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Na jakie pytania będziemy
poszukiwali odpowiedzi?
Co oznacza skuteczna komunikacja ?
Jak asertywnie komunikować się?
W jaki sposób asertywnie odmawiać, jak
reagować na krytykę ?
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 Przypomnij sobie rozmowę, w której
czuła(e)ś się wysłuchana(y),
zrozumiana(y).
Wypisz co istotne było dla Ciebie w trakcie tej
rozmowy.
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Jaka to jest skuteczna komunikacja?

Schemat komunikacji

Garstka T. „Opiekun nauczyciela – umiejętności psychologiczne”, Wydawnictwo CODN, Warszawa, 2003
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Jakie mogą być utrudnienia w
komunikacji?

Schemat komunikacji międzyludzkiej
KODOWANIE
(język)

PRZESŁANIE
INFORMACJI
(np. rozmowa w
cztery oczy)

ODKODOWANIE
(zrozumieć)

szum

Nadawca

Odbiorca
MYŚLI,
UCZUCIA,
ZAMIARY...

MYŚLI,
UCZUCIA
,
ZAMIARY
...

Nadawca

Odbiorca
WEWNĘTRZNA
ODPOWIEDŹ

WEWNĘTRZNA
ODPOWIEDŹ
(interpretacja)

ODKODOWANIE

szum

PRZESŁANIE
INFORMACJI

KODOWANIE
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Wadliwe style komunikacji wg V. Satir
 Styl „zjednywania”-osoba zjednuje innych przez
przepraszanie i uległość,bagatelizuje to co czuje do
siebie,robi wszystko, aby inni się z nią zgodzili
 Styl „obwiniania’-krytykowanie innych,aby pokazać
się jako osoba silna, zdecydowana,służy do ukrycia
niskiej samooceny („ty nigdy niczego nie
zrobiłeś,nigdy mi nie pomogłeś”)
 Styl „komputerowo-racjonalny”-jak najmniejsze
okazywanie emocji,sztywna postawa ciała,
używanie trudnych słów i sformułowań,pomijanie
tego co czuje się do siebie i drugiej osoby,”jestem
spokojny,racjonalny,chłodny i dlatego mam rację”

 „Mąciciele”-rozładowanie napięcia przez

zwrócenie uwagi na coś zupełnie nie związanego z
tematem rozmowy
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Bariery komunikacyjne
(Bolton, 1986)

 Osądzanie
krytykowanie, obrażanie, orzekanie, chwalenie

 Decydowanie za innych
rozkazywanie, moralizowanie, grożenie, zadaje
niewłaściwe pytania

 Uciekanie od problemu poruszonego przez
rozmówce:
doradzanie, zmiana tematu, pocieszanie, logiczne
argumentowanie

Osądzanie
 Krytykowanie:
„Czy ty naprawdę nic nie rozumiesz?”

 Obrażanie:
„To dlatego, że jesteś leniwa?”

 Orzekanie:
„Ciebie w ogóle ten temat nie interesuje.”

 Chwalenie:
„Gdybyś się trochę postarał. Na pewno
wyszłoby ci to znacznie lepiej”
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Decydowanie za innych
 Rozkazywanie:
„Będziesz wstawał do szkoły 2 godziny
wcześniej”

 Grożenie:
„Jeśli tego nie zrobisz...”

 Moralizowanie:
„Powinieneś to zrobić”

 Zadawanie licznych / niewłaściwych
pytań:
Gdzie byłeś? Co robiłeś? Kto był z tobą? ...

Uciekanie od problemu…

 Doradzanie:

„Najlepiej byłoby, gdybyś...”

 Zmienianie tematu:
„Jaką przewidujesz pogodę na jutro?”

 Logicznie argumentowanie:
„Takie jest życie…”

 Pocieszanie:
„Wszystko będzie dobrze”.
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Blokady komunikacyjne
•Nakazywanie, rozkazywanie:
„Przestań płakać, nie jesteś już małym dzieckiem.”
• Ostrzeganie, groźba, straszenie:
„Jeżeli nie zaczniesz się uczyć, nigdy nie zdasz tego
egzaminu.”

• Moralizowanie, głoszenie kazań, „powinieneś, musisz…”:
„Chłopiec w twoim wieku musi umieć się zachować.”
• Dawanie rad, sugerowanie, podsuwanie rozwiązań:
„Gdybyś więcej czasu poświęcał matematyce, zamiast…”

Blokady komunikacyjne
• Chwalenie, pozytywne ocenianie:
„Jesteś bardzo zdolna, na pewno możesz postarać się o
lepsze stopnie.”
• Pocieszanie:
„Nie martw się, jutro już zapomnisz o całej sprawie.”

• Wypytywanie, pytania retoryczne:
„Dlaczego nie siedzisz na swoim miejscu? Co robisz pod
oknem?”
• Dowcipkowanie, sarkazm:
„Czy to twoja praca domowa? Myślisz, że znam chiński?”
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Blokady komunikacyjne
• Pouczanie, logiczne argumentowanie, robienie wykładu:
,,Spóźniłeś się, więc sam jesteś sobie winien, że masz mniej
czasu.”
• Osądzanie, krytykowanie:
„Nigdy nie zrobisz niczego dobrze…”

• Ośmieszanie, wyszydzanie:
,,Wyglądasz jak strach na wróble.”
• Orzekanie, interpretowanie:
„Robisz to, żeby zwrócić na siebie uwagę.”

Podstawowe techniki aktywnego słuchania:
 Parafrazowanie
 Klaryfikacja
 Zadawanie pytań

Zrozumieć  Zgodzić się !
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Parafrazowanie
Powtarzanie własnymi słowami tego,
co – jak nam się wydaje powiedziała druga osoba
 „A więc twierdzisz, że ...”
 „A więc sądzisz, że ...”
 „Chcesz powiedzieć, że ...”
 „Innymi słowy ...”
 „O ile Cię dobrze zrozumiałem ...”
 „Z tego co powiedziałeś wynika, że...”

Jak należy parafrazować?
 Krótko (streszczenie wypowiedzi)
 Treści trudne, niejasne, nieoczywiste.
 Nie dodawać od siebie (wniosków,
komentarzy, opinii)
 Dopytywać („czy dobrze zrozumiałem?” ,
„czy tak?”, „o to chodziło?”).
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Co zyskujemy gdy parafrazujemy?
 Lepsze zrozumienie
 Dajemy sygnał, że słuchamy i chcemy
zrozumieć
 Wyciszenie ewentualnych emocji
 Nadawca ma okazje zorientować się jak są
odbierane jego słowa.

Klaryfikacja
 Porządkowanie wypowiedzi rozmówcy,
dopytywanie, doprecyzowanie,
znajdywanie najważniejszych treści w
wypowiedzi:
„Powiedziałaś mi, że... czy mogłabyś
powiedzieć mi więcej szczegółów...”.
„Co konkretnie jest niejasne?”
„Co w tym jest najważniejsze?”
„Dlaczego o tym wspominasz”?
„Co to oznacza?”
 „Czy w związku z tym masz jakąś propozycje?”
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Pytania – dlaczego warto je zadawać?
 Pytając trudniej jest popełnić błąd, niezręczność,
nietakt
 Inni zwykle lubią i chcą mówić o swoich opiniach,
pomysłach i problemach
 Pozwalają dobrze poznać i zrozumieć rozmówce
 Łatwiej jest zebrać własne myśli
 Okazują mu szacunek
 Budujemy więź

JA
TY JA
Komunikacja
TKomunikacja
TY

JA
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 Ty się do mordowania bierzesz?
 Ty Kargul na świętość nie zważasz?
 Idź pierwszy…
 Twoje pole, pokaż drogę…
 Myśli, że bać się będę…
 Zapamiętaj, miedza to święta rzecz i naucz się
tego, bo inaczej znów Cię kosą nauczę
 Ot czasy! Durny przodem idzie
 Czekaj! Jest u mnie kosa, teraz to już Twój
barani, Kargulowy łeb zleci
 Ty do kogo?
 Ty zbuku gęsi!

Komunikaty „JA- TY”
Komunikat „JA” nie jest oceniający.
Informuje jedynie co odczuwa nadawca, skupia się na konkretach, na
danych „widocznych”
Nie można go zakwestionować.

 Lubię...
 Chcę...
 Niepokoi mnie… JA
 Obawiam się…
 Czuje...
 Mam wrażenie...
 Moim zdaniem....
 Nie podoba mi się...
 Nie życzę sobie

 Jesteś...
 Lubisz...
TY
 Chcesz...
 Musisz…
 Czujesz…
 Uważasz...
 Powinieneś…
 Ty zawsze…
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Dlaczego warto używać
komunikatów JA zamiast TY ?
Komunikaty JA
 Są dobrze odbierane
 Są z perspektywy
logicznej nie do
zakwestionowania
 Uczą wglądu w
siebie, we własne
emocje.

Komunikaty TY:
 Mówią „za kogoś”,
 Są nieuprawnione, mogą być
odebrane jako złośliwy atak.
 Są często oceną osobowości
drugiego człowieka, mocną
etykietką, która nie daje
szansy na poprawę, gdyż
rozstrzyga, że przyczyna
zachowania tkwi w jego
osobowości
 Powodują bariery
komunikacyjne

3 części komunikatu JA
Ja czuję
(jestem)...

• Wskaż na konkretne uczucia w danej chwili
(jestem zły, smutny, zdenerwowany, jest mi
przykro, czuje się niepewnie...)

kiedy ty ...

• Przedstaw konkretne zachowanie drugiej
osoby, które wywołało w nas wcześniejsze
emocje.

ponieważ...
Chcę

• Opisz, jaki wpływ (konsekwencje) ma dla Ciebie
przedstawione wcześniej zachowanie, dlaczego
wywołuje ono opisane emocje.

• Wyraź jasno swe prośby i oczekiwania.
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Przykład
Przykłady komunikatu – JA
Czuję
Stwierdzenie
uczuć

Kiedy (ty)
Zachowanie
problematyczne

Ponieważ
Konsekwencje

Chcę
Cele

Jestem zły

Kiedy muszę
prosić Cię 6 raz,
abyś się ubrał

Ponieważ to
opóźnia nasze
wyjście z domu.

Chciałbym, żebyś,
reagował na moje
prośby.

Jestem
zaniepokojony

Kiedy słyszę, że
mówisz wyłaź z
mojego pokoju !

Ponieważ
przyniosłem Ci
herbatę.

Chciałbym, żebyś
to docenił.

Czuję się
przygnębiony

Ponieważ bardzo
Kiedy mówisz, że potrzebuję Twojej Chciałbym, żebyś
nie pojedziesz ze
pomocy we
pojechał i pomógł
mną do babci
wniesieniu tych
mi.
rzeczy

Skuteczne przekazywanie informacji
zwrotnych – „FUO”


Fakty - odwoływać się do

F

Piotruś posprzątałeś
dziś na biurku.

Uczucia - własne,

U

Cieszę się i jestem
zadowolona, że
zrobiłeś to bez mojej
prośby.

nich, do zachowania, a nie
do osoby


wyrażone w sposób
łagodny, ale stanowczy


Oczekiwania - konkretne
wraz z komunikatem
wspierającym

O

Chciałbym, częściej
doznawać takich
niespodzianek. To
miłe 
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CO TO JEST ASERTYWNOŚĆ?

Otwarte wyrażanie siebie: bezpośrednie i stanowcze
wyrażenie wobec innej osoby swoich myśli, uczuć i
przekonań, bez lekceważenia uczuć i poglądów swoich
rozmówców.

Agresja - respektowanie praw własnych
lekceważenie praw innych

Uległość - respektowanie praw innych
lekceważenie własnych praw

Asertywność - respektowanie praw innych
respektowanie praw własnych
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1.

W podgrupach zastanowić, w których
sytuacjach trudno jest reagować
asertywnie, wypisać przykłady.

2.

Pomyśl w jaki sposób chciałabyś się
zachować i jaki cel osiągnąć.
Pamiętaj, aby cel był realistyczny.

3 elementy:
słowo NIE na początku
określenie tego czego NIE CHCE wykonać
krótkie i prawdziwe UZASADNIENIE odmowy
np. Nie zrobię dla Ciebie tej pracy, bo chcę w tym
czasie wykonać swoją.
Uwaga! Zwroty „NIE MOGĘ, MUSZĘ”
to typowe pułapki antyasertywne.
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GDY ASERTYWNA ODMOWA NIE
DZIAŁA…
 Zdarta płyta składa się z
dwóch powtarzanych „na
okrągło” elementów:
formuły używanej w asertywnej
odmowie np. nie, nie zrobię tego
...
parafrazy, odnoszącej się do
tego co mówi osoba np.
rozumiem, że ważna sprawa, ale
nie zrobię tego ...
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GDY NIE CHCEMY POGARSZAĆ
RELACJI:
 Odmowę można uzupełnić komunikatem
wyrażającym zainteresowanie kontaktu z daną
osobą, np.:
 Nie pojadę dziś z Tobą na zakupy, ponieważ jestem zmęczony, ale
jeśli chcesz pojedziemy jutro.
 Nie zrobię tego o co mnie prosisz, ale nie oznacza to, że nie
rozumiem Twoich problemów.
 Nie napisze za Ciebie tej pracy, ale chętnie pomogę Ci w tym.

ASERTYWNE PRZYJĘCIE K.
JEDNOZNACZNEJ:
ZAMIANA OCENY NA OPINIE

Krytyka niesłuszna:
• Myślę o sobie inaczej
• Mam inne zdanie na ten
temat
• Ja tak nie uważam
• Nie zgadzam się z Pana
opinią

• Krytyka słuszna:
• Myślę o sobie podobnie
• Mam takie samo zdanie
na ten temat
• Ja też tak sądzę
• Zgadzam się z Pana
opinią
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ASERTYWNE PRZYJĘCIE
K.NIEJEDNOZNACZNEJ:
Zweryfikowanie faktów: co jest słusznie, a co nie.
» To prawda, że wymagamy, abyś meldowała dokąd
wychodzisz, ale to wcale nie oznacza, że nie ufamy
Tobie.
Oddzielenie zarzutów dotyczących zachowania i
osoby,
» Istotnie nie dotrzymałam obietnicy, ale nie zgadzam się
ze stwierdzeniem, że jestem oszustką
Odzielenie formy i treści krytyki
» Przyznaję, że zapomniałam spakować Twój
aparat, ale nie życzę sobie podnoszenia głosu
na mnie.

PRZYDATNE TECHNIKI
ASERTYWNE:
 Uprzedzanie krytyki
 Sposób na rozładowanie napięcia polegający na uprzedzaniu ataku.
(Np. zwroty typu ”Zdaję sobie sprawę z...” „Jestem świadomy, że..”)

 „Poszukiwanie” krytyki
 Przejście od bolesnych ogólników do konkretów, poszukiwanie
szczegółowych informacji.
(Np. Prośba o sprecyzowanie, wyjaśnienie)

 Zamglanie
 W przypadku prowokacji, ataków zaczepnych oraz gdy brakuje nam
danych. Miękkie przerwanie trudnego kontaktu, poprzez
dopuszczenie możliwości, że w zwrotach jest ziarno prawdy
prowadzi do zniechęcenia rozmówcy albo do powiedzenia wprost o
co mu chodzi.
(Np. zwroty typu „być może”, „możliwe”, „może coś w tym jest”).
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,,Uznam za sukces, jeśli moje dziecko
zrozumie że się myliło i przyzna mi racje”.
,,Uznam za sukces, jeżeli jasno
poinformuje syna/córkę, jakie jest moje
zdanie i w których punktach nasze opinie
są całkowicie różne.’’

Z czego (w swoim zachowaniu) jesteś
zadowolona a z czego nie?
Co w twoim zachowaniu zbliżało cię do
założonego przez ciebie celu a co
oddalało?’
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Jeśli chcesz, żeby twoje dziecko nie
uciekało się do manipulacji:
 Baw się z nim, śmiej, wygłupiaj – nie będzie się bało
rozmawiać o pewnych sprawach wprost, a ty
pozbędziesz się poczucia winy, że się nim nie
zajmujesz.
 Przyjmij do wiadomości, że czasem trzeba się z
własnym dzieckiem pokłócić, zabronić mu czegoś
lub odmówić kategorycznie, a potem spokojnie
przeczekać, aż się wypłacze.
 Nie porównuj się do nikogo, bo każdy dom jest inny,
każda rodzina funkcjonuje inaczej. Nie dostosowuj
się do tego, co robią rodzice innych dzieci (czytaj:
na co im pozwalają).

 Pozwól, by inne osoby były dla twojego dziecka
ważne, i ciesz się z tego. Im więcej ich będzie, tym
bardziej ono na tym skorzysta. Nie ulegając pokusie
podjęcia rywalizacji, kto jest dziecku najbliższy,
wybijasz mu broń z ręki, bo nie może już cię
szantażować, że kogoś innego też będzie kochać. Nie
robi na tobie wrażenia to, że chwali zupy teściowej,
czy lubi tatę i jego nową żonę, skoro ty także dobrze o
nich mówisz.
 Szczerze mów o swoich poglądach: „Mamy na to
pieniądze, owszem; nie chodzi o to, że nas nie stać.
Stać. Ale nie podoba mi się, że kupujesz czwartą grę.
Takie jest moje zdanie”.
 Nie martw się tym, jak to wygląda z boku, czy ktoś
pomyśli, że jesteś wyrodnym rodzicem, bo czegoś
dziecku odmawiasz. Ludzie w sklepie czy na spacerze
to idealna publiczność dla manipulatora.
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Jak reagować gdy zależy nam na
nawiązaniu kontaktu?
• utrzymuj kontakt wzrokowy
• odzwierciedlaj uczucia i mów o nich
• empatia – staraj się zrozumieć
• zachęcaj do dalszego mówienia
• parafrazuj
• unikaj osądzania
• zadawaj pytania otwarte
• nie przerywaj
• nie udzielaj rad
• akceptuj chwile milczenia
• słuchaj…

Cechy dobrej informacji zwrotnej:
 Natychmiastowa i bezpośrednia
 Szczera
 Wspierająca
 Dotyczyć konkretnych zachowań
 Opisywać uczucia odbiorcy
 Dotyczyć właściwości czy zachowań
odbiorcy możliwych do zmiany
 Dotyczyć zarówno negatywnych, jak i
pozytywnych konsekwencji zachowania
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Odmowę można uzupełnić komunikatem
wyrażającym zainteresowanie kontaktem z
daną osobą, np.:
Nie przyjadę do Ciebie, ponieważ jestem dziś zmęczony, ale
jeśli chcesz zapraszam do mnie.
Nie zrobię tego o co mnie prosisz, ale nie oznacza to, że nie
rozumiem Twoich problemów.
Nie chce tego zrobić, ale zależy mi nadal na kontaktach z Tobą.
Nie napisze za Ciebie tej pracy, ale chętnie pomogę Ci w tym.
Bardzo miło mi, że proponujesz mi wyjście na imprezę, ale chcę
dzisiaj uczyć się do egzaminu.
Miło, że pomyślałeś o mnie, ale nie jestem zainteresowany.
Nie pójdę z Tobą tam dzisiaj, za to chętnie wybiorę się za
tydzień.

Jak chwalić?
Natychmiast
Szczerze (bez ironii i aluzji)
Krótko (3-4 słowa)
Konkretnie (opisujemy dokładnie to,
co zasługuje na pochwałę)
Pozytywnie (nie stosować pochwał z
„nie”, np.: O! nie pobiłeś dziś kolegi,
super! 
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Praktyka czyni Mistrza

Pochwal
(według przedstawionych zasad)

sąsiada, sąsiadkę siedzącego
po
prawej stronie   

Pochwaliliście siebie nawzajem –
brawo ! 
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Podsumowanie
 Wyrażaj się jak najwięcej w formie JA
 Udzielając informacji zwrotnych stosuj FUO
oraz określone zasady
 Przerywaj „trudny” kontakt, nie tłumaczysz się
długo gdy ktoś Cię do czegoś namawia
 W sytuacji krytyki reaguj szybko, stanowczo i
bezpośrednio
 Chroń swych granic kiedy uznajesz to za
ważne i konieczne
 Myśl w kategoriach: „Ja jestem ok, Ty jesteś
ok.”

Dziękuję za uwagę 

anna.reslermaj@gmail.com
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