zwrócić uwagę na ich zaniedbania, ponarzekać na brak współpracy, wytknąć błędy wychowawcze. 

itp., ale boimy się ich reakcji, co czasem próbujemy nazwać „taktem” i „kulturą osobistą”) 

zaczynamy w celu utajenia intencji uogólniać komunikat.  

 

Sytuacja 2.  

 

N: Chcę Panią poinformować, że  mamy nieustanne problemy wychowawcze z Marcinem. 

Treść intencji:  sygnalizuję, że potrzebuję pomocy rodziców/ przymierza z rodzicami,  ale nie 

chcę tego wyjawić   

Kodowanie: prosty dobór słów, ale rozumianych niejednoznacznie, mimika niespójna  

Odkodowanie: niejednoznacznie rozumiane pojęcia, mimika wskazuje, że coś jest na rzeczy….. 

Treść interpretacji:  oni sądzą, że moje dziecko jest złe a ja nie umiem go wychowywać 
 

Skutkiem odkodowania po stronie rodziców komunikatu mogą być dwie postawy: 

- rodzic pozytywnie nastawiony do nauczyciela/ szkoły podejrzewa, że chodzi o coś więcej, niż 

słyszy, ale przyznaje śmiało, że nie rozumie o co chodzi, czym sygnalizuje potrzebę dalszych 

wyjaśnień 

R (1): Nie rozumiem Pani, nie wiem o jakie problemy Pani chodzi …….  
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- rodzic niekoniecznie przychylnie nastwiony do szkoły/ nauczyciela (także z powodów po jego 

stronie) czuje się zaatakowany i komunikuje własny opór (przez kontratak). 

R (2): Ja nie mam problemów z nim w domu, więc co się dzieje u was  

w szkole? 
Jak zatem „manipulować” intencją i jej kodowaniem, by przynajmniej nie zaostrzyć oporu 

rodziców? 

Skupmy się na informacji o obiektywnych faktach, intencja zostanie ujawniona, choć treść 

komunikatu dotyczy niemiłych zdarzeń. 

 

N: Informuję Panią, że Maciek dotkliwie pobił wczoraj po lekcjach w szatni szkolnej swojego 

kolegę…, co zostało nagrane na monitoringu i za co zostanie ukarany naganą dyrektora. …. 
 

Treść intencji: informacja  o zachowaniu i zastosowanej procedurze 

Kodowanie: prosty dobór słów, rozumianych jednoznacznie, mimika spójna  

Odkodowanie: jednoznacznie rozumiane pojęcia i komunikaty niewerbalne 

Treść interpretacji: moje dziecko nabroiło 
 

Treść komunikatu precyzyjna, wyczerpująca. Skupienie na faktach nie zostawia rodzicowi 

ogromnej przestrzeni do zakłóceń w interpretacji co oznacza, że bez względu na wcześniejsze 

nastawienia i poziom oporu wobec sprawy musi owe fakty przyjąć do wiadomości. Rodzic powie: 

R (1): Przykro mi o tym słyszeć…..   
Jeśli Rodzic należy do grona mniej przychylnych szkole/nauczycielowi oczywiście będzie 

próbował odwrócić uwagę od zdarzeń, szukać „współwinnych” 

R (2): A sprawdziliście dlaczego go pobił? Przecież tamten……. 
jednak konsekwentne przyjęcie przez nas strategii prostej intencji-przykrej informacji pozwoli 

odpowiedzieć: 

„Sprawdziliśmy. Prowadzimy podobne rozmowy z rodzicami innych uczniów, jednak w naszej 

rozmowie skupiamy się na zachowaniu Maćka” 
 

Powyższe przykłady ujawniają, że o ile sprawy związane z pochwałą i informacją są 

niedokuczliwe emocjonalnie, o tyle kwestia skarg, zażaleń, czy formułowania konstruktywnych 

wniosków z niepokojących wydarzeń wyzwala napięte, zwykle przykre emocje. 

Istotne znaczenie dla komunikacji ma także typ rozmówcy, rozumiany jako względnie stała 

tendencja do uaktywniania nastawień do sprawy. 

Wśród typów rodziców, z którym współpracujemy możemy umownie wyróżnić: 

1/ rodziców otwartych na wszelkie oferty szkoły/ nauczyciela, dostrzegający dla siebie i dziecka 

szanse we współpracy domu i szkoły, ufni (choć nie bezkrytyczni), uogólniając- pozytywnie 

nastawieni 
2/ rodziców ambiwalentnych (obojętnych), którzy wydają się nie być zainteresowani ani 

karierą dziecka, ani ofertą szkoły, którzy czasem „coś skomentują”, czasem „coś przegapią”, ale 

ogólnie uznają nauczyciela i szkołę jako zobowiązanych do pomagania im w wychowaniu dziecka 

3/ rodziców „na oporze”, którzy w zasadzie zawsze mają coś szkole „do zarzucenia”, zwykle 

„muszą bronić swoje dzieci przed złem, jakie je w szkole spotyka”, i oczywiście nigdy nie są niczemu 

„winni”.  

Zdarza się, że typ poruszonej w komunikacji sprawy rodzi w uprzednio ufnym rodzicu „lwa”,  

a „agresywnego rodzica usadza na podłodze”. 

Zapamiętajmy zatem, że dobór właściwej strategii komunikacyjnej  

1/ będzie wypadkową typu sprawy i typu rozmówców (po naszej stronie możemy opisać podobne 

charakterystyki) 2/ wymaga fazy przygotowania się do rozmowy (trening intrapsychiczny, ramowy 
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scenariusz, przewidywanie konsekwencji- zasada „krok przed rodzicem”) 3/ konieczne jest skupienie 

na celu, jakim musi być motywowanie do zmiany 
 

Negocjacje i komunikacja perswazyjna jako modele ustalania reguł współpracy na 
rzecz rozwoju ucznia 

 

Wśród modeli rozmów (traktowanych także jako strategie komunikacji we współpracy) 

wyróżniamy: 

1/ dialog (nie omawiam szeroko, ponieważ jest on opisany w wielu pozycjach książkowych  

i materiałach dla nauczycieli) 

2/ negocjacje, które choć ogólnie znane rzadko są świadomie w szkole stosowane 

3/ komunikację perswazyjną, która „schodzi” do szkół z poziomu biznesu i reklamy i … dobrze 

rokuje jako strategia komunikacji dopasowana do potrzeb rodzica „na oporze”.  

 

Syntetycznie przejrzyjmy cele i warunki zastosowania ww. modeli. 

Dialog: potwierdzenie wspólnoty celu, troska, otwartość, intencja= interpretacja, wspólne 

nastawienia na zmianę N i R, na rozwiązania, „partnerska” aranżacja przestrzeni do rozmowy, pewny, 

ale przyjazny ton głosu 

Tylko wtedy, gdy: emocje są ustabilizowane, nikt na nikogo nie napada, pozwalamy rozmówcy 

wypowiadać własne opinie, omawiana sprawa ma rangę pochwały, szukania sposobów na 

polepszenie, itp…. 

 

Negocjacje: na początku brak wspólnoty celu, ale gotowość do wzajemnych ustępstw  

w rozstrzyganiu, intencja=interpretacja, skutek= warunkowe ale wspólne nastawienia na zmianę N i R,  

„partnerska” aranżacja przestrzeni do rozmowy, pewny i stanowczy ton głosu 

Tylko wtedy, gdy: emocje są ustabilizowane, nikt na nikogo nie napada, omawiana sprawa 

generuje odmienne zdania/opinie, znajduje się na granicy konfliktu, ale wymaga  (obie strony są 

w tym zgodne) zawarcia konsensusu dla dobra rozwoju ucznia.  
 

Perswazja: zawsze wtedy, gdy  

- rodzic przyjmuje postawę roszczeniową, godzącą w dobrze pojęty interes dziecka 

- celem rozmowy (komunikacji, współpracy) jest zmiana postawy rodzica,  

a wraz z nią zmiana zachowania dziecka.  

 

Poszerzmy wiedzę o negocjacjach. 
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Negocjowanie wymaga treningu, o warunkach skutecznych negocjacji  w szkole  nie napisano 

jeszcze znaczącej pozycji, więc… eksperymentujemy.  

Uwaga: Nie negocjujemy  z rodzicami postanowień Statutu/ Regulaminu, wpływu na 

zachowania „obcych” dzieci. 

 

Etapy przygotowania się do rozmowy z trybie negocjacji 
 

 

 

Zwróć uwagę: zachowanie Maćka 1/ ma konkretny charakter (nie jest ogólnie „złym 

zachowaniem”), 2/ dotyczy konkretnego ucznia i 3/ powoduje konkretne konsekwencje, zatem 

dokładnie wiesz jaką zmianę negocjujesz. 

Wyrażasz jasno do czego dążysz (znasz cel, masz plan, bez wahania informujesz o nim 

rodziców). 

Jeśli nazwiesz swoje obawy i przewidujesz obawy rodziców, to świadomie z nimi „powalczysz”. 

Przygotowując listę pozytywnych atrybutów ucznia/ rodziców masz pod ręką narzędzia 

„zaczarowania lub udobruchania” rodziców.  

 

Teraz decydujesz jaki kanał komunikacji wybierzesz do zaproszenia rodziców do rozmowy. 

 
 

Wybieramy ten kanał, w którym sami się czujemy komfortowo, bowiem każdy ma swoje 

wady i zalety. Przykłady dalej. 
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Zwróćmy uwagę, że: 

- zapraszam rodziców (nie „chcę” zaprosić)- kultura zachowana, ton dyrektywny 

- syntetycznie podaję powód i cel zaproszenia, ale konkretyzuję go (jedna zasada..) 

- nie daję się zachęcić do wyjaśniania, ale uspokajam emocje (nie dzieje się nic strasznego…) 

- wracam do celu rozmowy telefonicznej- termin, godzina. 

 

 
Decydując się na pisemne zaproszenie musimy wybrać sposób zwyczajowy (dzienniczek 

ucznia?), ale mając także na uwadze typ sprawy i typ rodziców. 

Jeśli mamy do czynienia z rodzicami „na oporze” to np. „otwarty” wpis w tradycyjnym 

dzienniczku ucznia może wywołać ich sprzeciw („bo dziecko widziało i się mocno przejęło, a nie wie 

o co chodzi”….). Wtedy lepiej skorzystać z elektronicznej korespondencji lub tradycyjnego listu, 

zaklejonego w kopercie.  

Zwróćmy uwagę na nagłówek korespondencji: 

„Dzień dobry”- uniwersalne, ambiwalentne;  

„Szanowni Państwo”- włącza dystans;  

„Drodzy Państwo” wyraża lekką poufałość w relacjach. 

 

Co wybierasz? Zależy od wypracowanej dotychczas jakości współpracy i celu spotkania/ rozmowy.  

Zaproszenie dokonane, teraz mamy czas na przygotowanie się do negocjacji. 

 

Przypomnij sobie swoje obawy i potencjalne obawy rodziców. 

 

Opór rodziców w przyjęciu do wiadomości, że ich syn postępuje niewłaściwie 
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Przewiedzieliśmy w zasadzie wszystko, co może się wydarzyć. 

Przystępujemy do rozmowy. 

 

Etapy prowadzenia rozmowy z trybie negocjacji 
 

Negocjacje na start.  

Ponieważ mamy pod ręką atrybuty dziecka i rodziców (zebraliście je wcześniej) teraz pora, by 

nimi „szczodrze sypnąć”. 

Dwa warunki, by to zadziało: 

1/ atrybuty są prawdziwe 

2/ faktycznie stanowią źródło naszego „podziwu”. 

Ponieważ w komunikacji działa efekt pierwszego wrażenia torujesz sobie drogą do pozytywnej 

długofalowej współpracy.   

… zaczynasz od kilu słów podziękowania za przybycie, doceń że dostrzegasz w tej reakcji 

potwierdzenie, że rodzicom zależy na rozwoju dziecka. 

 

Teraz 1/ pochwal dziecko:  

Maciek perfekcyjnie wykonuje zadania z matematyki, widać nieprzeciętny talent, który warto 

rozwijać w szkole i domu.  

 

2/ Zastosuj efekt kontrastu  

Szkoda, by jego niepożądane zachowanie przysłoniło mocne strony, dlatego prosiłam  

o rozmowę i teraz proszę o pomoc.  
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3/ Nazwij problem   

Maciek od dawna i coraz częściej obraźliwie przezywa kolegę z klasy.  

Takie zachowanie jest niedopuszczalne, obniży ocenę zachowania Maćka.   
 

Podawaj fakty - nie uogólniaj, nie oceniaj, nie wracaj do zamierzchłej przeszłości, koncentruj się 

na aktualnie rozpatrywanej sprawie. Im konkretniej mówisz i stanowczo dyskredytujesz niepożądane 

zachowania, tym mniej przestrzeni negocjacyjnej zostawiasz rodzicom.  

 

4/ Sformułuj cel spotkania i swoje nastawienie  

Chcę by Maciek szybko zmienił zachowanie, zakładam że tego samego oczekują od niego 

Państwo, zatem czas się dziś naradzić nad regułami i konsekwencjami ich łamania.  
 

4/ zaproponuj rozwiązanie  

Przygotowałam wstępny kontrakt dla nas wszystkich. Celem jego zastosowania jest zmiana 

zachowania Maćka. To efektywne narzędzie.  

Zanim zaproponujemy go synowi, chcę dziś omówić i ewentualnie przenegocjować  z Panią 

jego warunki. Oto one……. 
 

Pamiętaj, że musisz mieć „co” negocjować, zatem zaproponuj rozwiązanie (np. kontrakt 

wychowawczy, Kartę naprawy sytuacji X..). 

Ty decydujesz jakie narzędzie wybierasz, to nie podlega negocjacjom.  

Negocjacjom podlegają warunki kontraktu/ naprawy, itp.  

 

Jeśli KONTRAKT- dwie wersje 
1/  jeśli napotkaliśmy wysoki opór: zaczynamy od wygórowanych warunków,  idziemy trybem 

„twardych” negocjacji (długi czas, bezwzględny zakaz, wysokie wymagania wobec rodziców, surowe 

konsekwencje) 

2/ przy przeciętnym oporze: „uśrednione” warunki 

 

Ku przypomnieniu: KONTRAKT 

• min. trzy „strony”,  

1/  uczeń 

2/ nauczyciel 

3/ rodzic 

• zadania każdej ze stron korespondują ze sobą, np.: 

1/ Maciej podchodzi do nauczyciela, gdy nie rozumie zachowania kolegów i zaczyna się złościć 

(zakładamy także, że nauczyciel wspiera Maćka obserwacją i podpowiedzią takiego zachowania) 

2/ Nauczyciel krótko wyjaśnia Maćkowi co znaczy złoszcząca go sytuacja, wskazuje miejsce,  

w którym Maciej może się uspokoić 

3/ rodzice w domu zachęcają Maćka do relacji z przebiegu dnia, omawiają ponownie znaczenie 

sytuacji 

• nie stawiamy uczniowi zadań niemożliwych do wykonania ze względu na istotę 

zaburzenia), np.: 

Maciej przestaje się złościć, gdy koledzy go zaczepiają 

Maciej nie bije i nie gryzie kolegów (choć owo wymaganie jest słuszne i do takiego zachowania 

dążymy przez kontrakt, to bez „profilaktycznego” wsparcia ze strony nauczyciela niemożliwe do 

zrealizowania przez sfrustrowane dziecko z ASD i ZA) 

 

Znają Państwo zapewne zasady budowania kontraktów, więc tu kończę 😊 
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Komunikacja perswazyjna  
 

Jest dość skutecznie stosowana wszędzie tam, gdzie chodzi o zmianę postawy wobec 

określonego problemu. Nie jest modelem ukrywania „przewinień” po stronie nauczycieli. 

Wymaga rzetelnego przygotowania zarówno w obszarze wiedzy (np. typy argumentów), jak  

i w wymiarze emocjonalnym (ponieważ opiera się także na manipulowaniu emocjami).  

Nadawca w perswazji powinien charakteryzować się „atrakcyjnością” dla odbiorcy, polegającą 

przede wszystkim na dynamice wypowiedzi, ale także na umiejętności wywołania podziwu dla jego 

znawstwa „meritum sprawy”.  Łatwo się zatem domyślić, że nie każdy po perswazję sięgać 

powinien….. 

Jeśli jednak chce….. 

Przyjrzyjmy się fazom komunikacji perswazyjnej, zanim będziemy podejmować decyzji  

o odrzuceniu lub trenowaniu tej strategii.  

 

 
 

Więź komunikacyjna nie musi korelować się z więzią emocjonalną i/lub społeczną, choć super, 

gdyby tak było.  

W komunikacji perswazyjnej oznacza: 

- najpierw kreowanie dyspozycji (gotowości) interlokutora do odbioru komunikatów przez 

odpowiednie sformułowanie tematu rozmowy i wskazanie korzyści (strat) z jej podjęcia (lub 

niepodjęcia)  

- potem następuje emocjonalne „urobienie” odbiorcy, którego celem jest wytworzenie przewagi po 

naszej stronie 

- na koniec tej fazy „objawiamy się” jako ktoś wyjątkowo mądry i etyczny.  
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Drugą fazą komunikacji perswazyjnej jest argumentacja/ kontrargumentacja 

- jednostronna jeśli decydujemy się na pokazanie rodzicowi samych zysków (ze zmiany postawy- 

jego lub jego dziecka) 

- dwustronna jeśli chcemy zamienne ukazywać dychotomiczne zyski i straty.  

Ważną częścią tej fazy jest kontrargumentacja, bowiem spodziewać się można (jak w każdym 

akcie komunikacji) „obrony swoich racji” przez rodzica.  

 

KOMUNIKAT PERSWAZYJNY MUSI BYĆ: 

SPOSTRZEŻONY – musi pokonać wszelkie szumy informacyjne 

ZROZUMIANY – prostota formy powoduje, że przekaz dociera na ogół łatwiej  

ODBIORCA MUSI MU ULEC – jest to akceptacja argumentacji, 

ZMIANA POSTAWY MUSI SIĘ UTRZYMAĆ – akceptacja nie może być chwilowa, 

ZMIANA POSTAWY MUSI BYĆ ZAUWAŻALNA W ZACHOWANIU – jest to ostateczne 

potwierdzenie zmiany postawy 

 

Jak sprawić, by warunki perswazji zostały spełnione?  

Odnieśmy się do konkretnego przykładu 

 

Wpada do szkoły tato Karolka….  Wychowawczyni prosiła o wizytę. 

Tato uważa tę wizytę za zbędną, przecież On dokładnie wie,  że Karolek – o ile coś w ogóle 

zrobił- uczynił to z nudów, bo jest nieprzeciętnie zdolny. 

 

1. KREOWANIE DYSPOZYCJI DO ODBIORU PERSWAZJI 

- temat rozmowy ważny dla rodzica 

- Mam do Pana kilka spraw, ale najważniejsze jest omówienie wspierania talentów Karola  

i podjęcie wspólnych działań na rzecz zmiany  jego zachowania. 

- wskazujemy korzyści/ straty 

- Gdy zmienimy zachowanie Karola będziemy mieli w szkole więcej czasu na wspieranie jego 

uzdolnień. Jeśli nie pomożemy mu zmienić zachowania nadal będziemy tracić czas i nie 

będziemy  w stanie organizować mu ciekawych zadań.  

- Pomożecie nam Państwo? 

 

Tato Karolka raczej nie zadeklaruje pomocy w tej rozmowie. Pewnie –jak zwykle- skupi się 

na odganianiu myśli o tym, że Karol- ten „złoty chłopiec”- może cokolwiek czynić w szkole 

źle…… będzie odwracał naszą uwagę od zobowiązań, zainicjuje dyskusję, itp.. 

 

2.   PRZYGOTOWANIE EMOCJONALNE 

- wytworzenie dominacji przez doprowadzenie rozmówcy do radości lub wściekłości (silne 

emocje obniżają poziom krytycyzmu) 

- Drogi Panie, powiem krótko- pańska postawa przeszkadza w rozwoju Karola i dziwię się, że pan 

tego nie dostrzega.  Nie ulega wątpliwości, że zachowanie Karola musi ulec zmianie z pańską 

pomocą lub nie.  

- Co pan w zasadzie może wiedzieć o jego zachowaniu w szkole?  Proszę  na chwilę pomyśleć, że 

wszystkie skargi na niego są prawdziwe i wyobrazić sobie ilu już stracił kolegów !   

 

 

W przykładowym komunikacie odniesiono się do moralnego i intelektualnego deprecjonowania 

rozmówcy- przeszkadza dziecku w rozwoju, nie ma wiedzy (..) oraz do wywołania respektu wobec 

strat w relacjach, jakie już poniósł jego syn. 

Ważny jest także ton tego komunikatu- zdecydowany, chłodny, zaskakujący….. 
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Choć tato Karola będzie próbował nam przeszkadzać, idziemy  

w perswazji dalej. 

 

3. KREOWANIE WIZERUNKU NADAWCY  

- demonstrowanie własnych kompetencji (merytorycznych, komunikacyjnych) 

- Wielokrotnie rezygnowałam z dyskusji z panem i teraz też nie zamierzam dyskutować.  

- Jestem dobrze przygotowanym do pracy z dziećmi pedagogiem. Znam się na ich potrzebach lepiej 

niż pan. Chwalą mnie inni rodzice, doceniają koledzy.   

- wskazanie/przypomnienie zasad etyki zawodowej 

- W przeciwieństwie do  pana dostrzegam potrzeby wszystkich dzieci w szkole.  Taki mam 

obowiązek i taką potrzebę sama odczuwam.  

 

Oznajmienie zamiaru nie wchodzenia w zbędną dyskusję jest wyrazem (i tak zostanie 

odkodowane) wysokich kompetencji komunikacyjnych.  

Dokonana samoocena kompetencji pedagogicznych zmusza rozmówcę do zaniechania krytyki 

naszych działań, przynajmniej w czasie tej rozmowy.  

 

Tato Karola będzie prawdopodobnie lekko zdezorientowany przebiegiem rozmowy, co nie 

znaczy- o ile jest typem „na oporze”- że odstąpi od dalszych prób „zmieszania nas  

z popiołem”…. A my idziemy dalej  

 

4. ARGUMENTACJA 
- Karol jest zdolnym dzieckiem i chętnie zadbam o jego intelektualny rozwój. By być mądrym/ 

samodzielnym człowiekiem musi się także rozwijać społecznie, a do tego potrzebne są reguły  

i wyciąganie konsekwencji, gdy je złamie. Widać pan tego nie rozumie.  

- Nie wolno mu bić kolegów, wyzywać ich i śmiać się, gdy są za coś karani. Jeśli pan nie pomoże 

uznam od tej chwili, że chce pan z premedytacją syna narazić na brak pokojowych relacji  

z rówieśnikami.  

 

Zaczynamy od powtórki tego, czego oczekuje ojciec- Karol jest zdolnym dzieckiem. 

Wskazujemy w zastosowanym argumencie jego dalsze/ inne potrzeby. Określmy następnie 

granice dopuszczalnego zachowania- nie wolno… Na koniec stosujemy przypisanie ojcu złej (i w 

komunikacie zamierzonej) intencji w wychowaniu Karola.  

 

Tato Karola zacznie kontrargumentować, zapewne oburzając się treścią naszego 

komunikatu… jak to On nie dba o rozwój syna? Na coś go naraża? 

Bzdury! 

ARGUMENTACJA cd. 
- Jak zawsze odwraca pan uwagę od istotnych spraw. 

- Rozumiem, że nie pomoże pan synowi w naprawie jego zachowania.  

- W sumie to powinnam wiedzieć, że nie należy od pana oczekiwać niczego więcej jak określania 

moich obowiązków. No tak, czegóż się spodziewałam?!  

- Z naszych obserwacji wynika, że nie chce pan syna usamodzielnić.  

- Według mnie troskę o syna zamienia pan na pretensje do innych.  

- Może lepiej zawrzeć przymierze i wspólnie coś zaplanować?  

 

Użycie wyrażeń „jak zawsze”, „czego mogę oczekiwać”, „z naszych obserwacji…” blokuje 

możliwość weryfikowania komunikatu przez rozmówcę. Powołaliśmy się przecież na jakąś 

regularność jego zachowania, przywołaliśmy obiegową opinią i użyliśmy własnego autorytetu.   
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„Bunt” taty Karola będzie się pewnie rozkręcał, choć nie jest wykluczone, że zacznie 

dostrzegać nasze racje. 
Rozmowa może dalej trwać, ponieważ im liczniejsze argumenty, tym perswazja skuteczniejsza.  

Dość efektywne są także powtórzenia komunikatów wskazujących oczekiwane komponenty 

zmieniającej się postawy.  

 

TO JAKA DECYZJA o zastosowaniu perswazji? 
Każdy na własny  użytek  sformułuje odpowiedź. I każda z tych odpowiedzi będzie prawidłowa. 

 

 

Przygotowując się do rozmów z rodzicami w sytuacji sporu należy dokonać próby „oderwania 

się” nastawień, a jeśli czujemy, że jest to zbyt trudne, poszukajmy Sojusznika, który „tajnymi 

znakami” będzie wspierał nas w prowadzeniu rozmowy. 

 

Literatura 

• Cindy J. Christopher (2004), Nauczyciel-rodzic. Skuteczne porozumiewanie 

się, GWP, Gdańsk. 

• Cialdini R. B. (2002), Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, 

Gdańsk. 
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Część 2. Postepowanie wobec agresywnego zachowania ucznia  
z ASD (w tym z ZA) 

Większość uczniów z ASD to spokojni, choć nietypowo zachowujący się uczniowie. Podobnie 

jak w przypadku innych uczniów zdarza się, że dziecko z ASD przeżywa frustrację i na skutek tego 

(pamiętajmy, że ma problem z zakomunikowaniem swojego stanu) przejawia zachowanie agresywne.  

 
Przypomnijmy, że agresja impulsywna (frustracyjna) 

- jest nieintencjonalnym działaniem ucznia/ nauczyciela,  

- pojawia się wówczas, gdy sytuacja przerasta jego emocjonalne możliwości, 

- na skutek czego uczeń całkowicie traci kontrolę nad swoim zachowaniem. 

 
Okoliczności generujące zachwianie równowagi emocjonalnej poprzedzające wybuchy agresji 

ucznia z ASD to: 

 

- deprecjonowanie przez warunki, rówieśników lub nauczycieli potrzeb ucznia związanych  

z jego potrzebami poznawczymi 
(np. ciszą w sali, nadmiarem i uporządkowaniem bodźców sensorycznych- wzrokowych, słuchowych, 

dotykowych, zapachowych, używaniem metaforycznych poleceń, itp.) 

- dokuczanie i zachowania prześladowcze ze strony rówieśników wobec ucznia z ASD/ ZA 
(np. zabieranie własności dziecka, dyskretne podszczypywanie, potrącanie w przejściu, zachęta do 

udziału w zabawie i późniejsze odtrącenie, udzielania fałszywych informacji, itp.) 

- odczuwany ból, przebyta choroba, zmęczenie, czy wręcz fizyczne wyczerpanie po lekcji WF, 

- nagła zmiana spodziewanego przebiegu zdarzeń 

- odniesione przez ucznia porażki w wykonywaniu zadań, 

- ‘nakręcenie’ emocji ucznia z ASD/ ZA/ ADHD/ ODD przez nauczyciela komunikatami 

opartymi na zniekształceniach poznawczych czy zawierającymi agresywny ładunek ze strony 

rówieśników („głupku”, „debilu”, „kretynie” itp.) 

 

Znaki ostrzegawcze nadchodzącego wybuchu: 
- wzmożona, nietypowa dla funkcjonowania  ucznia ruchliwość,  

- zmiana tonu głosu,  

- bladość lub nagłe zaczerwienie twarzy, stężenie jej mięśni, 

- miny i gesty świadczące o nagłej dezorientacji ucznia lub nagłe zajęcie się sprawą, które nie jest 

ważna, 

- zmiana treści komunikatów werbalnych.  

 

Jeśli zwiastuny wybuchu zostały wykryte, działanie „zanim” polega przede wszystkim na 

odwróceniu uwagi od nakręcających się emocji ucznia.  

 

Sposoby odwrócenia uwagi będę różne w zależności od wieku ucznia, 

- młodszym wystarczy zaproponować jakieś interesujące zajęcie, zagadnąć o  ulubioną tematykę,  
- starszym należy pomóc zracjonalizować ich stan („widzę, że się złościsz, sytuację omówimy po 

lekcji, teraz wracamy do planów”), może zaproponować coś do picia, poprosić o pomoc w 

wykonaniu czegoś 
 

GASZENIE WYBUCHU AGRESJI IMPULSYWNEJ 

- zmierza bezpiecznego przetrwania wybuchu 
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- przez adekwatne do sytuacji zarządzania uwagą „kierownika” sytuacji (interweniującego 

nauczyciela, którego uwaga może przyjąć formę nagrody za wybuch)  

- i opiera się na obiektywnej ocenie sytuacji przez sprawne udzielenie odpowiedzi na cztery pytania: 

1. Czy ja w tej sytuacji rządzę?  

2. Czy jestem w niej bezpieczny? 

3. Czy bezpieczni są inni uczniowie i dorośli? 

4. Czy uczeń-sprawca jest bezpieczny? 

 

 
 
1/ Czy zarządzam tą sytuacją? Jestem jej „kierownikiem”? 
Czy jestem odpowiedzialny za jej przebieg? 

W przypadku nauczyciela w szkole odpowiedź jest ZAWSZE TWIERDZĄCA 

 

2/ Czy jestem w tej sytuacji bezpieczny? 

 

 
 

3/ Czy inni są bezpieczni? 
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4/ Czy agresor jest bezpieczny? Czy agresorzy są bezpieczni? 

 

 
 
PO WYBUCHU AGRESJI IMPULSYWNEJ 

 

Ignorujemy wybuch (nie nagradzamy go naszą uwagą), a po nim, we współpracy ze „spokojnym” 

uczniem wdrażamy adekwatne do jego  potrzeb, przemyślane metody (działania) wychowawcze, 

korygujące niepożądane zachowania,  

wplatając w tę korektę aktywność społeczności klasowej lub szkolnej.  

Jedną z wielu propozycji jest stosowanie strategii „do celu”, w oparciu o którą nastąpi zarówno 

omówienie sytuacji związanej z agresywnym zachowaniem, jak i wytyczenie szlaku treningu zmiany 

zachowania. Zakładając, że Państwo doskonale znają procedurę tej strategii, poniżej krótkie 

przypomnienie różnicujące ją strategii „od problemu” 

 

 

Literatura 

• Attwood T. (2012), Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik, Harmonia 

Universalis, Gdańsk. 


