
Grupa A „Sieci wychowanie przedszkolne w roku 2018/2019” poznała tzw. Techniki 

radzenia sobie z obiekcjami (w kontakcie indywidualnym z rodzicami). 

 
 

Zadawanie pytań: 
 

R 1: Nie zgadzam się, aby w grupie naszych dzieci pojawiały się agresywne zachowania. 
Państwo wiecie o co chodzi. 

N 1: 
1. Rozumiem Pańskie wzburzenie. Ważne jest dla mnie, aby się dowiedzieć czego 

szczególnie się Pan obawia? 
2. Czy są jakieś inne powody? 
3. Przypuśćmy, że przekonałbym się, iż... Czy wtedy będzie Pan skłonny….? 
4. Co mogłabym zrobić, aby Pana przekonać? 
 
 

Bezpośrednie zaprzeczanie, jeśli oponent ma wiedzę niezgodną z faktami 
 
R 1: Nie zamierzam robić nic w tej sprawie, bo to nic nie da. 
N 1: Rozumiem, że może Pani być bezradna wobec zachowań Karola. Wiem jednak, że rodzice, 
którzy nie odpuścili pomogli wyjść własnemu dziecku z trudności. Wiem, że to nie będzie łatwe, 
ale być może warto spróbować jeszcze raz. 
 
Pośrednie zaprzeczenie – pozorna zgoda: 
 
R 1: To jest niedopuszczalne, aby pozwalano dzieciom na takie zachowanie wobec innych  
N 2: Tak ma Pan rację. Dzieci potrafią zachować się wobec swoich kolegów bardzo źle. Proszę 

mi powiedzieć, co Pani wie na temat tej sprawy. 
 
 

Zmiana oceny na opinię 

 
R 1: Proszę mnie nie pouczać. Wy – nauczyciele - nie znacie realiów naszego codziennego życia 
z niepełnosprawnym dzieckiem.  
N 2: Przykro mi, że Pan tak uważa, ale nie zgadzam się z Panem / Mam inne zdanie na ten 
temat. 
 
Radość z krytyki 

 
R 1: Dlaczego nie zrobiła Pani jeszcze...? Przecież to niedorzeczne. 
N 1: Dziękuję, że Pan o tym wspomniał... / To ważne pytanie, cieszę się że zostało zadane./ 

Ważne jest dla mnie to, że mówicie Państwo o swoich obiekcjach. Nie będę przekonywała 
Was za wszelką cenę do słuszności moich działań – postaram się jedynie odpowiedzieć na 
wszystkie nurtujące Was pytania. 

 
Wzmacnianie (opieka nad oporującym) 

 
R 1: Dlaczego nikt nic z nie robi z ...? 
N 1: To bardzo ważne, co Pan mówi/ To interesujące pytanie.../  
 
Demaskowanie aluzji 
 

R 1: W naszym gronie są osoby, których dzieci zachowują się, jakby je wypuszczono z lasu. 
N 1: Jestem wychowawcą tej grupy i nie zauważyłam w zachowaniach moich dzieci niczego, co 
wybiegało poza standard zachowania się w tej grupie wiekowej. Czy ma Pan na myśli moją osobę 
lub kogoś z tu obecnych, mówiąc o złym wychowaniu dzieci. 



 
Pozytywne przeformułowanie 

 
R 1: To jest niesprawiedliwe, żeby... 
N 1: W tym, co Pani mówi słyszę troskę o ...) 
 
 
Podsumowanie: 
 

● Słuchaj uważnie i nie reaguj natychmiast 

● Staraj się koncentrować na treści argumentów, a nie od razu na własnej osobie 

● Sparafrazuj, to co usłyszałeś, aby sprawdzić, czy dobrze zrozumiałeś 

● Zadawaj pytania, aby lepiej zrozumieć 

● Zbierz dodatkowe informacje od pozostałych uczestników (A co Państwo myślicie o tym , co 

Pani przed chwilą powiedziała?) 

● Przyznaj się do błędu jeśli takowy popełniłeś 

● Nie bierz uwag do siebie – krytyka często bierze się z nieporozumień i frustracji 

pozapersonalnych 

 


