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Wstęp 
 

spółczesny świat wprowadza w życie człowieka wiele 
paradoksów. Otóż, z jednej strony należy stwierdzić, że 
komunikacja międzyludzka nie była chyba nigdy prostsza. Sieć 

komputerowa zdaje się stwarzać nowe możliwości zarówno w sferze 
docierania do informacji, wymiany informacji, jak i zachowań, które 
przedtem miały bezpośredni społeczny charakter. Biorąc pod uwagę wszelkie 
pozytywy z tego wynikające należy zwrócić uwagę na fakt, że niepotrzebny 
jest już bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem, aby np. nawiązać 
znajomość, co odbiera nam możliwość ćwiczenia umiejętności 
komunikacyjnych. Z drugiej strony, społecznie pożądane są kompetencje 
w zakresie porozumiewania się, co szczególnie widoczne jest podczas doboru 
pracowników przez pracodawcę. Często, to właśnie umiejętność jasnej 
prezentacji swoich myśli, trafnej argumentacji czy odpowiednia postawa 
ciała „wpływają” na ocenę jakości naszych kompetencji w ogóle.    
 Niezależnie od przedstawionych sprzeczności nie chciałabym oceniać 
tych sposobów komunikacji jako złych czy dobrych. Każdy z nich posiada 
swoją wartość w rozwijaniu zdolności porozumiewania się, a zważywszy na 
to, że Internet staje się coraz bardziej powszechny, należy dołożyć wszelkich 
starań, aby stał się źródłem rozwoju, a nie zanikania tradycyjnych metod 
kontaktu. Jest on bowiem obecnie jednym z lepszych nośników informacji. 
 Ponadto nie ma chyba żadnych wątpliwości co do tego, że człowiek, 
który od najmłodszych lat przebywa w atmosferze pozwalającej na swobodne 
wyrażanie tego co czuje, widzi i czego chce oraz otrzymuje adekwatne 
informacje zwrotne, nie będzie zastępował osobistej komunikacji z ludźmi na 
rzecz pośredniej formy kontaktu, gdyż takowa nie zaspokoi wszystkich jego 
potrzeb. 
 Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, w moim przekonaniu, 
nie powinno być jedynie rolą rodziny i najbliższego otoczenia dorastającego 
człowieka. Gwałtowne zmiany jakie dokonują się w ostatnich latach 
w systemie edukacji pozostawiają wiele miejsca na pomysłowość 
i nieszablonowość nauczyciela i sposobu prowadzenia przez niego zajęć. 
Coraz częściej nudne, długie wykłady są zastępowane metodami 
warsztatowymi, a ćwiczenia teoretyczne - grami, zabawami 
psychologicznymi. Nauczyciel powinien zatem stale podnosić swoje 
umiejętności i wiadomości z zakresu komunikacji interpersonalnej, aby lepiej 
i skuteczniej uczyć i wychowywać.  
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Komunikacja interpersonalna 

 

Nigdy nie mów wszystkiego, co wiesz, ale wiedz zawsze, co mówisz.  

George Bernard Shaw. 

 

iele nieporozumień w relacjach interpersonalnych jest wynikiem 
złej komunikacji. Niewłaściwe odczytanie intencji z jednej strony, 
zawoalowane oczekiwania z drugiej oto trudności, których 

doświadcza niemal każdy z nas w codziennych rozmowach. O efektywnej 
komunikacji można mówić wówczas, kiedy treść wypowiedzi jest 
zrozumiana zgodnie z intencjami nadawcy przekazu. 

W celu pełniejszego poznania istoty komunikacji warto zastanowić się nad 
procesami i mechanizmami, które leżą u podłoża każdej rozmowy. 

Podstawowa sekwencja: 

• Myśl - na wstępie w umyśle nadawcy pojawia się określona myśl.  
• Kodowanie - aby owa myśl mogła zostać przekazana rozmówcy 

należy ją zakodować, tzn. nadąć jej słowne brzmienie.  
• Odkodowanie - odbiorca aby zrozumieć usłyszaną wypowiedź 

dokonuje procesu odkodowania- translantacji na własny język. 

W procesie odkodowywania przekazu ważną rolę odgrywa zarówno sama jej 
treść jak również jej kontekst. Na treść wypowiedzi składają się 
poszczególne słowa. Przy wykorzystaniu określonych reguł gramatycznych 
łączy się je w semantyczne frazy. Poszczególne osoby w sobie właściwy 
sposób posługują się językiem, budują wypowiedzi oraz dokonują ich 
interpretacji. 

Na kontekst wypowiedzi składają się: ton głosu, kontakt wzrokowy, mowa 
ciała. Wszystkie te elementy określa się mianem ekspresji niewerbalnej. O jej 
doniosłej roli świadczyć może fakt, iż w większym stopniu ufamy treści 
przekazu niewerbalnego niż tego wyrażonego słowami. Jak dowodzą badania 
na temat komunikacji interpersonalnej poszczególne kanały przekazu 
informacji mają zróżnicowany wpływ na kształtowanie ogólnej oceny 
wypowiedzi. I tak treść wyrażona słowami wpływa jedynie w 7%, przekaz 
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zawarty w tonie głosu decyduje w 38%, przekaz zawarty w mimice twarzy 
decyduje w 55%. 

 
Komunikacja werbalna i niewerbalna 

orozumiewanie się ludzi nie może być albo werbalne albo 
niewerbalne. Nie sposób ich oddzielić od siebie. „Język jest jak 
kartka papieru, której jedną stronę stanowią dźwięki, a drugą pojęcia 

i myśli. Nie możesz chwycić jednej strony kartki, nie chwytając drugiej, nie 
możesz odciąć jednej strony kartki, nie tnąc drugiej. Najlepiej więc myśl 
o nich łącznie” (de Saussure, cyt. za Stewart).  

 Werbalne i niewerbalne elementy komunikacji są całkowicie 
współzależne, co oznacza, że oddziałują na siebie nawzajem. Jedynym 
sposobem rozróżnienia tych cech jest myślenie o nich w kategoriach 
kontinuum: 

 
Pierwotnie werbalne –                   mieszane –                    pierwotnie niewerbalne 

    Słowa pisane                       ton głosu, tempo,                  gesty, spojrzenia, mimika 

                                                  pauzy, głośność,                          dotyk 

 

 Słowa pisane są klasyfikowane jako pierwotnie werbalne. Występują 
otoczone przez niewerbalną przestrzeń, ale ludzie pierwotnie interpretują ich 
treść werbalną. Ton głosu – tempo, pauzy, głośność, wysokość, milczenie – 
składają się na cechy określane jako mieszane, ponieważ towarzyszą słowom 
mówionym lub nakładają się na nie, natomiast gesty, mimika klasyfikowane 
są jako pierwotnie niewerbalne, ponieważ np. uśmiech, zmarszczenie brwi 
lub sceptyczne spojrzenie mogą coś znaczyć bez towarzyszących słów (cyt. 
za Stewart). 

 

Definicje 

1. Wymiana werbalnych, wokalnych, niewerbalnych sygnałów 

podejmowana w określonym kontekście w celu osiągnięcia lepszego 

współdziałania. 
Z. Nęcki Komunikacja międzyludzka, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 1996 
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2. Proces przekazywania i odbierania informacji między dwiema 

osobami lub pomiędzy małą grupą osób, wywołujący określone 

skutki i rodzaje sprzężeń zwrotnych. 
W. Głodowski, Komunikowanie interpersonalne, W-wa, 1994 

 
Poziomy komunikowania interpersonalnego: 

1. Fatyczny (gr. phatós „powiedziany”) - swobodna rozmowa 

prowadzona z reguły na nieistotne tematy przez osoby słabo się 

znające i nie mające intencji wywierania jakiegokolwiek wpływu, 

2. Instrumentalny - uczestnicy są zainteresowani osiągnięciem 

porozumienia w określonej sprawie, nawet wówczas, gdy ich poglądy 

i postawy różnią się zasadniczo. Intencja jednej ze stron bądź obu jest 

modyfikacja zachowań lub postaw interlokutora. 

3. Afektywny - strony komunikujące się uzewnętrzniają swoje emocje, 

postawy, wartości i są głęboko zaangażowane w proces 

komunikowania. Ich celem jest wzajemne poznanie się i zrozumienie. 
B.Dobek-Ostowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wyd.Astrum, Wrocław, 

1999 
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Komunikacja werbalna 

 
„Język jest podstawowym źródłem komunikowania werbalnego. Dzięki 

niemu wyrażane są znaczenia komunikowania idei i uczuć, pod warunkiem, 

że dźwięki i symbole są rozumiane przez wszystkich uczestników procesu 

komunikowania. (...) Zdaniem wielu badaczy komunikowanie werbalne jest 

zdeterminowane przez pewne czynniki, z których najważniejsze to kultura 

i płeć. (...) Komunikowanie mężczyzn cechuje autoprezentacja, 

zdecydowanie i nastawienie na osiągnięcie celu. Kobiety preferują 

porozumienie i budowę wspólnych więzi, są w większym stopniu 

niezdecydowane. 

Wyróżniamy dwie formy komunikowania werbalnego: ustną i pisaną. 

Forma ustna daje komunikującym się znacznie większe możliwości ekspresji 

uczuć i myśli, bowiem proces przekazu zostaje wzmocniony przez środki 

komunikowania niewerbalnego. Komunikowanie ustne stwarza dogodniejsze 

warunki do nawiązania kontaktów komunikacyjnych na poziomie fatycznym, 

jest także bardzie skuteczne na poziomie instrumentalnym i afektywnym.” 
B.Dobek-Ostowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wyd.Astrum, Wrocław, 1999 
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Rodzaje wypowiedzi werbalnej: 

 

Polecenia i instrukcje - stosowane w celu wywarcia wpływu na innych; 

mogą być uprzejme, perswazyjne bądź autorytarne 

Pytania - ukierunkowane na uzyskanie informacji werbalnej; mogą być 

otwarte, zamknięte, osobowe lub bezosobowe 

Informacja - może być odpowiedzią na pytanie, być częścią wykładu lub 

występować w dyskusji nad rozwiązaniem problemu. 

Mowa nieformalna - pogawędki, żarty, plotki skierowane na wzmocnienie 

i uprzyjemnienie relacji społecznych 

Wyrażanie emocji i postaw międzyludzkich - szczególny rodzaj informacji 

przenoszony zwykle niewerbalnie 

Wypowiedzi wykonawcze - akty mowy, gdzie wypowiedź czegoś dokonuje, 

np. w czasie głosowania, sądzenia, nazywania 

Zwyczaje społeczne - dziękowanie, powitanie, przepraszanie 

Wypowiedzi ukryte - ważniejsze znaczenie występuje na drugim planie 
M.Argyle, Psychologia stosunków międzyludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2001  
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Komunikacja niewerbalna 

„Sposób, w jaki ludzie komunikują, intencjonalnie bądź 

nieintencjonalnie, bez słów; wskaźniki niewerbalne obejmują mimikę, ton 

głosu, gesty, pozycje i ruchy ciała, dotyk i spoglądanie.” 
E.Aronson, T.D.Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wyd. 

Zysk i S-ka, Poznań   

 

omunikowanie się jest procesem, który umożliwia przekazywanie 
informacji między osobami. Przedmiotem przekazu są fakty, myśli, 
uczucia, etc. Można je przekazywać na różne sposoby, np. za 

pomocą mowy, gestów, symboli. Podstawowym środkiem przekazywania 
informacji między ludźmi jest język. Komunikatom werbalnym 
przekazywanym rozmówcy nieodłącznie towarzyszy ekspresja niewerbalna, 
która dostarcza kontekstu ułatwiającego interpretację usłyszanej wypowiedzi. 

Wyodrębniono cztery różne rodzaje ekspresji niewerbalnej: mimika, 
proksemika, kinezjetyka, parajęzyk. 

Mimika twarzy stanowi źródło informacji na temat stanów emocjonalnych 
i postaw, takich jak sympatia czy wrogość. Naukowcy stwierdzili, że istnieje 
sześć głównych rodzajów mimiki odpowiadających następującym emocjom: 
szczęście, zdziwienie, strach, smutek, gniew, pogarda. 

Proksemika dostarcza informacji o partnerach interakcji na podstawie 
przestrzennej odległości miedzy nimi, sposobu strukturyzowania 
i wykorzystania mikroprzestrzeni. Zachowania proksemiczne pozostają pod 
wpływem dwóch sprzecznych potrzeb: afiliacji i prywatności. 

Kinezjetyka analizuje postawy ciała, gesty i inne ruchy ciała. Jeden 
z podstawowych aksjomatów komunikowania brzmi, iż jest to zjawisko 
nieuchronne. Można przestać mówić w sensie wokalnym ale nie można 
w ogóle wstrzymać emitowania informacji- intencjonalnie lub 
nieintencjonalnie ciało stale wysyła sygnały poprzez postawę, pochylenie, 
rozluźnienie, napięcie, gesty. 

Czwartym systemem komunikacji niewerbalnej jest parajęzyk. Źródłem 
informacji są cechy głosu- wysokość, natężenie, tempo mówienia, wahania 
i inne zakłócenia płynności mowy. 
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Język słów, ze swą zadziwiającą złożonością struktury i bogactwem 
słownika, jest głównym środkiem, za pomoc którego ludzie wyrażają swoje 
myśli i uczucia. Przyjęcie założenia, że język słów jest jedynym środkiem 
porozumiewania się, byłoby poważnym błędem. 

Ważną zasadą w zakresie komunikacji interpersonalnej jest zachowanie 
spójności pomiędzy przekazem werbalnym a ekspresją niewerbalną. 

Najważniejsza natomiast pozostaje przyjazna i życzliwa postawa wobec 
rozmówcy. Potrafi ona zrekompensować wszelkie deficyty kompetencji 
komunikacyjnej. 
 
 

 

Funkcje komunikacji niewerbalnej: 

1. Wyrażanie emocji - twarz, ton głosu, ruch ciała obejmujący gesty 

i pozycje, zaraźliwość emocjonalna. Wskazywanie postaw 

międzyosobowych - np. przyjacielskość - wrogość, dominujący - 

podporządkowany, atrakcyjność seksualna. 

3. Podtrzymywanie komunikacji werbalnej. 

4. Pozdrowienia i inne rytuały. 

 

Niewerbalne akty komunikacyjne: 

• gestykulacja - a więc ruchy rąk, dłoni, palców, nóg, stóp, 

głowy i korpusu ciaławyraz mimiczny twarzy - jego bogate 

możliwości przekazywania zarówno stanów psychicznych, jak 

i informacji obiektywnych,dotyk i kontakt fizyczny – 

w zróżnicowanej gamie od łagodnego głaskania do brutalnego 

uderzenia,wygląd fizyczny - sposób ubierania się, czesania, 

ozdabiania, malowania ekspozycji wizualnej zarówno 

mężczyzn, jak i kobiet,dźwięki paralingwistyczne - takie jak 

westchnienia, pomruki, płacz, sapanie, gwizdanie, jęki, 
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śmiech, przydźwięki w rodzaju „eee”, „yy”, czyli wszelkie 

odgłosy, które nie tworzą słów i ich części,  kanał wokalny - 

intonacja, akcentowanie, barwa głosu, rytm mówienia, 

szybkość mówienia, wysokość głosu,spojrzenia i wymiana 

spojrzeń - kontakt wzrokowy, w którym jakość i długość 

spojrzeń jest znaczącym elementem komunikacji 

• dystans fizyczny między rozmówcami - odległość między 

nimi w trakcie rozmowy jest ważna informacją m.in. 

o wzajemnych postawach, poziomie intymności, sympatii, 

itd.; niemal niezależną problematyką jest zjawisko „inwazji” 

w przestrzeń osobistą człowieka, a także inwazja wzrokowa, 

zapachowa, dźwiękowa, pozycja ciała w trakcie rozmowy - tu 

najważniejsze są: poziom napięcia bądź rozluźnienia 

i otwartość bądź zamknięcie,organizacja środowiska - w skali 

osobistej (architektura wnętrz) i w skali publicznej 

(komunikowanie przez architekturę i urbanistykę) - chodzi 

o użycie form przestrzennych jako komunikatów 

estetycznych, ideologicznych i użytkowych; do tej grupy 

zaliczamy też tak szeroką skalę zjawisk, jak meble, obrazy, 

zdjęcia jako komunikaty.” 
 M.Argyle, Psychologia stosunków międzyludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2001 

 

Typologia funkcji komunikacji niewerbalnej (najtrafniej opisuje 

rozmaite role): 

• Emblematy - niewerbalne gesty mające zwykle swoje bezpośrednie, słowne 

odpowiedniki,  
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• Ilustratory - zachowania niewerbalne oferujące komentarz do 

wypowiadanego tekstu; są formą wizualizacji, 
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• Wskaźniki emocji - zachowania okazujące przeżywane stany uczuciowe 

(mimika), 

• Regulatory - utrzymanie i modyfikacja sposobu mówienia i słuchania, 

organizowanie aktywności konwersacyjnej, 

• Adaptatory - zachowania pozwalające na osiągnięcie najbardziej 

komfortowej pozycji konwersacyjnej poprzez przyjęcie odpowiedniej pozycji 

ciała, stosownej do oczekiwań dystansu interpersonalnego, pożądanego kąta 

patrzenia itd.). 
Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków,1996 

 

 

Umiejętność słuchania 

Słyszeć nie znaczy słuchać! 

łyszenie to wyłącznie czynność percepcyjna, mimowolna dokonująca 
się za sprawą receptorów w obrębie narządu słuchu. Słuchanie 
natomiast jest czynnością selektywną, która obejmuje zarówno 

czynność receptorów słuchowych jak również proces interpretacji 
odbieranych bodźców słuchowych. Słuchanie polega na dokonywaniu 
odkodowania znaczeń słyszanych słów. Słuchanie może mieć charakter 
czynny lub bierny. Słuchać biernie znaczy prawie tyle samo co słyszeć. 
Słuchanie bierne zachodzi wówczas kiedy poziom motywacji osoby 
słuchającej jest bardzo niski. 

Warunki artykulacyjne człowieka pozwalają na wypowiadanie 100 - 175 
słów w ciągu minuty. Natomiast możliwości intelektualne w zakresie 
słuchania są sześciokrotnie wyższe- 600-800 słów na minutę. Często zdarza 
się, że słuchając kogoś jednocześnie myślimy o innych sprawach. Oznacza 
to, że człowiek tylko w niewielkim stopniu wykorzystuje swój potencjał. 

Aktywne słuchanie angażuje umysł słuchacza w znacznie większym stopniu. 
Jest to proces kierunkowy- służy uzyskaniu określonych informacji, poznaniu 
poglądów rozmówcy, jego postaw, uczuć, emocji, etc. Wymaga podążania za 
tokiem myślenia rozmówcy, przyjmowania jego punktu widzenia, etc. 
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Aktywne słuchanie przejawia się zarówno w formie werbalnej jak również 
niewerbalnej. Potakiwanie, uśmiech, grymas na twarzy, aprobata, zdziwienie 
okazywane za pomocą wzroku to tylko niewerbalne sygnały świadczące 
o aktywnym słuchaniu. 

Werbalnym przejawem aktywnego słuchania może być parafrazowanie 
wypowiedzi, zadawanie pytań, okazywanie empatii. 

 

Definicje 

 „Słyszenie to proces fizjologiczny, polegający na przetwarzaniu fal 

dźwiękowych. (...) Słuchanie, w odróżnieniu od słyszenia, jest procesem 

poznawczym, który polega na przypisywaniu odbieranym dźwiękom 

określonego znaczenia. Po tym jak fale dźwiękowe przetworzone zostają 

w uchu środkowym i nerwie słuchowym na impulsy nerwowe, wędrują do 

mózgu, który dokonuje ich interpretacji. Wymaga to klasyfikacji bodźców, 

nadania im znaczenia i dokonania oceny. Czynności te konstytuują proces 

słuchania. 

Przeszkody w słuchaniu: 

• Słuchanie pasywne - wielu z nas jest bardzo leniwymi słuchaczami 

i oczekuje, że mówca przedstawi swe idee tak jasno i zrozumiale, że 

nie będą musieli się zdobywać na żaden wysiłek intelektualny. 

W rezultacie więcej zapominamy niż zapamiętujemy z tego, co 

usłyszeliśmy. Słuchacze są partnerami w transakcji komunikacyjnej 

a to oznacza, że podczas czynności słuchania powinni być aktywni. 

• Rozpraszające myśli - nasz system poznawczy jest w stanie 

przetworzyć i zrozumieć w czasie minuty tekst składający się z około 

czterystu słów. Tymczasem większość osób w tym samym czasie 

potrafi wypowiedzieć od 125 do 175 słów. W ten sposób pozostają 
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„wolne moce przerobowe”, które możesz wykorzystać na swoje 

własne myśli. (...) I tak, kiedy ktoś wygłasza przemówienie, możesz 

wspominać program telewizyjny, który oglądałeś poprzedniego 

wieczora, planować jadłospis na kolację... 

• Fizyczne bodźce zakłócające - (...) Zdarza się, że zamiast na 

rozwijanym w przemowie wątku słuchacz koncentruję się na 

przejeżdżającej ciężarówce, promieniach słonecznych odbijających 

się od łysiny prelegenta czy klekocącym wentylatorze. 

• Słowa wyzwalające - w proces komunikacji wkraczamy ze swoimi 

indywidualnymi postawami i wartościami. Czasem wystarczy jedno 

słowo lub napomknienie o jakimś miejscu czy zdarzeniu, aby 

wywołać czyjeś silne emocje i żywe wspomnienia. Zdarza się, że 

jakiś punkt przemowy skłania słuchacza do wdania się w wewnętrzny 

spór z mówcą. Przestaje on wtedy śledzić dalszy tok wypowiedzi. 

• Samospełniające się proroctwo - wstępne założenia także mogą 

zakłócać proces słuchania. Jeśli dotarła do ciebie informacja, że 

Profesor X w sposób mało ciekawy prowadzi zajęcia, będziesz się 

spodziewał nudy i dłużyzny.  

• Podobnie, jeśli miałeś już kiedyś okazję słyszeć jakiegoś 

wykładowcę, na spotkanie z nim udasz się z pewnym nastawieniem.” 

B.E.Gronbeck,K.German,D.Ehninger,A.H.Monroe, Zasady komunikacji 

werbalnej, Wydawnictwo „Zysk i s-ka”, Poznań, 2001   

 

Mając świadomość tego, co może nam przeszkadzać warto także zapoznać 

się z propozycją Petera Thomsona, która dotyczy sześciu poziomów 

słuchania. Oto one: 
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1. „Nieprzytomny wzrok” - zajęci jesteśmy własnymi myślami 

i choć słyszymy dźwięk wymawianych słów, tak naprawdę wcale 

ich nie słuchamy. 

2. „Automatyczna odpowiedź” - automatyczne „tak” lub „nie”, po 

którym następuje zwykle, „Co powiedziałeś?” To poziom 

słuchania, którego czasami używamy, czasami słuchamy na takim 

poziomie, choć wiemy, że nie powinniśmy. Może nam to 

przysporzyć wielu kłopotów 

3. „Mogę powtórzyć kilka ostatnich słów” - typ słuchania określany 

mianem „słuchania jednym uchem”; drugie ucho wsłuchuje się 

wówczas w nasze wewnętrzne rozważania, wewnętrzny dialog. 

4. „Mogę odpowiedzieć na pytanie” - na tym poziomie rozpoczyna 

się prawdziwe słuchanie. (...) Celem stawianych pytań nie jest 

przyłapanie ludzi na braku uwagi. Zadaje się je po to, aby 

sprawdzić, czy usłyszeli, co zostało powiedziane i czy to 

zapamiętali. 

5. „Mogę wytłumaczyć komuś innemu” - jeśli słuchający jest 

pewien, że potrafi to zrobić, oznacza to, że słuchał wystarczająco 

aktywnie i uważnie, by powtórzyć to, co zostało powiedziane. 

6. „Mogę nauczyć kogoś innego” - osiągnięcie tego poziomu 

oznacza, że słuchający nie tylko zrozumiał, co zostało 

powiedziane, nie tylko to przemyślał, lecz także może nauczyć 

tego inna osobę bez naszej pomocy. Inaczej mówiąc, może 

odpowiedzieć na pytania dotyczące informacji, które otrzymał od 

nas. 
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Peter Thomson, Sposoby komunikacji interpersonalnej, Zysk i S-ka Wydawnictwo 

s.c., Poznań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z punktu widzenia doskonalenia umiejętności aktywnego słuchania, 

ważne jest poznanie i używanie stosownych „narzędzi”. Należą do nich wg 

Guta, Hamana: 

• Odzwierciedlenie  

§ pozycja ciała, tempo i siła mówienia, 

§ odniesienie do nastroju partnera 

• Parafraza   

§ uwaga, zrozumienie, 

§ odniesienie do tematu 

• Prowadzenie   

Ø Oddzielaj sprawy ważne 
od mniej istotnych. 

Ø Mów do partnera, a nie o 
nim.  

Ø Wyrażaj obawy, 
potrzeby, uczucia. 

Ø Nie przeszkadzaj. 

Ø Daj czas i uważaj. 

Ø Sprawdzaj, czy dobrze 
rozumiesz. 
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§ porządkowanie chaotycznych wypowiedzi, 

§ ośmielanie,   

§ zadawanie pytań.  

 

Można jeszcze dodać klaryfikację,  jako uporządkowanie 

i uogólnianie istotnych wypowiedzi partnera. Może ona stanowić 

kontynuację parafrazy. Często stanowi podsumowanie - „czy to znaczy, 

że...”, „czy z tego, co mówisz wynika, że ...” itd. 

 

Ze względu na znaczenie parafrazy warto przybliżyć jej zasady: 

• Odtwórz myśli i uczucia, jakie wyraziła druga osoba, swoimi 

własnymi słowami; nie naśladuj i nie powtarzaj dokładnych 

sformułowań. 

• Oddawane tak wypowiedzi poprzedzaj słowami: czujesz, myślisz, że, 

wydaje ci się, że, czasami masz wrażenie, że, o ile dobrze rozumiem, 

chodzi Panu o to, że ..., a więc zależy Panu na tym, żeby ..., innymi 

słowy, o ekuje Pan, że ...itd. 

• Parafrazując czyjąś wypowiedź, unikaj wszelkich oznak pochwały lub 

nagany. Powstrzymaj się od zarzutów, tłumaczeń, rad i perswazji.   

 

Zatem, jak wynika z powyższego pełne porozumienie się ma miejsce 

wówczas, gdy interpretacja treści powstała u słuchacza (odbiorcy) jest 

zgodna z intencją, jaką miał nadawca. 
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Komunikaty i style komunikowania się 

 

Właściwe słowa na właściwym miejscu to prawdziwa definicja stylu. 

Jonathan Swift  

Uczysz się poprzez to, co widzisz, co słyszysz, co wyczuwasz smakiem, co 

wyczuwasz węchem, czego dotykasz, co robisz, co sobie wyobrażasz, co 

wyczuwasz intuicyjnie, co czujesz. 

Jeannette Vos 

 

yle, ile naszych różnorodnych wypowiedzi, tyle i komunikatów. 
Zatem i komunikaty werbalne i niewerbalne, komunikaty spójne 
i niespójne, komunikaty wprost i nie wprost (aluzyjne), 

intencjonalne i bez intencji, komunikaty TY i komunikaty JA, komunikaty 
asertywne i nieasertywne itp. Jak widzimy, jest ich wiele i w dalszych 
treściach będziecie je mogli Państwo odnaleźć. 
 

Definicje 

 „Komunikat, nazwany także przekazem komunikacyjnym, jest 

kompleksową strukturą, na którą składają się:  

- Znaczenia - czyste idee i uczucia, istniejące w ludzkich umysłach, 

przekładane są na znaczenia, które muszą być dzielone z pozostałymi 

uczestnikami procesu. Inaczej są dla nich niezrozumiałe. Tak, więc 

powodzenie procesu komunikowania zależy od operowania tymi 

samymi symbolami. 

- Symbole - słowa, dźwięki, działania, dzięki którym znaczenie jest 

oznajmiane innym jednostkom. Symbolem jest zarówno słowo, jak 

i gest, mimika, ton głosu, czyli sygnały niewerbalne.  
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- Kodowanie i dekodowanie - proces transformowania idei i uczuć 

w symbole i ich organizacja oraz transformowanie zakodowanego 

przekazu w idee i uczucia. Dzieje się to z reguły bezwiednie, bowiem 

każdy człowiek koduje i dekoduje tak często, jak często 

porozumiewa się z innymi. Oba procesy zawierają także niewerbalne 

sygnały, które w istotny sposób wpływają na kreowanie znaczeń 

między uczestnikami komunikowania. 

- Forma i organizacja - związane są z kompleksową strukturą 

komunikatu. Znaczenia wymagają nadania im odpowiedniej formy 

i zorganizowania. Forma przekazu jest szczególnie ważna 

w przypadku komunikowania publicznego, politycznego czy 

masowego.” 

B.Dobek-Ostowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wyd.Astrum, Wrocław, 1999 

 

Style komunikowania się 

 

ażda osoba ma swój własny styl komunikowania się, który pozwala 
zarówno wtapiać się w otoczenie, jak i odróżniać się od innych. 
Problemy związane z porozumiewaniem się bardzo często płyną 

z różnicy stylów i samego procesu komunikacji, a nie z różnic o charakterze 
merytorycznym. (...) Niezrozumienie cudzego stylu komunikacji lub 
niewłaściwa ocena intencji prowadzi do kłopotów w tym zakresie. 
 

„Nawykowo, a zwłaszcza pod wpływem stresu ludzie polegają na 

preferowanym sposobie zbierania informacji, organizowania jej i wyrażania 

siebie. Z tego powodu poznanie i posługiwanie się preferowaną modalnością 

drugiej osoby daje jej poczucie zrozumienia”.   
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               People who read people.  D.Goleman,  

 

1. Pierwszą istotna cechą stylów komunikowania się jest „preferowana 

modalność sensoryczna”. Każda osoba porozumiewa się za pomocą 

preferowanego przez siebie kanału - wzroku, słuchu lub dotyku. 

2. Druga cecha to preferowany styl myślenia - jedni przetwarzają 

informacje w sposób seryjny (ludzie systematyczni, nastawieni na 

szczegóły, wykonujący działania „krok po kroku”, dokonujący 

logicznej i szczegółowej analizy), a drudzy w sposób równoległy 

(ludzie zwracający uwagę na ogólne idee i pojęcia, wykonujący 

równocześnie kilka zadań, dokonujący całościowej analizy). 

3. Trzecia cecha stylu komunikacji to preferowana forma ekspresji, czyli 

inaczej mówiąc, sposób wyrażania i przekazywania informacji 

(werbalne i niewerbalne).  

Opracowano na podstawie: James Eicher, Sztuka komunikowania się, Wydawnictwo Ravi, 

Łódź, 1995 

 

Bariery w komunikowaniu się i sposoby przeciwdziałania ich 

stosowaniu 

ianem barier komunikacyjnych określa się wszystkie czynniki, 
które utrudniają zrozumienie przekazu zawartego w wypowiedzi. 
Można wyodrębnić bariery o charakterze fizycznym 

i psychologicznym. 

Różnice kulturowe - nasza przeszłość i wpisane w nią doświadczenia 
w decydujący sposób wpływają na nasz system poznawczy. Różnice 
w interpretacji tej samej wypowiedzi przez kilka osób wynikają z faktu, iż 
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każdy posiada własny kontekst poznawczy (bagaż doświadczeń), który 
w sposób nieświadomy wpływa na sposób myślenia. 

Brak umiejętności decentracji – pełne zrozumienie rozmówcy możliwe jest 
dzięki przyjęciu jego perspektywy. Ktoś kto całą swoja świadomość skupia 
na własnej osobie- nie jest zdolny przyjąć innego niż własny punktu widzenia 
nie może być dobrym słuchaczem a tym samym dobrym rozmówcą. 

Utrudnienia percepcyjne - trudno o efektywną komunikację jeżeli nie 
rozumiemy rozmówcy ponieważ ten mówi zbyt szybko, niewyraźnie 
artykułuje wyrazy, jąka się, etc. 

Stereotypy - Chętniej słuchamy osób o wysokim statusie społecznym niż 
tych, których status jest niski. Jeżeli rozmówca posiada określone atrybuty 
wskazujące na wysoki status społeczny wówczas poświecimy mu więcej 
uwagi, okażemy więcej uprzejmości i chętniej zgodzimy się z jego 
poglądami. W sposób diametralnie inny będziemy traktować osobę, której 
status społeczny jest niski. 

Wybiórczość uwagi - poważnym utrudnieniem jest koncentrowanie się 
jedynie na określonych faktach zamiast na całokształcie wypowiedzi. Jeżeli 
słuchacz całą swoją uwagę skupia na tym by zrekonstruować przebieg 
zdarzenia, które jest przedmiotem opowieści, może nie dostrzec innych 
ważnych aspektów. 

Samopoczucie - sposób patrzenia na życie w dużej mierze zależy od 
uwarunkowań psychologicznych. Wartości, poglądy, cele wyznaczają ogólne 
i relatywnie stałe ramy natomiast stan psychofizyczny doraźnie zmienia 
sposób postrzegania zdarzeń. 

Wymienione czynniki stanowią swoiste filtry, przez które przenika 
wypowiedź zanim zostanie odkodowana w umyśle słuchacza. Owe filtry, 
różne u poszczególnych osób, w różny sposób zniekształcają przekaz zawarty 
w wypowiedzi. 

Narzędziem, które pozwala zminimalizować niezgodności pomiędzy treścią 
wypowiedzianą przez nadawcę i odebraną przez odbiorcę jest aktywne 
słuchanie. 
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Poniższy katalog jest swoistego rodzaju podsumowaniem dotyczącym 

wielu, jakże pospolitych błędów, które wszyscy popełniamy komunikując 

się. Natomiast nie zawsze zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństw 

używania tych kategorii słownych: 

Nakazywanie, komenderowanie, polecanie - informują, iż ważne są 

odczucia czy potrzeby nadawcy 

Ostrzeganie i groźba - informują, iż ważne są odczucia czy potrzeby 

nadawcy i dodatkowo uzupełnione konsekwencjami niepodporządkowania 

się 

Moralizowanie, głoszenie kazań - wypowiedzi te narzucają siłę władzy 

zewnętrznej i zobowiązania. 

Doradzanie, sugerowanie, proponowanie rozwiązań  -  wypowiedzi te 

stanowią dowód, iż nadawca nie wierzy w zdolność odbiorcy do 

samodzielnych rozwiązań. 

Pouczanie, robienie wykładu, dostarczanie logicznych argumentów - 

wypowiedzi wskazują, iż odbiorca się myli, nie myśli logicznie. 

Osądzanie, krytykowanie, dezaprobata, potępianie - wypowiedzi takie 

sprawiają, że odbiorcy czyją się głupi, gorsi, źli. 

Chwalenie, aprobowanie, wydawanie ocen pozytywnych - mogą wywołać 

wrażenie manipulowania. 

Obrzucanie wyzwiskami, wyśmiewanie, ośmieszanie - niszczą 

wyobrażenie odbiorcy o sobie  

Interpretowanie, analizowanie, diagnozowanie - wypowiedzi te informują 

odbiorców o wyobrażeniach, przypuszczeniach nadawcy, często niesłusznych 

i fałszywych. 
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Uspokajanie, okazywanie współczucia, pocieszanie, podnoszenie na 

duchu - nadawca w ten sposób informuje odbiorcę, by ten zmienił swoje 

odczucia czy swą postawę 

Wypytywanie, indagowanie, krzyżowy ogień pytań - takie metody często 

utrudniają otwarcie, a w efekcie komunikację, mogą sugerować czysta 

ciekawość pytających. 

Odwracanie uwagi, sarkazm, dowcipkowanie, zabawianie - oznaczają 

brak szacunku, zainteresowania, a nawet brak akceptacji. 

Czynniki ułatwiające komunikację 

Słuchanie bierne (milczenie) - tylko do pewnego stopnia przekazuje 

akceptację. 
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Odpowiedzi potakujące - przekazują pewien element empatii, świadczą 

o nastawieniu na słuchanie, wskazują na akceptację, ale jej nie udowadniają. 

„Otwieracze”, zaproszenia do rozmowy - „otwieracze” otwierają 

wprawdzie drzwi, ale nie powodują, iż pozostają one otwarte na dłużej, są 

skuteczne, gdy chcemy pokazać, iż chcemy kogoś wysłuchać i mamy dla 

niego czas. 

Aktywne słuchanie (wypowiedzi zwrotne) - sprawia, że osoba, której 

słuchamy, czuje, iż jej poglądy i uczucia są szanowane, rozumiane 

i akceptowane; takie słuchanie sprzyja dalszej komunikacji interpersonalnej.  

Na podstawie Thomas Gordon, Wychowanie bez porażek w szkole, Instytut wydawniczy 

 

Asertywność 

sertywność jest umiejętnością interpersonalną, dzięki której ludzie 
otwarcie wyrażają swoje myśli, uczucia i przekonania, nie 
lekceważąc myśli, uczuć i poglądów swoich rozmówców, to 

postawa szacunku dla siebie i jednocześnie innych uczestników interakcji. 
Wypływa ona z uwewnętrznionego przekonania podmiotu o posiadaniu przez 
ludzi pewnych, bazowych praw, które należy respektować.  
 

Główne prawa asertywne jednostki, to: 
- prawo do ochrony życia i zdrowia 

- prawo do godności, bycia traktowanym z szacunkiem 

- prawo do samodzielnego ustalania celów, podejmowania 

decyzji 

- prawo do posiadania i wyrażania własnych opinii, 

poglądów, odczuć 

- prawo do zmiany poglądów 

- prawo do protestowania przeciw nieuczciwemu 

traktowaniu i niesprawiedliwej krytyce 
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- prawo do popełniania błędów 

- prawo do proszenia innych o pomoc, radę, wsparcie 

- prawo do odpowiadania „nie” na prośby innych 

- prawo do nieobarczania siebie odpowiedzialnością za 

decyzje innych ludzi 

- prawo do bycia asertywnym w kontaktach 

interpersonalnych 

- prawo do nie bycia asertywnym 

 

W sytuacjach konfliktowych umiejętności asertywne pozwalają na 
osiągnięcie kompromisu, bez poświęcania własnej godności, czy poniżania 
innych. Pozwalają też chronić własne granice interpersonalne, bez poczucia 
winy, krzywdy, złości, czy lęku. 

Asertywność często bywa przez ludzi mylona z agresją, choć istnieje 
zasadnicza różnica między tymi zjawiskami. W przypadku agresji sytuacje są 
postrzegane w kategoriach  walki- „ktoś wygrywa, ktoś przegrywa”. W 
przypadku asertwności mamy do czynienia z ochroną własnych praw, przy 
jednoczesnym respektowaniu praw innych. Asertywność można umieścić na 
środku kontinuum pomiędzy zachowaniami agresywnymi i zachowaniami 
uległymi podmiotu wobec otoczenia społecznego: 

 
 

ULEGŁOŚĆ   ____________ ASERTWNOŚĆ __________AGRESJA 
 (podporządkowanie)                  (szacunek)       (dominacja) 
 
 
Zarówno w przypadku uległości, jak i agresji mamy do czynienia z brakiem 
szacunku i nierespektowaniem praw. W przypadku uległości - brakiem 
szacunku wobec siebie i podporządkowaniem innym, w agresji - brakiem 
szacunku dla ludzi, łamaniem ich praw, dominacją, próbami 
podporządkowania ich sobie. 
 

Definicje 
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„Umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontakcie z inną osobą czy 

osobami.” 

Zachowanie asertywne oznacza bezpośrednie, uczciwe i stanowcze 

wyrażenie wobec innej osoby swoich uczuć, postaw, opinii, pragnień, 

w sposób respektujący uczucia, postawy, opinie, prawa i pragnienia drugiej 

osoby. 

M.Król-Fijewska , Stanowczo łagodnie bez lęku, Wydawnictwo W.A.B., W-wa 1996 

 „Postawa asertywna to patrzenie na samego siebie oraz na innych jak 

na wartość, która wymaga szacunku i należytej ochrony, ochrony godności 

i praw osobistych.. Postawa asertywna to dążenie do tego, by stosunki 

z ludźmi były oparte na zaufaniu i prawdomówności. Postawa asertywna to 

również traktowanie siebie i innych jak ludzi odpowiedzialnych, a rozmówcę 

nie jak wroga lub przeciwnika lecz godnego partnera. 

Zachowanie asertywne nie jest ani uległe, ani agresywne, ani 

manipulacyjne. Pozwala ono na niespełnianie oczekiwań innych ludzi, takich 

oczekiwań, które naruszają nasze prawa osobiste, godność lub interesy. 

Zachowanie asertywne to styl reagowania, obrony, a także ekspansji, który 

nie wiąże się z przemocą, nie jest inwazyjny oraz nie narusza niczyjej 

godności osobistej.” 

M.Król-Fijewska, P.Fijewski, Asertywność menedżera, PWE, W-wa,2000  

  

Człowiek asertywny: 

• formułuje jasne wypowiedzi na temat uczuć, myśli i życzeń, 

• dba o poszanowanie swoich praw, 

• szanuje prawa i uczucia innych, 
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• słucha uważnie i daje innym  poznać, że ich wysłuchał, 

• otwarty na negocjacje i gotowy na ustępstwa, ale nie kosztem 

swoich praw i godności, 

• potrafi formułować bezpośrednie prośby oraz otwarcie odmówić, 

• wie, jak prawić i przyjmować komplementy, 

• umie zaczynać i kończyć rozmowy, 

• skutecznie radzi sobie z krytyką, 

• zachowuje się pewnie, empatycznie 

• głos jest zrelaksowany, stanowczy, posiada dobra modulację, 

• oczy komunikują otwartość i uczciwość, 

• postawa harmonijna i wyprostowana. 

M.McKay,M.Davis , Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP,Gdańsk 2001 

 

Jeśli chcesz zachować się w sposób asertywny, zastanów się najpierw 

nad: 

• sytuacją  Czy ona ci nie odpowiada lub czy grozi naruszeniem 

twoich praw? 

• miejscem Najlepiej jest być asertywnym w kontaktach 

prywatnych; jednakże, jeśli twoje prawa zostały zagrożone 

w obecności ludzi, na których ci zależy, nie wahaj się użyć 

umiejętności asertywnych 

• czasem Najlepiej jest stosować asertywność tuż po pojawieniu się 

problemu; jednak pomyśl o stresie, emocjach swoich i partnera 
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• relacjami łączącymi cię z rozmówcą Jaka jest relacja jesteś 

z rozmówcą; czasem mądrzej jest nie być asertywnym w stosunku 

do ludzi mających władzę nad tobą. 

   Program profilaktyczny dla młodzieży, Jak żyć z ludźmi, MEN 

 

 

Model asertywnej odmowy: 

• Słowo NIE - konieczny sygnał o kierunku dalszej wypowiedzi 

• Informacja o decyzji - ten element jest przejawem stanowczego 

zachowania, zastępuje on stwierdzenia typu „nie mogę”, „nie 

chcę”   

• Wyjaśnienie motywu odmowy - prawdziwe, przedstawione 

w sposób konkretny (nie używamy usprawiedliwień, pretensji), 

w formie dogodnej dla nas i zrozumiałej dla partnera  

• Zmiękczenie - to techniki komunikacyjne sprawiające, że 

odmowa staje się bardziej do przyjęcia przez druga stronę - 

przykro mi, kocham, ale nie dam, jest mi trudno, obawiam się, że 

będziesz wściekły, niezadowolony itd.  

 

Przykłady: 

• Nie, nie spotkam się z tobą, ponieważ mam już zaplanowany 

dzisiejszy wieczór 

• Nie, nie uwzględnię pańskiej reklamacji, ponieważ byłoby to 

niezgodne z przepisami. 
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• Nie, nie podejmę się tego zadania, ponieważ nie czuję się tu 

wystarczająco kompetentny. 

• Nie, niestety przykro mi, ale nie zgodzę się na twój urlop w tym 

terminie. Wprowadzamy nowy produkt i będziesz wtedy 

niezastąpiony. 

• Od lat współpracujemy i zależy mi na dalszej współpracy 

z pańską firmą, ale tej umowy nie podpiszę. Byłoby to sprzeczne 

z wcześniejszymi zobowiązaniami. 

 

Techniki wspomagające asertywną odmowę; 

• Zdarta płyta - powtarzanie zdania wypowiedzianego za 

pierwszym razem 

• Ugięcie się (jujitsu - jedna z technik walk wschodnich) - technika 

ta jest pewnym chwytem komunikacyjnym nie zawiera żadnych 

elementów manipulacyjnych. Nie przeciwstawiamy się 

argumentom, nie staramy  udowodnić własnej racji. Chcemy 

usłyszeć i dobrze zrozumieć naszego partnera, a jednocześnie 

jesteśmy konsekwentnie stanowczy w obronie własnych 

interesów. 

• Jestem słoniem - zwolnij tempo reagowania; wolniej mów, głębiej 

oddychaj, daj sobie prawo do zastanowienia. 

Na podstawie: M.Król-Fijewska, P.Fijewski, Asertywność menedżera, PWE, W-wa,2000 
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Sztuka skutecznej prezentacji 

 

Pewna doza żartobliwości nie kłóci się bynajmniej z rozważaniem spraw 

nieżartobliwych.  
T.Kotarbiński  

To, co jest dobrze pomyślane, jest jasno wyrażone, a słowa, które trzeba 

powiedzieć, przychodzą wtedy z łatwością.  
Nicholas Boileau  

Jeden obraz wart jest tysiąca słów. 
 Konfucjusz 

 

Możesz swych słuchaczy zainteresować, rozbawić, ostatecznie - rozzłościć, 

ale, na miłość boską, nie zanudzaj ich! 

Zasłyszane  

 

Jeśli udało ci się słuchaczy rozśmieszyć, zaczynają cię słuchać i wówczas 

możesz im wmówić niemal wszystko.  

Herb Gardner 

 

rezentacja to pojęcie, z którym nie raz się spotkaliśmy, jednak 
zazwyczaj nie do końca znane jest na prawidłowe znaczenie tego 
słowa. Prezentację utożsamia się z wykładem, bądź wspomina się o 
niej przy omawianiu sposobów prowadzenia lekcji. Jednakże nic 

bardziej mylnego!. Podstawowa różnica pomiędzy prezentacją a wykładem, 
lekcją to fakt, iż w wypadku prezentacji chęć przekazania informacji przez 
osobę prezentującą jest zdecydowanie większa, niż chęć publiczności, by te 
informacje uzyskać i w związku z tym na prezentacje publiczność z reguły 
bywa zapraszana.  
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Zanim zaczniesz przygotowywać prezentację na piśmie, najpierw 
musisz jasno określić jej cel. Należy, więc ustalić, o co nam chodzi, kim jest 
publiczność, co już wie, a czego chce się dowiedzieć, a dopiero potem 
przystąpić do rozplanowania prezentacji. 

 

Każda prezentacja powinna się opierać na zasadzie 3E: 

• Nauczyć - Educate   Zabawić - Entertain  Wyjaśnić - Explain 

Poradnik menedżera, Sztuka prezentacji, wyd.Wiedza i życie 

  

Po ustaleniu celów i stwierdzeniu, komu i co chcemy przekazać, aby 
prezentacja nie była chaotyczna powinniśmy stworzyć sobie jej dokładny 
plan. Plan jest podstawową metodą porządkowania i systematyzowania 
przekazywanych treści, głównym elementem pewnej formy, w którą trzeba 
ująć materiał, aby mógł być zrozumiany i przyswojony przez odbiorcę.  

 

Zebranie wszystkich elementów 

 Twoja prezentacja powinna składać się z trzech zasadniczych części: 

wstępu, tekstu zasadniczego, zakończenia. 

Wstęp:  

Powiesz im, co zamierzasz im powiedzieć. To: 

• Skupi uwagę publiczności 

• Przedstawi temat prezentacji 

• Uprzedzi publiczność, jak zamierzasz omawiać temat; przedstawiasz 

swój plan lub główne tezy 

• Poinformuje publiczność, w jaki sposób zamierzasz odpowiadać na 

pytania 
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• Nawiąże do pierwszego głównego punktu w tekście zasadniczym 

prezentacji. Nawiązania są dla słuchacza drogowskazem. Zapewniają 

płynność i wskazują kierunek. 

Tekst zasadniczy:  

Mówisz, co masz do powiedzenia. Tekst zasadniczy prezentacji powinien:   

• Rozwinąć każdy główny punkt (plan) oddzielnie 

• Zawierać materiał uzasadniające (dowody) do każdego punktu 

w formie słownej i wizualnej (pomoce wizualne) 

• Podsumować każdy główny punkt, zanim przejdziesz do następnego. 

(Każda teza powinna zostać podsumowana, zakończenie konkluzją, 

sformułowana w ostateczny sposób, tak by publiczność wiedziała, że 

na tym koniec dyskusji na ten temat.) 

• Zawierać nawiązanie od jednej tezy do następnej 

Zakończenie:  

Powiesz, co powiedziałeś. Zakończenie prezentacji powinno:  

• Wypływać z tekstu zasadniczego 

• Nawiązywać do wstępu by zebrać prezentację w całości 

• Podsumować wszystkie tezy 

• Powtórzyć i uwypuklić 

• Zawierać zdecydowane zalecenia lub wezwania do działania 
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Uwaga:  

Zalecenia możesz również włączyć do wstępu, jeśli wiesz, że twoja 

publiczność z góry się z nimi zgadza i uważnie cię wysłucha. Jeśli natomiast 

podejrzewasz, że publiczność będzie przeciwna twoim zaleceniom, nie 

wspominaj o nich we wstępie. Wyłóż swoją propozycję zaczynając od 

elementów, o których wiesz, że spotkają się z aprobatą.  

 

 

 

 

 

Sztuka negocjacji 
o niedawna pojęcie negocjacji było kojarzone jedynie z polityką, 
obecnie pojawia się wszędzie. Wynika to z zasad gospodarki 
rynkowej, której najpoważniejszą cechą jest wolna gra sił  zarówno 

społecznych jak i ekonomicznych. Podstawą relacji między organizacjami 
i ludźmi  nie są normy odgórne lecz negocjacja wzajemnych stanowisk.  
Negocjacje można najkrócej zdefiniować, jako proces komunikowania się, 
w którym interesy obu stron są sprzeczne co najmniej w jednym obszarze, 
lub podejmowane jest działanie dotyczące rozstrzygnięcia jednego lub więcej 
problemów. 
 

 
Istota konfliktu 

 
U podstaw negocjacji leży jakiś problem do rozwiązania. Często 

problem można nazwać także konfliktem. Istnieje wiele czynników, które 
mogą spowodować konflikt, a także wpływać na jego przebieg. Oto 
ważniejsze z nich: 
• konflikt wartości - ludzie mogą różnić się tym, jakie wartości preferują. 
Każdy człowiek ma własną hierarchię wartości dotyczących zarówno swojej 
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filozofii życia, ideologii, tradycji, religii, własnej tożsamości, a także 
wartości dnia codziennego, 
• konflikt dotyczący dostępu do informacji, a więc braku lub posiadaniu 
odmiennych informacji albo też ich interpretacji. Mogą tu mieć miejsce 
różnice w procedurach uzyskiwania danych, manipulowanie informacjami, 
bądź celowe wprowadzanie innych w błąd, 
• konflikt relacji - w tym przypadku możemy mieć do czynienia z błędnym 
postrzeganiem, złą komunikacją, której towarzyszą negatywne emocje, 
stereotypy lub odwetowe zachowania. Negatywne stosunki między ludźmi 
mogą nawet bez innego racjonalnego uzasadnienia stanowić przyczynę 
konfliktu, 

• konflikt strukturalny - wynika ze struktury sytuacji, w której znajdują się 
poszczególne osoby, pełnionych ról,  ograniczeń czasowych, przestrzennych, 
ograniczonych zasobów. Konflikt ten może również wynikać ze struktury 
organizacji, w której ludzie działają, 

 • konflikt interesów - najczęściej pojawia się wówczas, gdy ktoś chce 
zaspokoić swoje potrzeby i pragnienia kosztem innej osoby lub grupy. Może 
to dotyczyć potrzeb rzeczowych (dóbr materialnych), potrzeb proceduralnych 
(np. sposobu prowadzenia rozmów) lub też potrzeb psychicznych (godności, 
zaufania, poczucia własnej wartości). Spór dotyczy w tym przypadku przede 
wszystkim sposobów realizacji potrzeb. 

 
Psychologia w pracy menedżera. Katowice 1994. Skrypty Uniwersytetu Śląskiego nr 492  

 
Sposoby rozwiązywania konfliktu 

 
• Traktuj konflikt jako coś naturalnego - nie wiń siebie i innych za jego 

pojawienie się. 

• Dbaj o zachowanie obiektywizmu w widzeniu sytuacji, siebie 

i partnera. 

• Staraj się uzyskać jak najwięcej informacji o ważnych aspektach 

sytuacji konfliktowej — bądź dobrze poinformowany. 

• Dokładnie upewnij się, na czym ci zależy, a z czego możesz 

zrezygnować -przeprowadź bilans zysków i strat w konflikcie. 
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• Staraj się nie przeceniać własnych interesów. 

• Bierz odpowiedzialność za bieg konfliktu. 

• Opracuj optymalną strategię działań w konflikcie i szczegółowe 

taktyki postępowania w zakresie przyjętej strategii. 

• Bądź elastyczny w doborze sposobów rozwiązania konfliktu.  

• Bądź twórczy w poszukiwaniu nowych możliwości rozwiązania 

konfliktu. 

• Upieraj się przy ważnych dla ciebie sprawach. 

• Uwzględniaj potrzeby partnera i możliwości ich zaspokojenia. 

• Bądź krytyczny wobec siebie i własnego postępowania. 

• Nie wymagaj szczególnego traktowania własnej osoby. 

• Staraj się poznać i zrozumieć, na czym zależy partnerowi. 

• Poważnie i odpowiedzialnie traktuj sprawy i problemy partnera. 

• Staraj się znaleźć jakieś pozytywne cechy u partnera, ułatwi ci to 

współpracę z nim. 

• Kontroluj swoje emocje, a emocje negatywne okazuj w sposób 

możliwy do przyjęcia przez partnera. 

• Przestrzegaj zasad dobrej komunikacji w prowadzeniu rozmów 

z partnerem. 

• Pozostaw partnerowi możliwość posiadania własnych przekonań.  

• Szanuj uczucia partnera i ważne dla niego wartości. 

• Czasem zwalniaj bieg zdarzeń, aby spokojnie przemyśleć drogi 

rozwiązania konfliktu. 

• Ustal jasny i zrozumiały kontrakt z partnerem.  

 
 

Zachowanie się uczestników konfliktu zależy od tego, w jakim 

stopniu pragną oni zaspokoić swoje własne interesy, a w jakim stopniu 
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skłonni są pomóc drugiej osobie w zaspokojeniu jej interesów. Zachowanie 

człowieka w konflikcie jest zatem wynikiem nasilenia dwóch pragnień: 

zaspokojenia własnego interesu, które wyraża się w aktywnym i upartym 

dążeniu do zrealizowania postawionych sobie celów, w obronie własnego 

stanowiska, racji, oraz zaspokojenia interesów partnera, odzwierciedlającego 

się w podejmowaniu współdziałania z nim, aby umożliwić mu realizację jego 

celów. Uwzględniając różny stopień nasilenia tych dwóch pragnień, na ogół 

przedstawia się pięć sposobów rozwiązywania konfliktów: 

— rywalizacji, 

— współpracy, 

— kompromisu, 

— unikaniu, 

— dostosowywaniu się  
 

Psychologia w pracy menedżera. Katowice 1994. Skrypty Uniwersytetu Śląskiego nr 492 
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Style rozwiązywania konfliktów  
ze względu na stopień aktywności i otwartości 

 
        
       

AKTYWNOŚĆ 

RYWALIZACJA                WSPÓŁPRACA 

 

 
 
                                                                                
    KOMPROMIS 
 
 

     UNIKANIE     DOSTOSOWYWANIE 
 
       
 

BIERNOŚĆ 
 
 
R.Fisher, W. Ury:  Dochodząc do TAK. Negocjacje bez poddawania się. PWE Warszawa 
1992  
 
 Krańcowymi sposobami  rozwiązywania konfliktów są: rywalizacja 
i unikanie. 
 

Rywalizacja (walka) jest strategią, która jest często stosowana 

w szczególności przez dwie kategorie osób, tzn. te, które wykazują potrzebę 

ujawniania swojej wyższości i przewagi nad innymi oraz te osoby, które 

muszą żyć w ciągłym ruchu i lubiący zmiany wokół siebie. 

Ten sposób rozwiązywania konfliktów polega między innymi na: 

Koncentracja na 
własnych interesach 

Koncentracja na 
cudzych interesach 
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• Patrzeniu na drugą stronę konfliktu jak na wroga, którego najlepiej 

zniszczyć, 

• Dbaniu tylko o swoje interesy, 

• Oszukiwaniu, 

• Stosowaniu gróźb, 

• Wywieraniu presji, 

• Liczeniu wyłącznie na własne zwycięstwo. 

Drugim krańcowym stylem rozwiązywania konfliktów jest unikanie. 

Cechuje go niechęć do zaspokojenia własnych interesów przy braku chęci do 

współdziałania z partnerem, aby on mógł osiągnąć swoje cele. Na ogół  styl 

ten pozwala na ucieczkę od otwartej konfrontacji i uspokojeniu się, ale 

konflikt  nie zostaje rozwiązany. W krańcowych przypadkach zostaje 

przesunięty w czasie. Ale ten sposób rozwiązywania konfliktów  stosuje się 

również wtedy, gdy strona konfliktu dochodzi do wniosku, że ponoszone 

koszty są większe od możliwych korzyści. 

Osoby, które starają się  uniknąć  otwartego konfliktu mogą świadomie 

podporządkować się drugiej stronie. Dostosowywanie się jako sposób 

rozwiązywania konfliktów wynika z pragnienia zaspokojenia potrzeb 

partnera i rezygnacji z obrony własnych interesów. Ta forma dostarcza 

poczucia bezpieczeństwa i oparcia osobom nieśmiałym i niepewnym siebie. 

Jednakże nie można pominąć faktu, że osoby podporządkowujące się innym 

są często wykorzystywane, co w rezultacie prowadzi do poczucia u nich 

krzywdy. Podporządkowanie stawia  bardzo często jedną ze stron konfliktu  

na przegranej pozycji . 
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Pragnieniem częściowego zaspokojenia osobistych interesów i częściowego 

zaspokojenia interesów partnera charakteryzuje się kompromis. Kompromis 

ma miejsce wtedy, gdy każda ze stron ponosi częściowe straty, ale też i każda 

ze stron odnosi częściowe korzyści. 

 

Powszechnie za najlepszą metodę rozwiązywania konfliktów  uznawana  jest 

współpraca. Jest wynikiem maksymalnego pragnienia obrony własnych 

interesów,  przy jednoczesnym pragnieniu, aby i druga strona również mogła 

zrealizować własne. Aby podjąć się rozwiązywania konfliktu tą metodą 

należy: 

 

• Akceptować siebie i innych ludzi i traktować się po partnersku, 

• Aktywnie słuchać, 

•  Rozróżniać dwie podstawowe cechy ludzi: asertywność   

i kooperatywność, 

•   Myśleć twórczo, nie schematycznie, 

•  Koncentrować się na tym co łączy, a nie dzieli. 

Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela pod red. K. Kruszewskiego 1991 W-wa 
WNPWNH. Hamer: Klucz do efektywności nauczania  - poradnik dla nauczyciela, 1994  
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Komunikacja w cyberprzestrzeni 
 

  komunikowaniu się między sobą na odległość ludzie stosowali 

różne systemy łączności. Indianie palili ogniska i przekazywali 

wiadomość za pomocą dymu, w wioskach murzyńskich przekazywano 

informację za pomocą tam-tamów, do przekazu złych lub dobrych wieści 

służyły różne znaki i symbole wywołujące radość, smutek czy strach. Wraz 

z rozwojem techniki, rozwijał się system łączności. Jednakże dawne systemy 

komunikacji miały zawsze dobrze zdefiniowany charakter: albo były 

indywidualne (rozmowa telefoniczna, list itp.) albo zbiorowe (gazeta, 

program radiowy, telewizyjny). Użytkownik uczestniczył z reguły czynnie 

w komunikacji pierwszego rodzaju lub biernie z drugiego typu. 

Wyjątkowość sieci internetowej polega na tym, że jednostka może mieć swój 

indywidualny udział w zbiorowym medium. W rezultacie procesy 

informacyjne Społeczności Internetu są jednocześnie indywidualne 

i zbiorowe. Internet ma też wyjątkową cechę jaką jest jej kompilacyjny 

charakter. Ilekroć pojawia się obszar styku tej nowej techniki z którąś 

z technik wcześniej istniejących – Internet przekształca się i wchłania 

w siebie nową technikę. Przykładem jest usługa VoIP (Voice over Internet 

Protocol), polegająca na głosowej komunikacji za pomocą Internetu. Czyli po 

prostu, można prowadzić rozmowy nawiązują komunikację za pomocą 

adresów internetowych. Voice over IP różni się od telefonii IP tym, że 

w przypadku tej drugiej głos od początku do końca swojej drogi przesyłany 

jest w postaci pakietów IP w intra- lub Internecie; do rozmawiania służą 

specjalne telefony IP lub komputery z wyposażeniem dźwiękowym 

i odpowiednim oprogramowaniem. W przypadku VoIP zaś używa się - 

przynajmniej po jednej stronie połączenia - klasycznego aparatu i linii 
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telefonicznej. Głos na pewnym odcinku przesyłany jest przez zwykłą sieć 

telefoniczną, natomiast na innym (z reguły dłuższym) zamieniony w pakiety 

danych wędruje przez Internet.  

Podobna integracja wchłaniania przez Internet i przekształcania się w nową 

technikę zachodzi także między Internetem a telewizją (usługa video on 

demand). 

Internet jest pierwszym w historii medium zarówno indywidualnym, 

jak i zbiorowym, gdyż każdy z uczestników aktu komunikacyjnego (np. listy 

dyskusyjnej, „czatu”, współdzielonej strony WWW itp.) może nie tylko 

poznawać myśli innych, ale także wnosić własny wkład, nie będąc przy tym 

skrępowanym żadnymi limitami miejsca i czasu. W ten sposób Społeczność 

Internetowa jest pierwszą w dziejach formacją społeczną zdolną do 

nieograniczonego akumulowania informacji i wiedzy. Dodatkową ważną 

cechą Internetu jako medium komunikacyjnego jest to, że stwarza on nową 

jakość, przerzucając pomost ponad tradycyjnymi podziałami, jakie 

rejestrowano w obszarze tradycyjnych mediów. 

Ryszard Tadeusiewicz: „Społeczność Internetu”.2002 

 

Warto w tym miejscu pokrótce omówić czym jest USENET. 

Usenet to najpowszechniejsze forum publicznych dyskusji w Internecie. 
Codziennie internauci z całego świata publikują na jego grupach 
dyskusyjnych (ang. Usenet newsgroups) około 1,2 miliona wiadomości. 

 

Tematy dyskusji usenetowych  

Usenet wyrósł na dyskusjach informatyków. Nadal wielu z nich korzysta z 

systemu, by rozwiązywać problemy techniczne. Jednak na tysiącach grup 

Usenetu można znaleźć dyskusje praktycznie na każdy temat. Tematyka 
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każdej grupy jest ściśle określona. Aby ją poznać, wystarczy rozszyfrować 

nazwę listy, składającą się ze skrótów. Zawężają one temat od ogółu do 

szczegółu.  

Na szczycie hierarchii Usenetu mamy najbardziej ogólne kategorie m.in.: 

comp - komputery, oprogramowanie, programowanie itp. 

rec - rekreacja, rozrywka 

soc - społeczeństwo 

misc - różności, które nie pasują do innych kategorii. 

itd. 

 

Wymienione kategorie rozpoczynają nazwy list, na których używa się języka 

angielskiego. Podział dotyczy również grup polskich, ale ich nazwy 

zaczynają się od skrótu pl. Łatwo można zorientować się, o czym rozmawiają 

użytkownicy listy pl.rec.film.animowany. 

 

 

 

Funkcje Internetu: 
 

 Internet jako narzędzie autoekspresji 
 Jako metoda dostępu do dóbr kultury 

 Jako medium informacyjne 
 Prowadzenie działalności gospodarczej 

 Reklama i sprzedaż 
 Narzędzie edukacyjne 

 Telekonferencje 
 Polityka i propaganda 

 Telepraca 
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Internet jest miejscem, w którym niekiedy my, ludzie, zachowujemy 

się i reagujemy dość dziwnie. Czasem Internet zdaje się mieć na nas 

pozytywny wpływ, lecz innym razem robimy w sieci rzeczy, jakich nie 

zrobilibyśmy w żadnym innym środowisku, czego potem żałujemy. Ten, kto 

nigdy nie surfował po sieci i całą wiedzę o niej czerpie z telewizji, gazet czy 

opowieści, może pomyśleć, że w Internecie roi się od ludzi z zaburzeniami 

psychicznymi. Jednakże badania wykazały, że tak zwany normalny człowiek 

w innym środowisku zaczyna zachowywać się inaczej, a czasem efekty tej 

inności bywają wręcz zaskakujące. Badania psychologiczne przypominają 

nam, że środowisko, w którym działa człowiek może wpływać i wpływa na 

jego zachowanie. W odpowiednich warunkach niemal każdy jest zdolny 

zrobić coś, co sam uzna za nietypowe dla siebie. 

Patricka Wallach: „Psychologia Internetu”. 2001 

 

Coraz częściej pierwsze wrażenie powstaje na podstawie tylko 

i wyłącznie sieciowej tożsamości, gdyż ludzie nawiązują pierwszy kontakt za 

pośrednictwem e-maili, stron internetowych, grup dyskusyjnych, a rzadziej 

za pomocą telefonu, listu czy spotkania twarzą w twarz. Wskazówki, na 

podstawie których powstaje u kogoś dobre lub złe wrażenie na temat innej 

osoby są przeważnie natury niewerbalnej. W Internecie na pierwszym planie 

są słowa, które piszemy, czyli ciąg znaków w kodzie ASCII. Czy zatem 

można ocenić kogoś za pomocą pierwszego wrażenia? Czy można rozpoznać 

kim jest?  

Anonimowość umożliwia nam zmianę naszej tożsamości, możemy zmienić 

się w płeć przeciwną, zmienić wiek, skłamać. Podczas spotkania twarzą 

w twarz łatwiej nam wykryć kłamstwo – trudno bowiem ukryć uczucia. 

Zdenerwowanie w głosie, nawijanie włosów na palec, unikanie kontaktu 
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wzrokowego nie może ujść uwadze rozmówcy. W Internecie jesteśmy 

bezbronni. Należy zachować daleko idącą ostrożność i nieufność. Z drugiej 

zaś strony wiele osób nieśmiałych, mających trudności z nawiązywaniem 

kontaktów może łatwiej znaleźć wirtualnych przyjaciół.  

 

Aby wyrazić swoje emocje, uczucia, czy wyrażać swoje opinie w sposób 

„ciepły” można używać językowych „zmiękczaczy”, których próżno szukać 

w listach pisanych odręcznie. Chodzi o krótkie wyrażenia, jakich używamy, 

aby dać do zrozumienia, że się np. wahamy, że nie do końca jesteśmy pewni 

naszych poglądów, tak, aby rozmówca nie uznał nas za zbyt radykalnych czy 

kategorycznych. Skróty takie jak IMHO (in my humble opinion – moim 

skromnym zdaniem) czy BTW (by the way – przy okazji)  są używane dla 

złagodzenia wiadomości tekstowej.  

Internetowe komunikatory (Instant Messenger) takie jak ICQ, Gadu-Gadu, 

tlen.pl dysponują obrazkami wyrażającymi emocje i przekazującymi 

informację. Są to bardzo popularne emotikony: 

 

                  
 
 

 
 

Telefony komórkowe 
 
Rozwój techniki cyfrowej powoduje, że zanikają różnice pomiędzy różnymi 

typami sygnałów – co ogromnie przyspiesza i upraszcza wszelkie procesy 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 45 

związane z przechowywanie, przekazywaniem i przetwarzaniem informacji. 

Hasło multimedialności oznacza, że w systemie cyfrowym nie ma żadnej 

różnicy pomiędzy tekstem, nagranym dźwiękiem, zakodowanym rysunkiem, 

zeskanowanym obrazem czy cyfrowo zapisanym filmem video. Komputer, 

sieć łączności i oprogramowanie widzą to samo: zestawy mądrze dobranych 

cyfrowych kodów. Dopiero na etapie prezentacji informacji użytkownikowi 

pojawiają się różnice. 

Telefon komórkowy, jako narzędzie komunikacji międzyludzkiej 

i przekazu informacji zaczyna odgrywać niebywałe znaczenie. Dzięki 

usłudze SMS, czyli krótkiej wiadomości tekstowej, można przesłać zarówno 

tekst, znaki i symbole. Często przekazujemy informację za pomocą 

dźwięków: jeden sygnał – myślę o tobie, dwa sygnały – czy mogę zadzwonić?  

Jest to swoisty sposób porozumiewania się i utrzymywania stałego kontaktu 

pomiędzy przyjaciółmi. Natomiast usługa MMS umożliwia nam 

natychmiastowe przesyłanie obrazów i zdjęć, które wykonujemy tymże 

telefonem. Przekaz informacji w Internecie i przez telefon komórkowy staje 

się coraz szybszy i coraz bardziej uniwersalny. Możemy za pomocą usługi 

WAP (Wireless Application Protokol) korzystać z Internetu, a język WML 

umożliwia nam tworzenie witryn możliwych do odbioru przez telefon. 

Telefon stał się niezbędnym narzędziem człowieka w kontaktach 

międzyludzkich.  
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Mądrości 
 
 

Najgłębszą potrzebą natury ludzkiej jest tęsknota, by być docenianym.  
William James 

 
Nic bardziej nie wzmacnia człowieka niż okazanie mu zaufania.  

Adolf Harnack 
 
Okazywany człowiekowi szacunek czyni go lepszym.  

K.Przerwa Tetmajer 
 
Mierząc się z przeszkodą, człowiek poznaje siebie.  

Antoine de Saint – Exupery 
 

Słowa są najpotężniejszą bronią, jaką się ludzkość posługuje. 
 Rudyard Kipling  

 
Myśl jak mędrcy, ale mów jak zwykli ludzie.  

Arystoteles 
 

Kiedy perswadujesz, odwołuj się raczej do interesu, niż do intelektu. 
Benjamin Franklin 

 
Nigdy nie mów, że masz do czegoś prawo, jeśli tylko możesz prosić 
o pomoc. 

John Churton Collins 
 

Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi 
w ogóle. Mówić to mówić do kogoś. 

 Hans Georg Gadamer 
 

Każdy może mówić prawdziwie, ale mówić metodycznie, mądrze i 
w sposób pełny to sztuka, którą niewielu opanowało. 

Montaigne 
 

To, co robisz, przemawia tak głośno, że nie słyszę, co mówisz. 
R.W.Emerson 

 
Twoja twarz jest jak otwarta księga. Gdy oczy mówią jedno, a usta 
drugie, wówczas doświadczony człowiek polega na mowie oczu.  

R.W.Emerson 
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Oko potrafi grozić jak nabita i wycelowana strzelba, potrafi znieważyć 
jak gwizdy lub kopnięcie; lub też, w odmiennym nastroju, promieniując 
życzliwością potrafi sprawić, iż serce tańczy z radości. 

R.W.Emerson  
  

Cierpliwość ugnie zwierzchnika, a język łagodny złamie kości. 
Pismo Święte, Księga przysłów. 

 
Odpowiedź nacechowana łagodnością uśmierza zapalczywość; 
słowo, które rani - pobudza do gniewu.  

Salomon 
 

Kto mówi, sieje..., kto słucha, zbiera.                                          
Pitagoras 

 
Denerwuje mnie, gdy ktoś twierdzi: zgadzam się we wszystkim, co 
mówisz. Nawet ja sam nie zgadzam się ze wszystkim, co mówię.              

    Jeremy Rifking 
 

Gdy słucham, co mówisz, słyszę, kim jesteś.  
 Ralph Waldo Emmerson 

 
Natura dała nam jeden język, a dwoje uszu po to, ażebyśmy słuchali 
dwa razy więcej, niż mówimy.  

La Rochefoucauld 
 

Zbyt surowi jesteśmy dla ludzi, którzy nam się nie podobają. 
 Mikołaj Gogol 

 
Z naszymi ocenami jest jak z zegarkami: każdy chodzi inaczej, 
a jednak wierzymy tylko swojemu. 

Alexander Pope 
 
Takt polega na tym, by wiedzieć, jak daleko można się posunąć, by 
nie posunąć się za daleko.  

Jean Cocteau 
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