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1. Ustalenie celu
Komunikacja jest zjawiskiem społecznym bez którego nie można wyobrazić sobie
życia społecznego. Oznacza to, że każda sytuacja pedagogiczna również traktowana
jest, jako użycie środków komunikacji. Każdorazowy kontakt personalny służy celom:
wymianie myśli, podzieleniu się wiedzą, wyrażeniu życzeń, podzieleniu się poglądami
i wymianie punktów widzenia, podjęciu decyzji czy rozwiązaniu problemów. Nawet
jeśli istnieje pragnienie zrozumienia i zaspokojenia relacji, bardzo często jest ono
deprecjonowane poprzez werbalne wyrządzanie szkody, brak akceptacji wzajemnych
punktów widzenia jak również na końcu spowodowane jest to brakiem fachowej
wiedzy na temat procesów komunikacji i interakcji międzyludzkich.
Umiejętności komunikowania się są teraz bardziej potrzebne niż kiedykolwiek
wcześniej. Czas istnienia nauczyciela jako jednostki samodzielnej jest za nami. Prym
wiodą dziś zbiorowe struktury i kolektywna praca zespołowa, jak również grupy
kształcenia. Nauczyciel coraz częściej przejmuje w nauczaniu i uczeniu się role
moderatora.
Jakość relacji między nauczycielami i uczniami ma bezpośredni wpływ na jakość
nauczania. Zaburzenia procesów prowadzenia zajęć i nauki są bardzo często
zaburzeniami natury interpersonalnej. Jeżeli zostanie to wyjaśnione polepszeniu
ulega również atmosfera nauki.
Celem istnienia tego narzędzia jest wskazanie, w jaki sposób nauczyciel może
celowo uniknąć problemów w komunikacji i w ten sposób przyczynić się do
konstruktywnej rozmowy. Na tej podstawie, szkolenie skupia się na rozwoju ważnych
umiejętności skutecznej komunikacji.

Uczestnicy nabywają umiejętności
•

uświadamiania sobie własnych zachowań konwersacyjnych i refleksji nad nimi,

•

z zakresu wiedzy o teorii komunikacji, mające na celu rozwinięcie większej wrażliwości
na własny wkład w sukces rozmów,

•

analizy rozmów,

•

stosowania odpowiednich technik komunikacji we wzajemnych kontaktach, co prowadzi
do zmniejszenia ilości „szkód werbalnych” i prowadzenia konstruktywnych dyskusji,

•

świadomego komunikowania się w trudnych sytuacjach, w relacjach długofalowych

Umiejętności komunikacyjne nabierają w życiu zawodowym i profesjonalnym
szczególnej wagi. Z tego powodu należy stosować większy nacisk na prowadzenie
odpowiednich szkoleń, mających na celu poprawę umiejętności wypowiadania się
osób kształcących się. Potencjał komunikacyjny wielu kształcących się pozostaje na
This project has been funded with support from the European Union. This document and all its
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dłuższą metę niewykorzystany; zachowania niepewne, wystraszone czy też pasywne
są bardzo często efektem niewykorzystania tegoż potencjału.
Tak długo, jak szkolenie skupia się tylko na treściach, problemy komunikacyjne nie
są rozpoznawane, a tym samym nie zostają one omówione. Popularny podgląd, że w
określonym czasie nauczyciel klasy ma przekazać tylko jak najwięcej treści, prowadzi
do tego, że podczas zajęć tylko część studentów zabiera głos, natomiast często
podczas dyskusji panelowych padają pytanie sformułowane w taki sposób, że od
osób kształcących się, wymagają tylko użycia półsłówków lub „słów kluczy”. Takie
podejście ma fatalne skutki i powoduje, że trudno jest rozwinąć repertuar
wypowiedzi. Należy zatem również w sytuacji nauczania czy też szkolenia,
świadomie inicjować komunikację i tworzyć możliwości komunikacyjne, co można
osiągnąć tylko poprzez dobór adekwatnych struktur nauczania.
W tym sensie i w tym kontekście, użycie tego narzędzia służy wzmocnieniu pozycji
nauczycieli (w trakcie procesu kształcenia) i zajęciu się zjawiskiem identyfikacji
komunikacji, poprzez odpowiednie ćwiczenia w zakresie wytworzenia wzorców mowy
i możliwości konstruktywnej rozmowy.

Uczestnicy nabywają umiejętności:
•

pozwalające na uwrażliwienie kształcących się, na ich świadomy wpływ na
przebieg rozmowy,

•

stosowania odpowiednich ćwiczeń w celu nabycia zachowań umożliwiających
prowadzenie konstruktywnej dyskusji

W czasie dążenia do osiągnięcia wyznaczonych celów, nauczyciele otrzymają
wiedzę z teorii komunikacji, będą poszerzać wiedzę na temat przyczyn zaburzeń
komunikacji, oraz będą mieli możliwość ćwiczenia strategii komunikacyjnych na
przykładzie konkretnych dyskusji.
Ponadto, sesje treningowe dla nauczycieli służą wyznaczeniu dla nich ram
metodologicznych, dzięki którym mogą oni już w trakcie prowadzenia procesów
edukacyjnych, wykonywać te ćwiczenia z osobami kształcącymi się.
Skuteczna komunikacja jest wyuczalna, nauczyciele muszą być świadomi, że nawyki
mówieniowe i bariery językowe rozwijały się przez lata i dziesięciolecia, a zatem
mogą one zostać skorygowane jedynie w trakcie długiego procesu uczenia się. W
celu osiągnięcia długotrwałego wpływu, wymagana jest stała wymiana kolegialna.
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2. Plan działań
3. Treść podstawowa:
3.1 Czym jest komunikacja?

Pojęcie komunikacji odnosi się do komunikacji werbalnej ("wzajemna rozmowa") i jak
również zachowań niewerbalnych (dotyczy to mimiki, gestów, itp.). Komunikacja
obejmuje „zrozumienie się w rozmowie" jak i "brak zrozumienia".

Opinia

A Nadawca

Wiadomość

Odbiorca -B

3.2 Sposób komunikacji

3.2.1 Watzlawik(1969): Pięć aksjomatów komunikacji i interakcji
1. Nie można się nie komunikować.
2. Każdy komunikat ma swą zawartość i swój aspekt relacji.
3. Każda interakcja zachodzi z uwzględnieniem
znaków interpunkcyjnych partnerów.
4. Każda komunikacja jest cyfrowa i werbalna.
5. Każda interakcja jest symetryczna lub komplementarna
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3.2.2 Schulz von Thun (1981):
Model czterech stron wiadomości

Samookreślenie: czym dzielę się z mojej strony (jak się czuję) ?
Część rzeczowa: o czym Cię informuję (jak ja to widzę) ?
Część pobierana: jak się do Ciebie odnoszę ?
Część komunikacyjna: czym chciałbym się z Tobą podzielić ?

Przykład (za Miller, loc)

Nadawca wysyła wiadomość, która jest zaszyfrowana.
Nie jest jasne, którą z czerech stron schematu ma na myśli.
Odbiorca komunikatu musi odgadnąć, którą z czterech stron ma na myśli Nadawca,
czyli to, co „naprawdę” myśli. Musi rozszyfrować wiadomość.
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3.3 Możliwości wzajemnego zrozumienia
Ludzie podchodzą do "modelu czterech stron" różnie:
Niektórzy preferują treść rzeczową (inżynierowie, prawnicy, architekci), inne
preferują bardziej odwołanie się do treść komunikacyjnej (rodzice, nauczyciele,
policjanci), jeszcze inni wybierają stronę relacji (terapeuci, lekarze). Samookreślenie,
co jest ważne zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych, wydaje się mieć mniejszą rolę.
Zamiana

Przykład (za Miller, loc)
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3.4 Poziom zrozumienia
Komunikacja może odbywać się na trzech poziomach :

Poziom

Na poziomie
myślenia

Na poziomie
uczuć / emocji

Na poziomie całej
historii życia

Osoba A

Osoba B

Argument

Argument

Wściekłość

Tęsknota

Złość

Rozczarowanie

Radość

Strach

Pochodzenie

Pochodzenie

Doświadczenie

Doświadczenie

Widzenia

Widzenia

Potrzeby

Potrzeby

Ograniczenia

Ograniczenia
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Utrata poziomów zrozumienia

Partner komunikacyjny A:
Myśli /
odczucia

Odczucia

1-szy poziom strat:

Emocje

Nie

wszystko

można

Słowa, zwroty ... werbalnie wyrazić słowami / gestami
przekazywane

Gesty …niewerbalnie
Partner komunikacyjny B :

Usłyszane :
Zaobserwowane:

Słowa,

2-gi poziom strat:

zwroty … werbalnie

B decyduje o tym,

Gesty … niewerbalnie

co słyszy i obserwuje
(dokonuje wyboru)

Zrozumiane

Myśli

3-ci poziom strat:

Uczucia , Emocje

B postrzega wszystko
przez pryzmat własnych
myśli, uczuć, emocji
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„Zabójcze” fazy uniemożliwiające skuteczną
komunikację:
•

Mówienie tylko za siebie
o

•

Ocena / dewaluacja
o

•

"Więc mamy tu taki śliczny tyci problemik".

Mądrość
o

•

"Będę musiał to zgłosić w odpowiednie miejsce".

Nie branie na poważnie / Wyśmiewanie
o

•

"Nie ma problemu, zawsze tak to robię".

Groźby / komendy
o

•

„Pomyśl o tym jeszcze raz, to się nie opłaca”.

Oferty szybkich rozwiązań
o

•

"Co było dokładnie o godzinie 12.00?”

Przekonywanie
o

•

"Znów wszytsko zabrudziłeś".

Przesłuchania detektywistyczne
o

•

„Nie mogłeś tego zrobić sprawnie. Zawsze to samo”.

Zarzuty
o

•

„To wcześniej też mi nie przeszkadzało.”

„Lata nauki to nie są lata praktyki”.

Zarzuty przeciwne
o

„Przecież to nie szkodzi”.

"Zabijanie" oznacza obecnie, że rozmówca będzie uciekał z dialogu lub atakował
przeciwników. A zatem:
This project has been funded with support from the European Union. This document and all its
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Osobista forma ekspresji, jak np.: "Widzę,
że nie jest dobrze. Powiedz mi, o co chodzi. Chcę ci pomóc. "
3.5 Warunki dobrej komunikacji

Podstawowe wymagania dotyczące dobrej komunikacji:
Szacunek
Empatia
Stosowność
Osobiste formy ekspresji zamiast „zabójczych” faz uniemożliwiające
skuteczną komunikację.

Obaj partnerzy komunikacji „krzyżują klingi”. R. Miller (2004) ustalił dla tego zjawiska
nazwę „Komunikacji krzyżowej”. W ten sposób nie może się ona udać.

Poprzez osobiste formy ekspresji obaj partnerzy wzajemnie się odkrywają, co
zapobiega obelgom, oskarżeniom i zarzutom.

This project has been funded with support from the European Union. This document and all its
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Decydującym punktem wsparcia komunikacji interpersonalnej jest to, czy strony w są
w stanie zaakceptować wzajemnie swoje komunikaty.

Wzmacniacze rozmów:


Wzajemne uważne słuchanie partnerów



Pozostawianie czasu (przerwy)



Potwierdzenia niewerbalne, takie jak kontakt wzrokowy, skinienie
głową, gesty wspomagające



Wsparcie

poprzez

podsumowanie,

wytłuszczenie

kwestii

najważniejszych i zadawanie otwartych pytań (co powoduje, że
stanowi to dla mnie problem?)


Słowne wzmocnienie uczucia („to cię zabolało”, lub „to było dla
ciebie szczególnie piękne”)



Bliska postawa (ale bez nacisków)



Krótkie jednoznaczne wypowiedzi



Wybór zrozumiałego języka



Stawianie jasno problemów (aby móc je pokonać)



Obserwacja mimiki i gestów podczas konfrontacji

This project has been funded with support from the European Union. This document and all its
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3.6 Jak osiągnąć sukces w komunikacji?
3.6.1 Technika dialogu: Aktywne słuchanie

Aktywne słuchanie
3-ci Poziom
werbalizacja treści emocjonalnych,
doświadczeń i reakcji ciała innych
(poszukiwanie pomocnych
wskazówek), ("Lustra"
zaobserwowanych uczuć i
postrzeganie reakcji ciała)

2-gi Poziom

parafrazowanie istotnych danych, takich jak niejasności
w zestawieniu faktów, w zakresie oceny (poprzez
poszukiwanie pomocnych wskazówek) czy treść została
właściwie zrozumiana

1-szy Poziom

wyrażenie: chęci słuchania i rozumienia ("Tak", "Hm", "Właśnie", poprzez gesty i
mimikę)

This project has been funded with support from the European Union. This document and all its
content reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for
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3.6.2 Technika dialogu
Konfrontacja
Konfrontacja jako trójstronne wyrażenie ekspresji osobistej:
 Opisuję twoje zachowania jak niedopuszczalne z mojego punktu widzenia
 Mówię ci, jakie konsekwencje miało twoje zachowanie do tej pory i jakie będzie
miało dalej, w stosunku do mojej osoby
 Mówię ci, jakie uczucia wzbudziło we mnie twoje zachowanie

Procedura
o Podążanie za wytyczonymi schematami postępowań nie ma sensu
o Pomoc w konfrontacji jest ważna, ale nie należy powtarzać jej wielokrotnie
o Obserwacja interlokutora: jaki wpływ ma na niego ta konfrontacja. Przyglądanie się
i przysłuchiwanie.

Podłoże psychologiczne:
Język ekspresji osobistej wzmacnia wzajmne zaufanie: "Mówię o mnie, zamiast o
innych”.
Język ekspresji ukierunkowanej zewnętrznie na przeciwnika osłabia zaufanie. Jego
odpowiedzialność za zachowanie podczas konfrontacji jest rozmywana. Język
ekspresji ukierunkowanej zewnętrznie na przeciwnika to język obwiniania, zatem w
efekcie pojawia się obrona, postawa zachowawcza i ponownie obwinianie.

3.7 Postrzeganie rzeczywistości społecznej
Nasza percepcja w relacjach międzyludzkich nie jest "obiektywna". Widzimy wokół
nas ludzi nie takimi jacy są, tylko tworzymy sobie własny obraz ludzi.

Błędy percepcji:
Przeniesienie
Transfer zjawisk w stosunkach międzyludzkich to rzecz normalna, ponieważ ludzie
nie zawsze są w stanie oddzielić wcześniejsze doświadczenia od otaczającej ich
obecnie rzeczywistości. Zwłaszcza w dziedzinie edukacji i szkoleń, te zjawiska
stanową integralną część procesu relacji.

This project has been funded with support from the European Union. This document and all its
content reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for
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"Nagle

widzimy

inne

osoby,

a

także

odpowiednio ich poprzednie zachowania w taki sposób, w jaki my zachowujemy się
wobec nich. Subiektywne doświadczenie w bieżącym, obiektywnym pryzmacie
zachowań pojawia się bezwiednie. Proces ten nazywa się przeniesieniem. To nie
tylko negatywne skojarzenia, uczucia i zachowania, które miały miejsce przeszłości,
kierunkują spojrzenie obecne, ale również te pozytywne. Obie grupy są równie
niepokojące. Transfer jest zawsze wynikiem błędu w ocenie czasu, miejsca i osoby "
(Langmaack, Brown-Krickau, tamże, p.118)
Ocena "od pierwszego spojrzenia"
Pierwsze wrażenie decyduje o naszym wizerunku danego człowieka. Jednakowoż
trudno jest je później zmienić czy poprawić.
Uprzedzenia, stereotypy
Na nasze postrzeganie mają wpływ obrazy z przeszłości, które mamy w naszej
głowie.
Projekcje
Przypadkowo zaobserwowanemu
odpowiednie właściwości.

zachowaniu

danej

osoby

przypisane

są

Efekt halo
Istotne cechy osoby określa samo ogólne wrażenie, natomiast inne właściwości nie
są już spostrzegane.
Efekt Pigmaliona
Stworzenie sytuacji nieuzasadnionych oczekiwań lub zdarzeń, które potem są
potwierdzane przez założony wynik oczekiwań.
Błąd logiczny
Założenie, że pewne właściwości występują jedynie razem, jak np. uprzejmy i czysty
lub leniwy i obojętny.

This project has been funded with support from the European Union. This document and all its
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3.8 Percepcja i interpretacja
Wariant 1

Wariant 2

Postrzeganie

Nauczyciel obserwuje:
głowa Sabiny jest ułożona
na założonych rękach.

Nauczyciel obserwuje:
Sabina położyła głowę na
założonych rękach.

Efekt

Sabina jest znudzona, nie
jest zainteresowana

Sabina jest znudzona, nie
jest zainteresowana

Uczucie

Nauczycieli uważa, że
jego praca jest
niedoceniana i denerwuje
go to.

Interpretacja

Nauczyciel interpretuje:
Sabina prawdopodobnie
ma za sobą upojną noc.

Konsultacja/
Zabezpieczenia

Odczuwanie

Nauczyciel prosi, aby
zweryfikować jego
przypuszczenia, wyjaśnić
że ...
Nauczyciel rozumie,
współczuje (ale nie z
powodu cierpienia).

This project has been funded with support from the European Union. This document and all its
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Reakcja

Nauczyciel natrząsa się z
Sabiny i pyta ją: "Cóż,
pewnie miałaś świetną się
noc, prawda„ ?

Nauczyciel zostawia
Sabinę w spokoju, dalej
prowadzi zajęcia, i
rozmawia z nią „po
godzinach”.

Zauważenie i zinterpretowanie zachowania osoby w sposób natychmiastowy, bez
głębszej refleksji, może mieć katastrofalne skutki z powodu błędów w postrzeganiu
podczas tak nagłego procesu, co może prowadzić do tego, że taka osoba jest
oceniana źle.

3.9 Niewerbalna mowa ciała
Psycholog Albert Mehrabian przeprowadził w badania naukowe, na temat czynników
wpływających na efekt komunikatu głosowego. Są one trzy:
treść tego, co zostało powiedziane - 7%,
język ciała - 55%,
głos i technika mówienia - 38%.
Wyniki te wskazują jak duży jest wpływ języka ciała na kontakty międzyludzkie. Język
ciała może pozostawiać niejasności i niedopowiedzenia, natomiast myśli, motywy i
postawy są w nim widoczne.

Wyrażenia języka ciała są złożone:
gest lub spojrzenie można zrozumieć tylko wtedy, gdy odniesiemy je do innych
zaobserwowanych sygnałów
gesty, różne pozycje ciała i ich dynamika tworzą całość

Sygnały określające języka ciała to:
Postawa i chód
Wyraz twarzy (twarz, usta, oczy)
Gesty (drżenie rąk, trzymanie się za ręce, ramiona, trzymanie głowy)
Kontakt wzrokowy
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Inne środki wyrazu to:
Dystans
Zbliżenia
Strefy odległości to:
o Strefa intymności do 15-50 cm
o Strefa osobista do 1,2 m
o Strefa społeczna do 3,5 m
o Strefa publiczna powyżej 3,5 m
Zapach
Środki wyrazu z grupy spomiędzy języka ciała i sposobu i techniki mowy:
Głos / barwa, dialekt i intonacja
Głośność, tempo mowy, wymowa, intonacja, przerwy

3.10 Wzajemna komunikacja
1. propozycja:
Percepcja, oddziaływanie, podział interpretacji:
postrzeganie wzajemne, dzielenie się odczuciami
2. propozycja:
Stanowisko i sprawdzian postaw:
podstawowa życzliwość
tolerancja / akceptacja
empatia i wzajemność
odwaga określania
3. propozycja:
Stworzenie korzystnych warunków:
posiadanie spokoju i czasu
stworzenie przyjemnej atmosfery
4. propozycja:
Wzajemna rozmowa:
unikanie komunikacji krzyżowej
komunikacja czworoboczna
rozszyfrowywanie wiadomości

This project has been funded with support from the European Union. This document and all its
content reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for
any use which may be made of the information contained therein.

17

www.rechance.eu

4. Podejście dydaktyczno-metodyczne

Rozpoczęcie szkolenia
Pierwsza część to wprowadzenie w nastrój do kontaktu. Nauczyciele mają okazję do
refleksji na temat komunikacji i dokonania oceny własnych umiejętności
komunikacyjnych. Działanie to jest wspierane przez cichy puls "Myślenia o
komunikacji", a także poprzez wypełnienie kwestionariusza badania własnych
zdolności komunikacyjnych. Aby skomasować wiele aspektów tego tematu,
nauczyciele uzupełniają zdanie z początkiem: „Komunikacja jest dla mnie ... ".Ten
początek zdania jest umieszczany na tablicy z pinezkami, a nauczyciele uzupełniają
ją dalej zgodnie z zapisami na kartach prezentacyjnych. W sesji plenarnej odczytuje
się ich zdania przypiete do tablicy kart i dyskutuje się na ten temat. W efekcie
stwierdza się rezultaty badania w zakresie komunikacji, co umożliwi zapewnienie
odpowiedniego poziomu szkolenia. Oczekiwania nauczycieli są wpisywane na „listę
przebojów”, w celu początkowego ustalenia celów szkolenia.

Część teoretyczna
Punktem wyjścia tej historii jest utwór dramatyczny Loriota "Fernsehabend / Wieczór
oglądania telewizji". Dwóch nauczycieli otrzymało na początku swojego szkolenia
w/w lekturę, która służy im jako punkt wyjścia do refleksji teoretycznej na temat
komunikacji, padają w niej pytania: Czym jest komunikacja? / Czym wyróżnia się
komunikacja?.
Na początku, wyjaśnione zostają pojęcia komunikacji jedno – i dwustronnej, a potem
następują praktyki nauczycieli poprzez ćwiczenia. Podejmowane są próby
porównywania dwóch "sposobów" komunikacji pod kątem ich właściwych możliwości
i zagrożeń. W ten sposób prowadzi ich to do wniosku, w kwestii punktu widzenia
nadawcy: Jak może się on zachować by być dobrze rozumianym?, i jednocześnie z
punktu widzenia odbiorcy: Jak może on wspomóc zrozumienie? – cały czas w celu
osiągnięcia lepszego porozumienia.
W trakcie dalszej pracy zostaną zaprezentowane modele komunikacji Watzlawick i
Schulz von Thun.
Model Watzlawick zakłada interpretację pięciu aksjomatów komunikacji i interakcji.
Wyjaśnienia te są częściowo związane z ćwiczeniami, w których nauczyciele mogą
zastosować swoje doświadczenia. Model czterech stron wiadomości Schulz von
Thun, najpierw zostaje wyjaśniony, zanim podane będą konkretne przykłady,
zarówno z punktu widzenia nadawcy i z punktu widzenia odbiorcy. Aby mieć w fazie
ćwiczeń wystarczająco dużo modeli słownych, najpierw kumuluje się razem typowe
przykłady wypowiedzi uczących się, które usłyszeli nauczyciele. Każda wypowiedź
zostaje odczytana i przyczepiona do tablicy pinezkowej. Ten "zbiór" może zostać
powiększany w każdej chwili. W trakcie szkolenia te przykłady dostarczają materiału
do tłumaczenia wiadomości znajdujących się w nich, a mianowicie:
This project has been funded with support from the European Union. This document and all its
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Z punktu widzenia nadawcy, jaki jest jego sposób mówienia?
Z punktu widzenia odbiorcy, jaki jest jego sposób słuchania?

Refleksje na temat własnych zachowań komunikacyjnych
Na podstawie tych dwóch ćwiczeń nauczyciele powinni móc odpowiedzieć, w jaki
sposób słuchają wiadomości uczniowie i w jaki sposób wypowiedziane zostają
najczęstsze odpowiedzi.
W następstwie tych działań można stwierdzić, że ludzie preferują pewne typy stron
komunikacji, z których każdy ma zarówno słabe jak i mocne strony. Może dojść do
zmiany stron komunikacji, jeśli role podjęte przez osoby zostaną zmienione.
Nauczyciele myślą o tym, która ze stron komunikacji, w pracy, w rodzinie, wśród
przyjaciół czy w klubie sportowym, itp., jest przez nich preferowana i jaki wpływ ma
wybrany komunikat na udane wzajemne zrozumienie.

Przyczyny braku zrozumienia
Poniżej zostanie wyjaśnione na jakich poziomach komunikacja jest udana i jak
odbywa się utrata informacji na tych poziomach. Przyłożenie wagi do tak zwanych
zwrotów „zabójców”, sprawiających, że nie ma dobrej komunikacji, jest szczególnie
ważne, z powodu ich nagminnego użytkowania podczas konwersacji. Bardzo często
ludzie nie są tego świadomi, że komunikując się w taki sposób mogą ranić swoich
interlokutorów. Dla zobrazowania przykładów „komunikacji krzyżowej” nauczyciel
może podać przykłady z własnego życia.

Warunki dobrej komunikacji
Niektóre istotne warunki wzajemnego porozumienia zostały wyjaśnione na
przykładach. Obejmuje to następujące aspekty:
Za pomocą metody „zamiany” można wywnioskować, na której z „czterech stron”
(Schulz von Thun) umieszczona jest komunikacja innej osoby. Z taką wiedzą można
udzielić odpowiedzi, która nie zrani interlokutora i umożliwi udaną wzajemną
komunikację.
Jako przeciwwagę komunikacji krzyżowej możemy zastosować komunikację
„ekspresji osobistej”
Zamiast użycia zwrotów „zabójców”, należy pamiętać, że istnieją również
wzmacniacze rozmów w formie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, którymi można
posłużyć się w celu wzmocnienia możliwości rozwoju udanej komunikacji.
Jako podstawowy warunek dobrej komunikacji przyjmuje się: szacunek i empatię.
This project has been funded with support from the European Union. This document and all its
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Techniki rozmowy
Najważniejsze postawy decydujące o technice rozmowy to „Aktywne Słuchanie” i
„Sposób Konfrontacji”. W odniesieniu do Gordona tłumaczy się w jakich sytuacjach
używana jest ta, a nie inna forma komunikacji. Poprzez „aktywne słuchanie” innych
osób, tworzy się możliwość przedstawienia ich punktu widzenia na dany problem.
Podczas konfrontacji z innymi osobami (bez ich ranienia) możemy nadawać
komunikat zwrotny (bez ich ranienia), jak ich zachowanie w konkretnej sytuacji jest
odbierane i odczuwane.

Część praktyczna
W tej części w sposób kompleksowy zostaną przećwiczone i świadomie
przeanalizowane techniki rozmowy. Ćwiczenia będą odbywały się krok po kroku, aż
do momentu osiągnięcia udanej komunikacji. Jest to bardzo istotne, ponieważ przez
lata zakorzenione zostały wzorce mowy, które są trudne do wyeliminowania.
Szkolenia w „bezpiecznym środowisku” dla rozmów, to warunek konieczny, aby
osiągnąć zrozumienie innego podejścia w myśleniu i zrozumienia, jak to jest w ogóle
możliwe.

Ćwiczenia „aktywnego słuchania”
Jako wstęp traktowane będzie ćwiczenie, które łączy na wyimaginowanym poziomie
ważne aspekty. Uczestnicy stają w okręgu a potem formują obiema rękami kształt
wyimaginowanej piłki (piłka lekarska, siatkowa, do koszykówki itp.), której typ musi
rozpoznać nauczyciel. Słuchacz (nadawca) rzuca tę piłkę do Nauczyciela (odbiorcy),
którą musi on złapać w sposób odpowiedni do jej kształtu. Potem odbiorca „formuje”
piłkę w swój sposób i rzuca ją już jako nadawca do innego odbiorcy. Powtarza się to
do momentu aż wszyscy będą mieli swoją kolej w zabawie.
Podczas analizy należy stwierdzić jasno, jakiego rodzaju połączenie komunikacyjne
zostało zastosowane (pomiędzy nadawcą a odbiorcą). Gdzie leżą trudności podczas
rzucania, podczas łapania piłki?. Jak ja, jako nadawca / odbiorca, czuję się gdy piłka
nie zostaje złapana?. Świadomy transfer takich informacji może zostać
doprecyzowany przez pytania: Co czuje nadawca, jeśli odbiorca nie patrzy na niego,
nie słucha go, czy też nie odpowiada na jego komunikaty? Jak czuje się odbiorca,
jeśli nie wie, co naprawdę oznacza to, co nadawca chce mu przekazać? Jakie
znaczenie ma w tym procesie język ciała?
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Ćwiczenie "Kontrolowanego Dialogu" jest drugim etapem ćwiczeń aktywnego
słuchania.
To ćwiczenie przeprowadza się w małych trójosobowych grupach. Dwie osoby
prowadzą dialog a trzecia ma je obserwować. Tematem rozmowy jest tutaj jakaś
kwestia kontrowersyjna, na temat której interlokutorzy mają odmienne zdania
(Ograniczenie prędkości na autostradach, energia jądrowa, rok socjalny, zwierzęta,
wakacje w górach czy nad morzem itd.). Po tym jak osoba A wypowiedziała kilka
zdań na zadany temat konwersacji, osoba B powtarza treść komunikatu osoby A, ale
własnymi słowami, dodając po potwierdzeniu ich prawidłowego zrozumienia,
następny komentarz. Role zmieniają się w trakcie dalszej rozmowy. Aktualny na
daną chwilę obserwator zapewnia zgodność z zasadami gry.
Ćwiczenie to jest postrzegane przez nauczycieli jako bardzo trudne i skomplikowane.
Głównie dlatego, że podczas gdy jedna strona mówi, druga już myśli nad tym jak
obalić tezy wypowiedzi tej pierwszej. Takie zachowanie wymaga tyle energii, że brak
jest możliwości skupienia się na dokładnym słuchaniu drugiej strony. W związku z
tym partnerzy „przemawiają” siebie wzajemnie i nie są w stanie zauważyć, że w
niektórych punktach mają zgodne zdania.
W ramach przygotowań do poziomu 3 „aktywnego słuchania”, nauczyciele otrzymują
zadanie aby biorąc pod uwagę oświadczenia osobiste słuchaczy, przedstawić ich
uczucia podczas konwersacji. Zabieg ten jest tak ważny, ponieważ na tym etapie,
brana jest pod uwagę nie tylko treść opisowa wypowiedzi, ale również emocje
przysłuchujących się wypowiedziom, na które muszą oni zareagować.
Wykonanie tego ćwiczenia "aktywnego słuchania" jest oparte na wykorzystaniu
istniejącej już puli wyrażeń. Grupy trójowe (dwóch rozmówców, jeden obserwator)
mają przyjąć za punkt wyjścia do dyskusji, kartę z wypowiedzią seminarzysty.
Nauczyciel przejmuje rolę osoby szkolącej się, inny nauczyciel rolę prowadzącego
szkolenie. Ten ostatni ma za zadanie dowiedzieć się, jaki faktycznie problem jest
ukryty za wypowiedziami uczestników szkoleń i tak poprowadzić rozmowę, aby
osiągnąć założony rezultat. To ostatnie nie jest konieczne, to zależy od postaw osób
szkolących się. Oceny dokonuje się po każdej rozmowie w małej grupie poprzez
analizę opinii i uwag uczestników i obserwatora.
Na forum analizuję się te formy aktywnego słuchania, biorąc pod uwagę
doświadczenia zdobyte podczas ćwiczeń. Nie wykorzystywanie starych wzorców
językowych w postaci „zwrotów zabójców” okazuje się trudne, co może skończyć się
przedwcześnie z powodu obwiniania siebie.
Podczas realizacji tego ćwiczenia można wyciągnąć osobiste wnioski na temat
przyszłych sposobów prowadzenia rozmowy.

Ćwiczenia konfrontacyjne
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Konfrontację stanowi wymiana trzech
komunikatów ekspresji osobistej. Jeśli to jest oczywista kwestia dla nauczyciela,
opisuje się sytuacje, których skutkiem jest konfrontacja. Zapis jest ważny, aby
podczas dyskusji można się było skupić na błędach albo na sformułowaniach.
Następnie nauczyciele organizują dyskusje w małych grupach na temat tego w jakich
sytuacjach i w jakiej formie można sformułować konfrontację w wymiarze osobistym.

Subiektywność percepcji
Nauczyciele powinni mieć świadomość, że istnieje różnorodność źródeł błędów, a
jeśli są oni tego świadomi, mogą przez to uniknąć poważnych błędów w ocenie
innych osób. W związku z tym odnosi się to również do negatywnych skutków
przedwczesnej interpretacji zachowań, co może prowadzić do niezrozumienia i
komunikacji destruktywnej (patrz slajd na temat percepcji i interpretacji).

Znaczenie mowy ciała
W grupie sumowane są niewerbalne sygnały ciała i ich próba interpretacji. Należy
zauważyć, że nawet tutaj interpretacja jest czasami niejasna i nie powinna być
uogólniana
. Wnioski ze szkolenia
W ostatniej części szkolenie koncentruje się na dyskusji na bazie odpowiedzi na trzy
pytania:
Na co muszę osobiście zwrócić uwagę podczas rozmów, tak aby były one
konstruktywne?
Na co musimy jako zgromadzenie zwrócić uwagę podczas rozmów, tak aby były one
konstruktywne?
Jakie pierwsze kroki chcemy podjąć aby umożliwić naszym studentom świadome
komunikowanie?
Odpowiedzią na pierwsze pytanie jest w praca osobista. Do dyskusji na temat
odpowiedzi na pytanie drugie i trzecie potrzebne są małe grupy. Wyniki dyskusji
zostają przedstawione na posiedzeniu pluralnym.
To ćwiczenie ma na celu:
Osobiste wyciągnięcie wniosków ze szkolenia.
Umożliwienie perspektywicznego prowadzenia (tak w życiu osobistym jak i
zawodowym) konstruktywnej dyskusji
Zastanowienie się nad tym, w jaki sposób zainteresować innych tematem fenomenu
komunikacji.
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Czas opiniowania zwrotnego
Szkolenie kończy się uzyskaniem przez osoby szkolące się „Oświecenia”.

5. Materiały / Slajdy / Szablony
Myślenie o komunikacji

Klippert, AAO, str. 52
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Imię i nazwisko:______________________________________________________
W poniższym kwestionariuszu macie Państwo okazję zrobić spis swoich umiejętności
komunikacyjnych.
Jako grupa docelowa przyjmiemy seminarzystów, uczestników szkolenia…
Udaje mi się
W odniesieniu do ważnych dyskusji, zauważać jak
postępuję

Mniej
dobrze

Bardzo
dobrze

Dobrze się przysłuchiwać
Językowo przystosować się do rozmówcy
Postawić się
rozmówcy

w

sytuacji/

rozpoznać

problem

Szybko wyjaśnić nieporozumienia
Wytworzyć odpowiednią atmosferę do rozmów
Jasno i klarownie wyjaśnić czego oczekuję od
rozmowy
Podczas
rozmowy ocenić stan emocjonalny
rozmówcy i zwracać uwagę na ten stan
Świadomie
rozmowy

wchodzić

w

relację

z

partnerami

Wyjaśniać w przystępny sposób kwestie fachowe
Podejść swobodnie do odmiennego zdania partnera
w rozmowie
Mówić to co czuję
Zwracać uwagę na własne odczucia podczas
trudnych rozmów
Udzielać rzetelnych
rozmowie

odpowiedzi

partnerowi

w

Pytać o konkrety w niejasnych kwestiach
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Uważać podczas rozmowy, aby język ciała był
zgodny z moją treścią wypowiedzi
Świadomie używać języka ciała, w
najlepszego zrozumienia przez partnera

celu

jak

Loriot „Wieczór przed telewizorem”
Para małżeńska siedzi przed telewizorem. Pomimo że nie ma obrazu, ekran
pozostaje ciemny, zaczynają prowadzić swoją cowieczorną konwersację.
Kobieta: „Dlaczego telewizor właśnie dziś nie działa?”
Mężczyzna: „Specjalnie tak je robią, tak żeby się psuły.”
(Pauza)
K.: „Ja nie muszę koniecznie oglądać.”
M.: „Ja też nie… nie tylko dlatego że dziś się popsuł… mam na myśli tak w ogóle… i
tak niechętnie patrzę na telewizję”
K.: „I tak nie ma tam nic ciekawego co by się chciało oglądać”
(Pauza)
M.: „Nie musimy, dzięki Bogu, dziś patrzeć w ogóle w tę puszkę”
K.: „Nie… (Pauza) ale wygląda jakbyś tam spoglądał”
M.: „Ja?”
K.: „Tak”
M.: „Nie… ja tylko tak patrzę w tym kierunku… ale ty na niego patrzysz… ty ciągle na
niego patrzysz”
K.: Ja? Patrzę na niego? Jak na to wpadłeś?”
M.: „Tak to wygląda”
K.: „To wcale tak nie wygląda… tak przy okazji spoglądam… a świadomie to nawet
go omijam wzrokiem… i gdybyś poświęcał mi więcej uwagi to od razu byś zauważył,
że świadomie na niego nie patrzę… ale ty się przecież mną w ogóle nie
interesujesz…”
M.: (wchodzi jej w słowo) : „ Tak… tak… taaa…”
K.: „Możemy przecież patrzeć zupełnie gdzie indziej”
M.: „ Gdzieś indziej?... A gdzie?”
K.: „Na strony… albo do tyłu”
M.: „Do tyłu? Mam patrzeć do tyłu?... Tylko dlatego że telewizor jest zepsuty to ja
mam patrzeć do tyłu? Przecież nie będzie telewizor decydował w którą stronę mam
patrzeć!”
(Pauza)
K.: „A jaki program miał być dzisiaj?”
M.: „Program rozrywkowy…”
K.: „Ach…”
M.: „ No to już jest WSTYD, co się co wieczór puszcza w tej telewizji! Nie wiem w
ogóle dlaczego ktoś to jeszcze ogląda!... Przecież można czytać zamiast się tak
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wgapiać, w karty pograć albo do kina pójść
…albo do teatru… zamiast tego człowiek siedzi i gapi się w tę głupią telewizję!”
K.: „No dziś przecież nie działa”
M.: „I Bogu dzięki”
K.: „Tak…”
M.: „Można sobie wreszcie porozmawiać…”
K.: „Albo wcześniej pójść spać...”
M.: „Ja idę do łóżka po wiadomościach wieczornych…”
K.: „ Ale przecież telewizor nie działa”
M.: (energicznie) „Nie pozwolę sobie, żeby telewizor rządził mi o której mam iść do
łóżka”
Z: Loriots Dramatische Werke. © Diogenes Verlag AG, Zurich 1981

Na różnych poziomach
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Bachmair S., AAO, S.17

„[...] Ale Momo umiała robić coś, jak nikt inny: umiała słuchać. Niektórzy czytelnicy
powiedzą może: to przecież nic nadzwyczajnego, słuchać umie każdy. Nie mieliby
jednak racji. Tylko niewielu ludzi umie naprawdę słuchać. [...] Momo umiała tak
słuchać, że ludzie bezradni albo niezdecydowani nagle wiedzieli, czego chcą. Albo
że nieśmiali nagle czuli się swobodni i odważni. Albo że nieszczęśliwi i przygnębieni
stawali się ufni i radośni. A jeśli ktoś czuł, że jego życie jest nieudane i nic niewarte, a
on sam jest jednym z milionów ludzi, takim, który nie ma żadnego znaczenia i
którego można zastąpić równie szybko, jak zastępuje się dziurawy garnek – i jeśli ten
ktoś szedł do malej Momo i opowiadał jej to wszystko, jeszcze nim skończył mówić,
zaczynało mu się w dziwny sposób wydawać, że się zupełnie myli, że drugiego
takiego nie ma na świecie i że dlatego w jakiś szczególny sposób jest ważny dla
całego świata! Tak umiała słuchać Momo.”
Michael Ende

Od iskry idei do trwałych sukcesów

Pomyślane

Nie znaczy nic

Powiedziane

Powiedziane
Nie znaczy nic

Usłyszane
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Usłyszane
Nie znaczy nic
Zrozumiane

Zrozumiane
Nie znaczy nic
Zaakceptowane

Zaakceptowane

Nie znaczy nic

Możliwe do realizacji

Możliwe do realizacji
Nie znaczy nic

Zastosowane

Zastosowane

Nie znaczy nic
Poznane
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Poznane

Jeszcze długo nic nie znaczy

Zapamiętane

za Konrad Lorenz

„Rozmawiać ze sobą jest lepsze niż przeciwko sobie
milczeć”
Ignazio Silone
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