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Witam Uczniów i Rodziców! 
 

Dzisiaj zajmiemy się ważnym tematem: „Jak zrozumieć się w rodzinie”… 

 

Chyba nie muszę przypominać, że rodzina to podstawowa komórka społeczna i jest dla wielu 

ludzi najważniejsza, zatem w rodzinie bardzo ważne jest porozumienie. 

 

Czym jest porozumienie?  

Nie poznamy jego istoty, jeśli nie poznamy jego najważniejszego składnika – komunikacji. 

Komunikacja to pojęcie, które obejmuje wszelkiego rodzaju wymianę informacji pomiędzy 

jej uczestnikami. Dotyczy zarówno tego, co mówimy, -  czyli treści(komunikacja werbalna), 

jak i tego, w jaki sposób to mówimy ( komunikacja niewerbalna) i jak się przy tym 

zachowujemy. Komunikacja w rodzinie  toczy się od świtu aż do nocy, sama w sobie nie 

świadczy jednak o tym, że mamy do czynienia z porozumieniem; jest zaledwie jego 

narzędziem. Dlatego warto jest przyjrzeć się temu, co w rodzinie do siebie mówimy i w jaki 

sposób się to odbywa, aby budować prawdziwe porozumienie. 

Pierwszym krokiem w stronę konstruktywnej komunikacji jest świadomość języka, którym 

się posługujemy. Jeśli nie przyglądamy się temu z uwaga, to bez zastanowienia stosujemy 

język naszych rodziców, to z tego języka często pochodzą: 

- osądzanie – „ Dlaczego nie możesz tego zrobić od razu porządnie?” 

- krytykowanie – „ Ile razy mam ci powtarzać to samo? To naprawdę tak trudno zapamiętać? 

Masz już 15 lat” 

- obwinianie – „ To przez ciebie tak się denerwuję” 

-pouczanie – „Powinieneś był to zrobić inaczej; z tego nic nie będzie” 

- bagatelizowanie – „ Nie przesadzaj, nic się nie stało, to tylko kłótnia” 

I taki nieprzyjazny język czasem zagląda do naszych domów- sprzyja mu wszystkim nam 

znane zmęczenie, narastająca irytacja, codzienny pośpiech i presja innych lub własna. 

Kiedy zaczynamy rozmawiać z partnerem, rodzicem lub z dzieckiem, to dzięki słowom 

budujemy znaczenie rozmowy, one tworzą atmosferę . Mogą być oknem albo murem. 

Słowa okna – otwierają nas na drugiego człowieka, na jego widzenie danej sprawy, sprawiają 

zainteresowanie rozmową.  

Mogą brzmieć tak: 

- „ Chcę ci powiedzieć o czymś dla mnie ważnym” 

-„Ciekawa jestem, co o tym myślisz” 

- „ Czy chcesz usłyszeć, co ja o tym myślę” 

-„ Lubię, gdy…” 

-„ Boje się…” 

-„Chciałabym lepiej cię zrozumieć” 

- „Cieszę się, gdy słyszę, że…” 

 

W komunikacji i budowaniu dobrych relacji bardzo pomagaj komunikaty typu FUO (fakty-

uczucia-oczekiwania) lub UFO (uczucia – fakty-oczekiwania) , np. „Kiedy tak robisz, czuje 

się mało ważny. Oczekuję, ze następnym razem….” 

Słowa okna pokazują nasz świat, czyli to, co jest ważne dla nas. Z drugiej strony – otwierają 

przed nami świat innych, dają szansę na usłyszenie tego, co jest ważne dla nich. 

Poza tym, gdy nie jesteśmy pewni, czy dobrze zrozumieliśmy drugą stronę, zawsze warto 

dopytać. Np.  Czy dobrze rozumiem, ze… 

 



Słowa mury – to te słowa, które oceniają, interpretują, porównują, etykietują; dzielą ludzi na 

dobrych i złych. Słowa mury mogą brzmieć tak: 

- „Nie wolno ci tak do mnie mówić” 

-„ Nie obchodzi mnie to co myślisz, masz to zrobić” 

- „ Nie płacz” 

- „ Nie ma się czego bać” 

- „ A nie mówiłem…” 

Jestem pewna, że każdy wolałby móc spojrzeć na świat przez okno, niż trafić w swej 

życiowej wędrówce na mur – ograniczający porozumienie. 

Pozostając w świecie słów i znaczeń, warto zastanowić się nad tym, po co i jak mówimy….. 

 

Tyle na dziś…Wszystkim i sobie także;) życzę porozumienia i słów, które będą budowały… 

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