
Empatyczni rodzice – empatyczne dziecko 

Jak uczyć dzieci empatii? 

Jak przygotować dziecko do angażowania się w sprawy społeczne? 

Dlaczego empatia jest tak ważna dla mojego dziecka? Dla mojej rodziny? Czym jest 

Empatia?  

Drodzy Rodzice, aby podkreślić wagę i znaczenie empatii w naszym życiu osobistym 

i życiu społecznym, zacznę od fragmentu artykułu Edyty Paul. 

„Mamy wkoło ludzi, którzy myślą jak my. Wydają pieniądze na podobne rzeczy. Głosują 

na tych samych polityków. Skończyli podobne szkoły. Albo tych samych nie skończyli. Mają 

podobne do naszych poglądy. I podobne uprzedzenia. Żyjemy w homogenicznych bańkach. 

Małe światy jednakowo myślących ludzi nie sprzyjają rozwojowi empatii…  

Rezultaty jej deficytów widać wkoło. W globalnych wojnach i lokalnych sąsiedzkich 

nieporozumieniach.” 

/opublikowany dnia 25 maja, 2020 by Edyta Paul/ 

Empatia (gr. empátheia „cierpienie”) – zdolność odczuwania stanów psychicznych 

innych osób (empatia emocjonalna), umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia, spojrzenia 

z ich perspektywy na rzeczywistość (empatia poznawcza). 

„WEJŚĆ W CUDZE BUTY” 

Okazuje się, że człowiek staje się zdolny do empatii zaraz po urodzeniu. 

We wczesnym dzieciństwie empatyczne współprzeżywanie stanów psychicznych otoczenia 

stanowi najpierw jedyny, a potem – przez kilka lat – najważniejszy sposób komunikowania 

się z innymi ludźmi. Właśnie z tego powodu dopiero co narodzone dzieci płaczą, gdy słyszą 

płacz innych noworodków. Efekt ten Martin Hoffman nazwał „pierwotną reakcją cyrkularną”. 

Empatia jest bardzo ważną cechą, ponieważ pozwala nam na udane życie rodzinne, 

pomaga w znalezieniu przyjaciół i podtrzymywaniu bliskich więzi. Przyczynia się do naszego 

poczucia bezpieczeństwa. Umożliwia nam również szczerą troskę o drugiego człowieka. 

Empatia nie tylko pozwala nam czuć to, co czują inni, ale zmienia sposób, w jaki ich 

postrzegamy i traktujemy – od obcych po bliskich przyjaciół i członków rodziny. 

Lubimy różne przysłowia i porzekadła, które są mądrością przekazywaną z pokolenia 

na pokolenie. Mówi się czasem- nie oceniaj nikogo, póki nie wejdziesz w jego buty. Jest też 

inne, podobne powiedzenie związane z empatią – „być w czyjejś skórze”. Czasem 

nie chcielibyśmy być w czyjejś skórze, ponieważ właśnie dzięki empatii wyobrażamy sobie, 

jaką batalię toczy ta osoba w swoim życiu. Właśnie wtedy, najlepszą reakcją z naszej strony 

jest troska i życzliwość wobec tej osoby. 

https://www.edytapaul.pl/index.php/2020/05/25/empatia-wyjdz-z-banki/
https://www.edytapaul.pl/index.php/author/admin/
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_grecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osoba


Oczywiście wszyscy rodzice chcą, by ich dziecko było uważane za osobę inteligentną. 

Jak wiemy, wiedza w życiu codziennym to nie wszystko, liczy się również inteligencja 

emocjonalna, a z nią powiązana jest empatia. Przydaje się ona w wielu dziedzinach życia, 

pozwala między innymi na przewidywanie zachowań innych ludzi. Sprawia, że stajemy 

się lepsi dla bliskich i dalekich, że jesteśmy lubiani, a co za tym idzie możemy czuć 

się bezpiecznie i dobrze w różnych środowiskach. Empatia pozwala zmieniać świat 

na lepszy, ponieważ jest jednym z najsilniejszych hamulców zachowań agresywnych. 

Sprawia, że stajemy się wrażliwi na krzywdę drugiej osoby, czy dyskryminowanej 

grupy. To ona popycha nas do działania, niesienia pomocy potrzebującym. Oto Potęga 

empatii!!! Uczenie spoglądania z perspektywy innej niż moja, to doskonałe przygotowanie 

dziecka do życia społecznego i angażowania się w sprawy inne niż tylko mój prywatny świat. 

Empatia – to, czy nasze dziecko ją posiada jest pytaniem istotnym z punktu widzenia 

jego funkcjonowania społecznego w rodzinie, klasie, klubie sportowym, czy jakiejkolwiek 

grupie, do której przynależy. 

Jak uczyć się empatii? 

1. Starajmy się zrozumieć siebie i swoje emocje /empatia wobec siebie/ 

2. Próbujmy zrozumieć drugą osobę, „wejść w jej buty”, ale musimy – zdjąć swoje buty, 

czyli zrezygnować, choć na chwilę ze swojego sposobu myślenia   

3. Rozmawiajmy z dzieckiem o uczuciach jego, swoich i innych osób np. 

- jak czuje się kolega cudzoziemiec, który musi uczyć się w j. polskim?  

 /czy chciałbyś uczyć się wszystkiego po angielsku lub niemiecku? / 

- po kłótni, konflikcie z kolegami zapytajmy, jak Ty się czujesz, a jak może czuć 

się kolega/koleżanka? 

- uczmy cierpliwości w codziennych sytuacjach - czasem sprzedawczyni jest opryskliwa, 

powolna – powiedzmy dziecku: „może bolą ją nogi i jest zmęczona”? 

- pielęgnujmy ciekawość, bo ona pogłębia naszą empatię, rozmawiajmy z ludźmi, 

poznawajmy ich życie i poglądy różne od naszych 

- komentujmy z wrażliwością na ludzką biedę i nieszczęścia zdarzenia oglądane 

w filmach, wiadomościach 

- angażujmy siebie i dzieci biorąc udział w akcjach charytatywnych 

- reagujmy widząc niszczenie mienia społecznego, zieleni… 

- zachęcajmy i motywujmy dzieci do udziału w sprawach klasowych, samorządzie, 

wolontariacie. 

Podejmując tego typu ćwiczenia zarówno w szkole, jak i w domu, pomożemy 

dzieciom nauczyć się empatii, stać się wrażliwymi, lubianymi osobami. 

Życzę, by Państwa dzieci były dobre, empatyczne i odnosiły sukcesy zarówno jako 

uczniowie, jak i osoby dorosłe w życiu rodzinnym, towarzyskim, zawodowym i społecznym. 
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