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O PROWADZĄCEJ: 
PAULINA ORBITOWSKA-FERNANDEZ

• Trenerka komunikacji empatycznej. 

• Business and Life coach. 

• Trenerka eduScrum. 

• Nauczycielka języka angielskiego oraz języka hiszpańskiego. 

• Była dyrektorka szkoły. 

• Pracuje indywidualnie i z zespołami w biznesie, szeroko pojętą edukacją, 
rodzicami oraz dziećmi i młodzieżą.  

• Obszary specjalizacji: konstruktywna komunikacja w zespole, coaching 
zawodowy, coaching rodzicielski, superwizje nauczycielskie oraz dyrektorskie, 
Agile w organizacji. 

• Współorganizatorka Maratonu Empatii, Time for Honesty oraz Widzę Człowieka- 
akcji non-profit na rzecz szerzenia się wiedzy o Porozumieniu bez Przemocy, 
dialogu i empatii. 

• Współprowadzi blogi o empatii: Maraton Empatii, Przywództwo z empatią, czy 
Dorastać z nastolatką. 

• Autorka i współautorka artykułów w m.in. „Psychologia w szkole”.

http://m.in


• Założenia NVC 
• Etykiety, oceny a budowanie 

kontaktu 
• Empatia dla nauczyciela: 

empatyczne słuchanie i 
empatyczne zgadywanie 

• Kary i nagrody a motywacja 
wewnętrzna 

• Prośba a żądanie



ZAŁOŻENIA 
NVC

1. Wszyscy mają takie same 
potrzeby, tylko różne strategie 

na ich zaspokajanie

2. Wszystko co 
robimy i mówimy, 
a także co robią i 

mówią inni, 
wynika z próby 
zaspokojenia 

potrzeb

3. Potrzeby nie 
są stałe - 

zmieniają się

4. Wszystkie 
potrzeby są 

ważne

5. Uczucia 
informują nas o 

naszych 
zaspokojonych i 

niezaspokojonych 
potrzebach

6. Każda krytyka lub 
agresywne 

zachowanie jest 
TRAGICZNĄ próbą 

zaspokojenia potrzeb

7. Ludzie nie działają 
przeciwko innym, 

tylko na rzecz swoich 
potrzeb



ETYKIETY, OCENY A 
BUDOWANIE 
KONTAKTU



USZY SZAKALA DO WEWNĄTRZ, obwiniamy siebie- tutaj słyszmy głos, który mówi nam, że rozmówca ma rację, 
a my popełniliśmy błąd, jest to głos naszego „krytyka wewnętrznego”, który mówi nam, że jesteśmy leniwi, głupi lub 
używa innych ocen na temat naszego zachowania. Bronimy się, wycofujemy, przepraszamy, tłumaczymy, bywa, że 
rezygnujemy z działań, czasem relacji. 
USZY SZAKALA NE ZEWNĄTRZ, obwiniamy drugą osobę- tutaj słyszymy głos, który mówi nam, że to my mamy 
rację, a rozmówca chce nas zmanipulować. odpowiadamy kontrkrytyką, wywołujemy wstyd lub poczucie winy u 
drugiej osoby, używamy innych form manipulacji. Prowadzi to do zerwania kontaktu, utrudnia dialog i chęć 
współpracy. 
USZY ŻYRAFY DO WEWNĄTRZ, empatyczny kontakt ze sobą- tutaj słysząc dany komunikat sprawdzam, jakie 
uczucia pojawiają się we mnie i o jakich ważnych potrzebach mnie informują. Daję sobie w ten sposób empatię, 
która jest jak „maska tlenowa”, o której mówi steward czy stewardesa na pokładzie samolotu. Najpierw „maskę” 
zakładamy na siebie, potem na drugą osobę. Na początku kontaktujemy się z sobą, siebie obdarzamy empatią. 
USZY ŻYRAFY NA ZEWNĄTRZ, empatyczne słuchanie i zgadywanie- tutaj zastanawiamy się, jak czuje się druga 
osoba, co jest dla niej w tym momencie ważne. Nie wiem tego na pewno, ale mam w sobie ciekawość drugiego 
człowieka.

CZTERY FORMY SŁYSZENIA TRUDNEGO KOMUNIKATU



EMPATIA TO PEŁNA 
SKUPIENIA 
OBECNOŚĆ, 
JAKOŚCIOWE 
TOWARZYSZENIE 
SOBIE LUB DRUGIEJ 
OSOBIE, ABY ZA 
WSZYSTKIM, CO 
MÓWIMY LUB ROBIMY 
WIDZIEĆ NASZE 
UCZUCIA I POTRZEBY. 





ĆWICZENIE W GRUPACH- CZTERY FORMY SŁYSZENIA TRUDNEGO 
KOMUNIKATU

1.Wybierz trudny komunikat, który ostatnio usłyszałaś/ usłyszałeś od swojego ucznia. 

2. Każdy uczestnik grupy wybiera po jednym komunikacie i przechodzi po kolei przez cztery formy 
słyszenia , mówiąc na głos pozostałym uczestnikom, co mógłby pomyśleć ( uszy szakala do 
wewnątrz i na zewnątrz),  poczuć i czego mógłby potrzebować ( uszy żyrafy do wewnątrz) oraz co 
mógłby czuć i czego potrzebować uczeń ( uszy żyrafy na zewnątrz). 

3. W przypadku dwóch pierwszych form,  zauważ, jakie oceny lub etykiety mogłyby się pojawić. 

4. W przypadku trzeciej formy, użyjcie listy uczuć i potrzeb. sprawdźcie, jakie uczucia mogłyby się 
pojawić słysząc trudny komunikat, o jakich ważnych potrzebach tobie mówią. pozostali uczestnicy 
mogą pomagać osobie mówiącej poprzez wspólne odgadywanie uczuć i potrzeb.  

5. Ostatnia forma to odgadywanie uczuć i potrzeb ucznia. tutaj również możecie wspólnie z pomocą 
listy zastanowić się, nad tym, co mógłby czuć i czego potrzebować uczeń. 



KARY I NAGRODY A 
MOTYWACJA 

WEWNĘTRZNA



KONSEKWENCJE 
STOSOWANIA KAR I NAGRÓD
• unikanie odpowiedzialności, 
• działania szablonowe, 
• wykorzystywanie zachowań 

przemocowych, manipulacji, by osiągnąć 
swój cel, 

• czynią z nas egocentryków, 
• wzmacniają chęć zemsty, 
• szybko tracą skuteczność. 
• budują barykady, brak zrozumienia 

między dorosłymi i dziećmi, 
• prowadza do konkurencji, 
• nie zwracamy uwagi na proces, 
• są wrogiem naszego wewnętrznego 

badacza, 
• obniżają motywacją wewnętrzną, 
• dzieci nie uczą się współpracy.



„Dzieci boją się ponownego ukarania. Myślą, że 
to ich wina, iż ludzie się na nich gniewają, 
biorą więc na siebie odpowiedzialność za 

uczucia i potrzeby innych ludzi. Czują wstyd, 
ponieważ zrobiły coś złego. Jeśli dziecko ciągle 

słyszy, że jest głupie, leniwe, niewdzięczne i 
niezdarne, i jest za to karane, będzie 

odczuwało wstyd za to, kim jest i zacznie 
wątpić w siebie.”  

„Nagrody także mogą prowadzić do lęku, 
poczucia winy i wstydu. Jeśli otrzymujesz 

nagrodę, gdyż ludzie myślą, że jesteś w czymś 
dobry, możesz odnieść wrażenie, iż musisz 

sprostać ich wysokim oczekiwaniom. Zaczynasz 
bać się porażki, obwiniasz siebie, jeśli coś się 

nie uda i wstydzisz się swoich słabszych stron.” 
- Justine Mol 



ĆWICZENIE: JAK WYGLĄDAŁBY 
ŚWIAT BEZ KAR I NAGRÓD?  



W ŚWIECIE BEZ KAR I NAGRÓD:

• skupialibyśmy się na procesie, a nie na celu 
(nagrodzie), 

• nie hamowałby nas lęk przed porażką lub brakiem 
nagrody, więc moglibyśmy się uczyć w niczym 
niehamowany sposób, 

• czulibyśmy się bezpiecznie i doświadczalibyśmy 
swobody eksperymentowania, 

• dowiadywalibyśmy się, że każdy jest wyjątkowy i 
bylibyśmy wolni od etykiet i osądów, 

• pozostawalibyśmy otwarci i zaciekawieni, 

• pozostawalibyśmy zaangażowani, jeśli coś poszłoby 
źle i szukalibyśmy sposobu, by zrobić to inaczej, 

• nie potrzebowalibyśmy aprobaty innych ludzi, by 
czuć się jednością, 

• nasze działania wynikałyby z motywacji 
wewnętrznej, a nie zewnętrznej (chęć pozyskania 
nagrody lub unikania kary).



PROŚBA A ŻĄDANIE- 
JAK PROSIĆ ABY 

ZWIĘKSZYĆ SZANSĘ 
NA SPEŁNIENIE I 

BUDOWAĆ RELACJĘ
WAŻNE BY PROŚBY WYRAŻONE 
BYŁY: 

W POZYTYWNEJ FORMIE- CZYLI BY 
WYRAŻAŁY TO, CO CHCEMY, A NIE TO, 
CZEGO NIE CHCEMY 

W JĘZYKU DZIAŁANIA- CO CHCEMY, 
ŻEBY INNI DLA NAS ZROBILI, A NIE JACY 
MAJĄ BYĆ LUB NIE BYĆ, 

MOŻLIWE DO WYKONANIA I JAK 
NAJBARDZIEJ KONKRETNE 

SPRAWDŹ, CO ODBIORCA ZROZUMIAŁ, 
USŁYSZAŁ 

UPEWNIJ SIĘ, CZY WYRAŻASZ PROŚBĘ 
CZY ŻĄDANIE, 

PAMIĘTAJ, ŻE KAŻDE „NIE” ZE STRONY 
ROZMÓWCY OZNACZA „TAK” DLA JEGO 
INNEJ WAŻNEJ POTRZEBY.



Dziękuję! 
Paulina Orbitowska-Fernandez 

Trenerka komunikacji empatycznej, 
Business & Life coach, trenerka 

eduScrum  
www.nvclab.pl


