
„Komunikacja”-
 przykładowy scenariusz zajęć

Wprowadzenie:
        Porozumiewanie się polega na słownym lub bezsłownym przesyłaniu
informacji i kształtuje relacje między ludźmi.
        Umiejętności porozumiewania się określają stosunki między ludźmi i
wpływają na poczucie własnej wartości. Brak takich umiejętności może
prowadzić do samotności i poczucia bezsilności, niezadowolenia z pracy i
rozczarowań w życiu osobistym.
        Otwarta komunikacja wzmacnia relacje z ludźmi. Swobodność w
porozumiewaniu się pomaga w lepszym poznaniu poglądów innych i wspiera
rozwój procesów decyzyjnych.

Cele zajęć:
•  Zapoznanie i przybliżenie różnorodnych form komunikacji, utrudnień i

barier komunikacyjnych.
•  Zachęcenie do rozwoju w sferze umiejętności komunikowania się i

rozumienia innych.
•  Uzmysłowienie silnego powiązania rozwoju zdolności komunikacyjnych

z rozwojem emocjonalnym i społecznym.
Forma: zajęcia warsztatowe.
Pomoce: duże arkusze papieru, kolorowe mazaki, rysunki układu kwadratów,
dodatkowe materiały informacyjne (przedstawione w formie kolejnych
załączników).
Uczestnicy: młodzież ostatniej klasy gimnazjalnej, uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych.
Czas: 3- 3,5 godziny.
Przebieg zajęć:

1. Głuchy telefon – praca w grupach. Przygotowane są kartki z tekstem
(załącznik 1), które rozdajemy – każda grupa po jednej- i proponujemy
zabawę w „głuchy telefon”. Na koniec pierwsza i ostatnia osoba podają

wersję, którą otrzymały.
Omówienie:

� Czy wersje różniły się pod względem:
            a/ słownictwa,
            b/ znaczenia?
� Co można było zrobić, żeby informacja nie uległa zniekształceniu?
� Co wpływa na znaczenie przekazu?

2. Rysunek – kartki z rysunkami kwadratów (załącznik 2). Ochotnik opisuje
całej grupie układy kwadratów, nie pokazując ich nikomu.



•  Wersja I  – osoba przedstawiająca siedzi tyłem i nie może odpowiadać
na pytania grupy,

•  Wersja II  -  osoba przedstawiająca siedzi przodem do grupy i może
odpowiadać na pytania grupy

Omówienie:
� Przedstawienie typów komunikacji- jedno i dwukierunkowej. W

której sytuacji, który rodzaj komunikacji był zastosowany?
� Który typ komunikacji przynosił lepsze rezultaty i dlaczego?
� W jakim stopniu jasne były instrukcje osoby opisującej rysunek?

3. Aktywne słuchanie – A  –  Grupę dzielimy na pary, w których muszą
sobie coś opowiedzieć, a potem  przedstawić się wzajemnie na forum.

KOMENTARZ : Około 50% czasu porozumiewania się zajmuje słuchanie. Z
tego, co usłyszeliśmy zapamiętujemy ok. ½, a po upływie 8 godzin - ¼
zawartości treściowej
Omówienie:

� Czy gdybyście nie musieli później przedstawić swojego partnera czy
słuchalibyście go równie uważnie?

� Czy zdarzało się, że prosiliście partnera o dodatkowe wyjaśnienia lub
informacje?

� Czy przypominacie sobie taką sytuację, w której myśleliście tak
intensywnie, że nie słuchaliście tego, co do was mówiono?

4. Aktywne słuchanie - B – „burza mózgów”, pomoce: duży arkusz
papieru, mazaki.

•  Skąd wiemy, że ktoś nas słucha?
•  Jakie zachowania osoby słuchającej świadczą o tym, że jest ona dobrym

słuchaczem?
•  Kiedy jest nam trudno kogoś słuchać?
•  Kiedy jest nam trudno do kogoś mówić?

Stworzenie wspólnie pożądanych grupą listy pożądanych i niepożądanych
zachowań podczas słuchania.
KOMENTARZ : Nieefektywna komunikacja ma miejsce wówczas, gdy:

� Jesteś tak przejęty tym, co chcesz powiedzieć, że nie słuchasz, nie
zwracasz uwagi na to, co mówią inni.

� Czekasz tylko na to, żeby wejść mówiącemu w słowo i przedstawić swój
punkt widzenia.

� Słuchasz wybiórczo – tylko to, co chcesz usłyszeć.
� Przerywasz mówiącemu, kończysz za niego wypowiedź zniekształcając ją

do własnych celów.
Warto zatem:

� Rozpoczynać od pytań otwartych.



� Przysłuchiwać się nie tylko odpowiedziom na pytania, ale także
wszelkimi innym informacjom, które dostarczają wiedzy o mówiącym.

� Niezależnie od tematu ujawniać również pewne informacje o sobie.

Spróbujcie wykorzystać to w rozmowie

5. Podzielenie grupy na trójki – 2 osoby rozmawiają trzecia jest
obserwatorem – próbuje wyłapać nieefektywną komunikację lub
zachowania sprzyjające komunikacji – zanotować, omówić w trójkach,
każdy ma być obserwatorem.

6. Uczucia – pomoce: kartka papieru, długopis lub mazak.
Uczestnicy dopisują zakończenie do poniższych zdań, po czym omawiają je w
6-8 osobowych zespołach. Wykorzystują w rozmowie umiejętność aktywnego
słuchania.

•  Kiedy muszę zabrać głos przed całą klasą, czuję się…
•  Kiedy jestem sam, czuje się…
•  Kiedy muszę porozmawiać z rodzicami, czuje się…
•  Kiedy muszę poprosić nauczyciela o pomoc, czuję się …
•  Kiedy jestem z przyjaciółmi, czuję się…

KOMENTARZ : Tylko 35% (niecałe) informacji przekazywanych jest
werbalnie, pozostałe 65% to komunikacja niewerbalna.
Dotyczy ona uczuć, sympatii i preferencji.
Komunikacja niewerbalna jest wieloznaczna, to samo uczucie można wyrazić w
różny sposób np. gniew:

� wymachiwanie rękoma,
� kompletna cisza

Rumieniec może oznaczać
� złość,
� skrępowanie,
� zdenerwowanie,
� przyjemność.

Komunikacja niewerbalna ma odmienną postać w różnych grupach społecznych
i kulturowych.
Niezgodność komunikacji werbalnej i niewerbalnej prowadzi do zamętu
informacyjnego i niezrozumienia komunikatu.
Sympatię i aprobatę komunikują zazwyczaj:

� kontakt wzrokowy,
� wyprostowana postawa ciała,



� bycie blisko drugiej osoby bez naruszania jej intymnej przestrzeni
prywatnej,

� ciepły ton głosu, mówienie wyraźne bez szeptu bądź krzyku.

7. Grupę dzieli się na zespoły – 4-5 osobowe. Jedna osoba jest
obserwatorem.

Informacja dla grup – obserwatorzy będą przyglądać się umiejętnościom
aktywnego słuchania, umiejętności zadawania pytań, będą też mieli zdać relację
z tego jak potoczyła się dyskusja.
Informacja dla obserwatorów – śledzenie komunikacji niewerbalnej w
zespołach. Pozostali członkowie grupy nie powinni wiedzieć, co będzie waszym
faktycznym zadaniem.
Dyskusja na dowolny temat  – 10 min.
Omówienie:

� Relacje obserwatorów, dodatkowo rozdanie i omówienie materiałów o
komunikacji niewerbalnej (załącznik 3).

KOMENTARZ : Bariery komunikacyjne – przedstawienie.
Osądzanie – polega na narzuceniu własnych wartości innym osobom i
formułowaniu rozwiązań cudzych problemów. Kiedy osądzamy, nie słuchamy
tego co mówią inni, ponieważ zajęci jesteśmy cechą ich wyglądu, tonu głosu i
słów których używają, np.

� Krytyka „Czy ty naprawdę nic nie rozumiesz?
� Obrażanie „To, dlatego, że jesteś leniwy.”
� Orzekanie „Ciebie to w ogóle nie interesuje.”
� Chwalenie dla oceny lub manipulacji „Gdybyś się trochę postarał, na

pewno wyszłoby ci to znacznie lepiej.”.
Decydowanie za innych – utrudnia komunikację nawet, gdy stoi za nim troska i
chęć pomocy. Uzależniamy w ten sposób innych i pozbawiamy możliwości
samodzielnego podejmowania decyzji. Dajemy do zrozumienia, że odczucia
wartości i problemy innych są nieważne, np.

� Rozkaz „Będziesz się uczył 2 godz., co wieczór!”
� Groźba „Jeśli tego nie zrobisz…”
� Moralizowanie „Powinnaś to zrobić!”
� Liczne niewłaściwe pytania „Gdzie byłeś, co robiłeś?”, „Kto był z tobą?”.

Uciekanie od cudzych problemów - nie jesteśmy skłonni zajmować się nimi.
Nie bierzemy również pod uwagę uczuć, ani zmartwień innych ludzi. Nie
chcemy zajmować się ich lękami, troskami, obawami, np.

� Doradzanie „Najlepiej byłoby gdybyś….”
� Zmiana tematu „Jaką dyscyplinę sportu chcesz uprawiać?”
� Logiczne argumenty „Najważniejsze są fakty, o uczuciach się nie mówi”,

„Poprawić wyniki możesz wytężoną nauką”



� Pocieszanie „Wszystko będzie dobrze, zobaczysz!” – poprawia nastrój
rozmówcy, ale nie zajmuje się trapiącymi go problemem.

8. Grupa dzieli się na 3 osobowe zespoły - 2 osoby rozmawiają, trzecia
chce się włączyć, ale pozostałe dwie nie dopuszczają jej do dyskusji.

9. Ponownie w trójkach - Trzecia osoba tym razem włącza się do
rozmowy.

Omówienie:
� Jak się czuliście, kiedy byliście akceptowani i nieakceptowani przez

kolegów?
� W jakim sposób wyrażała się ta akceptacja lub jej brak?

10. Zakończenie
•  Co było dla mnie nowego, ważnego, ciekawego? – zebranie uczestników

podsumowanie refleksji uczestników.
•  Czas na indywidualne pytania i uwagi.

Opracowała
Psycholog Iwona Dąbrowska



Załącznik 1

Teksty do zabawy „Głuchy telefon”

1. Kultura musi używać wszelkich środków, aby ograniczyć agresywne
popędy człowieka i pohamować ich objawy

2. Możesz również wydawać dyspozycje modyfikacji swojego konta
poprzez strony WWW- odwiedź naszą stronę w Internecie.

3. Interesujące jest przy tym, jak trafne jest przekonanie ludu, w myśl
którego marzenie senne komunikuje o przyszłości.

4. Szwedzka firma WCC jest zainteresowana zakupem pakietu kontrolnego
akcji firmy Hydrobudowa Gdańsk SA.

5. Reklamy nie mają wpływu na wzrost liczby palaczy, zachęcają jedynie do
wyboru pewnych gatunków papierosów.

Opracowała:
Psycholog Iwona Dąbrowska



Załącznik 2

Układ kwadratów
Wersja I :
Przyjrzyj się poniższym figurom. Stojąc tyłem do grupy powinieneś

podać uczestnikom instrukcję, jak rysować. Zacznij od górnego kwadratu i
opisuj kolejno, zwracając szczególną uwagę na stosunek każdego z nich do
poprzedzającego. Nie możesz odpowiadać na pytania grupy.

Wersja II:
Instrukcja jak wyżej, z tym że stoisz przodem do grupy i możesz

odpowiadać na pytania grupy.

Opracowała
Psycholog Iwona Dąbrowska



Załącznik 3

Opracowała Psycholog Iwona Dąbrowska



Literatura:

1. Szmidt K.J.„Elementarz twórczego życia”; Wydawnictwo INTRA,
Warszawa 1994

2. Faber A., Mazlish E. „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, Jak słuchać

żeby dzieci do nas mówiły”; Media Rodzina of Poznań, Poznań 1996

3. Jhonson D. W. „Podaj dłoń”; Instytut psychologii Zdrowia i Trzeźwości,
Warszawa 1992

4. red. Stewart J. „Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji
interpersonalnej”; PWN, Warszawa 2003.

Opracowała
Psycholog Iwona Dąbrowska


