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CELE:  

• uświadomienie znaczenia umiejętnego porozumiewania się między ludźmi.  

• właściwe rozpoznawanie i stosowanie komunikatów niewerbalnych w relacjach interpersonalnych.  

• znaczenie aktywnego słuchania.  

• uzmysłowienie negatywnego wpływu barier komunikacyjnych na rozmówcę.  

• postawa asertywna i jej wpływ na proces komunikacji.  

SPODZIEWANE EFEKTY:  

• zachowanie właściwej komunikacji w kontaktach międzyludzkich.  

• uwrażliwienie na potrzeby i prawa rozmówców w trakcie procesu komunikowania się.  

POMOCE I MATERIAŁY:  

• 7 plansz:  

1. komunikacja niewerbalna  

2. dystans przestrzenny  

3. pozy ciała  

4. rodzaje komunikatów  

5. techniki aktywnego słuchania  

6. bariery komunikacyjne  

7. cechy zachowań (agresja, uległość, asertywność)  

• kartki z przylepcami do ćw. 1  

• plansza do ćw. 2  

• kartki z nazwami uczuć dla poszczególnych zespołów - ćw. 3  

• karty z rozpoczętymi myślami dla każdego uczestnika do ćw. 4  

• formularz ewaluacyjny  

• tekst "filiżanki"  

PRZEBIEG SZKOLENIA:  

1. Zasady pracy podczas spotkania:  

• relacje demokratyczne  

• odpowiedzialność  

• komunikat "ja"  

• tajemnica  

• otwartość i szczerość  

• nie oceniać, nie krytykować, nie udzielać rad  
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Ćwiczenie 1 -"Co w Tobie lubię?" - przylepiamy kartki na plecach uczestników zajęć i każdy wypisuje 

na nich swoje uwagi dotyczące poszczególnych osób.  

2. Wprowadzenie do tematu - wyjaśnienie terminu i znaczenia.  

3. Znaczenie komunikacji niewerbalnej w kontaktach międzyludzkich. (Rys. 1).  

RODZAJE KOMUNIKATÓW NIEWERBALNROD:  

• gestykulacja  

• mimika i wyraz twarzy  

Ćwiczenie 2 - Rozpoznawanie emocji na twarzach - każdy uczestnik spotkania otrzymuje kartkę "Jakie to 

emocje" z załączoną mimiką na twarzy i stara się rozpoznać poszczególne rodzaje emocji.  

• dotyk i kontakt fizyczny  

• dystans przestrzenny (Rys. 2 )  

• kontakt wzrokowy i wymiana spojrzeń  

• pozycja ciała (Rys. 3)  

• niewerbalne aspekty mowy  

Ćwiczenie 3 - "Pokaż jakie to uczucie" - grupa dzieli się na zespoły 4 - 5-osobowe. Każdy zespół ma 

niewerbalnie przedstawić jedno, podane przez prowadzącego na kartce, uczucie np. cierpienie, radość, 

zwycięstwo, przyjaźń, miłość, złość, smutek. Poszczególne zespoły nie znają poleceń innych zespołów.  

4. Komunikacja językowa.  

RODZAJE KOMUNIKATÓW (Rys. 4)  

• krytyczne  

• strukturalne  

• opiekuńcze  

• wspierające  

5. Aktywne słuchanie.  

a. Umiejętności "dobrego słuchacza"  

o umiejętność skupienia się  

o umiejętność podążania  

b. Techniki aktywnego słuchania (Rys. 5)  

o odzwierciedlanie  

o parafrazowanie  

o klasyfikacja  

c. Podstawowe zasady przekazywania informacji zwrotnych  

d. Kiedy komunikacja jest nieefektywna?  

6. Bariery komunikacyjne (Rys. 6).  

a. osądzanie  

b. decydowanie za innych  

c. uciekanie od cudzych problemów  
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Ćwiczenie 4 - "Werbalizacja myśli" - uczestnicy spotkania otrzymują kartki z niedokończonymi 

myślami i dobierają się w przypadkowe pary. W parach, jedna osoba czyta początek zdania a druga 

głośno kończy myśl, którą osoba czytająca zapisuje. Następnie osoby zamieniają się rolami.  

7. Asertywność jako sztuka bycia sobą.  

a. stosowanie technik asertywnych  

b. różnice między zachowaniem asertywnym a agresywnym i uległym (Rys. 7)  

c. metody zachowań asertywnych  

o zdarta płyta  

o zasłona dymna  

o asertywne uznanie błędu  

o kompromis  

o wypytywanie o strony ujemne  

o wypytywanie o strony dodatnie  

8. Ewaluacja pracy w grupie.  

Proszę dokończyć zdania:  

• Najbardziej podobało mi się ćwiczenie ...  

• Najmniej podobało mi się ćwiczenie ...  

• Zamierzam wykorzystać ...  

• Myślę, że nasza grupa ...  

• Zajęcia przebiegały ...  

9. Odczytanie tekstu pt. "Filiżanki".  
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