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Znaczenie komunikacji interpersonalnej w pracy nauczyciela.  
 

 
Komunikacja miedzy ludźmi to werbalne i niewerbalne przesyłanie informacji . Wpływa ona 
na stosunki miedzy ludźmi, a tym samym na atmosferę w pracy oraz na poczucie własnej 
wartości każdego człowieka. Niewłaściwa komunikacja może prowadzić do samotności, 
poczucia bezradności, rozczarowań, trudności w kontaktach z innymi w wyrażaniu własnych 
poglądów.   
Cele szczegółowe:  
- uczestnicy znają i rozumieją podstawowe pojęcia związane z komunikacją 

interpersonalną,  
- znają istotę zachowań asertywnych,  
- potrafią wyrażać i przyjmować krytykę,  
- potrafią przekazywać informacje ustną.   

Czas: 1.5h  
Liczba uczestników : 15  
Materiały: arkusze papieru, pisaki, tablica, magnesy, kolorowa kreda, przylepce.   
Środki dydaktyczne: formularz do pracy metodą 635, arkusz do pracy  techniką ,, Obcy 
przybysz”,    
Przebieg:  
I.   Co to jest komunikacja interpersonalna?    

1. Cel zajęć:  
                Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi komunikacji             
komunikacja niewerbalna, komunikacja werbalna, komunikacja interpersonalna.  

2. Wprowadzenie do tematu:  
           Komunikacja jest ważnym źródłem informacji. Wpływa na jakość kontaktów 
między ludźmi i reguluje sytuacje emocjonalną w najbliższym otoczeniu. Niewłaściwa 
komunikacja może doprowadzić do nieporozumień i konfliktów.   
3. Realizacja zadania:  

a) forma: praca w grupach,  
b) metoda: 635,(załącznik nr 1)      
c) sformułowanie zadania: ,,Co to jest komunikacja interpersonalna?” ,  
d) cel zadania: uczestnicy znają i potrafią wyjaśnić pojęcie komunikacja,  
e) polecenie dla grup: Proszę podzielić się na grupy 5-osobowe. Każdy uczestnik 

w ciągu pięciu minut powinien starać się wyjaśnić pojecie ,,komunikacja 
interpersonalna”. Pracę rozpoczynamy i kończymy na sygnał. Odpowiedzi na 
jednaj korcie nie mogą powtarzać się. (załącznik nr 1) .  

f) prezentacja wypracowanego materiału: Każda grupa wybiera po trzy  definicje 
i prezentuje na forum. Następnie na arkuszu papieru wypisujemy trzy, zdaniem 
uczestników, najbardziej trafne definicje.   

g) wnioski i refleksje: Komunikacja jawi się jako złożoną zdolność indywidualna 
do osiągania  ważna dla jednostki celów interakcyjnych i w specyficznych 
kontekstach społecznych za pomocą środków werbalnych i niewerbalnych. 
Należy również wyeksponować stwierdzenie, iż osiągnięcie efektu 



komunikacyjnego uwarunkowane jest wiedzą o tym ,,do kogo, jak i o czym  
mówi się”.     

 II. Istota zachowań asertywnych.  
1. Cel zajęć:  

Uczestnicy poznają istotę zachowań asertywnych.  
2. Wprowadzenie:  

Asertywność to umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, 
uczucia i przekonania nie lekceważąc uczuć i poglądów swoich rozmówców. W 
sytuacjach konfliktowych umiejętności asertywne pozwalają osiągnąć kompromis 
bez poświęcenia własnej godności, czy rezygnacji z wyznawanych wartości.  

3. Realizacja zadania:  
a) forma: praca w grupach,  
b) metoda: technika ,,Obcy przybysz” (załącznik nr 2)   
c) sformułowanie zadania: ,,Jaka jest istota zachowań asertywnych?”,  
d) cel zadania: jw.  
e) polecenie dla grup: proszę podzielić się na trzy grupy, każda grupa wyobrazi 

sobie , że jest przedstawicielem pewnego nieeuropejskiego państwa, który 
chce poznać  istotę zachowań w waszej placówce. W związku z tym 
uczestniczy w konferencjach, zebraniach z rodzicami, uroczystościach 
szkolnych oraz imprezach towarzyskich. Co waszym zdaniem spodoba mu 
się , a co mu się nie spodoba ? Swoje spostrzeżenia napisz! (załącznik nr 2).  

f) Prezentacja wypracowanego materiału: Każda grupa prezentuje swoja 
spostrzeżenia na forum.  

g) Wnioski i refleksje: Ludzie, którzy zachowują się w sposób asertywny 
potrafią stanowczo powiedzieć ,,NIE” bez wyrzutów sumienia, złości czy 
lęku. Umiejętność tego typu zachowań jest bardzo ważna. Osoby te szanują 
pytania i zarzuty innych.    

   
III. Zasady komunikowania się.  

1. Cel zajęć :  
Uczestnicy zajęć poznają zasady komunikowania się. 

2. Wprowadzenie: 
Umiejętność nawiązywania kontaktów z drugą osobą jest istotna w prawidłowym 
rozwoju każdej jednostki czy gruby społecznej. Aby komunikacja ta przebiegała w 
sposób prawidłowy należy wypracować pewne zasady, które stworzą właściwą 
atmosferę rozwoju i pracy.  

3. Realizacja zadania:  
a) forma: indywidualno- grupowa,  
b) metoda: ,,burza mózgów”,  
c) sformułowanie zadania: ,,Jakie powinny być zasady właściwego 

komunikowania się?”,  
d) cel zadania: jw.  
e) polecenie dla uczestników : proszę wypisać możliwie jak najwięcej zasad 

właściwego komunikowania się!   
f) Prezentacja wypracowanego materiału : zapisanie propozycji na tablicy,  
g) Wnioski i refleksje:  

Propozycje zasad właściwej komunikacji interpersonalnej:  
1. właściwa atmosfera dialogu i dyskusji,  
2. nie osądza się wypowiedzi, choć nie zawsze można się z nimi 

zgadzać,  



3. wzajemne słuchanie się,  
4. utrzymanie kontaktu wzrokowego w czasie rozmowy z drugą osobą,  
5. skupianie się w rozmowie na najważniejszych sprawach,  
6. w rozmowie należy uwzględnić samopoczucie rozmówcy,  
7. umiejętność znalezienia wspólnego punktu z rozmówcą,  
8. stosuje komunikację werbalną adekwatną do niewerbalnej.          

                           
  
 
Załącznik nr 1  

JEDNĄ Z TECHNIK TWÓRCZEGO MYŚLENIA JEST TECHNIKA 635 
 
Polega ona na tym, że: 
6 osób wypisuje  na formularzach po 
3 pomysły rozwiązania danego problemu 
5 krotnie podaje się formularz z wypisanymi pomysłami sąsiadowi z lewej strony. 
 
Sesje generowania pomysłów trwają początkowo po 6 minut, później o minutę więcej(7,8 9).  
Możliwość odczytania pomysłów już zapisanych wcześniej jest czynnikiem stymulującym 
powstawanie nowych. 
Zaletą tej metody jest łatwość stosowania, a jednocześnie duża intensywność pracy.  
Pomysły po zakończeniu fazy ich generowania podlegają takiej samej ,,obróbce” jak przy 
,,burzy mózgów”.  
                                       FORMULARZ DO PRACY TECHNIKĄ 635  
Temat ........................................................................................................................................    
 
 
 

1                                  2                                        3      

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 

13 14 15 

16 17 18   

                                                                              
 



 
 
 
Załącznik nr 2.  
  
                ,, OBCY PRZYBYSZ” – ISTOTA ZACHOWAŃ  ASERTYWNYCH.    
 
   
,, Wyobraź sobie , że pewien przedstawiciel zaprzyjaźnionego z nami państwa 
nieeuropejskiego zjawia się u nas, aby zdobyć informacje na temat naszej oświaty. Interesują  
go szczególnie stosunki interpersonalne  członków rady pedagogicznej i pracowników szkoły. 
Umożliwiono mu dłuższy pobyt w waszej szkole. Uczestniczy on w konferencjach, naradach i 
spotkaniach towarzyskich.  
  
Co według ciebie spodoba mu się ?  
Co według ciebie nie spodoba mu się  ?  
 
  Swoje spostrzeżenia napiszcie na arkuszu  wg wzoru:  
 
          Co się spodoba?                               OBCY  

         PRZYBYSZ 
           Co się nie spodoba? 

  

 


