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1. OPIS MODUŁU
1.1. Czym jest skuteczna komunikacja
Skuteczna komunikacja z innymi to ważna osobista umiejętność codziennego życia, niezbędna
również dla funkcjonowania grupy i społeczności. Brak kompetencji komunikacyjnych wśród
nisko wykwalifikowanych osób dorosłych jest czynnikiem negatywnie wpływającym na dobre
samopoczucie tej grupy ludności, zwiększając ryzyko znalezienia się w sytuacji wykluczenia
społecznego. Potwierdzają to wyniki ankiety przeprowadzonej na początku projektu DECENT,
która pokazała, że chociaż nie tak poważne, jak w innych obszarach, respondenci mieli
problemy z niektórymi aspektami związanymi z komunikacją. Na przykład, w przypadku
Hiszpanii 50% respondentów przyznało, że nie zawsze używali języka ciała podczas
komunikowania się z ludźmi i że mieli problemy z komunikowaniem tego, co chcą powiedzieć.

Mając to na uwadze, głównym celem niniejszego modułu jest dostarczenie szeregu narzędzi,
które umożliwią wychowawcom dorosłych i trenerom podniesienie niezbędnych
podstawowych umiejętności związanych ze "skuteczną komunikacją" wśród dorosłych o
niskich kwalifikacjach, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym (np. długotrwale
bezrobotni lub zagrożeni ubóstwem). Te podstawowe umiejętności obejmują sposób
wyrażania naszych potrzeb i uczuć w sposób zrozumiały dla osoby, która nas słucha.
Obejmują informacje o tym jak skutecznie wykorzystywać komunikację werbalną i
niewerbalną, jak komunikować się asertywnie lub angażować się w aktywne słuchanie. Ten
moduł nie odnosi się konkretnie do umiejętności komunikacyjnych, takich jak publiczne
wystąpienie lub komunikacja medialna. Zamiast tego jest on ukierunkowany na podnoszenie
podstawowych umiejętności, które umożliwiają nisko wykwalifikowanym dorosłym
prawidłowe funkcjonowanie w kontekście małej społeczności i ich codziennych relacji
międzyludzkich.
Podsumowując, w tym module wychowawcy dorosłych i nisko wykwalifikowani dorośli będą
zastanawiać się nad znaczeniem komunikacji jako kanału, poprzez który ludzie mają
możliwość łączenia się ze sobą i tworzenia czegoś, co ma znaczenie.

Przed rozpoczęciem warsztatów trenerzy powinni przeprowadzić wstępny test, aby
dowiedzieć się, jaki jest poziom wiedzy uczestników, a także ich specyficzne potrzeby.
Zapewni to dostosowanie działań do każdej grupy, a tym samym podniesie jakość i
efektywność działań szkoleniowych. Testy będą również przydatne do porównania różnic w
wiedzy i umiejętnościach uczestników na początku i na końcu szkolenia. Wzór testu jest
dostępny w aneksie 1. Zawiera otwarte i zamknięte pytania dotyczące czterech sekcji Modułu,
a przybliżony czas wymagany do wypełnienia go to piętnaście minut.
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Analiza potrzeb uczących się / testy wstępne
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1.2.

1.3

Efekty uczenia się

Pod koniec tego modułu uczący się powinni być w stanie:

1. Zapoznać się z podstawami skutecznej komunikacji.
• Rozumieć, jak działa podstawowy proces komunikacji.
• Zwracać uwagę na kontekst podczas komunikacji i dostosowywać
niezbędne elementy procesu komunikacji do każdej sytuacji.
• Zidentyfikować bariery komunikacyjne i wdrożyć strategie ich
przezwyciężenia.
2. Wiedzieć, jak używać komunikacji werbalnej i niewerbalnej, aby przekazać
właściwe przesłanie
• Lepiej zrozumieć różnice między komunikacją werbalną i niewerbalną.
• Mieć świadomość znaczenia komunikacji niewerbalnej.
• Bardziej efektywnie wykorzystywać umiejętności językowe ciała, a
także umiejętność czytania innych niewerbalnych wskazówek
3. Rozpoznawać styl komunikacji w codziennych sytuacjach.
• Dostosowywać styl komunikacji do każdej sytuacji, aby odnieść sukces
w komunikacji.
• Wprowadzać w życie umiejętności asertywnej komunikacji
4. Rozpoznawać znaczenie umiejętności słuchania i wdrożyć ją w praktyce.
• Zapoznać się z praktyka aktywnego słuchania.
• Znać podstawowe techniki aktywnego słuchania i ich stosowania.

Po części teoretycznej niniejszy moduł zawiera także listę ćwiczeń praktycznych, z których
mogą skorzystać trenerzy, aby ulepszyć poruszone kwestie oraz zestaw praktycznych zaleceń
dotyczących przeprowadzenia szkolenia.
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Część teoretyczna modułu 4 "Wzajemna pomoc: skuteczna komunikacja w małej
społeczności" podzielona jest na cztery różne sekcje. Chociaż każda sekcja ma na celu zajęcie
się konkretnym tematem skutecznej komunikacji, wszystkie z nich są połączone i wzajemnie
się uzupełniają. Sekcja 1 jest częścią wprowadzającą, ponieważ ma na celu przedstawienie
podstawowych elementów skutecznej komunikacji i sprawić, aby uczniowie myśleli o
komunikacji w inny sposób. Sekcja 2 dotyczy dwóch głównych rodzajów komunikacji:
werbalnej i niewerbalnej. Jej głównym celem jest zastanowienie się nad ważną rolą
komunikacji werbalnej i niewerbalnej w naszych interakcjach z innymi. Rozdział 3
przedstawia cztery powszechnie stosowane style komunikacji i pozwala uczniom zastanowić
się nad własnymi wzorcami komunikacji. Wreszcie sekcja 4 ma na celu wzmocnienie
podstawowej kompetencji komunikacyjnej, czyli aktywnego słuchania.
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2. PODŁOŻE TEORETYCZNE

2.1. Zrozumienie działania komunikacji
Jako społeczny dobrobyt, komunikacja jest obecna w każdym aspekcie naszego życia. W
rzeczywistości badania pokazują, że spędzamy około 70% czasu angażując się w jakąś
komunikację. Chociaż komunikowanie można po prostu opisać jako akt przekazywania
informacji, dziesiątki lat rozległych badań pokazują, że komunikacja jest złożonym procesem
obejmującym wiele podmiotów i elementów. Rysunek 1 ilustruje podstawowy model
komunikacji, który pomaga zrozumieć, jak działa komunikacja dowolnego typu. Chociaż
proces ten może przybierać różne formy, znajomość jego głównych aspektów jest pierwszym
krokiem do rozwinięcia skutecznych umiejętności komunikacyjnych.
Rysunek 1. Model interakcji komunikacji

Kodowanie

NADAWCA

Hałas

Rozszyfrowanie

Kanał
Wiadomość = Hello!

ODBIORCA

Hałas
Z książki "A Primer on Communication Studies". Twórcze wspólnoty. Dostępna na:
https://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-communication-studies/index.html

Jednak w niektórych przypadkach wiadomość nie jest skutecznie odbierana, nawet jeśli jest
poprawnie zakodowana przez drugą osobę. Dzieje się tak ze względu na hałas. Hałas
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W celu nazwania tego rodzaju transferu "komunikacją", przesyłana informacja musi być
prawidłowo wysłana i zrozumiana przez odbiorcę, co następuje poprzez mentalne procesy
kodowania i dekodowania. Na przykład możesz zdać sobie sprawę, że jesteś spragniony i
zakodować wiadomość dla swojego przyjaciela: "Chce mi się pić, chcesz iść do kawiarni
czegos się napić?". Można powiedzieć, że ta wymiana się powiedzie, jeśli znaczenie, które obaj
uczestnicy przypisują do wiadomości, jest podobne. W tym sensie podstawowe kompetencje
komunikacyjne są kluczowe dla zapewnienia, żeby wszystkie elementy działały w synergii i
proces komunikacji był skuteczny.
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Aby proces komunikacji zakończył się powodzeniem, wymagane jest posiadanie 1) nadawcy,
który jest osobą, dzielącą się konkretnymi informacjami; 2) odbiorcy, który otrzymuje
informację; 3) wiadomość zawierającą przesyłaną treść; i 4) kanał, który jest drogą, po której
porusza się wiadomość (A Primer on Communication Studies, 2012). Przykładami kanałów
komunikacji są telefon, blog, list lub rozmowa twarzą w twarz.

komunikacyjny odnosi się do wszystkich elementów obecnych w spotkaniu komunikacyjnym,
które utrudniają skuteczny proces komunikacji. Pojęcie hałasu wiąże się z ideą "barier
komunikacyjnych". Ponieważ bariery mogą zakłócać lub uniemożliwiać komunikację,
świadomość ich obecności i możliwość ich identyfikacji jest niezbędna, aby zminimalizować
ich wpływ. Poniżej znajduje się lista najczęściej spotykanych rodzajów barier
komunikacyjnych:
o Bariery środowiskowe to te, które mogą utrudniać płynny przepływ komunikacji
ustnej (np. gdy jesz obiad, ale restauracja jest zatłoczona).

o Bariery fizyczne są związane z naturalnym stanem, w którym odbywa się spotkanie
komunikacyjne. (np. odległość, upał).

o Bariery językowe lub semantyczne odnoszą się do tych związanych z odmiennym
użyciem słów i innych symboli. (np. gdy nadawca i odbiorca nie mówią tym samym
językiem, użycie technicznych żargonów).

o Bariery kulturowe wynikają z różnych wzorców komunikacji i znaczeń związanych
ze słowami w każdej kulturze (np. niektóre kultury kładą większy nacisk na kontekst,
podczas gdy inne na przekazywanym komunikacie słownym).

o Bariery postawy są związane z pozycją, zachowaniem i odczuciami danej osoby w
stosunku do zachowań lub opinii innych osób (np. stereotypy, oczekiwania,
uprzedzenia, nadmierna generalizacja itp.).

o Bariery psychologiczne są powiązane z naszym stanem psychicznym (np. emocje lub
brak uwagi).
Zakres, w jakim te bariery komunikacyjne są obecne w naszych rozmowach, zależy od
wielu czynników wokół nas, takich jak inni ludzie, nasza sytuacja osobista lub środowisko.
To znaczy w konkretnym kontekście. W tej sekcji rozróżniamy trzy poziomy kontekstu,
które stanowią ramy naszej komunikacji.

Po pierwsze, kontekst społeczny obejmuje podstawowy zestaw reguł, które mają
zastosowanie do komunikacji w danej społeczności. Obejmuje normy i konwencje, takie
jak brak kłamstwa lub udzielanie odpowiedzi podczas powitania. Jest możliwe poznanie
tych norm poprzez obserwację i praktykę.
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Wreszcie kontekst kulturowy jest powiązany z szerszymi kategoriami, takimi jak języki,
znaczenia i wierzenia. Aby dobrze komunikować się w różnych kontekstach kulturowych,
powinniśmy być otwarci i unikać przyjmowania założeń.
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Drugi typ to kontekst relacyjny, który ma związek z naszą relacją międzyludzką i historią z
osobą, z którą się komunikujemy. W związku z tym kontekst relacyjny informuje nas o
różnych zachowaniach, w które powinniśmy się angażować, komunikując się z ludźmi
takimi jak nasz szef lub nasza rodzina.

Skuteczne i odpowiednie dostosowanie przekazu, kanału i innych elementów do trzech
rodzajów kontekstu jest jedną z najważniejszych umiejętności skutecznego komunikatora.
W tym module przyjrzymy się kilku technikom, które umożliwią uczącym się radzenie
sobie z tymi barierami i zwiększą ich zdolność do skutecznej komunikacji z innymi.

2.2.

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Głównym celem tego rozdziału jest przedstawienie przeglądu dwóch głównych "rodzajów"
komunikacji: werbalnej i niewerbalnej. Komunikacja werbalna polega na przekazywaniu
wiadomości za pomocą słów, wypisanych lub wypowiedzianych. Tymczasem komunikacja
niewerbalna generuje znaczenie w sposób niewypowiedziany lub niepisany i obejmuje język
ciała, rytm lub intonację. Poniższa tabela pokazuje różne formy komunikacji werbalnej i
niewerbalnej.

Wokal
Bez wokalu

Tabela 1. Komunikacja werbalna i niewerbalna
Werbalna

Wypowiadane słowa
Pisanie
Język migowy

Niewerbalna

Wielkość, głośność, tempo mówienia,
rytm
Język ciała (gesty, mimika, kontakt
wzrokowy, odległość, dotykanie)

Źródło: Zaadoptowane z Owen Hargie, Skilled interpersonal Interaction: Research, theory and practice
(London: Routledge, 2011), 45.
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Chociaż komunikacja werbalna jest ważna, badania pokazują, że stanowi ona jedynie
niewielki procent naszego ogólnego przekazu. W rzeczywistości 55% naszego przesłania
pochodzi z języka ciała, 38% naszej wiadomości pochodzi z tonu głosu, a tylko 7% naszej
wiadomości przekazują słowa, których używamy (Mehrabian, 2007). Odkrycia te pokazują, że
umiejętność czytania komunikatów niewerbalnych u innych ludzi jest ważną umiejętnością,
ponieważ może nam wiele powiedzieć, co dzieje się w konkretnej sytuacji. Co więcej, czyni
proces komunikacji bardziej niejednoznacznym, ponieważ, co zaskakujące, to, co nie jest
powiedziane, jest ważniejsze niż to, co zostało powiedziane.
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Chociaż działają one w ramach tego samego systemu, oba rodzaje komunikacji różnią się pod
względem treści i struktury. W tym sensie komunikacja niewerbalna ma tendencję do
wykonywania komunikacji emocji i informacji interpersonalnych bardziej niż werbalna (A
Primer on Communication Studies, 2012). Co więcej, często jest ona bardziej mimowolna lub
podświadoma, ponieważ komunikacja niewerbalna jest wrodzona w naszych zachowaniach.
Jeśli chodzi o strukturę, komunikacja werbalna jest zarządzana przez gramatykę, ale nie ma
jasnych lub szczegółowych zasad regulujących sposób, w jaki przekazujemy znaczenie
poprzez nasz język ciała, czyniąc go bardziej niejednoznacznym i trudnym do odczytania.

Oprócz czytania komunikatów niewerbalnych innych ważne jest, aby zastanowić się także nad
naszym własnym językiem ciała i tym, jak przy jego pomocy generujemy znaczenie. Nie jest to
łatwe zadanie, ponieważ w większości przypadków nasze komunikaty niewerbalne są
nieumyślnie dostarczane, a zatem kontrolowanie ich jest wielkim przedsięwzięciem. Z drugiej
strony są bardziej wiarygodne i możemy polegać na nich podczas komunikacji. Chociaż nie ma
uniwersalnego i generalizowalnego sposobu osiągnięcia doskonałych umiejętności w zakresie
komunikacji niewerbalnej, istnieje kilka wskazówek, które mogą pomóc.

o Zwróć uwagę na swój ton i głośność. Zmiana tonu może całkowicie zmienić znaczenie
twojej wiadomości. Jako przykład niech posłuży zdanie "Nie złamałem twoich
okularów". Podkreślenie osobistego zaimka "Nie złamałem twoich okularów" oznacza,
że ktoś inny to zrobił. Zamiast tego, mówiąc: "Nie złamałem twoich okularów"
sugeruję, że złamałem coś innego.
o Bądź świadomy mimiki twarzy, ponieważ jest ona odbiciem twoich emocji. My, ludzie,
możemy wytworzyć tysiące wyrazów twarzy, co oznacza, że nawet bez słowa możemy
przekazać nasz stan emocjonalny.
o Staraj się nawiązać kontakt wzrokowy, aby pokazać, że angażujesz się w rozmowę. Jest
to postrzegane jako oznaka uczciwości i szacunku w niektórych krajach. Pamiętaj
jednak, że zależy to od różnic kulturowych.
o Oddaj głos drugiej osobie, sparafrazuj, zadawaj pytania i wyrażaj opinie. To kilka
technik zwiększających jakość rozmów.
o Rozważ swoją odległość w relacji z drugą osobą. Podobnie jak w przypadku kontaktu
wzrokowego, odległość i dotyk w komunikacji różnią się w zależności od kontekstu
kulturowego.

Co więcej, warto również pomyśleć o tym, w jaki sposób nasza komunikacja werbalna i
niewerbalna wchodzi w interakcję ze sobą. W tym sensie mogą się wzajemnie wzmacniać,
zastępować, a nawet zaprzeczać. Najlepiej byłoby, gdyby były spójne i wzmacniały się
nawzajem, aby podnieść jakość naszej komunikacji. W praktyce istnieją liczne bariery
ograniczające i powodujące błędną interpretację, jak pokazano w poprzedniej sekcji.

Styl komunikacji reprezentuje różne wzorce używane przez poszczególne osoby do
komunikowania się. Nie ma określonego stylu, który pasowałby do wszystkich. Dlatego każdy
z nas powinien znaleźć ten, który działa efektywnie i naturalnie z naszymi osobowościami. Na
przykład jedna osoba może mówić głośno i entuzjastycznie, podczas gdy inna jest cicha. Jeśli
jednak komunikują się poprawnie, obie można usłyszeć jednakowo.
Chociaż istnieje wiele kategorii i rodzajów stylów komunikacji, ta sekcja koncentruje się na
czterech, które są najczęściej używane w literaturze komunikacyjnej. Jest rzeczą normalną, że
nie używamy tylko jednego, ale ich kombinacji. Umiejętność rozpoznawania każdego rodzaju
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Zrozumienie stylu komunikacji
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2.3.

jest pomocna podczas zastanawiania się, który styl jest najbardziej dominujący w naszych
spotkaniach komunikacyjnych. To z kolei pomoże nam zwiększyć naszą zdolność
dostosowywania naszych stylów do sposobu, w jaki komunikują się inni.
1. Agresywny. W tym stylu komunikacji ludzie wyrażają siebie w sposób, który narusza
prawa innych. Osoby posługujące się tym stylem zwykle wykazują niską tolerancję,
przerywają i nie są dobrymi słuchaczami.

2. Pasywny. Komunikatorzy pasywni unikają wyrażania swoich opinii, potrzeb i uczuć.
W obliczu złości zazwyczaj unikają konfrontacji. W konsekwencji są podatni na
wybuchy emocji, gdy ich poziom tolerancji zostanie przekroczony.
3. Pasywno agresywny. Pasywni agresywni komunikatorzy wydają się być pasywnymi z
zewnątrz, ale w rzeczywistości używają różnych mechanizmów, takich jak cisza lub
sarkazm, aby maskować swoje prawdziwe uczucia i opinie.

4. Asertywny. Ludzie asertywni przekazują swoje uczucia, opinie i potrzeby w
bezpośredni, uczciwy i właściwy sposób, szanując siebie i prawa innych.
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o Używanie stwierdzenia ‘ja’. Dzięki temu Twoja wiadomość koncentruje się na Twoich
uczuciach zamiast na myślach, które mówca przypisuje drugiej osobie. Na przykład
mówiąc "widzę rzeczy inaczej" zamiast "jesteś w błędzie".
o Słuchanie, które będzie tematem następnej sekcji.
o Bycie empatycznym lub zdolnym do zrozumienia uczuć innych.
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Oczywiście komunikacja asertywna jest najlepszym stylem do skutecznego komunikowania
się, będąc jednocześnie niezbędną umiejętnością komunikacji. Asertywność ma związek z
umiejętnością komunikowania się w sposób właściwy, klarowny i uczciwy. Jednocześnie
asertywność jest uważana za osobistą umiejętność, ponieważ jest związana z osobistym
związkiem, jaki mamy z samym sobą. W związku z tym, asertywna komunikacja oznacza
stawianie czoła sobie i szanowanie swoich praw, ale w sposób, który nie narusza praw innych
osób. Polega ona na znalezieniu równowagi pomiędzy agresywnością a zachowaniami
pasywnymi. Niektóre pytania, które możesz zadać sobie w celu sprawdzenia poziomu
asertywności, to: Czy masz odwagę, aby upomnieć się o to, co jest prawnie Twoje? Czy
potrafisz komunikować swoje potrzeby, uczucia i emocje? Czy jesteś w stanie zaakceptować
krytykę bez bycia defensywnym? Czy potrafisz wyrażać negatywne myśli o innych ludziach
bez używania agresywnego lub obraźliwego języka? Oczywiście komunikacja asertywna jest
trudną umiejętnością i wymaga dużo praktyki. Jest ważna we wszystkich interakcjach z
innymi ludźmi i w różnych sytuacjach, czy to w domu, czy w pracy. Wreszcie, komunikacja
asertywnie jest ważna, ponieważ pomoże ci osiągnąć cele osobiste i grupowe. W tej sekcji
przedstawimy kilka technik, które pomogą ulepszyć Twoje asertywne umiejętności,
wyjaśnione poniżej.

o Posiadanie pewności wyrażania swoich potrzeb i uczuć i silnego poczucia siebie i
swojej wartości.
o Używanie właściwego języka ciała. Nie chodzi tylko o to, co mówisz, ale o to, jak to
mówisz. W tym sensie ważne jest, aby mówić jasno i bez obaw, stać prosto lub
utrzymywać kontakt wzrokowy.
o Umiejętność odmowy. Czasami można odmówić, szczególnie wtedy, gdy chodzi o nasze
własne potrzeby i uczucia.

2.4.

Aktywne słuchanie

Słuchanie jest jedną z najważniejszych umiejętności, które musimy przekazywać z kilku
powodów. Przede wszystkim spędzamy dużą część naszego czasu angażując się w tę
działalność i konieczne jest otrzymywanie i interpretowanie wiadomości, jak widzieliśmy w
Rozdziale 1. Po drugie, szczególnie ważne jest pielęgnowanie naszych relacji międzyludzkich,
ponieważ jest to potężne narzędzie do łączenia się z innymi ludźmi. Po trzecie, słuchanie ma
również pozytywny wpływ na nas samych. W tym sensie, zastosowanie naszych umiejętności
słuchania pomoże nam uzyskać większą pewność siebie i poczucie własnej wartości, a co za
tym idzie, dostrzeżemy wzrost naszego samopoczucia.

Sekretarz Roland Barthes odróżnia słuchanie i słyszenie w tym sensie, że "słuch jest
fenomenem fizjologicznym, a słuchanie jest aktem psychologicznym" (Barthes, 1985). Dlatego
słuchanie może być rozumiane jako proces interpretacyjny, dzięki któremu każda osoba
otrzymuje informacje i interpretuje je w celu udzielenia odpowiedzi. W poniższej tabeli
znajduje się lista głównych celów słuchania według autora Owena Hargie’go.
Tabela 2. Główne cele słuchania

skupianie się na wiadomościach wysyłanych przez inne osoby lub
hałasach pochodzących z naszego otoczenia
Cele
słuchania

lepsze zrozumienie komunikacjiinnych ludzi
krytyczna ocena wiadomości innych ludzi
monitorowanie sygnałów niewerbalnych

wskazanie, że jesteśmy zainteresowani lub zwracamy uwagę
wczuwanie się w innych i pokazywanie, że o nich dbamy

Aktywne słuchanie jest przydatną techniką komunikacji, która może nam pomóc zwiększyć
naszą zdolność do bycia dobrymi słuchaczami. Jak sama nazwa wskazuje, jest to aktywny i
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Źródło: Na podstawie: Owen Hargie, Skilled Interersonal Interaction: Badania, teoria i praktyka (London:
Routledge, 2011).
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prowadzenie dialogu, negocjowanie i skuteczne angażowanie się w inne
wymiany wymagające zrozumienia

świadomy proces, dzięki któremu słuchamy wszystkimi zmysłami i poświęcamy pełną uwagę
drugiej osobie. Co więcej, aktywni słuchacze pokazują mówcy, że słuchają, używając słownego
(poprzez kwestionowanie lub streszczanie tego, co się mówi) i sygnałów niewerbalnych
(kiwając głową, odzwierciedlając i inne techniki opisane w części 2). Innymi wskazówkami i
zakazami, które skutecznie pozwalają angażować się w aktywne słuchanie w oparciu o pracę
Harper, A. i Harper, B. (1996) są:
•
•
•
•
•
•
•

Skoncentruj się w pełni na tym, co mówi mówca.
Pozwól mówcy wyrazić siebie.
Pozwól rozmówcy kontrolować rozmowę.
Zaakceptuj opinię mówcy jako ważną, nawet jeśli się nie zgadzasz.
Nie przerywaj ani nie kończ zdania mówcy.
Nie przewiduj, co powie druga osoba.
Staraj się nie rozpraszać.

3. ĆWICZENIA I QUIZY

Proponowane szkolenie jest oparte na podejściu nieformalnym i skoncentrowanym na
uczącym się. Oznacza to, że ćwiczenia mogą być zmieniane i dostosowywane do każdej grupy,
zgodnie z ich konkretnymi potrzebami. Co więcej, podczas sesji szkoleniowej trenerzy będą
działać bardziej jak facylitatorzy niż "nauczyciele", a uczenie się odbywa się w sposób
horyzontalny. Szczególnie ważne jest omawianie każdego działania, tak jak dzieje się, gdy
uczestnicy odzwierciedlają krytyczną perspektywę, a zatem, gdy następuje proces uczenia się.
Poniżej znajduje się prezentacja i wyjaśnienie kilku ćwiczeń, które można wykorzystać w celu
poprawy konkretnego problemu, jakim jest skuteczna komunikacja.

3.1 Praktyczne ćwiczenia
Origami
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Proponowany sposób wykonania ćwiczenia jest następujący: daj każdemu uczestnikowi
kawałek papieru A4. Powiedz im, aby zamknęli oczy i wykonali instrukcje. Ponadto należy
zaznaczyć, że nie można rozmawiać ani zadawać pytań. Podaj takie instrukcje: "1. Złożyć
papier; 2. Oderwać rogi papieru; 3. Złożyć go ponownie " i tak dalej. Następnie poproś ich, aby
otworzyli oczy i rozłożyli papier, aby porównać go z resztą. Wszyscy będą mieli arkusze
papieru o różnych kształtach i formach. Niektóre pytania do podsumowania ćwiczenia mogą
obejmować: "Dlaczego uważasz, że dokumenty wyglądają inaczej, jeśli podane instrukcje są
takie same?" "Czy uważasz, że jeśli niektóre elementy kontekstu zostały zmienione (np.
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Jest to łatwa czynność, która działa również jako ćwiczenie pomagające w przełamaniu lodów.
Pokazuje uczącym się, jak przekazując ten sam komunikat, ludzie otrzymują różne informacje
i znaczenia, jeśli przekaz różni się sposobem dekodowania informacji.

otwarte oczy lub pozwalające im zadawać pytania) wynik by się zmienił? ". Trenerzy mogą
powtórzyć ćwiczenie po raz drugi, pozwalając uczestnikom widzieć i zadawać pytania, aby
zaobserwować, jak zmieniają się wyniki.
Łańcuch słów

Jest to zabawne, a zarazem wprowadzające działanie, które pomoże uczącym się zrozumieć,
że chociaż przesłanie i słowa są ważne, powinni brać pod uwagę inne elementy kontekstu
podczas komunikowania się. Aby wykonać tę czynność, ważne jest, aby być na szerokiej
przestrzeni.
Proponowany sposób przeprowadzenia ćwiczenia jest następujący: uczestnicy są podzieleni
na dwie linie, w taki sposób, że jedna osoba zawsze ma do czynienia z inną. Powiedz
uczestnikom jednej linii, aby wypowiedzieli słowo. Następnie uczący się przed nim musi
odpowiedzieć innym słowem rozpoczynającym się od ostatniej litery poprzedniej, tak jak w
słynnej grze. Za każdym razem, gdy mówią jedno słowo, muszą cofnąć się, aby odległość
między nimi stopniowo stawała się coraz większa. Gdy obie linie są dość daleko, będzie dużo
hałasu i uczniowie będą naprawdę skupieni na słuchaniu słów drugiej osoby. W tym
momencie trener może przejść przez linię robiąc coś zabawnego. Następnie powiedz uczniom,
aby zatrzymali się i zapytaj ich, czy coś widzieli. Zabawna część tego ćwiczenia polega na tym,
że ponieważ ludzie koncentrowali się na słownym przekazie, większość z nich nie zauważyła
osoby idącej przed nimi. Porada polega na tym, że jeśli jest dwóch trenerów, można nagrać
scenę, w której druga osoba przechadza się między obiema liniami, aby pokazać uczestnikom,
którzy jej nie zauważyli.
Teatr Forum
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Proponowany sposób przeprowadzenia ćwiczenia jest następujący: uczestnicy podzieleni są
na grupy po 5 osób. W swoich grupach dzielą się osobistym doświadczeniem związanym z
sytuacją komunikacyjną, która nie zakończyło się sukcesem z powodu obecności jednej lub
więcej barier komunikacyjnych. Następnie każda grupa powinna wybrać jedną z tych sytuacji
i przedstawić scenę przed resztą. W dalszym kroku grupa ponownie przedstawia scenę, ale
tym razem inni uczestnicy mogą zatrzymać grę klaszcząc. Osoba, która klasnęła, może wejść
na scenę i grać rolę jednej z postaci w celu zminimalizowania barier komunikacyjnych. Scena
może być reprezentowana tyle razy, ile decyduje grupa lub trener. To ćwiczenie jest bardzo
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Ten typ teatru, opracowany przez Augusto Boala i zainspirowany przez krytyczną pedagogię
Paulo Freire, stanowi potężne narzędzie, dzięki któremu uczniowie mogą zwiększyć swoją
zdolność do minimalizowania barier komunikacyjnych. Teatr Forum może być wykonany na
kilka sposobów; w związku z tym trenerzy powinni dostosować go do potrzeb osób uczących
się i konkretnej sytuacji szkolenia (czas, przestrzeń itp.). Pamiętaj, że odprawa jest ważną
częścią tego ćwiczenia. Co więcej, ta działalność może wywoływać trudne sytuacje wśród
uczniów. Z tego powodu trenerzy powinni znać metodologię.

bezpośrednie, ponieważ wymaga od uczniów myślenia i bezpośredniego uczestniczenia w
sytuacjach trudności podczas komunikowania się.
Komunikacja zwrotna

Ta aktywność jest przydatna, aby uczestnicy w praktyce wprowadzili kilka umiejętności w
dziedzinie komunikacji werbalnej, takich jak umiejętność zadawania jasnych pytań lub
przekazywania właściwych informacji w skuteczny sposób. Jest także przydatna jako
działanie służące budowaniu zespołu.

Proponowany sposób wykonania ćwiczenia jest następujący: uczestnicy są dzieleni na pary i
siedzą „plecami do siebie”, więc nie widzą się. Mogą siedzieć na krzesłach, ale także na
podłodze, o ile mają powierzchnię do pisania. Podczas gdy jedna osoba otrzymuje szablon z
figurą, druga ma pusty arkusz. Pierwsza powinien opisać to, co widzi na papierze i na
podstawie tego opisu, druga powinna to narysować. Po przedstawieniu szczegółowego opisu
obaj uczestnicy porównują swoje kartki. Podczas przesłuchania trener powinien poprowadzić
dyskusję o tym, co było najtrudniejsze, łatwe lub czego się nauczyło na temat komunikacji.
Źródło: Ohio State University. (1 października 2018)
Zamrożenie

Jest to działanie, które pozwoli uczącym się zastanowić się nad mową ciała i nauczyć się
odczytywać niewerbalne wskazówki u innych ludzi.

Proponowany sposób wykonania ćwiczenia jest następujący: przed rozpoczęciem sesji, nagle
powiedz uczestnikom, aby zostali zamrożeni i nie ruszali się, bez względu na to, co robią.
Następnie poproś ich, aby spojrzeli na gesty innych osób, ich położenie lub wyrażenia twarzy,
aby zrozumieć, co czują lub komunikują. Zapytaj ich "czy wyglądają na zainteresowanych?
Znudzonych? Szczęśliwych? W jaki sposób możesz to stwierdzić?"
Bądźmy asertywni
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Proponowany sposób przeprowadzenia ćwiczenia jest następujący: poproś uczestników, aby
pomyśleli o prawdziwej sytuacji, w której nie mogliby być asertywni. Daj im wystarczająco
dużo czasu na przemyślenie swoich osobistych przykładów i pamiętaj, że mogą pojawić się
osobiste problemy uczących się i że należy je traktować ostrożnie. Może to być czas, kiedy
chcą powiedzieć "nie", ale nie odważyli się. Może to być również sytuacja, w której chcieli
powiedzieć coś, co im przeszkadzało, ale pozostali cicho. Poproś ich, aby znaleźli partnera i
udali się do bezpiecznej i wygodnej dla nich przestrzeni. Następnie daj im trochę czasu na
podzielenie się swoimi doświadczeniami ze swoimi partnerami. Następnie powinni
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Dzięki temu ćwiczeniu uczestncy będą mogli w praktyce stosować wskazówki dotyczące
asertywności zaprezezentowanej w rozdziale 3.

zaprezentować tę sytuację ze swoimi partnerami, ale tym razem powinni udzielić asertywnej
odpowiedzi.
Pięść

Ćwiczenie to ma na celu pomóc ludziom wyznaczyć granicę między asertywnością a agresją.

Proponowany sposób wykonania ćwiczenia jest następujący: podziel grupę na pary. Daj
połowie uczestników jeden komplet instrukcji (osoba A). Następnie podaj ich parom inny
zestaw instrukcji (osoba B).
o Instrukcje osoby A to: Osoba B zaciśnie pięść. MUSISZ otworzyć tę pięść.
o Instrukcje osoby B to: zaciśnij pięść. Osoba A będzie próbowała nakłonić cię do
otwarcia pięści. NIE wolno otwierać pięści, chyba że poprosi o to grzecznie i
stanowczo.

Powiedz uczniom, aby wykonali ćwiczenie i obserwuj, co się dzieje. Podczas dyskusji
zastanówcie się nad zastosowanymi strategiami komunikacyjnymi i połączcie je z wagą
asertywności. Niektóre pytania, które możesz zadać, to: jakiego stylu komunikacji użyłeś? Czy
to było skuteczne? Jakie masz inne opcje? Dlaczego wybrałeś tę jako pierwszą? Możesz
pozwolić, aby niektórzy uczestnicy brali udział w rozmowie z osobą B, aby dostrzec możliwe
różnice.
Źródło: Work Smart. (28 de września 2018 r.).
Fakty i uczucia

Ćwiczenie to łączy aktywne słuchanie z sekcją 2, o komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Proponowany sposób przeprowadzenia ćwiczenia jest następujący: podziel uczestników na
grupy po trzy i przypisz rolę do każdego z nich. Role to 1) mówca 2) słuchacz faktów i 3)
słuchacz uczuć. Poproś mówców, aby zastanowili się nad tematem, który ich interesuje,
ponieważ będą musieli o tym mówić przez trzy minuty mniej lub więcej. Dyskusje będą
poufne między grupami. Podczas gdy mówca mówi bez przerwy, słuchacze będą próbowali
zastosować aktywne słuchanie. Słuchacze faktów i uczuć zwrócą szczególną uwagę na fakty i
uczucia wyrażone w mowie. Role można zmieniać, a ćwiczenie można wielokrotnie
powtarzać. Podczas odprawy facylitatorzy mogą zapytać, jak czułeś się w każdej ze swoich
ról? Jak było? Czy łatwo było słuchać faktów? A uczuć?

Proponowany sposób przeprowadzenia ćwiczenia jest następujący: podziel zespół na dwie
grupy (A i B). Poproś uczestników z grupy A, aby wyszli z pokoju, w którym trener wyjaśni, że
zostaną sparowani z członkiem innego zespołu. Ich zadaniem nie jest mówienie w żadnym
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Głównym zamiarem tego ćwiczenia jest sprawienie, by uczestnicy ćwiczyli technikę
aktywnego słuchania, zwracając uwagę na język ciała.
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Czy Ty słuchasz?

momencie i pokazywanie drugiej osobie, że nie słuchają. Po jakimś czasie trener będzie
klaskać głośno, a wtedy zmienią swoje zachowanie i zaczną aktywnie słuchać. Następnie
powiedz uczestnikom w grupie B, aby zastanowili się nad najbardziej niesamowitym dniem
lub doświadczeniem swojego życia. Wyjaśnij, że będą musieli powiedzieć członkowi innego
zespołu wszystkie szczegóły tego doświadczenia, ale nie będą mówić, tylko słuchać. Poproś
uczestników grupy A, aby wrócili do pokoju i znaleźli członka innej drużyny. Gdy aktywność
się zakończy, zadaj pytania takie jak: jak czuli się uczący się, gdy zdali sobie sprawę, że druga
osoba ich ignoruje? Jak się czuli słuchacze? Jak pokazali, że nie słuchają? Co się stało, gdy
zaangażowali się w aktywne słuchanie?

4. ZARYS PROGRAMU

10 minut

• Origami

15 minut

• Łańcuch słów

60 minut

• Teatr Forum

25 minut

• Komunikacja zwrotna

15 minut

• Zamrożenie

Materiały
Jeden papier A4 na
każdego uczestnika i
długopisy / ołówki.
Nie są potrzebne.
Jednak działalność ta
powinna być
prowadzona na
szerokim obszarze.
Nie są potrzebne.
W zależności od liczby
uczestników, połowa z
nich będzie
potrzebować pustych
kartek papieru, a druga
połowa szablonu z tą
samą liczbą. Długopisy i
powierzchnia, na której
mogą pisać.
Nie są potrzebne.

Zasoby
-Sekcja 1
- Aneks 2 (slajdy
od 3 do 7)
-Sekcja 1
- Aneks 2 (slajdy
od 3 do 7)
- Aneks 2
-Książka
wymieniona w
sekcji "Dalsze
czytanie"
-Sekcja 2
- Aneks 2 (slajdy
8 i 9)

-Sekcja 2
- Aneks 2 (slajdy
od 7 do 11)
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Działania edukacyjne
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Zalecany czas

Zalecany czas

Działania edukacyjne

Materiały

30 minut

• Bądźmy asertywni

Nie są potrzebne.

15 minut

• Pięść

20 minut

• Fakty i uczucia

Arkusz papieru z
wydrukowanymi
instrukcjami, w
zależności od liczby
uczestników.
Nie są potrzebne.

20 minut

• Czy Ty słuchasz?

Nie są potrzebne.

Ocena (w celu weryfikacji wzrostu wiedzy):

Zasoby
-Sekcja 3
- Aneks 2 (slajdy
od 11 do 13)
-Sekcja 3
- Aneks 2 (slajdy
od 11 do 13)
- Sekcje 3 i 4
- Aneks 2 (slajdy
od 14 do 16)
-Sekcja 4
-Aneks 2 (Slajdy
od 14 to 16)

Trenerzy mogą poprosić uczestników o wypełnienie testu przedstawionego w aneksie 1,
na który udzielono odpowiedzi przed warsztatami. Porównanie obu testów jest
przydatną i bezpośrednią metodą oceny wzrostu umiejętności w zakresie wiedzy i
komunikowania się uczestników.
Informacje zwrotne od uczestników:

Trenerzy mogą narysować drzewo na wykresie i poprosić uczestników o pisanie postów
w różnych kolorach:

Daj im czas na myślenie, pisanie i publikowanie wiadomości na drzewie. Negatywne
aspekty mogą reprezentować liście, które spadają z drzewa; pozytywne rzeczy będą
korzeniami drzewa; zdobyta wiedza jest reprezentowana na liściach, a sugestie na pniu.
Następnie krótko omawiaj wszystkie punkty, aby w pełni je zrozumieć i umożliwić
uczestnikom przedstawienie bezpośrednich opinii.
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Aspekty szkolenia, które najbardziej im się podobały
Rzeczy, które powinny zostać wyeliminowane
Co należy poprawić i jak
Co wyniosą z warsztatu / czego się nauczyli
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Moduł 4 – Aneks 1- Wstępny test/ Analiza potrzeb uczących się
Moduł 4 – Aneks 2 – Prezentacja dla trenerów

ANESKY
ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

MODUŁ 4 – ANEKS 1. TEST WSTĘPNY / OCENA POTRZEB
Ćwiczenie 1. Jest to proste ćwiczenie sprawdzające twoją początkową wiedzę na temat
umiejętności komunikacyjnych. Proszę, odpowiedz szczerze na każde stwierdzenie i pomyśl
o swoim zachowaniu. Informacje te są poufne i nie będą udostępniane nikomu ani
wykorzystywane do innych celów niż do tego ćwiczenia.

Ani
trochę

Rzadko

Czasami

Często

Bardzo
często

Zanim się komunikuję, myślę o tym,
co druga osoba musi wiedzieć, aby
zrozumieć moje przesłanie.
Kiedy się komunikuję, dostosowuję
swoje przesłanie do kontekstu
i zastanawiam się, jak najlepiej go
przekazać (twarzą w twarz, e-mail,
telefon itp.).
Zadaję jasne pytania,
rozumiem drugiej osoby.

gdy

nie

Kiedy się komunikuję, zwracam
uwagę na język ciała (zarówno mój,
jak i drugiej osoby).
Moi przyjaciele, członkowie rodziny
i inni ludzie wokół mnie ogólnie
rozumieją
znaczenie
moich
wiadomości ...
Mam pewność siebie by prosić o to,
co słusznie moje.

Page

Próbuję usłyszeć nie tylko słowa
innych
ludzi,
ale
kompletną
wiadomość, którą druga osoba

1

Potrafię
wyjaśnić
negatywne
uczucia i opinie o innych ludziach
i ich zachowaniach bez używania
obraźliwego języka.

próbuje przekazać.
Kiedy słucham, jestem całkowicie
skupiony na tym, co mówi druga
osoba.
Pokazuje drugiej osobie, że jej
słucham.

Ćwiczenie 2. Proszę zaznacz, czy te pojęcia sa ci znane. Zaznacz krzyżykiem TAK, NIE albo
Trochę. Jeśli znasz któreś z pojęć, spróbuj napisać jego definicję.

1.

Umiejętności komunikacyjne.

©TAK

NIE

TROCHĘ

___________________________________________________________________________________________
2. Komunikacja niewerbalna.
TAK
NIE
TROCHĘ
___________________________________________________________________________________________
3. Asertywność.

TAK

NIE

TROCHĘ

___________________________________________________________________________________________
4.

Aktywne słuchanie.

TAK

NIE

TROCHĘ

___________________________________________________________________________________________
Empatia.

TAK

NIE

TROCHĘ

2

___________________________________________________________________________________________
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Moduł 4. “Pomóżmy sobie
nawzajem: skuteczna komunikacja w
małej społeczności”
Opracowany przez: FyG Consultores
Sekcja 1: Zrozumienie, jak działa komunikacja
Sekcja 2: Komunikacja werbalna i niewerbalna
Sekcja 3: Jaki jest mój styl komunikacji?
Sekcja 4: Aktywne słuchanie

Wyniki nauki
• Zapoznaj się z podstawami efektywnej komunikacji.

• Zrozum, jak używać komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
aby przekazać właściwy komunikat.

• Rozpoznaj każdy styl komunikacji w codziennych sytuacjach.
• Praktykuj umiejętności komunikacji asertywnej.

• Zrozum znaczenie słuchania i zwiększ jego zdolność w
praktycznych sytuacjach.

Sekcja 1: Zrozumienie, jak działa
komunikacja
Komunikację można po prostu opisać jako
czynność przekazywania informacji… ALE to
skomplikowany proces!

Elementy procesu komunikacji
•
•
•
•
•
•

Nadawca
Dzieli się informacjami
Odbiorca
Odbiera informacje
Wiadomość
Treść jest przekazywana
Kanał
Medium przez które przemieszcza się komunikat
Kodowanie i dekodowanie
Procesy mentalne
Hałas
Elementy w kontekście, które utrudniają

prawidłowe przekazywanie informacji

Bariery skutecznej komunikacji
1. Bariery środowiskowe
2. Bariery fizyczne
3. Bariery językowe
4. Bariery kulturowe
5. Nastawienie
6. Bariery psychologiczne

Jaki jest kontekst mojej wiadomości?
Kontekst relacyjny - Kontekst społeczny - Kontekst
kulturowy
Skuteczne i odpowiednie dostosowanie wiadomości, kanału i innych
elementów do kontekstu jest jedną z najważniejszych umiejętności
skutecznej komunikacji.

Sekcja 2: Komunikacja werbalna i
niewerbalna
Komunikacja werbalna obejmuje przekazywanie wiadomości za
pomocą słów, pisanych lub wypowiadanych.
Komunikacja niewerbalna generuje znaczenie w
niewypowiedziany lub niepisany sposób.
Wokalna

Nie wokalna

Werbalna

Nie werbalna

Wypowiadane słowa

ton, głośność, szybkość mówienia, rytm

Pisanie

Język ciała (gesty, mimika, kontakt
wzrokowy, odległość, dotyk)

Język migowy

Różnice między
komunikacją werbalną
a niewerbalną
• Komunikacja niewerbalna ma tendencję do działania na rzecz przekazywania
emocji i informacji interpersonalnych bardziej niż werbalnie.
• Komunikacja niewerbalna jest często bardziej mimowolna lub podświadoma.

• Komunikacja werbalna jest regulowana przez gramatykę, podczas gdy komunikacja
niewerbalna jest bardziej niejednoznaczna.
• Komunikacja werbalna reprezentuje jedynie niewielki procent tego, co mówimy,
podczas gdy komunikacja niewerbalna przekazuje większość naszego przekazu.

Wskazówki dotyczące efektywnego komunikowania się
za pomocą komunikacji niewerbalnej
• Zwróć uwagę na swój ton i głośność.

• Bądź świadomy swojej mimiki twarzy.

• Spróbuj nawiązać kontakt wzrokowy, aby
pokazać, że angażujesz się w rozmowę.
• Odzwierciedlaj drugą osobę, sparafrazuj,
zadawaj pytania i oferuj opinie.
• Rozważ swoją odległość w stosunku do
drugiej osoby.

Sekcja 3: Jaki jest mój styl komunikacji?

•
•
•

•

Style komunikacji reprezentują różne wzorce, z których korzystają
osoby komunikujące się.

Agresywny: jednostki wyrażają się w sposób, który narusza prawa innych. Zwykle
wykazują niską tolerancję, przerywają i nie są dobrymi słuchaczami.
Pasywny: komunikujący się w sposób pasywny unikają wyrażania swoich opinii,
potrzeb i uczuć.

Pasywno-agresywny: jednostki wyrażające się pasywno-agresywnie wydają się
pasywne z zewnątrz, ale w rzeczywistości używają różnych mechanizmów (cisza,
sarkazm itp.), aby zamaskować swoje prawdziwe uczucia i opinie.
Asertywna: ludzie asertywni przekazują swoje uczucia, opinie i potrzeby w
bezpośredni, uczciwy oraz odpowiedni sposób, szanując siebie i prawa innych.

Asertywność: podstawowa umiejętność
komunikacji
• Umiejętności osobiste i interpersonalne, ściśle związane ze sposobem
komunikowania się z innymi ludźmi.

• Opiera się na równowadze między biernością a agresją. Wymaga silnego poczucia

siebie i swoich wartości; bycie uczciwym w stosunku do swoich pragnień, potrzeb i
emocji, przy jednoczesnym rozważaniu praw, potrzeb i pragnień innych.

Techniki zwiększające twoje umiejętności
asertywności
• Uzywanie komunikatu „Ja”. Na przykład, mówiąc „(ja) widzę to
inaczej”, zamiast „(ty) mylisz się”.

• Słuchanie innych osób.

• Być empatycznym lub być w stanie zrozumieć uczucia drugiego.
• Bycie pewnym siebie, wyrażając swoje potrzeby i uczucia.
• Używanie właściwego języka ciała.
• Nauczenie się mowienia „nie”.

Sekcja 4: aktywne słuchanie
Słuchanie może być rozumiane jako proces interpretacyjny, w którym każda osoba
otrzymuje informacje i interpretuje je, aby udzielić odpowiedzi.
To jedna z najważniejszych umiejętności
komunikacyjnych, ponieważ…

• Pomaga nam pielęgnować nasze relacje
międzyludzkie

• Jest to potężne narzędzie do łączenia się z
ludźmi

• Ma to pozytywny wpływ na nas samych

Zasady słuchania
Skoncentruj się na przekazie rozmówcy
Nie przerywaj, pozwól rozmówcy wyjaśnić swoje racje
Słuchaj aktywnie, bądź zainteresowany – zadawaj pytania
Umiejętnie rozpoznawaj wartość komunikatów
Zrozum racje swojego rozmówcy i jego punkt widzenia
Wsłuchaj się w sens całej wypowiedzi, nie w pojedyncze słowa
Upewnij się czy dobrze zrozumiałeś, zadaj pytania
Nie pozwól, żeby własny punkt widzenia uniemożliwił zrozumienie
innych
• Podsumuj
•
•
•
•
•
•
•
•

Źródło: mgr Anna Dudzińska „Komunikacja interpersonalna – wprowadzenie”

AKTYWNE słuchanie
Aktywne słuchanie to aktywny i świadomy proces, dzięki któremu słuchamy
wszystkimi zmysłami i zwracamy pełną uwagę na drugą osobę.

Jak ćwiczyć aktywne słuchanie:
• Pozwól mówcy sterować rozmową

• Zaakceptuj opinię mówcy jako ważną, nawet jeśli się nie zgadzasz
• W pełni skup się na tym, co
mówi mówca
• Pozwól mówcy wyrazić siebie
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