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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”. 

• Współautorka książki „ Empatia zmienia nas, szkołę, świat. Scenariusz e Porozumienia bez 
Przemocy dla nauczycieli.” 

• Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim z „Komunikacji międzykulturowej”.

http://m.in


• Nauczyciel i rodzic jako wsparcie 
dla uczniów- co nas łączy? 

• Potrzeby stojące za trudnymi 
komunikatami rodziców 

• Od konfliktu strategii do 
wspólnoty potrzeb- tworzenie 
rozwiązań wygrany-wygrany 

• Empatyczne rozmowy z rodzicami



NAUCZYCIEL I RODZIC 
JAKO WSPARCIE DLA 
UCZNIÓW- CO NAS 

ŁĄCZY?



UCZUCIA I POTRZEBY NAUCZYCIELA

  
UCZUCIA I POTRZEBY RODZICA

ĆWICZENIE: „PANI UWZIĘŁA SIĘ NA MOJEGO SYNA” 
1. Szukamy uczuć i potrzeb za nimi stojących u rodzica, który 
mówi ten komunikat do nauczyciela. 
2. Szukamy uczuć i potrzeb, które pojawiają się u nauczyciela, 
który słyszy ten komunikat od rodzica.



„Zdaję sobie sprawę, że krytyka to tylko dramatyczny 
wyraz jakiejś niezaspokojonej potrzeby- dramatyczny, 

bo zazwyczaj nie prowadzi do jej zaspokojenia, a 
jedynie stwarza różnego rodzaju napięcia i problemy.” 

Marshall B. Rosenberg  



„Poprzednia wychowawczyni nie 
miała takich kłopotów, jak Pani.”





SZCZERE WYRAŻANIE SIEBIE SŁUCHANIE Z EMPATIĄ INNYCH 

OBSERWACJA (MOJA) 
czyli opis zaobserwowanych czynności, działań i faktów 
pozbawionych ocen i interpretacji 
Na przykład: 
Kiedy słyszę, jak Pani mówi „Poprzednia 
wychowawczyni nie miała takich kłopotów.”…..

OBSERWACJA (TWOJA REAKCJA) 
czyli opis zaobserwowanych czynności, działań i faktów 
pozbawionych ocen i interpretacji 
Na przykład: 
Kiedy mówi Pani „Poprzednia wychowawczyni nie 
miała takich kłopotów.”…

UCZUCIE (MOJE) 
Na przykład: 
… czuję jakieś napięcie…

UCZUCIE (TWOJE) 
domyślam się i zgaduję uczucia drugiej osoby i zgaduję 
Na przykład: 
… czy czuje Pani zaniepokojenie…

POTRZEBA (MOJA) 
Na przykład: 
… bo chciałabym więcej zaufania do mnie i moich 
kompetencji…

POTRZEBA (TWOJA) 
domyślam się, jestem ciekawa/ ciekawy potrzeby drugiej 
osoby i zgaduję 
Na przykład: 
…. bo chciałaby Pani więcej spokoju i zaufania, że 
daję sobie radę w klasie….

PROŚBA ( MOJA) 
wyrażona w języku akcji o konkretne, wykonalne, 
określone w czasie i przestrzeni działanie lub o 
informację zwrotną 
Na przykład: 
Czy mogłaby Pani wysłuchać mnie do końca, 
chciałabym opowiedzieć o tym, jak wyobrażam sobie 
dalsze działania. 

PROŚBA (TWOJA) 
proponuję i pytam o konkretną i wykonalną czynność, 
która być może mogłaby zaspokoić potrzeby drugiej 
osoby 
Na przykład: 
… i chciałaby Pani usłyszeć, jakie mam pomysły na 
wsparcie uczniów w zmianie zachowania? 



„Moje dziecko jest całkowicie normalne, nie 
ma żadnej potrzeby, abyśmy konsultowali 
się ze specjalistą.”





SZCZERE WYRAŻANIE SIEBIE SŁUCHANIE Z EMPATIĄ INNYCH 

OBSERWACJA (MOJA) 
czyli opis zaobserwowanych 
czynności, działań i faktów 
pozbawionych ocen i interpretacji 

OBSERWACJA (TWOJA REAKCJA) 
czyli opis zaobserwowanych 
czynności, działań i faktów 
pozbawionych ocen i interpretacji 

UCZUCIE (MOJE) UCZUCIE (TWOJE) 
domyślam się i zgaduję uczucia 
drugiej osoby i zgaduję 

POTRZEBA (MOJA) POTRZEBA (TWOJA) 
domyślam się, jestem ciekawa/ 
ciekawy potrzeby drugiej osoby i 
zgaduję 

PROŚBA ( MOJA) 
wyrażona w języku akcji o 
konkretne, wykonalne, określone w 
czasie i przestrzeni działanie lub o 
informację zwrotną 

PROŚBA (TWOJA) 
proponuję i pytam o konkretną i 
wykonalną czynność, która być 
może mogłaby zaspokoić potrzeby 
drugiej osoby 



 „Kiedy ludzie zaczynają mówić o tym, czego potrzebują, zamiast nawzajem 
wytykać sobie błędy, wtedy dużo łatwiej jest zaspokajać potrzeby wszystkich 

zainteresowanych.”  

- Marshall B. Rosenberg

OD KONFLIKTU STRATEGII DO WSPÓLNOTY POTRZEB. TWORZENIE 
ROZWIĄZAŃ TYPU WYGRANY-WYGRANY



„Za rzekomo groźnymi 
komunikatami stoją tylko ludzie o 

niezaspokojonych potrzebach i 
proszą nas, żebyśmy te potrzeby 

zaspokoili.” 

Marshall B. Rosenberg  

POTRZEBY STOJĄCE ZA TRUDNYMI KOMUNIKATAMI RODZICÓW 



„OBRAZ WROGA” definiujemy jako barierę utrudniającą  nawiązywanie kontaktu z drugą 
osobą i okazanie autentycznego zrozumienia dla jej sytuacji.  

Proces: 
• Empatia dla siebie – niezaspokojone potrzeby własne, uczucia, myśli  w kontekście 

działań drugiej osoby 
• Empatia dla drugiej osoby – kontakt z potrzebami drugiej osoby, które mogą stać za 

jej działaniami 
• Wyłonienie się nowych możliwości spełnienia potrzeb (uczenie się, planowanie, 

ćwiczenie)



EMPATHY

WYZWANIA  
W PRACY 

NAUCZYCIELA?
EMPATYCZNE ROZMOWY Z RODZICAMI



Dziękuję! 
Paulina Orbitowska-Fernandez 

Trenerka komunikacji empatycznej, 
Business & Life coach, trenerka 

eduScrum  
www.nvclab.pl


