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 1. WSTĘP 

 

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA to, mówiąc 

najogólniej:  

 rozmowa,  

 łączność,  

 wymiana informacji między co najmniej dwójką ludzi.  

 

Musimy jednak pamiętać, że komunikacja ma znacznie bardziej doniosłe 

i długotrwałe znaczenie niż tylko zwykła wymiana słów. Jest bowiem głównym 

czynnikiem kształtującym wszystkie, bardzo przecież skomplikowane relacje między 

ludźmi. Brak umiejętności komunikacyjnych może prowadzić do samotności 

i wyobcowania ze środowiska, w którym się znajdujemy a także do zmniejszenia 

efektywności naszych działań.  

 

Z badań amerykańskiego rynku pracy wynika bowiem jednoznacznie, że około 

80% zwalnianych pracowników otrzymuje wypowiedzenia z powodu złej relacji 

ze współpracownikami a nie z powodu niskich kwalifikacji. 

 

Dlatego tak ważna dla nas wszystkich jest wiedza na 

temat zawiłości ludzkiej komunikacji oraz wysiłki 

zmierzające do podnoszenia jej jakości. 

Komunikowanie się między ludźmi i porównywanie się z 

nimi jest także najlepszym sposobem na uzupełnienie 

wiedzy o sobie. Dopiero bowiem kontakty z innymi 

pozwalają nam na zdobycie poczucia własnej 

tożsamości.  
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Najważniejsze cele, jakie osiąga się dzięki komunikacji z ludźmi to: 

 Nawiązanie kontaktu 

 Zaprezentowanie własnej osoby 

 Kształtowanie przekonań i postaw innych ludzi 

 Wymiana informacji i doświadczeń 

 Porównanie różnych pomysłów i idei 

 Zapewnienie sobie i innym rozrywki 

Można więc powiedzieć, że komunikacja to bardzo złożony i niezwykle ważny 

proces. Dobra komunikacja jest niezbędnym warunkiem działania w grupie i zawsze 

przynosi wymierne rezultaty, podczas gdy słaba, w sposób nieunikniony, powoduje 

negatywne skutki. 
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2. PROCES KOMUNIKACJI 

 

SCHEMAT PROCESU KOMUNIKACJI wygląda następująco: 

     

 

   

 

 

  

Jak widać na rysunku, wszystkie elementy tworzą zbiór następujących po sobie 

elementów (sekwencję).  

Wszystko rozpoczyna się od myśli pojawiającej się w głowie NADAWCY. Następnie 

nadawca KODUJE informację, czyli, mówiąc najprościej, ubiera ją w słowa i 

kształtuje w  sposób, który będzie  odpowiedni do KANAŁU KOMUNIKACJI którym 

informacja będzie przekazywana oraz do osoby, która będzie odbiorcą. 

ODKODOWANIE następuje w momencie, gdy odbiorca, starając się zrozumieć 

komunikat, przekształca go, przystosowując do swojego sposobu myślenia. 

SPRZĘŻENIE ZWROTNE to sytuacja, w której odbiorca staje się nadawcą, czyli 

odpowiada na otrzymany komunikat. 

Z analizy powyższego schematu wyłaniają się następujące wnioski: 

 Komunikacja to nie mówienie a wymiana informacji 

 Proces kodowania i odkodowania oznacza, że odbiorca może zupełnie inaczej 

rozumieć treść wypowiedzi niż jej nadawca. Wynika z tego, że usprawnieniu 

komunikacji sprzyja zrozumienie drugiego człowieka. 

NADAWCA KODOWANIE KANAŁ ODKODOWA-

NIE 
ODBIORCA 

SPRZĘŻENIE 

ZWROTNE 
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Ćwiczenie 1: 

 

Każdy z nas spotyka ludzi, o których może bez wahania powiedzieć, że nie rozumie 

ich zachowania. Tacy ludzie w pierwszej chwili wydają nam się najczęściej głupi i 

irytujący. Następnym razem, kiedy spotka Cię taka sytuacja, zadaj sobie pytania z 

poniższej listy: 

 Dlaczego on tak postępuje? 

 Jakie przesłanki nim kierują? 

 Co chce uzyskać, stosując takie metody? 

 Jakie są jego prawdziwe intencje? 

 Co ja zrobiłbym w jego sytuacji? 

 Czy słusznie przypisuję mu złe intencje? 

 Czy wina za jego zachowanie nie leży po mojej stronie? 

 

Zastanów się, czy próba zrozumienia tej osoby nie pomogła Ci w kontroli własnego 

zachowania i w szybszym rozwiązaniu problemu? 
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3. DLACZEGO TAK WAŻNE DLA KOMUNIKACJI JEST 

ZROZUMIENIE DRUGIEJ OSOBY? 

 

Zrozumienie musi występować z obu stron. A skoro naszym celem jest 

porozumienie, musimy zachowywać się tak, jak gdyby cała odpowiedzialność za 

sprawną i efektywną komunikację spoczywała właśnie na nas i tylko wtedy możemy 

liczyć na widoczne efekty. 

 

Pomóż ludziom cię polubić. 

 

Znane z psychologii społecznej zjawisko etykietowania mówi, że już podczas 

pierwszych 10-30 sekund wyrabiamy sobie opinię o naszym rozmówcy i w 

dalszym kontakcie kierujemy się tym pierwszym ustaleniem. 

 

 Aby pozyskać sympatię rozmówcy staraj się postępować zgodnie z jak największą 

ilością poniższych zasad: 

 

 okazuj rozmówcy szczere zainteresowanie 

 uśmiechaj się 

 bądź dobrym słuchaczem 

 spraw, aby Twój rozmówca poczuł się ważny 

 jedyny sposób, aby zwyciężać w kłótni, to unikać jej 

 okaż szacunek rozmówcy; nigdy nie mów mu: nie masz racji  

 jeśli nie masz racji, przyznaj to szybko i wyraźnie 

 zacznij od okazania przyjaźni 

 jak najprędzej wydobądź z rozmówcy liczne „tak” 

 daj rozmówcy myśleć, że twoja idea wyszła od niego 
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 szczerze próbuj przyjmować punkt widzenia twojego rozmówcy 

 okaż zrozumienie rozmówcy 

 

Pamiętaj jednak, że nie tylko ty możesz zostać „zaetykietowany”.  Ty, tak jak każdy 

z nas, postrzegasz w ten sposób innych ludzi. Nie pozostaje to bez wpływu na jakość 

komunikacji międzyludzkiej. Aby zobaczyć to wyraźnie, przeprowadź prosty 

eksperyment: 

 

Ćwiczenie 2: 

 

Najlepiej wykonywać to ćwiczenie w parach. Poproś więc któregoś z domowników, 

lub kolegę ze szkolenia o pomoc. Przygotujcie sobie niewielkie kartki, na każdej 

z nich napiszcie jedno zdanie z poniższej listy: 

 

Odrzuć mnie. 

Bądź pod moim wrażeniem. 

Podziwiaj mnie. 

Pogardzaj mną. 

Bądź mi posłuszny. 

Współczuj mi. 

Nie ufaj mi. 

Traktuj mnie protekcjonalnie. 

Schlebiaj mi. 

Okazuj mi nienawiść. 

Ignoruj mnie. 

Uwiedź mnie. 

Zrób na mnie wrażenie.  

Okłamuj mnie. 

 

Wylosuj jedną z kartek, nie pokazuj jej swojemu partnerowi. Następnie rozmawiajcie 

przez kilka minut na przygotowany wcześniej temat, przy czym staraj się traktować 

swojego rozmówcę zgodnie z instrukcją na wylosowanej kartce. Następnie zapytaj 

rozmówcę, czy odgadł, jakie uczucia wobec niego tobą kierowały. Zamieńcie się 

rolami. 

Spróbujcie wspólnie zastanowić się, czy postępowanie zgodnie instrukcją miało 

wpływ na  waszą rozmowę. Jeśli tak to w jakim stopniu? 
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4. KANAŁY KOMUNIKACJI 

 

Zapewne zauważyłeś, podczas wykonywania ćwiczenia, że nie tylko wypowiadanymi 

słowami manifestowałeś swój stosunek do rozmówcy. Wykorzystywałeś do tego 

także takie środki jak intonacja głosu, czy też postawa całego ciała. Naukowcom 

udało się ustalić, które elementy odgrywają największą rolę przy budowaniu wrażenia 

podczas pierwszego kontaktu. 

 

7%

38%
55%

Pierwszy kontakt

 

 

 

7% - wypowiadane słowa 

38% - intonacja głosu 

55% - sygnały przekazywane przez twarz i 

ciało 

 

Jak więc widać, komunikacja to nie tylko wypowiadane słowa. Proces komunikacji 

między ludźmi odbywa się w dwóch formach równolegle: 
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• KOMUNIKACJI WERBALNEJ  

• KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ 

 

Zapewne zauważyłeś, podczas wykonywania ostatniego ćwiczenia, że pomimo, iż 

nie powiedziałeś swojemu rozmówcy, co jest napisane na wylosowanej przez ciebie 

kartce, on w jakiś sposób domyślił się, co tam jest napisane. Wszystko dlatego, że 

komunikowałeś mu to w sposób niewerbalny. 

 

Na wykresie przedstawionym obok, widać wyraźnie, że komunikacja słowna, czyli to, 

co w potocznym myśleniu, utożsamiamy z komunikacją, to zaledwie 1/3 wszystkich 

przekazywanych przez nas informacji! 

 

35%

65%

Znaczenie rodzajów komunikacji

 

 

35% - komunikacja werbalna 

65% - komunikacja niewerbalna 

. 
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4.1. KOMUNIKACJA NIEWERBALNA 

  

Zacznijmy więc od bardziej istotnego, a jednocześnie znacznie mniej docenianego 

elementu komunikacji, jakim jest komunikacja niewerbalna. 

Ta technika porozumiewania się nie wymaga słów, a jej waga zależy od tego, jak 

silnie nadawca jest związany z komunikatem oraz jaki ma stosunek do odbiorcy. 

Komunikacja niewerbalna, inaczej nazywana mową ciała, odkrywa przed nami 

prawdziwą treść przekazu. 

 

Do głównych form komunikacji niewerbalnej należą: 

 Wyraz twarzy 

 Kontakt wzrokowy 

 Gesty i inne ruchy ciała 

 Kontakt dotykowy 

 Postawa ciała 

 Odległość od partnera 

 Wygląd zewnętrzny 

 Niewerbalne aspekty mowy 

 Uśmiech 

 

Specjaliści podkreślają, że w zachowaniach niewerbalnych manifestujemy przede 

wszystkim swój stosunek do rozmówcy. Literatura specjalistyczna wprowadza 

podział na cztery różne rodzaje zachowań niewerbalnych: 

 Mimika jest źródłem informacji na temat stanów emocjonalnych i postaw (np. 

sympatia lub wrogość). Istnieje sześć głównych rodzajów mimiki 

odpowiadających następującym emocjom:  
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• szczęście,  

• zdziwienie,  

• strach,  

• smutek,  

• gniew,  

• pogarda. 

 

 Proksemika dostarcza informacji na temat partnerów interakcji na podstawie 

przestrzennej odległości między nimi. 

 Kinezjetyka analizuje postawy ciała, gesty i inne ruchy ciała. Każdy z nas może 

przestać mówić ale nasze ciała stale wysyłają komunikaty poprzez postawę, 

pochylenie, rozluźnienie, napięcie, gesty itd. 

 Parajęzyk. W tym wypadku źródłem informacji są cechy głosu takie jak: 

• wysokość,  

• natężenie,  

• tempo mówienia,  

• wahania i inne zakłócenia płynności mowy.  



 14 Wydanie bezpłatne promocyjne  

4.1.1.  Zagadnienia istotne dla auditora wewnętrznego 

 

Najłatwiej byłoby powiedzieć, że wszystkie 

obszary komunikacji są równie ważne. I tak jest 

w istocie. Auditor musi kontrolować: 

 zarówno mimikę,  

 jak i postawę ciała  

 a także sposób w jaki zwraca się do 

auditowanego.  

Powinien także uważnie obserwować 

zachowania niewerbalne swojego rozmówcy i starać się wyciągać z  niego 

wnioski. 

Przede wszystkim jednak, auditor musi pamiętać, aby swoimi zachowaniami 

niewerbalnymi nie manifestował własnej dominacji !!!  

Sytuacja auditowania sprzyja bowiem takim postawom. Przychodzimy do 

pracownika, mamy gotową listę pytań i staramy się „przyłapać” naszego rozmówcę 

na jakiejś niezgodności, niekonsekwencji, czy po prostu błędzie. 

Nic bardziej mylnego!   

Przede wszystkim należy bowiem pamiętać, że:  

 auditowanie, to jeden z elementów komunikacji wewnętrznej w organizacji, 

służący do utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością,  

 rola auditora polega nie tyle na dopatrywaniu się niezgodności, ile na 

poszukiwaniu zgodności i wprowadzonych przez pracownika ulepszeń. 

 

Dlatego musimy bardzo uważać, aby uniknąć zachowań mogących zdradzać 

naszą chęć dominacji nad auditowanym. 
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Takie zachowania to:  

 Mierzenie wzrokiem rozmówcy 

 Zbytnie zbliżanie się do niego (naruszanie jego 

terytorium prywatnego)- np. nachylanie się nad 

biurkiem auditowanego, zaglądanie mu przez ramię w 

dokumenty.  

 Pokazywanie palcem np. fragmentów dokumentu, 

przedstawianego przez rozmówcę. 

 Stawanie na szeroko rozstawionych nogach 

 Mówienie władczym, rozkazującym głosem 

 „Rozsiadanie się” w krześle 

 

Jak widać, komunikacja niewerbalna jest tak złożonym zagadnieniem, posiadającym 

tak wiele niuansów, że nie sposób opisać jej wyczerpująco. Ponadto kontrolowanie 

wszystkich niewerbalnych aspektów zachowania sprawiłoby, że nie bylibyśmy w 

stanie myśleć o ty, CO mamy do powiedzenia. 

 

Do zapamiętania: 

 Odpowiednio dobrane i stosowane gesty oraz inne ruchy ciała niezwykle 

pomagają w rozumieniu przekazywanych komunikatów 

 Nie powinniśmy rezygnować z gestykulowania, ale też nie powinniśmy go 

nadużywać 

 Gesty powinny być dostosowane do wypowiadanych słów, w innym wypadku 

mogą doprowadzić do rozdźwięku między tym, co mówimy a tym, co pokazujemy, 

czyniąc, tym samym, nasz komunikat niezrozumiałym dla odbiorcy. 
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4.2. Komunikacja werbalna 

Jak już wiemy, ten rodzaj komunikacji dotyczy słownego przekazywania informacji. 

Badania dowodzą, że ważne są tu takie czynniki jak: 

 Akcent (nawet ważniejszy niż treść wiadomości) 

 Stopień płynności mowy 

 Zawartość (treść) wypowiedzi 

 

4.2.1. Zagadnienia istotne dla auditora wewnętrznego 

 

 

Dobrym nadawcą jesteśmy, gdy:  

 cechuje nas znajomość tematu,  

 mamy ustalone cele oraz intencje przekazywanych komunikatów, (Auditorze! 

Przygotowuj się do auditu, sporządzaj sobie listę pytań!),  

 mamy dobry styl i technikę mówienia. 

 

Zły nadawca, przede wszystkim:  

 nie wie, co chce zakomunikować,  

 co innego mówi, a co innego chce przekazać,  

 przekazuje zbyt mało ważnych i zbyt dużo nieważnych informacji,  

 mówi niewyraźnie. 
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I znowu, jak w przypadku zachowań niewerbalnych, należy, podczas auditu, zwrócić 

uwagę na unikanie dominujących zachowań werbalnych. 

 

DOMINUJĄCY NADAWCA: DOBRY AUDITOR: 

Mówi więcej niż inni Częściej słucha niż mówi 

Nie dopuszcza do przerywania swoich 

wypowiedzi 

Pozwala auditowanemu  

„wejść sobie w słowo” 

Przerywa wypowiedzi innych osób, 

mówi głośno i dynamicznie 

Ale jednocześnie nie przerywa, gdy on 

odpowiada na pytania 

Używa autorytatywnych twierdzeń 

 

Zamiast mówić „nie zna się pan na tym” 

użyje raczej stwierdzenia „W pańskich 

dokumentach brakuje wielu danych” 

Ostro wyraża krytykę Nigdy nie powie „jest pan 

nieodpowiedzialny”, raczej „przykro mi, że 

nie dotrzymał pan warunków umowy” 

Otwarcie okazuje zniecierpliwienie Jest cierpliwy i spokojny 

Podkreśla swoje znaczenie Pamięta, że najlepsi mówcy, używają 

zaimka „ja” najrzadziej 

 

Funkcja auditora jako nadawcy w komunikacji interpersonalnej opiera się przede 

wszystkim na zadawaniu pytań w ten sposób, aby otrzymać na nie jak najbardziej 

wyczerpujące odpowiedzi. 
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5. RODZAJE PYTAŃ 

 

 

 

 

 

 

 

Pytania, ze względu na wymuszony przez nie rodzaj odpowiedzi możemy podzielić 

na: 

 Zamknięte (zaczynają się od słowa „czy”; odpowiedź zamyka się z słowie „tak” 

lub „nie”, np. czy prowadzi Pan dokumentację tego działania?) 

 

 Otwarte (odpowiedź na nie musi być wyjaśniająca; ma w związku z tym formę 

dłuższą i zawiera znacznie więcej informacji; takie pytania to, np. w jaki sposób 

monitoruje Pan ten proces?) 

Ponieważ jednak rola auditora polega na słuchaniu odpowiedzi na zadane wcześniej 

pytania, zajmijmy się szerzej auditorem jako odbiorcą. 

 

Pierwszym krokiem na drodze do skutecznej komunikacji jest umiejętność 

słuchania. 

 

Przede wszystkim należy nauczyć się odróżniać prawdziwe słuchanie od 

pseudosłuchania; jedno od drugiego różni się przede wszystkim celami. Intencją 

słuchania jest bowiem zrozumienie rozmówcy, podczas pseudosłuchania staramy się 

zaspokoić jakieś własne cele. 
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Ćwiczenie 3: 

Aby zrozumieć różnicę występująca między jednym i drugim rodzajem słuchania 

spróbuj wykonać następujące ćwiczenie. Wybierz sobie jedną osobę, z którą 

chciałbyś się lepiej porozumiewać. Może to być szef, kolega z pracy, żona, dziecko. 

Decyzja należy do ciebie. Po każdej rozmowie z tą osobą, spróbuj się zastanowić, 

jaki był Twój cel. Upewnij się czy miało również miejsce pseudosłuchanie. Jeśli tak, 

to jakie potrzeby zaspokajało?  

Postaraj się je wyeliminować. Czy w dłuższej perspektywie poprawiło to twoje relacje 

z rozmówcą? 
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6. BARIERY AKTYWNEGO SŁUCHANIA 

 

Każdy człowiek wznosi takie bariery. Ich identyfikacja pomoże nam w zapanowaniu, 

przynajmniej w pewnym stopniu, nad tym negatywnym zjawiskiem: 

 Porównywanie - co prawda słucham tego, co mówisz, ale jestem zajęty 

porównywaniem się z Tobą, ocenianiem 

 domyślanie się - staramy się odgadnąć, co TAK NAPRAWDĘ nasz rozmówca ma 

na myśli 

 przygotowywanie odpowiedzi - tak bardzo jestem zajęty układaniem odpowiedzi, 

że nie zwracam uwagi na to, co mówisz 

 filtrowanie - wybiórcze słuchanie - np. jeśli jestem zły, będę szukać w twojej 

wypowiedzi pretekstu do zrobienia ci awantury 

 osądzanie - to nic innego jak wspomniane wcześniej etykietowanie 

 skojarzenia - coś w twojej wypowiedzi uruchomiło w mojej głowie ciąg skojarzeń 

i rozproszyło moją uwagę 

 utożsamianie się - cokolwiek mówisz, odnoszę to do własnego życia i osądzam 

w tym kontekście 

 przygotowywanie rad - zamiast słuchać, staram się od samego początku znaleźć 

rozwiązanie 

 sprzeciwianie się 

 przekonanie o swojej racji - brak zgody na przyjmowanie innego niż mój punkt 

widzenia 

 zmiana toru - zmienianie tematu, lub obracanie tego, co mówi partner, w żart 

 zjednywanie - słucham tylko na tyle, by nie zgubić wątku; od czasu do czasu 

wtrącam: no tak, absolutnie, zgadzam się 
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Jak zatem słuchać aktywnie, czyli tak, aby udało nam się 

zrekonstruować świat widziany z perspektywy rozmówcy? 

 

Wbrew pozorom, istnieją trzy, bardzo łatwe do zastosowania, 

techniki zwiększające efektywność słuchania.  

Oto one:  

 Parafraza - czyli powtórzenie własnymi słowami tego, co mi powiedziałeś. 

Sprawdzam w ten sposób, czy właściwie zrozumiałem to, co mi powiedziałeś. 

Parafraza zaczyna się od takich zwrotów jak: 

Jeśli dobrze rozumiem, to chciał pan powiedzieć, że... 

Czy dobrze rozumiem, że... 

O ile się nie mylę, to chce pan powiedzieć, że... 

Dzięki zastosowaniu tej techniki, możemy łatwiej odnosić treść wypowiedzi 

naszego rozmówcy do zasadniczych wątków dyskusji. 

 

 Odzwierciedlenie - to szczególna metoda dobrego słuchania. Polega na 

odgadnięciu odczuć partnera, by dostroić się do jego nastroju. Przykład: 

Gdy nasz rozmówca mówi cicho i powoli, nie odpowiadamy mu głośno i 

gwałtownie 

 

 Prowadzenie - świadome sterowanie rozmową tak, aby wywoływać określone 

wypowiedzi partnera, np.  

Przejmujemy inicjatywę w rozmowie poprzez zadawanie pytań i proponowanie 

tematów 
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7. 10 PRZYKAZAŃ MOTYWUJĄCEJ KOMUNIKACJI  

DLA AUDITORA WEWNĘTRZNEGO 

 

1. Pamiętaj, że auditowanie to nie śledztwo, mające na 

celu znalezienie winnego ale element komunikacji 

wewnętrznej w organizacji, służący do ciągłego 

doskonalenia systemu.  

 

2. Słuchaj auditowanych. Słuchaj aktywnie i empatycznie 

(staraj się zrozumieć, co Twój rozmówca może mieć na myśli, jakie jest jego 

nastawienie do tematu). 

 

3. Przed każdym dniem auditowania zrób proste ćwiczenie: przez kilka minut 

spróbuj wczuć się w rolę osoby, której pracę będziesz auditował następnego 

dnia. 

Pamiętaj, aby myśleć nie tylko na poziomie faktów („chciałbym dostać osobny 

gabinet”), ale i na poziomie emocji („chciałbym, żeby auditor był wyrozumiały i 

sympatyczny”) oraz wrażeń („nie potrafię tego wyjaśnić, ale wydaje mi się, że 

to rozwiązanie nie jest dobre”). 

 

4. Zanim zaczniesz formułować wnioski i zapisywać niezgodności,  zastanów się, 

jakie skutki może mieć Twoja wypowiedź.  

Musi ona zabrzmieć tak, abyś Ty osiągnął swój cel i jednocześnie aby Twój 

rozmówca był usatysfakcjonowany. Pamiętaj, że czasem konieczne jest 

dłuższe uzasadnienie, użycie przykładu, przenośni. Możesz także, zadając 

pytania, starać się, aby Twój rozmówca sam doszedł do odpowiednich 

wniosków. 
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5. W czasie auditu nie kieruj się prywatnymi uprzedzeniami. Pamiętaj, że 

auditujesz proces a nie osobę. Nie wyładowuj na rozmówcy własnych emocji 

i stresu. 

 

6. Postaraj się, aby auditowani postrzegali ewentualne niezgodności, które 

zapisujesz, jako wyzwania a nie wytykanie im niekompetencji.  

Przecież wspólnie staracie się uniknąć największego błędu, jakim jest 

niezdawanie sobie sprawy z istnienia błędów. 

 

7. Pamiętaj tak o werbalnych jak i niewerbalnych elementach komunikacji 

interpersonalnej.  

Kontroluj pod tym względem siebie ale także uważnie obserwuj swojego 

rozmówcę. 

 

8. Pamiętaj o zasadzie pierwszego wrażenia. 

 

9. Pamiętaj, że niezrozumienie przez auditowanego Twoich pytań może być 

Twoją winą. Najlepiej załóż, że tak jest. 

 

10.  Staraj się własną motywację utrzymywać na wysokim poziomie. 

 

PODSUMOWANIE – ĆWICZENIE 4 

 

Ponieważ zapoznaliśmy się już z podstawami teorii komunikacji interpersonalnej, 

spróbujmy, zamiast podsumowania i jako sprawdzenie naszej wiedzy, wykonać 

następujące ćwiczenie: 
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Nosi ono nazwę „Testament” i służy dwóm głównym celom:  

 otwarciu się  

 dokonaniu samooceny.  

 

Aby je wykonać potrzebujesz kartki papieru z nagłówkiem następującej treści: 

 

„Ja, ..., będąc w pełni władz umysłowych, spisuję niniejszym swoją ostatnią wolę 

i unieważniam swój poprzedni testament”  i zakończeniem:  „Podpis ... data ...”. 

 

Przez około 20 minut spróbuj zastanowić się, (jeżeli chcesz, możesz korzystać 

z podręcznika), które z cech twojej osobowości i zachowania pomagają Ci 

w sprawnej i efektywnej komunikacji, a które ją utrudniają. Postaraj się zanalizować 

tak werbalne jak i niewerbalne aspekty swojego zachowania. 

 

Następnie spróbuj „obdarować” każdą z wypisanych przez ciebie cech kogoś, komu, 

twoim zdaniem najbardziej się one przydadzą (pamiętaj, że niektóre z cech w twoim 

wypadku negatywnych, mogą się okazać bardzo przydatne innym). 

 

CEL: 

Dzięki temu ćwiczeniu powtarzasz sobie i 

systematyzujesz wiedzę, uzyskaną w trakcie 

czytania niniejszego podręcznika, ale, przede 

wszystkim, uzyskujesz cenną samowiedzę, na 

temat własnych kompetencji komunikacyjnych. 

Takie podsumowanie, zwłaszcza, gdy będziesz 

trzymał się podziału na dobre i złe cechy, może 

stać się punktem wyjścia do pracy nad 

doskonaleniem własnych umiejętności 

sprawnego komunikowania się. 
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Ćwiczenie 5 – ćwiczenie z dykcji 

 

Jeżeli Twoi rozmówcy często proszą Cię o powtórzenie ostatniej wypowiadanej przez 

Ciebie kwestii, może to być spowodowane niezbyt staranną wymową. Ponieważ 

może to być znacznym utrudnieniem w dla procesu efektywnej komunikacji, 

proponujemy kilka prostych ćwiczeń, które pomagają poprawić dykcję: 

 bezgłośne wymawianie samogłosek 

 wymawianie samogłosek wolno, z przesadą 

 wymawianie spółgłosek w grupach: 

 

da, ta, za, sza 

de, te, że, sze 

dża, cza, la, ra 

du, tu, żu, szu 

 

 wymawianie dwóch spółgłosek w nagłosie: 

rba-bra, rbo-bro, rbu-bru, rbe-bre, rby-bry, rbi-bri,  

rcza-czra, rczo-czro... 

żba-bża, żbo-bżo... 

łta-tła, łto-tło... 

kca-cka, kco-cko... 

chpa-pcha, chpo-pcho... 

bga-gba, bgo-gbo... 
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 powtarzanie w coraz szybszym tempie zdań: 

1. coraz zażardsza żrąca szarówka 

2. w czasie suszy szosa sucha 

3. nie marszcz czoła 

4. we mgle tkwi tkliwy tkacz 

5. wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu 

6. spirtytusinek najwydestylowaniuchniejszy 

7. cesarz czesał cesarzową a cesarzowa czesała cesarza 

8. tracz tarł tarcicę tak 

9. częstsi uczestnicy uczt czują często czczycę 

10. pszczelarze przetrwali program zinstytucjonalizowania pszczelarstwa 

 

 

POWODZENIA!!! 
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Szkolenia e-learningowe 

 

Co to jest szkolenie e-learningowe? 

Jest to forma szkoleń opierająca się na wszelkich dostępnych 

mediach elektronicznych. Szkolenia odbywają się na odległość 

poprzez kursy internetowe.  

Jakie korzyści e-learning daje osobie szkolonej? 

• dostosowanie procesu szkoleniowego przez dobór zakresu, 

intensywności, tempa i poziomu szkolenia do możliwości 

uczestnika, 

• nauki w dowolnym czasie i miejscu, 

• kontrola osoby uczącej się nad procesem przyswajania 

wiedzy i rozwoju umiejętności, 

• stały dostęp do baz wiedzy, co zwiększa możliwości 

samokształcenia osób zainteresowanych własnym rozwojem. 

e-ISO: poradniki, oprogramowanie 

 

Zapraszamy do odwiedzenia pierwszego 

w Polsce sklepu internetowego 

poświęconego tematyce ISO!!! Oferujemy 

tradycyjne podręczniki o tematyce ISO, jak 

również e-booki i oraz szkolenia e-

learningowe z tego zakresu oraz 

oprogramowanie wspomagające wdrożenie i utrzymanie systemów zarządzania wg norm ISO. Nasza oferta 

będzie ciągle zwiększana i dostosowywana do potrzeb naszych Klientów. 

Adres sklepu: https://www.centrum-doskonalenia.pl/sklep/ 

 


