
10 POMYSŁÓW 
SKUTECZNEJ 
KOMUNIKACJI

 

 

 

 



 

 

Jest mi bardzo mi ło, że 
poświęcasz chwilę  
swojego dnia,  aby 

przeczytać ten 
dokument.  Zrobi łam go 

w bardzo krótkiej 
formie,  aby da ł  Ci jak 

najwięcej wartości.

 



 

 

 
 

 

 

AKTYWNIE SŁUCHAJ- staraj 

się bez przerywania wysłuchać 

komunikatu, zanim odpowiesz 

na niego. Im dłużej wytrwasz, 

tym więcej informacji się dowiesz. 

Pomaga mi proste ćwiczenie. 

W ciągu dnia staram się 

wytrzymać 3 min w ciszy- 

spróbuj...

 
OKAŻ ZROZUMIENIE-

to nie takie trudne jak Tobie

się wydaje. Podczas rozmowy 

zacznij używać zwrotów typu: 

Hmm..Och..., Ach...Rozumiem- 

to proste i naprawdę pomaga!!!

 
ODZWIERCIEDLAJ UCZUCIA-

pokaż, że rozumiesz co czuje 

rozmówca, nawet jak się z tym 

nie zgadzasz. Moje sprawdzone 

zwroty to: rozumiem, że czujesz 

się z tym źle...? Czuję, że bardzo 

Cię to zabolało..? Wydajesz się być 

bardzo rozżalony/rozżalona...?

 
JAK NAJMNIEJ NIE!!!!- unikaj 

komunikatów negatywnych np.- 

nie zgadzam się, to niedobre, 

nieładne, nie możesz, 

nie powinieneś- staraj się zastąpić  

je słowami: 

Czy uważasz, że...? Jakie widzisz 

rozwiązanie...? W jaki sposób 

chciałbyś/chciałabyś to zrobić...?-

stosując tą metodę zachęcasz do 

dyskusji.

 
 



 

 

 
 

 

 

ZASADA TRZY POZYTYWY 

JEDEN NEGATYW- w trakcie 

rozmowy przekazuj komunikaty w 

myśl zasady na trzy pozytywne 

komunikaty przypada jeden 

negatywny- dziecko przez 

wysłuchanie pozytywnych 

informacji nie zamyka się na 

informacje zwrotne i jest bardziej 

otwarte na współpracę.

 
PYTAJ ALE UWAŻNIE- w 

pierwszej kolejności zadawaj 

pytanie otwarte, a później bardziej 

szczegółowe, to zwiększa Twoją 

szansę na zrozumienie problemu 

np: Co sądzisz o tym...? Jak się z 

tym czujesz...?

 
POMILCZ TROSZKĘ- czasami 

wystarczy troszkę
pomilczeć, żeby druga strona 

chciała mówić- proste ćwiczenie- 

postaraj się usiąść obok dziecka

 i nic nie mówić- zobaczysz kto 

odezwie się pierwszy:)

 
NIE OCENIAJ- wiem, że to

nie łatwe, ale unikając 

komunikatów oceniających 

zwiększasz swoją szansę na dostęp 

do informacji.

 
 
 



 

 

 
 

 

 
 
POKAŻ RÓŻNE MOŻLIWOŚCI- 

spróbujcie wspólnie ustalić kilka 

rozwiązań danego problemu. 

Bardzo fajnym ćwiczeniem jest 

wypisanie na kartce paru 

argumentów za i przeciw- wynik 

sam się ujawni. To ważne, aby 

rozwiązanie było wypracowane 

na drodze dialogu, to również 

uczy, że każdy ma prawo do 

własnego zdania i różnie może 

oceniać dany problem.

 
PODZIĘKUJ ZA ROZMOWĘ- 

TZW. FEEDBACK- podstawa 

podstaw. Zachęcam bardzo 

do udzielania komunikatów 

zwrotnych w stylu: bardzo Tobie 

dziękuję za to, że mogłam/em z 

Tobą porozmawiać.... To, że 

mogłam/em z Tobą porozmawiać 

było dla mnie bardzo cenną 

lekcją...Temat, który poruszyliśmy 

był trudny, ale dzięki naszej 

rozmowie udało się rozwiązać 

problem....Cieszę się, że tak dużo 

mi powiedziałeś/powiedziałaś to  

bardzo nas zbliżyło....

FEEDBACK- naprawdę czyni 

cuda i sprawia, że zbuntowany 

młody człowiek czuje się przede 

wszystkim zrozumiany, 

wysłuchany, potrzebny i kochany:)

 
 


