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Dzisiaj witam serdecznie wszystkich: Uczniów, Rodziców, Opiekunów i Nauczycieli. 

Mamy piękny, czerwcowy poranek. Za oknem świeci słońce i śpiewają ptaki. 

Dzisiaj mam dla Was temat ważny i przyjemny. 

 

EMPATIA – filar szczęśliwej rodziny 

 

Każda rodzina jest wyjątkowa, inna. Równocześnie wszystkie są do siebie bardzo 

podobne. W rodzinie zazwyczaj mamy do czynienia z dorosłym i dzieckiem. Rodzinę 

warunkują relacje między jej członkami oraz między nimi a światem znajdującym się „ na 

zewnątrz”. I choć nie ma jednego przepisu na szczęśliwą rodziną, to istnieją elementy, które 

dzięki codziennej praktyce budują grunt dla porozumienia. Ułatwiają, cementują, stabilizują – 

tworzą filary rodziny. Filary to nic innego jak wszystkie te strategie, które mogą towarzyszyć 

nam w codzienności. Są z nami, kiedy idziemy na zakupy, siedzimy na kanapie , oglądamy 

film itp. 

Filary to codzienne elementy naszego rodzinnego życia, małe, ale niezwykle ważne 

rzeczy, które wpływają na jakość relacji. Dostrzegane i pielęgnowane na co dzień stają się 

ważnym krokiem w stronę drugiego człowieka i w stronę nas samych.  

Filarami rodziny są: empatia, uważność, przywództwo, proaktywność, świętowanie, 

wdzięczność. 

Zaczniemy od empatii- czym ona jest?- w rozumieniu potocznym to umiejętność 

wczuwania się w stan wewnętrzny drugiej osoby. Jest to gotowość towarzyszenia drugiemu 

człowiekowi, obdarzania go pełną uwagą i obecnością. Empatia jest więc uważnym 

wsłuchaniem się w uczucia oraz potrzeby , które zwykle ukrywają się za wypowiadanymi 

słowami i za konkretnymi działaniami.  

Empatii sprzyjają trzy elementy: 

- powstrzymywanie się od sądów i ocen – co prowadzi do lepszego rozumienia uczuć, nie 

osądzamy tego, co mówi druga strona, 

- słuchanie – narzędzie komunikacyjne pozwalające rozpoznać uczucia i potrzeby oraz 

przyjąć perspektywę drugiego człowieka, czyli patrzeć jego oczami na to , co się dzieje, 

znajdujemy czas i uwagę, na wysłuchanie drugiej strony 
- komunikowanie- mówienie tego, czego się domyślamy; zgadywanie uczuć i potrzeb drugiej 

osoby, a następnie  „sprawdzanie ich z osobą zainteresowaną”, dopytujemy, czy dobrze 

zrozumieliśmy druga stronę (np. Z tego, co powiedziałeś zrozumiałam, ze…) 

W empatycznym kontakcie dzieci/młodzież doświadczają bycia widzianym, 

słyszanym i ważnym. Czują, że są akceptowane takie, jakie są. Kiedy dziecko doświadcza 

empatii, rozluźnia się i chętniej robi krok w stronę dorosłego. Wysłuchane, może go 

posłuchać, biorąc pod uwagę również jego uczucia i potrzeby. Jeśli chcemy, aby nasze dzieci 

były empatyczne, to pozwólmy im doświadczać empatii. To najlepsza lekcja, jaką mogą od 

nas dostać. 

Jeśli chcemy mieć w domu empatycznego szesnastolatka, pozwólmy mu na kontakt z 

uczuciami i potrzebami, pozwólmy ( czyli zaakceptujmy ) czuć, to co czuje. Płakać, krzyczeć, 

smucić się, złościć , skakać do samego nieba, dziwić się i nie rozumieć. Pytać, szukać, wątpić, 

zastanawiać się itp. 

O empatii jest wiele artykułów i literatury, warto doczytać….to co tu zamieściłam, to kropla 

w morzu. Jutro postaram się opisać krótko pozostałe filary.  

Dbajcie pozdrowieniami siebie pozdrowieniami swoich bliskich. 

 

Z pozdrowieniami – pedagog Iwona  Szymczak (iterlecka@wp.pl) 


