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KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 

Polega na słownym (werbalnym), lub bezsłownym (niewerbalnym), 
przesłaniu informacji. Kształtuje relacje między ludźmi. 

SCHEMAT KOMUNIKACJI:

• Najprostszy schemat komunikacji składa się z 3 elementów: 
NADAWCA – ODBIORCA – KOMUNIKAT

• to pomiędzy tymi trzema elementami zachodzi cały proces 
komunikacji.  



O komunikowaniu…

• komunikowanie jest procesem symbolicznym i procesem społecznym,

• jest relacją wzajemną,

• opiera się na indywidualnej interpretacji przekazu,

• przebiega w określonym kontekście,

• jest działaniem świadomym i celowym, 

• polega na ciągłych i naprzemiennych oddziaływaniach. 



JAK SIĘ KOMUNIKUJEMY? 

• Komunikat dociera do nas poprzez zbieranie informacji przez zmysły: 
wzrok, słuch, węch, dotyk, smak. 

• Komunikujemy się poprzez wysyłanie informacji w sposób werbalny i 
niewerbalny. 

• Informacje przekazywane kanałem werbalnym: głos i pismo.

• Informacje przekazywane niewerbalnie m.in.: wyraz twarzy, ruch, 
postawa ciała, oddech, jakość głosu, zmiany w kolorze skóry. 



NOŚNIKI KOMUNIKATU 

• Twarz – mimika, układ oczu, brwi, czoła.

• Wzrok – sposób patrzenia, spojrzenie, mruganie.

• Dotyk – kontakt, podanie dłoni.

• Głos – barwa, skala, siła, emisja, dzięki paralingwistyczne.

• Gesty – układ dłoni, nóg, pozy ciała, ruchliwość, postawa, poruszanie 
się. 

• Strój – wygląd, elegancja, zadbanie.

• Otoczenie – mieszkanie, aranżacja, dom, samochód, inne „rekwizyty”.





KOMUNIKACJA NIEWERBALNA 

- to wszelkie zamierzone i niezamierzone, pozasłowne przekazy 
informacji; to mowa naszego ciała. 

- wspomaga komunikację werbalną poprzez dodanie jej wyrazistości i 
czytelności,

- Funkcjonuje jako samodzielny środek przekazu. 



CZEMU SŁUŻY KOMUNIKACJA NIEWERBALNA?

• Wyrażaniu emocji: złość = zawężenie oczu, opuszczenie brwi, 
wpatrywanie się, zaciskanie ust.

• Okazywaniu swojej postawy: lubię się = uśmiechanie się, nasilenie 
kontaktu wzrokowego.

• Informowaniu o cechach osobowości, np. jestem otwarty = szerokie 
gesty, modulacja głosu, ton zdecydowany.

• Ułatwianiu komunikacji werbalnej, np. gdy kończysz wypowiedź, to 
obniżasz głos, spoglądasz przed siebie… teraz może mówić partner. 



WARSTWY INFORMACJI W PROCESIE 
KOMUNIKACJI 
ŚWIADOMA - komunikacja werbalna 

NIEŚWIADOMA - komunikacja niewerbalna

Składowe komunikatu: w komunikacji nie jest istotne jedynie, co się 
mówi, ale i to w jakiej formie jest to przekazane. Najciekawszy 
komunikat przestaje być atrakcyjny, gdy jego forma jest 
nieodpowiednia. 





FORMY KOMUNIKACJI 

• POZIOM FAKTYCZNY 

Służy do sygnalizowania gotowości do kontaktu i jego podtrzymaniu. 

• POZIOM INSTRUMENTALNY 

Celem jest wywołanie określonego zachowania u drugiej osoby, 
przekazania informacji, instrukcji. 

• POZIOM AFEKTYWNY 

Związany z ujawnieniem i wymianą poglądów, wartości, uczuć 
(rozmówcy są otwarci i zaangażowani w rozmowę). 



ZASADY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI

• Jasność komunikatu – używanie prostego zrozumiałego słownictwa.

• Zwięzłość komunikatu – skracanie zbędnych, długich wypowiedzi. 

• Empatia – umiejętności wczucia się w rolę naszego rozmówcy, jego 
nastawienia i oczekiwań co do formy i zawartości wysyłanych 
wzajemnie komunikatów. 



BŁĘDY KOMUNIKACYJNE 

Nadawca

- złe nadawanie intencji, intencje sprzeczne, nieświadome, nieumiejętne 
dobranie właściwej wiadomości do określonej, intencji, niezgodność 
między komunikatem werbalnym i niewerbalnym. 

Odbiorca

- tak przejęty tym, co chce powiedzieć, żen nie zwraca uwagi na to co mówią 
inni, czeka tylko na to by wejść w słowo mówiącemu i przedstawić swój 
punkt widzenia. 

- słucha wybiórczo – słyszy tylko to, co chce usłyszeć, przerywa mówiącemu i 
kończy za nie wypowiedź zniekształcając ją dla własnych celów. 



BARIERY KOMUNIKACYJNE 

OSĄDZANIE 
- Krytykowanie
- Obrażanie 
- Orzekanie, 
- Chwalenie połączone z oceną 
DECYDOWANIE ZA INNYCH
- Rozkazywanie 
- Grożenie 
- Moralizowanie 
- Nadmierne wypytywanie

UCIEKWANIE OD CUDZYCH 
PROBLEMÓW 

- Doradzanie 

- Zamienianie tematu 

- Logiczne argumentowanie i 
jednoczesne pomijanie uczuć

- Pocieszanie.  



BARIERY KOMUNIKACYJNE wynikające z: 

• Różnic kulturowych 

• Braku umiejętności wejścia w perspektywę rozmówcy 

• Utrudnienia w odbiorze komunikatów: rozmówca mówi zbyt szybko, 
niewyraźnie, jąka się itp. 

• Stereotypów  

• Wybiórczości uwagi: poważnym utrudnieniem jest koncentrowanie się 
jedynie na faktach zamiast na całokształcie wypowiedzi

• Samopoczucia 



ZASADY EFEKTYWNEGO SŁUCHANIA 



ZASADY EFEKTYWNEGO SŁUCHANIA 



ZASADY EFEKTYWNEGO SŁUCHANIA 



TECHNIKI AKTYWNEGO SŁUCHANIA 

• Zachęta (werbalna i niewerbalna), ma na celu:

- ośmielenie, zachęcenie drugiej osoby, aby dalej mówiła, 

- wykazanie zainteresowania.  



TECHNIKI AKTYWNEGO SŁUCHANIA 

• Parafraza – wypowiedź werbalna 
tożsama częściowo z wypowiedzią 
rozmówcy, ale sformułowana innymi 
słowami. Ma na celu:

- pokazanie, że uważasz i rozumiesz to, 
co zostało powiedziane, 

- sprawdzenie własnego rozumienia 
komunikatu. W przypadku błędnego 
zrozumienia intencji rozmówcy masz 
daje możliwość  dokonania korekty. 



TECHNIKI AKTYWNEGO SŁUCHANIA 
• Odzwierciedlanie uczuć – okazanie, że 

rozumiemy co odczuwa rozmówca, 
rozumiemy jego punkt widzenia i jego 
trudności. Możemy odzwierciedlić 
wypowiedziane lub sugerowane 
uczucia, sygnały, które 
zaobserwowaliśmy w sferze 
niewerbalnej. To, co w naszym 
odczuciu zostało pominięte lub 
uwypuklone oraz konkretne treści.  



TECHNIKI AKTYWNEGO SŁUCHANIA 

• Podsumowywanie – synteza tego, co zostało zakomunikowane. 
Stosuje się w celu:

- zobaczenie osiągniętego postępu, 

- powiązania ważnych treści i faktów, np. sprawy do dalszego 
omówienia,

- umożliwienia przejścia do następnego etapu rozmowy.   



TECHNIKI AKTYWNEGO SŁUCHANIA 

• Dowartościowanie – pokazanie drugiej osobie, że jest ona ważna dla 
rozmówcy oraz docenienie jego wysiłków.  



TECHNIKI AKTYWNEGO SŁUCHANIA 

• Wyjaśnianie – stosuje się w celu zdobycia większej ilości informacji, 
żeby lepiej zrozumieć to, co zostało powiedziane, ułatwia rozmówcy 
dostrzeżenie innego punktu widzenia. 


