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Szanowni Państwo, 
W imieniu Samorządu Województwa Dolnośląskiego prezentujemy Państwu publi-
kację poświęconą problematyce komunikacji interpersonalnej w rodzinie i w szkole 
skierowaną do rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy wychowują 
nastolatków oraz do dorastającej młodzieży. 

Diagnozy prowadzone w tym obszarze wskazują na potrzebę wzmocnienia umie-
jętności komunikacyjnych rodziców, którzy często nie potrafią rozmawiać ze swo-
imi dziećmi nie tylko o sprawach ważnych czy drażliwych, ale także o sprawach 
dnia codziennego w sposób sprzyjający porozumieniu z dziećmi i pogłębianiu wza-
jemnych relacji. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do relacji z nastolatkami, 
które w poszukiwaniu swej tożsamości i procesie stopniowego budowania nieza-
leżności wydają się być szczególnie „uwrażliwione” na przejawy kwestionowania 
ich uprawnień i wolności oraz skłonne są eksponować konflikt międzypokoleniowy, 
przejawiający się brakiem porozumienia z rodzicami. Sytuacja taka prowadzić może 
do osłabienia relacji wewnątrzrodzinnych, unikania rozmów o ważnych sprawach, 
pojawiania się konfliktów, wzajemnych pretensji, a w skrajnych przypadkach wzrost 
agresji i przemoc. Również dla młodzieży zdobycie umiejętności dobrego/skutecz-
nego porozumiewania się z osobami z najbliższego kręgu (rodzice, rodzeństwo, 
przyjaciele), a także z rówieśnikami i nauczycielami, eliminowanie agresji i nacisk na 
umiejętność pokojowego rozwiązywania konfliktów stanowi element kształtowa-
nia istotnych kompetencji społecznych ułatwiających im funkcjonowanie zarówno 
w okresie dojrzewania, jak i w dorosłym życiu. Ważne jest przy tym, by obie stro-
ny relacji posiadały niezbędną wiedzę i kompetencje umożliwiające porozumienie. 
W tym celu DOPS przygotował publikację, której celem jest podniesienie umiejęt-
ności komunikacyjnych zarówno młodzieży, jak i ich rodziców. 

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmuje zagadnienia do-
brego/skutecznego porozumiewania się rodziców ze swymi nastoletnimi dziećmi 
i budowania trwałych relacji interpersonalnych. Wśród zagadnień poruszonych 
w tej części publikacji znalazły się m.in. kwestie wprowadzające w problematykę 
komunikacji, jakość komunikacji – style komunikacji, formułowanie komunikatów 
sprzyjające wzajemnemu porozumieniu, techniki aktywnego słuchania, najczę-
ściej występujące w relacjach rodzice–dzieci bariery komunikacyjne, podejmowa-
nie trudnych tematów, oddziaływanie grupy rówieśniczej na dziecko mogące mieć 



wpływ na jakość komunikacji wewnątrzrodzinnej, sposoby rozwiązywania sytuacji 
problemowych i konfliktów. 

Część druga poradnika poświęcona została zagadnieniom komunikacji młodych lu-
dzi w rodzinie i szkole i skupia się na następujących kwestiach: wprowadzenie do 
problematyki komunikacji interpersonalnej, jakość komunikacji – co robić, by do-
brze się rozumieć i nawiązywać relacje, w jaki sposób tworzyć dobre relacje z ludź-
mi, w jaki sposób wyrażać własne zdanie, w jaki sposób podejmować tematy trud-
ne, konflikty wynikające ze złej komunikacji i sposoby ich rozwiązywania, metody 
radzenia sobie ze stresem, agresją werbalną i niewerbalną, komunikacja niewerbal-
na, radzenie sobie z presją ze strony rówieśników i dorosłych.

W każdej z części, obok elementów teorii, znalazły się liczne ćwiczenia, które umoż-
liwiają praktyczne kształtowanie umiejętności komunikacyjnych. 

Publikacja skierowana jest do szerokiego spektrum odbiorców – przede wszystkim 
do rodziców i nastolatków, ale również do podmiotów i instytucji, które w swej 
codziennej pracy zajmują się problematyką rodziny i młodzieży. Wierzymy, że tre-
ści w niej zawarte przyczynią się do budowania lepszych relacji interpersonalnych 
w rodzinie i w szkole, opartych na dialogu, szacunku i wzajemnym zrozumieniu. 

Piotr Klag 
Dyrektor DOPS
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Nastolatkowie …
Funkcjonowanie emocjonalne: 
wczesna faza dorastania: 12–16 lat: 

−	 labilność emocjonalna, wahania nastroju, 
−	 poczucie osamotnienia i niezrozumienia, 
−	 nadmierne i silne reakcje emocjonalne wywołane są najczęściej:

•	ograniczaniem swobód i wolności,
•	rozbieżnością pomiędzy ideałami a rzeczywistością,
•	nieradzeniem sobie z napięciem i obciążeniami,

późna faza dorastania 16–20 lat: stabilizacja emocjonalna. 

Funkcjonowanie społeczne:
−	 bunt, negacja, opór,
−	 eksperymentowanie i łamanie granic,
−	 pryncypializm, myślenie czarno-białe.

Relacje z dorosłymi: 
Dla rodziców/opiekunów okres dorastania jest trudniejszy niż dla młodego czło-
wieka. 
Przyjmowane postawy i zachowania:

−	 surowy sędzia wobec dorosłych,
−	 izolacja od dorosłych,
−	 konflikty z rodzicami/opiekunami – indywiduacja i separacja.

     
Kim jest nastolatek?

Dorastanie jest szczególnym czasem, w którym młody człowiek podlega nie-
ustannym zmianom, poszukuje własnej tożsamości oraz celów życiowych, 
dąży do ustabilizowania własnej wartości, poszukuje akceptacji w świecie, 
w którym z każdej strony czuje się oceniany, atakowany czy odrzucany. Dlate-
go niezwykle ważne jest, aby posiadał miejsce, w którym spotka się z pełną 
akceptacją i zrozumieniem. 

CO  KAŻDY   RODZIC   WIEDZIEĆ   POWINIEN?
PRAWIDŁOWOŚCI  ROZWOJU  DZIECKA  
W  WIEKU  DORASTANIA
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Uwaga! Jeśli wcześniejsze relacje z dorosłymi były pozytywne – pomimo 
napięć i dystansu wewnętrzne emocjonalne przywiązanie pozostaje silne. 

Relacje z rówieśnikami:
−	 potrzeba przynależności do grupy (kliki – paczki – kliki dwupłciowe),
−	 konformizm wobec rówieśników. 

Funkcjonowanie poznawcze:
Myślenie formalne: 

−	 zdolność do myślenia logicznego,
−	 przewidywania skutków swoich działań,
−	 zdolność do przyjmowania perspektywy innych (decentracja),
−	 zdolność myślenia o przyszłości,

i … obniżenie motywacji do nauki. 

Czego potrzebuje nastolatek? 
Zrozumienia, ciepła, akceptacji, życzliwości, wyrażania szacunku i miłości, ale jed-
nocześnie wyznaczania granic, wymagań, konsekwencji – przewidywalności.
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JAKIM  JESTEM  RODZICEM?
STYLE  WYCHOWANIA  I  POSTAWY  RODZICIELSKIE1

Styl wychowawczy wyraża się w określonym, dosyć stałym stosunku rodzica 
do dziecka, w metodach postępowania i sposobie egzekwowania nałożo-
nych nań obowiązków.

Style wychowawcze:
1.   Autokratyczny – Ojciec trzymał mnie silną ręką i wyrosłem na ludzi.

Cechują go:
− napięcie, oschłość, brak wzajemnego zainteresowania i zrozumienia;
− rodzice apodyktycznie przydzielają zadania i ściśle kontrolują ich wykona-

nie, dzieci natomiast muszą podporządkować się nakazom i poleceniom;
− od dzieci wymaga się bezwzględnego posłuszeństwa;
− konsekwentnie stosowane są przede wszystkim kary.

2. Liberalny – Jakoś to będzie.
Cechują go:
− brak aktywności i inicjatywy rodziców;
− dziecku pozostawia się całkowitą swobodę;
− nieokreślone są obowiązki i normy zachowania;
− rodzice zapewniają warunki do zabawy i nauki oraz zaspokajają jego po-

trzeby, interweniują dopiero w sytuacji drastycznego naruszenia norm spo-
łecznych, po czym znów powracają do bierności;

− brak konsekwencji. 
3. Niekonsekwentny – Raz tak, raz tak.

Cechują go:
−	 zmienność, niejednolitość i przypadkowość zabiegów wychowawczych 

w zależności od samopoczucia rodziców, sytuacji itp.;
−	 może polegać na tym, że jeden rodzic rozpieszcza, a drugi terroryzuje albo 

oboje nie mogą się zdecydować na podejmowanie konkretnych, stałych 
działań;

−	 rodzice raz są dla dziecka bardziej wyrozumiali, raz mniej;
−	 postępowanie takie uczy interesowności, zaburza poczucie bezpieczeń-

stwa, powoduje niepewność, agresję, osamotnienie, bezradność.

1 W. Szmyd, M. Gałowicz, Czego boi się i dlaczego buntuje nastolatek? Prezentacja w ramach pro-
jektu „ODKRYJ SWÓJ POTENCJAŁ” realizowany przez Gminę Rymanów/Zespół Szkół Publicznych/ 
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie.
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4. Demokratyczny – Ustalmy zasady i ich przestrzegajmy.
Cechują go: 
−	 wzajemne zaufanie, sympatia, życzliwość, dążenie do porozumienia;
−	 dziecko traktuje się jako partnera, osobę współtworzącą życie rodzinne 

i współdecydującą o nim;
−	 zna ono zakres swoich obowiązków i zadań;
−	 wszyscy członkowie rodziny mają zarówno prawa, jak i obowiązki;
−	 stosuje się w nim przede wszystkim nagrody, a kary, jeżeli są użyte, to wła-

ściwie;
−	 nacisk położony na tłumaczenie, pozytywne motywowanie, rozmowy.

Styl ten pozwala dziecku na rozwijanie własnej inicjatywy, kształci w nim posta-
wy prospołeczne. 

Jakim jesteś rodzicem2?
Przeczytaj poniższe sytuacje i wybierz jedną z odpowiedzi:
Wiesz, że syn marzy o grze komputerowej dozwolonej od 18 lat. Nie skończył jed-
nak nawet 14. Gdy po raz kolejny Cię prosi, mówisz:

A)  Nie mamy o czym rozmawiać.
B)  Poproszę tatę/mamę, żeby wyjątkowo pozwolił ci w to zagrać.
C)  To gra dla osób pełnoletnich, więc kupię ci ją, jak będziesz starszy. Teraz mo-

żesz grać w gry dla osób w twoim wieku.
D)  Kochanie, tam są straszne sceny, nie dla takich małych chłopców jak ty.
E)  Powiedz dziadkowi, żeby ci kupił.

Córka miała wrócić od koleżanki na obiad. Wraca godzinę później, gdy jedzenie 
już wystygło. Jak reagujesz?

E)  Mówisz: Powiedz tacie/mamie, by odgrzał/a ci zupę. I wracasz do rozmowy 
telefonicznej z przyjaciółką/przyjacielem.

A)  Ponosi cię: Nie chcę słyszeć, dlaczego się spóźniłaś! Sama jesteś sobie winna 
i za karę zjesz zimną zupę!

B)  Wzdychasz z ulgą: Całe szczęście, że już jesteś. Martwiłam/martwiłem się, że 
coś się stało. I podgrzewasz obiad.

D)  Przytulasz ją i mówisz: Nie rób mi tego więcej i nie spóźniaj się, bo omal nie 
umarłam/umarłem ze strachu, że coś ci się stało.

C)  Spokojnie pytasz: Dlaczego nie dotrzymałaś obietnicy, że przyjdziesz na czas?
Teściowa skarży się, że twój syn nie słucha jej i używa brzydkich słów. Sugeruje, 
że nie daje sobie z nim rady i nie chce się nim zajmować. Przychodzisz do domu i:

C)  Mówisz, że starszym należy się szacunek i że jeśli będzie niegrzeczny u babci, 
nie pojedzie na wycieczkę.

A)  Grozisz, że jeśli jeszcze raz obrazi babcię, to powiesz ojcu/matce i dostanie za 
swoje.

B)  Prosisz, żeby był milszy dla babci.

2 Na podstawie http://www.rodzice.pl/zycie-rodzinne/psychologia/Czy-wiesz-jakim-jestes-rodzicem.html
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E)  Udajesz spokojną/spokojnego i mówisz, że skoro nie podoba mu się u babci, 
to możesz oddać go do internatu.

D)  Przy dziecku opowiadasz koleżance/koledze, że twoja teściowa jest bezna-
dziejna.

Przy kolacji Twoja córka nie posłuchała ostrzeżenia: Nie baw się szklanką, bo ją 
stłuczesz. Stłukła, a szkło rozleciało się po kuchni. Ogarnia cię wściekłość i:

A)  Wrzeszczysz: Marsz do swojego pokoju!
B)  Szybko się opanowujesz i prosisz: Nie wstawaj z krzesła, bo się skaleczysz. 

Zamiatasz szkło i dopiero wtedy pozwalasz jej iść do pokoju.
E)  Krzyczysz do męża/żony: Powiedz coś temu dziecku, bo ja już nie mam zdrowia!
C)  Pytasz podniesionym tonem: Czy teraz już wiesz, że szkło może się zbić?
D)  Robi ci się słabo na myśl, że odłamek szkła mógł wbić się w ciało dziecka.

Syn długo upierał się, że chciałby chodzić na zajęcia karate, tak jak kolega z klasy. 
Miesiąc temu zapisałaś/zapisałeś go do klubu i zapłaciłaś/zapłaciłeś za kwartał 
z góry. On teraz mówi, że to mu się nie podoba i nie będzie chodził.

D)  Gdy słyszysz, że treningi męczą dziecko, zgadzasz się, by przestało ćwiczyć.
E)  Machasz ręką i mówisz: Skoro tak uważasz, to daj sobie spokój z treningami.
A)  Mówisz, że nie on rządzi w domu i ma chodzić na treningi.
B)  Mówisz: Nie ma sprawy, bo nie chcesz go do niczego zmuszać.
C)  Proponujesz, żeby zrezygnował za 2 miesiące, by wykorzystać zapłacone lekcje.

ROZWIĄZANIE
NAJWIĘCEJ A: Kontrolujesz dziecko nadmiernie, nie dając pola do samodzielności. 
Uważasz, że w domu rządzą rodzice, a dzieci mają słuchać. Jesteś surowym sędzią 
i pilnujesz, by kara go nie ominęła. Nie rezygnuj z wymagań, ale być może nadszedł 
czas, aby sięgnąć jeszcze po inne metody wychowawcze. Pozwól dziecku podejmo-
wać decyzje, np. w sprawach codziennych, częściej używaj nagród, pochwał. Twoje 
dziecko z pewnością będzie się mniej buntować i chętniej współpracować.

NAJWIĘCEJ B: Wymagasz za mało. Wiesz, że dziecko potrzebuje akceptacji, zrozu-
mienia, najważniejsze dla ciebie jest to, by czuło się kochane. Jesteś zbyt wyrozu-
miała/y, nawet gdy dziecko zachowuje się niewłaściwie i robi to, na co ma ochotę. 
Uważaj, bo brak ustalonych granic może sprawić, że Twoje dziecko będzie roszcze-
niowe i egocentryczne. Zwróć uwagę na większą dyscyplinę i porządek dnia. Naucz 
się mówić „nie”. Konsekwentne przestrzeganie reguł jest dziecku potrzebne do roz-
woju tak samo jak miłość.

NAJWIĘCEJ C: Wspierasz mądrze. Jesteś wrażliwa na potrzeby swojego dziecka 
i starasz się rozumieć jego uczucia. Jednocześnie stawiasz wyraźne granice i wy-
magania. Dziecko zawsze może na Ciebie liczyć, ale dajesz mu też sporo swobody 
i uczysz samodzielności. Potrafisz przyznać się do błędów oraz wyciągać z nich wnio-
ski, żeby już ich nie popełniać w przyszłości. Jesteś dobrym rodzicem, tak trzymaj!
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NAJWIĘCEJ D: Opiekujesz się za bardzo. Trzymasz dziecko pod kloszem i zbyt uza-
leżniasz od siebie. Będziesz o wiele lepszym rodzicem, jeśli od czasu do czasu za-
dbasz o siebie, a dziecku pozwolisz na więcej samodzielności i swobody. Troszcz się 
o swoje dziecko, ale nie zamartwiaj się na zapas i chroń przed wszystkim. 

NAJWIĘCEJ E: Wyręczasz się innymi. Cieszysz się, że Twoje dzieci są bardziej sa-
modzielne od rówieśników, ale być może w porównaniu z kolegami dostają mniej 
uwagi i wsparcia ze strony rodziców. Zastanów się nad zmianami. Inaczej Twoja 
pociecha może sprawiać kłopoty, by zwrócić na siebie uwagę. Codziennie znajdź 
czas na rozmowy i wspólne rytuały. Dzięki temu dasz dziecku poczucie, że jest dla 
ciebie ważne.

Mój dominujący styl wychowawczy:

Konsekwencje wynikające ze stylu:

W relacji z dzieckiem decyduję się zmienić/poprawić: 
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Rys. 1. Model procesu komunikacji

WPROWADZENIE  DO  ZAGADNIENIA  KOMUNIKACJI 
INTERPERSONALNEJ

Dobra komunikacja to proces dwustronny: nadawca daje odbiorcy szansę na zadawanie pytań 
i formułowanie komentarzy o tym, co zostało powiedziane, aby wyjaśnić niezrozumiałe kwestie. 

Jeżeli nadawca nie stworzy tej szansy, komunikacja przekształca się w zwykłe informowanie.

Sidney I. Harri

  
Co to jest komunikacja?

Komunikowanie się – to proces przekazywania informacji jednej osoby do drugiej.
Komunikowanie interpersonalne to podejmowana w określonym kontekście 
wymiana werbalnych, wokalnych i niewerbalnych sygnałów (symboli) w celu 
osiągnięcia lepszego poziomu współdziałania3. 
Efektywne komunikowanie – to proces wysyłania wiadomości w taki sposób, 
aby wiadomość otrzymana miała możliwie zbliżone znaczenie do wiadomości 
zamierzonej.

 

3 Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996, s. 109.
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Model procesu komunikacji składa się z kilku elementów. Dwie skrajne strony tego 
procesu to NADAWCA i ODBIORCA. Najważniejsze funkcje tego procesu to KODO-
WANIE, ODKODOWANIE (DEKODOWANIE). Dwa najważniejsze instrumenty to: 
PRZEKAZ i ODBIÓR. Ostatnim elementem tego procesu jest SPRZĘŻENIE ZWROTNE 
podejmowane przez odbiorcę w celu lepszego zrozumienia przekazu.

Kodowanie: następuje w momencie przekształcenia myśli na słowa i gesty (symbo-
le). Proces ten jest konieczny, gdyż komunikat przekazuje osoba, która stara się być 
dobrze zrozumiana przez swoich słuchaczy4. 

Dekodowanie: następuje w momencie przekształcenia komunikatu przez słucha-
cza, który stara się go zrozumieć. Odbywa się ono w dwóch fazach: 

–	 w pierwszej odbiorca otrzymuje komunikat, 
–	 w drugiej zaczyna go przetwarzać. 

Wpływ na to ma własna ocena użytych symboli oraz doświadczenie5. 

Proces dekodowania:
1.	Treść: słowa przy wykorzystaniu określonych reguł gramatycznych łączone 

w semantyczne (znaczeniowe) frazy, budowanie wypowiedzi i jej interpre-
tacja.

2.	Kontekst wypowiedzi: ton głosu, kontakt wzrokowy, mowa ciała, czyli eks-
presja niewerbalna. 

Na ogólną ocenę wypowiedzi wpływ mają:
−	 słowa,
−	 przekaz zawarty w tonie głosu,
−	 przekaz zawarty w komunikacji niewerbalnej.

Pełny proces komunikowania się powinien przebiegać w dwóch kierunkach:
−	 z jednej strony nadawca przekazuje swój komunikat,
−	 z drugiej odbiorca reaguje w taki sposób, że zwrotnie przesyła wiadomość 

nadawcy. 

Sprzężenie zwrotne: jest to odwrócenie komunikacji, w którym to wyrażamy reak-
cję na komunikat nadawcy. 

Możemy wyróżnić dwa typy sprzężeń zwrotnych:
−	 bezpośrednie wyrażenie zrozumienia, np. potakiwanie głową;
−	 dojaśnianie, dopytywanie, parafrazowanie.

4  B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 2007, s. 7.
5  L. Grzesiuk, E. Trzebińska, Jak ludzie porozumiewają się, Warszawa 1978, s. 14–15.
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Im więcej sprzężeń w interakcji, tym efektywniejsze komunikowanie się ludzi. Zbi-
gniew Nęcki idealnie ukazuje skutek braku sprzężenia zwrotnego – jest to sytuacja 
dialogu, w którym każdy z rozmówców prowadzi własny monolog, przerywany od 
czasu do czasu dla ,,kurtuazyjnego” udostępniania tury partnerowi6. Zatem bez ko-
munikatów zwrotnych nie istnieje konwersacja, rodzic rozmawia ze sobą, nie słu-
cha dziecka, a więc odebranie sygnału, odkodowanie go i zinterpretowanie nie ma 
miejsca – komunikacja urywa się na etapie przekazania sygnału.

6  Z. Nęcki, Komunikacja…, op.cit., s. 143.

    
Dobra rada 

Jako odbiorca dbaj o sprzężenie zwrotne – im jest silniejsze, tym Twój 
proces komunikowania się jest lepszy. 
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RODZAJE  KOMUNIKACJI

1. Komunikacja jednokierunkowa i dwukierunkowa

Komunikacja jednokierunkowa – nadawca przesyła komunikat odbiorcy

       komunikat
NADAWCA      →      ODBIORCA

Komunikacja dwukierunkowa – wymiana komunikatów pomiędzy nadawcą i od-
biorcą, 

        komunikat
     NADAWCA        →      ODBIORCA  

informacja zwrotna

Komunikacja jednokierunkowa zabiera mniej czasu niż dwukierunkowa, nato-
miast komunikacja dwukierunkowa jest dokładniejsza, informacja zwrotna pozwa-
la nadawcy na doprecyzowanie komunikatu, w efekcie staje się on dokładniejszy 
i precyzyjniejszy.

Kiedy stosować komunikację jednokierunkową?
−	 kiedy chcesz szybko przekazać informację;
−	 kiedy dokładność przekazu jest łatwa do osiągnięcia (informacja jest pro-

sta, jasna, rutynowa).

Kiedy stosować komunikację dwukierunkową?
−	 kiedy ważna jest dokładność, a wiadomość jest skomplikowana;
−	 kiedy zależy Ci, aby dowiedzieć się, co dziecko myśli na temat wypowie-

dzianych przez Ciebie słów.

Dzięki wypowiedzi zwrotnej nadawca otrzymuje odpowiedź, czy jego kod został po-
myślnie odczytany – weryfikuje, czy jego intencja została odpowiednio zrozumiana. 

W komunikacji z moim dzieckiem jednokierunkowy przekaz mogę wykorzystać w sytuacji:

W komunikacji z moim dzieckiem dwukierunkowy przekaz mogę wykorzystać w sytuacji:
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2. Komunikacja werbalna i niewerbalna

Informacje przekazujesz nie tylko werbalnie (treść, słowa), ale również niewerbal-
nie, liczy się zatem nie tylko to, co mówisz, ale też, w jaki sposób to robisz. Do ko-
munikatów niewerbalnych zalicza się język ciała, np.: wyraz twarzy, mimika, gesty, 
postawa, kontakt wzrokowy, odległość wobec rozmówcy, dotyk oraz ton głosu np. 
krzyk, szept, szybkie lub wolne tempo mówienia itp. O tym, jak odbierasz i spo-
strzegasz kontakt z drugą osobą, decyduje w dużej mierze to, co dzieje się w war-
stwie bezsłownej7. Badacze komunikacji międzyludzkiej odkryli i dowiedli, że 35% 
komunikowania interpersonalnego to komunikaty werbalne, zaś aż 65% stanowią 
komunikaty niewerbalne8. Dane te wskazują na ich ogromną rolę w procesie komu-
nikacji, szczególnie w przypadku braku zgodności między przekazem słownym i bez-
słownym. W takim wypadku bardziej zaufasz temu, co zostało przekazane w formie 
niewerbalnej, np.: Czy uwierzysz dziecku, które zapewnia Cię, że jest spokojne i „nic 
się nie stało” a mówi to przez zaciśnięte zęby, gestykulując nerwowo rękami? Czy 
dziecko uwierzy Tobie, gdy zapewniasz, że je słuchasz i jednocześnie jesteś wpa-
trzony w telewizor?

Niezgodność komunikatów werbalnych i niewerbalnych może być dużym utrud-
nieniem w procesie porozumiewania się. Dlatego tak ważna jest świadomość wła-
snych zachowań niewerbalnych. Dbaj o ich spójność z twoimi intencjami i z tym, co 
chcesz przekazać!

Komunikacja niewerbalna jest wieloznaczna, dlatego nie interpretuj jednego gestu 
wyrwanego z kontekstu.

W rozmowie z moim dzieckiem, aby okazać mu zainteresowanie, zastosuję komunikaty 
niewerbalne: 

7 W. Domachowski, Psychologia społeczna komunikacji niewerbalnej, Toruń 1993, s. 60. 
8 B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 2007, s. 27.

    
Dobra rada 

Twoja komunikacja niewerbalna powinna być spójna z komunikacją 
werbalną, być jej potwierdzeniem i uzupełnieniem. 
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BARIERY  W  KOMUNIKACJI  Z  DZIECKIEM

W komunikacji z Twoim dzieckiem zdarza się, że nie dochodzi do skutecznego po-
rozumienia, wtedy Ty lub Twoje dziecko zamyka się lub wycofuje z tego kontaktu.

Dlaczego tak trudno nam się porozumieć? Najczęstsze źródła zakłóceń w komuni-
kacji:

OSĄDZANIE

polega na narzucaniu własnych opinii in-
nym osobom i formułowaniu rozwiązań 
cudzych problemów. Kiedy osądzamy, nie 
słuchamy tego, co mówią inni, ponieważ 
zajęci jesteśmy oceną ich wyglądu, tonu 
głosu i słów, których używają.

1. Krytykowanie
2. Obrażanie
3. Orzekanie
4. Chwalenie połączo-

ne z oceną

DECYDOWANIE 
ZA INNYCH

może utrudniać porozumiewanie się nawet 
wtedy, gdy podyktowane jest troską i chę-
cią pomocy. Decydując za innych uzależnia-
my ich od siebie i pozbawiamy możliwości 
samodzielnego podejmowania decyzji. Da-
jemy im także do zrozumienia, że ich odczu-
cia, wartości i problemy są nieważne.

1. Rozkazywanie
2. Grożenie
3. Moralizowanie
4. Nadmierne/niewła-

ściwe wypytywanie

UCIEKANIE 
OD CUDZYCH 
PROBLEMÓW

polega na tym, że nie jesteśmy skłon-
ni zajmować się nimi. Nie bierzemy pod 
uwagę uczuć ani zmartwień innych ludzi. 
Nie chcemy zajmować się ich lękami, oba-
wami i troskami. 

1. Doradzanie
2. Zmienianie tematu
3. Logiczne argumen-

towanie
4. Pocieszanie

Przykłady barier komunikacyjnych:
−	 Krzyk lub groźby: Jeśli tego nie zrobisz, to pożałujesz …
−	 Osądzanie: Mylisz się… Źle robisz...
−	 Krytykowanie: Jesteś beznadziejny...
−	 Moralizowanie: Powinno się zawsze...
−	 Zaprzeczanie: Chyba przesadzasz... Na pewno nie było tak źle… 
−	 Nadmierne wypytywanie: Jak się wtedy zachowałaś? Co powiedziałaś? 

A on, co na to odpowiedział? 
−	 Zawstydzanie: Jak było można tak się zachować...
−	 Generalizacja: Ty zawsze wszystko zepsujesz...
−	 Brak precyzji: Kiepsko. Słabo się starasz … 
−	 Niezrozumiały, niedostosowany do rozmówcy język.
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W komunikacji z moim dzieckiem najczęściej stosuję bariery:

Komunikujesz się z dzieckiem nieefektywnie, gdy: 
−	 jesteś tak bardzo przejęty tym, co chcesz powiedzieć, że nie zwracasz uwa-

gi na to, co mówi dziecko, 
−	 czekasz tylko, aby wejść w słowo dziecku, 
−	 słuchasz wybiórczo – słyszysz tylko to, co chcesz, 
−	 przerywasz dziecku i kończysz za niego wypowiedź, zniekształcając ją dla 

własnych celów. 

    
Dobra rada 

Gdy dziecko mówi – uważnie je słuchaj.
− Pozwól dziecku być przekonanym, że jesteś nim całkowicie zainte-

resowany.
− Pytaj. Zdobądź jak najwięcej informacji, zanim zaczniesz prezento-

wać swoje stanowisko. Dopytuj. Bądź pewien, że rozumiesz.
− Wskazuj na zrozumienie. Używaj słów: „rozumiem”, „tak”.
− Staraj się myśleć tak, jak dziecko. Postaw się w jego sytuacji.

Pamiętaj!
Nie sądź, że wiesz, co dziecko powie, zanim tego nie 
powie. Jeśli mu przerwiesz, możesz nigdy nie dowie-
dzieć się, co chciało powiedzieć.
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JAK  POROZUMIEĆ  SIĘ  Z  NASTOLATKIEM?
SZTUKA  AKTYWNEGO  SŁUCHANIA

Kiedy znajdziemy kogoś, kto chce szczerze nas rozumieć, taką parę uszu, które są prawdziwie 
otwarte, by słuchać, to znaleźliśmy perłę. Jest to perła olbrzymiej wartości i zrobimy prawie 

wszystko, by utrzymać i pielęgnować tę relację. 
T. Marshall 

Aktywne słuchanie w komunikacji z Twoim dzieckiem to:
−	 Motywacja do słuchania – chcesz słuchać, co Twoje dziecko ma Ci do po-

wiedzenia; 
−	 Cierpliwość – nie przerywasz nawet bardzo długiej wypowiedzi;
−	 Obiektywizm – szanujesz sposób myślenia Twojego dziecka, nawet jeżeli 

myślisz inaczej;
−	 Wnikliwość – starasz się zrozumieć najważniejszy sens wypowiedzi;
−	 Dokładność – oddzielasz usłyszane informacje od własnych interpretacji;
−	 Wrażliwość – zwracasz uwagę na reakcje emocjonalne dziecka;
−	 Wsparcie – okazujesz dziecku swoje zainteresowanie i aprobatę.

Kiedy aktywnie słuchasz, to nie tylko słyszysz, co dziecko mówi, ale starasz się 
uzyskać wgląd w to, co myśli i czuje. 

Kiedy aktywnie słuchasz: 
−	 Jesteś w stanie ciekawości, Twoja uwaga jest skupiona całkowicie na dziecku; 
−	 Unikasz działań rozpraszających (patrzenie na zegarek);
−	 Wiesz, że nie można jednocześnie słuchać i mówić;
−	 Twoje intencje są skierowane na zrozumienie dziecka;
−	 Utrzymujesz kontakt wzrokowy z rozmówcą;
−	 Dostosowujesz postawę do postawy dziecka;
−	 Potwierdzasz to, że słyszysz;
−	 Parafrazujesz;
−	 Nie przerywasz.

TECHNIKI  AKTYWNEGO  SŁUCHANIA
o Pytania 

Ważne jest, by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. 
Wystarczy więc, jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego dnia. 

Nigdy nie trać świętej ciekawości. Kto nie potrafi pytać, nie potrafi żyć. 
Einstein 
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Pytaj: 
−	 aby uzyskać dodatkowe fakty,
−	 aby pomóc dziecku uświadomić sedno problemu.

Rodzaje pytań:
a) Pytania otwarte

Zachęcają do ujawniania szczegółów, zmuszają do myślenia, pomagają rozwijać te-
mat oraz podtrzymują zainteresowanie dziecka tym, co mówisz. Pytania otwarte 
zaczynają się zazwyczaj od słów: W jaki sposób…? Jak…? Powiedz mi proszę...?
Stosuj pytania otwarte, gdy chcesz się czegoś dowiedzieć, poznać opinię dziecka. 

b) Pytania zamknięte
W przeciwieństwie do pytań otwartych, na które nie da się odpowiedzieć jednym 
słowem, odpowiedź na pytania zamknięte można ograniczyć do słów: tak lub nie. 
Pytania zamknięte najczęściej zaczynają się od słowa: Czy…? 

Używaj pytań zamkniętych tylko wtedy, gdy chcesz uzyskać krótkie potwierdzenie 
lub zaprzeczenie. 

c) Pytania wyjaśniające 
Pytania wyjaśniające pozwalają na precyzowanie, konkretyzowanie oraz porządko-
wanie napływających informacji i znaczeń za pomocą dopytywania. 

Wyjaśnianie: 
−	 pozwala zrozumieć problem i jego przyczyny, 
−	 wyodrębnić kluczowe kwestie, 
−	 umożliwia zdobycie dodatkowych informacji, 
−	 pozwala zweryfikować czy dobrze odebraliśmy intencje dziecka, 
−	 porządkuje przekazywane informacje. 

Jak wyjaśniać:
1. Zadajemy pytania neutralne, otwarte. 
2. Pytamy o kontekst sytuacyjny, wpływ sytuacji na jej przebieg. 

Co? Gdzie? Kiedy? Od kiedy? Jak? 
Np. Co sprawiło, że ...? Kiedy miało to miejsce...? Jak długo trwała taka sytuacja ...? 
Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej na temat...?

Unikaj stawiania pytań, które: 
−	 są zamknięte, bądź sugerują odpowiedź, 
−	 są oceniające (pamiętaj o opisywaniu zamiast opiniowania), 
−	 mogą zburzyć poczucie bezpieczeństwa, np.: Dlaczego tak postąpiłaś?

o Parafraza 
Jak parafrazować? Powtarzaj własnymi słowami sformułowania dziecka. Nie doda-
waj żadnych nowych informacji, nie interpretuj, nie oceniaj i nie ujawniaj swojego 
stosunku emocjonalnego do wypowiedzi.
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Najczęstsze zwroty stosowane w parafrazie:
−	 Jeśli dobrze zrozumiałem to....
−	 A więc twierdzisz, że...
−	 Czy mam rację, sądząc, że …
−	 Chciałbym się upewnić, że ...
−	 Czyli chodzi o ...
−	 Czy mógłbyś powtórzyć, bo chyba niedokładnie zrozumiałem ...
−	 Inaczej mówiąc chodzi o ...
−	 Innymi słowy ...
−	 Według Ciebie oznacza to, że ....

Parafrazowanie:
−	 zapobiega nieporozumieniom,
−	 wzbudza u dziecka zaufanie,
−	 niweluje bariery komunikacyjne,
−	 pozwala na lepsze zapamiętanie najważniejszych informacji,
−	 wzbudza pewność dotyczącą podążania za tokiem myślowym dziecka.

     
Ćwiczenie

 
Sparafrazuj wypowiedź dziecka, zastosuj pytania wyjaśniające.

Wypowiedź dziecka Twoja parafraza

Nie będę robić lekcji, nic z tego nie 
rozumiem. Mam dość szkoły.

Jolka się do mnie nie odzywa, znowu ma 
jakieś humory. Nie wiem, jak mam się 
zachowywać wobec niej.

Mamo! Znowu Maciek zajął mi komputer, 
a Kaśka ruszała moje rzeczy!!! W tym 
domu nikt mnie nie szanuje!

o Klaryfikacja
To uporządkowanie i uogólnianie istotnych elementów wypowiedzi dziecka. Może 
stanowić kontynuację parafrazy, a często pełni rolę podsumowania całej wypowiedzi. 
Klaryfikacja najczęściej zaczyna się od słów:
Czy to znaczy, że ...?
Z tego, co mówisz, mam wnioskować, że ...?
Klaryfikację najskuteczniej postawić w formie pytania ─ podobnie jak parafraza 
pełni rolę weryfikacji poziomu zrozumienia wypowiedzi dziecka, a także pomaga 
mu uporządkować treść własnej wypowiedzi.
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o Odzwierciedlanie uczuć 
Odzwierciedlenie uczuć oznacza słowne wyrażenie odebranych uczuć i emocji 
dziecka. Warto wzbogacić je o zapytanie, czy odebrane wrażenie jest słuszne. Ce-
lem odzwierciedlenia uczuć jest upewnienie się, czy właściwie rozumiemy stan 
emocjonalny dziecka i udzielenie informacji zwrotnej, że jest on dla nas ważny. 

Odzwierciedlanie uczuć: 
−	 nazywa emocje i uczucia, 
−	 uwypukla ich występowanie i znaczenie, 
−	 pomaga dziecku zdać sobie sprawę z własnych uczuć i emocji, 
−	 daje poczucie zrozumienia, 
−	 umożliwia zapanowanie nad emocjami i uczuciami. 

Jak odzwierciedlać? 
Widzę, że jesteś smutny …
Wyobrażam sobie, że musiało być ci przykro …

     
Ćwiczenie

 
Przeczytaj poniższy dialog i nazwij zastosowane techniki aktywnego słuchania.

SŁOWA DZIECKA SŁOWA RODZICA KOMENTARZ

Źle się czuję, nikt nie chce ze 
mną rozmawiać w szkole, 
może coś jest ze mną nie tak?

Zauważyłam/zauważyłem, że ostatnio 
jesteś smutny i bardzo mnie to martwi. 
To dobrze, że mówisz mi o tym. Czy 
możesz opowiedzieć mi coś więcej?

Nie zrobiłem zadania,  
bo mi się nie chciało.  
I tak nic z tego nie rozumiem. 

Rozumiem, że czujesz się zniechęcony, 
tym bardziej że tego nie rozumiesz, 
jesteś jednak zobowiązany do 
odrabiania zadań domowych. Jak zatem 
zamierzasz rozwiązać ten problem?

Nie lubię Kaśki, nie będę 
z nią pracowała przy tym 
projekcie.

Przykro mi to słyszeć, szczególnie 
dlatego, że wiem że jesteś koleżeńska 
i przyjaźnie nastawiona do innych. Co 
jest powodem takiej decyzji?

Mam już dosyć 
wykorzystywania.  
Nie chcę więcej zajmować 
się młodszym rodzeństwem. 

Jestem zaskoczona/zaskoczony, 
ponieważ zawsze mogłam na ciebie 
liczyć. Ufam ci, wiem, że jesteś 
odpowiedzialna, dlatego poprosiłam/
poprosiłem cię o opiekę nad maluchami.  
Co się wydarzyło, że masz dosyć 
zajmowania się nimi? 
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JAK  RADZIĆ  SOBIE  Z  EMOCJAMI   
WŁASNYMI  I  DZIECKA?

     
Ćwiczenie

 

Wypisz jak najwięcej nazw uczuć, jakie znasz. Masz na to 2 minuty.

Ile uczuć udało Ci się napisać? 

Na następnej stronie znajdziesz spis najważniejszych uczuć człowieka. 

Każdy z nas czuje i przeżywa uczucia. Jest to normalne i naturalne. Przychodzimy na 
świat z potencjalną możliwością przeżywania uczuć, dzięki ich przeżywaniu i uświa-
damianiu ich sobie wiemy, jak żyć, wiemy, co nam służy w życiu, na co czekamy, 
a czego powinniśmy unikać. Uczucia to nasz osobisty kompas, który nam pokazuje 
naszą własną drogę.

Uczucia mogą mobilizować. Złość do stawiania własnych granic, zazdrość do więk-
szego wysiłku. Dzieje się tak wtedy, gdy mamy ich świadomość i pozwalamy sobie 
na ich przeżywanie.

JAK POMÓC DZIECKU, ABY RADZIŁO SOBIE Z WŁASNYMI UCZUCIAMI? 
1. Słuchaj dziecka spokojnie i bardzo uważnie: 
−	 zachowuj kontakt wzrokowy, 
−	 nie zakładaj, że wiesz, co dziecko ma ci do powiedzenia,
−	 zadawaj pytania,
−	 powtarzaj innymi słowami, co usłyszałeś, żeby upewnić się, czy dobrze to 

zrozumiałeś,
−	 akceptuj i nie wyśmiewaj tego, co mówi dziecko,
−	 działaj z namysłem, rozsądnie reaguj.
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2.   Zaakceptuj jego uczucia słowami: 
−	 Och, mmm, rozumiem... 

3.   Określ te uczucia 
−	 Wygląda na to, że bardzo cię to zezłościło. 
−	 Mam wrażenie, że jesteś smutny.
−	 Wydaje mi się, że jest ci przykro z tego powodu. 
−	 Widzę, że jesteś z tego zadowolony.

     
Ćwiczenie

 

Odzwierciedlaj uczucia dziecka

Bartek mnie rzucił!!!! Ja już nigdy się nie 
zakocham.

Kaśka zaprosiła mnie na urodziny, ale nie 
wiem czy pójść, bo będzie tam Ewelina 
ze swoim chłopakiem, a ja się z nim nie 
odzywam. 

Uważam, że każdy sam powinien decydować, 
kto ma być jego wychowawcą w szkole, a nie 
– stawiają nas przed faktem dokonanym. 

UCZUCIA
uczucia pogodne 
swoboda, zadowolenie, optymizm, wesołość, radość, zachwyt, entuzjazm, rozba-
wienie, szczęście, satysfakcja, spełnienie, triumf, bezpieczeństwo, ufność, ekscyta-
cja, euforia, nadzieja, duma, otucha, pocieszenie, pokrzepienie, spokój, ulga, uko-
jenie, zaspokojenie, beztroska;

Pamiętaj!
Nie ma uczuć złych lub dobrych. Każde uczucie nas o czymś 
informuje. Mogą być przyjemne do przeżywania dla nas lub 
nieprzyjemne.
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uczucia więzi 
sympatia, sentyment, zamiłowanie, uznanie, przyjaźń, akceptacja, wdzięczność, 
docenienie, fascynacja, oczarowanie, olśnienie, zakochanie, miłość, przywiązanie, 
oddanie, uwielbienie, podziw, zaufanie, czułość;
uczucia gniewne 
irytacja, niepokój, napięcie, zniecierpliwienie, rozdrażnienie, oburzenie, bunt, 
gniew, wrogość, nienawiść, niechęć, mściwość, podleganie, zniewolenie, wście-
kłość, złość, wstręt, obrzydzenie, zazdrość, frustracja, niezadowolenie, zawiść, zde-
nerwowanie, furia, pogarda, lekceważenie, odraza, szał;
uczucia lękowe 
niepewność, wytrącenie z równowagi, niepokój, poczucie speszenia, wstyd, zagu-
bienie, zdenerwowanie, wahanie, trema, lęk, strach, obawa, poczucie zagrożenia, 
obcość, nieufność, panika, przerażenie, żal, nieśmiałość, stres, zwątpienie, onie-
śmielenie, konsternacja;
uczucia smutku 
zdeprymowanie, zawód, rozczarowanie, bezradność, smutek, przygnębienie, upo-
korzenie, poczucie odrzucenia, utraty, znudzenie, żal, troska, poczucie braku, po-
czucie krzywdy, poczucie winy, niedocenienie, depresja, załamanie, poczucie bez-
nadziejności, grzeszności, rozpacz, tęsknota, przykrość, melancholia;
Inne... 
roztargnienie, zaskoczenie, wzruszenie, zdziwienie, zdumienie, obojętność, wstrząs, 
osłupienie, oszołomienie.

WYRAŻANIE WŁASNYCH UCZUĆ – KOMUNIKATY „JA”

Kiedy Twoje dziecko zachowuje się niewłaściwie, zwracając mu uwagę zazwyczaj 
koncentrujesz się na nim i jego zachowaniu, np.:
Ale masz bałagan na tym biurku, nic tu nie można znaleźć.
Znowu się spóźniłaś, a ja musiałam za Ciebie się tłumaczyć przez telefon. 

Twoją intencją wtedy jest zmiana jego zachowania lub uświadomienie mu popeł-
nionych błędów – używasz wtedy komunikatów TY. Dziecko, które słyszy ten rodzaj 
wypowiedzi, najprawdopodobniej poczuje się zaatakowane, nawet jeśli zdaje sobie 
sprawę, że sytuacja wygląda tak, jak mówisz, to raczej będzie się broniło lub Ciebie 
atakowało.

To, co pomoże Ci w porozumieniu się z dzieckiem, to mówienie o sobie i wyrażanie 
własnego ustosunkowania do zachowania dziecka. W takim przypadku nie ataku-
jesz dziecka, nie krytykujesz i nie osądzasz go. Opisujesz tylko daną sytuację i swoją 
osobę w jej kontekście. 
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Komunikaty JA – czyli jak wyrażać własne emocje?
Opisz:

−	 swoje uczucia:
Jestem zła… / Denerwuje mnie…  

−	 zachowanie dziecka:
…kiedy nie przychodzisz o umówionej porze…, / …że nie sprzątasz swojego pokoju…

−	 ponieważ:
…martwię się o ciebie…,/  … umawialiśmy się, że będziesz sprzątał codziennie pokój…

−	 oczekiwania i potrzeby:
Oczekuję, że będziesz przychodzić punktualnie. / Chcę, abyś wywiązywał się z obietnic. 

     
Ćwiczenie

 
Ustosunkuj się do opisanych sytuacji, użyj komunikatów JA

Sytuacja Jestem…
Czuję się … Kiedy ty… Ponieważ … Oczekuję …

Twoje dziecko kłóci 
się z młodszym 
rodzeństwem. 

Twój syn podnosi 
głos podczas 
rozmowy.

Twoja córka zarzuca 
Ci, że nic nie robisz 
w domu.

 Syn otrzymał ocenę 
niedostateczną, 
ponieważ nie 
przeczytał lektury. 
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SYTUACJE  TRUDNE  W  RELACJI   
Z  NASTOLATKAMI  I  ICH  PRZYCZYNY

Zachowania trudne wychowawczo:
−	 opór, negacja, bunt,
−	 atak, zarzuty, krytyka, niekończące się dyskusje,
−	 izolacja, zamknięcie się w sobie,
−	 łamanie zasad, eksperymentowanie, podejmowanie ryzykownych działań.

Nastolatek się buntuje, ponieważ:
−	 jest to zjawisko rozwojowe,
−	 jest to sposób na poznawanie siebie, poszukiwanie własnej tożsamości,
−	 sprawdza granice (jak daleko może się posunąć),
−	 chce poczuć się kimś ważnym i docenionym,
−	 chce zwrócić uwagę (rodziców, nauczycieli, rówieśników),
−	 nie potrafi inaczej zamanifestować swoich racji.

Nastolatek najczęściej buntuje się, gdy: 
−	 doświadcza frustracji (gdy traci nad czymś kontrolę);
−	 upada jego wiara w siebie (coś mu się nie udaje);
−	 nie czuje się kochany i akceptowany;
−	 nie czuje się bezpiecznie (np. rodzina się rozpada);
−	 jest zmęczony, znudzony, głodny, źle się czuje;
−	 nie ma informacji o wyznaczonych granicach, zasadach (za takie same za-

chowania czasem jest karany, czasem nie);
−	 nie potrafi poradzić sobie z wyrażeniem emocji;
−	 nie ma zaspokojonej potrzeby bycia ważnym lub najważniejszym (pojawia 

się w jego życiu rodzeństwo lub nowy partner rodzica);
−	 dostaje od rodziców sprzeczne komunikaty (chaos powoduje uczucie nie-

pokoju).

Bunt młodzieńczy to komunikat – Jestem tu! Wyrosłem między wami, ale 
jestem odrębną, samodzielnie myślącą jednostką. Nie mówcie mi wciąż, co 
mam robić, nie mówcie mi, co jest dla mnie lepsze. Pozwólcie mi uczyć się na 
moich błędach9.

9  W. Szmyd, M. Gałowicz, Czego boi się…, op.cit.
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Pamiętaj, że młody człowiek powraca najczęściej do wartości, którymi przesiąk-
nął w domu rodzinnym, bez względu na to, jak mocno manifestował swoją nieza-
leżność w okresie dojrzewania.

ROZMOWY  Z  NASTOLATKIEM  O  TRUDNYCH SPRAWACH
Nie bój się rozmawiać z dzieckiem na trudne tematy: uzależnień, zachowań ry-
zykownych, dojrzewania (antykoncepcji, seksu). Wiedza na ten temat pomoże Ci 
przełamać opory przed rozmową z dzieckiem na trudny temat. Im więcej wiesz, 
tym łatwiej przekonasz dziecko o szkodliwości zachowań ryzykownych i skutecznie 
postawisz granice. 

Pamiętaj!
Używaj rzeczowych argumentów, odwołuj się do swoich uczuć: 
niepokoju, troski oraz stanowczo odwołuj się do ustalonych 
w domu zasad. 

  
Dobra rada 

Negocjuj w sprawach codziennych z nastolatkiem, aby miał poczucie 
wpływu, uwzględniaj jego zdanie i potrzeby, ale stanowczo i konse-
kwentnie stój na straży zasad i ważnych wartości – one nie podlegają 
negocjacji. 

Co warto wiedzieć i robić, aby chronić dziecko przed zachowaniami ryzykownymi?
−	 znaj prawa rządzące rozwojem dziecka,
−	 wiedz, jak budować dobry kontakt z dzieckiem,
−	 poznaj powody, dla których młodzi ludzie sięgają po narkotyki, alkohol, podej-

mują zachowania ryzykowne,
−	 bądź konsekwentny w przestrzeganiu zasad,
−	 miej rzetelną wiedzę na temat zagrożeń.

Dziecko potrzebuje Twojej dyskretnej obecności, dostępności i gotowości 
do udzielania mu pomocy. Wierzy, że w porę zareagujesz, gdy dzieje się 
coś niedobrego i znajdziesz sposób, aby rozwiązać problem. Chce widzieć 
w Tobie swojego sojusznika, na którego może liczyć w trudnych momentach.
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Czego potrzebuje Twoje dziecko, aby rozmawiać na trudne tematy?
−	 Poczucia więzi i przynależności do rodziny, a więc Twojego szacunku, przyja-

znej atmosfery w domu, poczucia bezpieczeństwa;
−	 Poczucia własnej wartości – chce, aby szanować jego poglądy oraz chce mieć 

pewność, że nie zostanie przez Ciebie skrytykowane i odrzucone, gdy coś po-
wie nie po Twojej myśli;

−	 Wiarygodności – chce mieć pewność, że zachowujesz się tak, jak mówisz, ale 
także, że potrafisz przyznać się do własnych błędów, słabości, niewiedzy;

−	 Poszanowania intymności i dyskrecji – chce mieć pewność, że granice jego pry-
watności są przez Ciebie respektowane;

−	 Stanowczości w ważnych sprawach – potrzebuje jasno określonych reguł 
i konsekwencji w ich przestrzeganiu!

TRUDNE ROZMOWY Z NASTOLATKIEM
Twoje dziecko, broniąc się, formułuje zarzuty, krytykuje często w sposób niespra-
wiedliwy i nieprzemyślany. Jak reagować na stawiane przez dziecko zarzuty?

1 krok: Wysłuchaj!!! 
2 krok: Wykaż zrozumienie (empatyczne zwroty) 
Rozumiem Twoje obawy.
Widzę, że jesteś zmęczony. 
Zdaję sobie sprawę, że to jest dla Ciebie ważne. 
Rozumiem, że nie podoba Ci się …
Wyobrażam sobie, że musi być Ci trudno w sytuacji, gdy…
Przykro mi z tego powodu…

Pamiętaj!
Rozmawiaj na każdy temat, zadbaj o to, aby w waszym domu 
nie było tematów tabu.

    
Dobra rada 

Pamiętaj o ważnych zasadach: bądź przykładem, wymagaj, bądź kon-
sekwentny, poznaj przyjaciół i znajomych dziecka, nie bądź nadmiernie 
opiekuńczy, ale określ jasno zasady, ucz, jak przezwyciężać trudności.
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3 krok: Aktywnie słuchaj – wysonduj, na czym zależy dziecku
4 krok: Udziel informacji, poinformuj o zasadach i swoim stanowisku 

Wykorzystaj: 
Pytania doprecyzowujące 
Jeśli Twoje dziecko formułuje niesprawiedliwe i zgeneralizowane zarzuty, np.: Je-
steś niesprawiedliwa! nie odpowiadaj broniąc się: To nieprawda!!! To ja dla ciebie 
tak się staram!/ Bo ty jesteś nieposłuszny!!!

Metamodel – celne pytania 
Generalizacje

Generalizacje Celne pytania

Ciągle mnie ktoś zawodzi. Kto dokładnie? Kiedy ostatnio cię ktoś zawiódł?

Zawsze się czepiasz. 
Co to znaczy, że się czepiam?
Kiedy ostatnio się czepiałam/czepiałem?
Podaj, proszę, przykład… 

Nikomu nie można ufać. Kogo masz na myśli?
Co to znaczy, że nie można ufać? 

Ludzie są podli. Kto dokładnie? 

Niemoc

Niemoc Celne pytania

Nie jestem w stanie zachowywać 
się inaczej.

Co musiałoby się stać, żebyś był w stanie?
Jakiej pomocy oczekujesz?

Nie mogę tego zrobić?
A w jakich okolicznościach mógłbyś?
Co by się stało, gdybyś mógł?
Co cię powstrzymuje?

    
Dobra rada 

Zamiast bronić się lub atakować – zbierz informacje, poproś o fakty, 
ustosunkuj się dopiero do nich, np.: 
Co to znaczy, że jestem niesprawiedliwa?/ Co masz na myśli?/ Jak to 
rozumiesz? Co to dla Ciebie znaczy?/ Co to znaczy, że czujesz się jak 
w klatce?/ Mam się bardziej starać – to znaczy?



CZęść  134

Czytanie w myślach

Czytanie w myślach Celne pytania
Widzę, że ci się to nie podoba. Skąd wiesz ...? 
Był zły, ale nie chciał tego okazać. Co konkretnie spowodowało, że sądzisz, że był zły?
Ale się zdenerwowałaś. Na jakiej podstawie sądzisz, że jestem zdenerwowana? 

Zrzucanie odpowiedzialności

Brak odpowiedzialności Celne pytania
Ja tego nie zrobię. Nie podoba mi 
się taki pomysł. 

Co zatem proponujesz?
Jakie widzisz rozwiązanie? 

Nie mam książki i nie będę robił 
zadań. 

 Rozumiem, że nie posiadasz książki, jesteś jednak 
zobowiązany do wykonywania zadań, co zatem 
proponujesz? 

Po rozmowie na temat 
niewłaściwego zachowania  

Jakie wnioski możesz wyciągnąć z tej sytuacji?
Czego ta sytuacja Cię nauczyła?
Co zrobisz, aby więcej się to nie powtórzyło?
Jakie pomocy oczekujesz ode mnie? 

JAK STAWIAĆ GRANICE I WYMAGANIA?

Empatyczne rozumienie Wyjaśnienie
Tak, to prawda, to może być bardzo trudne. Zauważ jednak, że… 

Empatyczne rozumienie Zasady 

Jestem świadomy, że ten sposób ci nie 
odpowiada.

Przypominam jednak, że takie są zasady 
naszej pracy i oczekuję, że dostosujesz się 
do ustaleń. 

 Empatyczne rozumienie   Korzyści 

Rozumiem, że doświadczenie podpowiada 
ci ostrożność i jeszcze nie jesteś pewien, jak 
to rozwiązanie się sprawdzi; to zrozumiałe. 

Zapewniam cię jednak, że dzięki temu …. 

 Empatyczne rozumienie   Wymagania 
Widzę, że to zadanie jest trudne dla ciebie. Jednak decyzji nie zmienię, od ciebie 

oczekuję … 

Jak reagować na porównania?
Kaśka może późno wracać ...
Trudno mi się wypowiadać na ten temat. Ja informuję cię, że w naszym domu obo-
wiązują zasady … 
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JAK  ZACHĘCAĆ  NASTOLATKA  DO  WSPÓŁPRACY?
1. Opisz, co widzisz
 Nie wskazuj winnego! Forma „TY” wywołuje poczucie winy i zachęca do bro-

nienia się, np.:
 Na moim łóżku leży mokry ręcznik zamiast: Rzucasz swój ręcznik gdzie popad-

nie. 
 lub przedstaw problem: 
 Nie mogę przygotować obiadu, kiedy zlew jest pełny brudnych naczyń zamiast: 

Znów nie pozmywałeś naczyń.
2. Udziel informacji – jak najkrócej 
 Kanapa nie jest do skakania – możesz to robić na podłodze zamiast: Natych-

miast przestań skakać po kanapie. 
3. Wyraź to jednym słowem lub gestem 
 Reakcja na jedno słowo jest inna, niż na długi monolog, np.: Światło zamiast: 

Ciekawe, kto zapłaci rachunek za światło – jak zwykle zostawiłeś zapalone 
światło w łazience. Ile razy można Ci o tym przypominać? 

4. Opisz, co czujesz 
 Nie wypowiadaj się na temat charakteru dziecka! 
 Nie lubię, gdy odzywasz się niegrzecznie do siostry zamiast: Przestań tak mó-

wić, jesteś ordynarny.

A może napisz liścik? 
Słowo pisane nie podnosi głosu. Im bardziej humorystyczne, tym lepiej, można na-
pisać „w imieniu” rzeczy. Zawsze możesz też napisać coś miłego, np. Kocham Ciebie. 
Uwaga! Liścik nie spełni swojego zadania, gdy będzie jedynie zbiorem poleceń. 
Proszę odwieś mnie na miejsce, abym mógł wyschnąć. Dziękuję! Twój ręcznik. 
Usycham za dotykiem Twoich dłoni – Twoje mydło.  

JAK RADZIĆ SOBIE Z PRESJĄ I NACISKIEM?
STAWIANIE GRANIC – odmowa z wyrażeniem stanowczej prośby o nienaleganie: 
Nie mogę tego zrobić, proszę, żebyś nie nalegał. 

NIEODWOŁALNOŚĆ – odmowa podkreślająca ostateczność i nieodwołalność pod-
jętych decyzji: To ostateczna decyzja, nic się nie zmieni w tej sprawie. Moja decyzja 
jest nieodwołalna. 

UCZUCIA – odwołanie się do własnych emocji, uczuć: Kiedy nalegasz, czuję się nie-
zręcznie i jestem zakłopotana. 

SZACUNEK – odwołanie się do własnych praw do szacunku: Proszę uszanuj to, co 
powiedziałam. 
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W  JAKI  SPOSÓB  REAGOWAĆ  NA  NIEWŁAŚCIWE 
ZACHOWANIA  DZIECKA?

Jeśli traktujesz ludzi tak, jak na to zasługują, zostaną tymi, jakimi są. 
Lecz jeśli traktujesz ich jako takich, jakimi być powinni,

staną się wspanialszymi i lepszymi osobami. 
J. W. Goethe

Odwołanie do pozytywnych zasobów 
Warto odwoływać się do pozytywnych zasobów dziecka, nawet w sytuacji, kiedy 
zachowanie pożądane nie wystąpiło. W oparciu o swoje doświadczenie, znajomość 
dziecka, można określić jego zalety lub powołać się na sytuację, która miała miejsce 
w przeszłości.
Przykład: Syn spóźnił się.
Nie podoba mi się, że spóźniasz się, tym bardziej że wiem, że jesteś punktualny/że 
wczoraj do domu przyszedłeś punktualnie. 

     
Ćwiczenie

 
Odwołując się do opisanych sytuacji, zmotywuj dziecko do zmiany zachowania, wy-
korzystując jego pozytywne zasoby. 

Sytuacja Motywacja z wykorzystaniem pozytywnych 
zasobów

Słyszysz kłótnię pomiędzy dziećmi, 
które krzyczą do siebie i używają 
wulgaryzmów.

Tłumaczysz synowi, jak ma 
wykonać zadanie, on w tym czasie 
rozmawia przez telefon z kolegą. 

Córka po raz kolejny zapomniała 
potrzebnych materiałów na lekcję. 

Poprosiłaś dziecko o posprzątanie 
pokoju – ono odmawia. 
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WARUNKI  KONSTRUKTYWNEJ  KRYTYKI
	dotyczy konkretnych zachowań, a nie osoby,
	 jest przekazywana osobiście,
	 jest przekazywana bezpośrednio po zaistnieniu sytuacji,
	dotyczy tych właściwości/zachowań dziecka, które mogą być przez niego 

zmienione,
	dotyczy konkretów, a nie uogólnień,
	 jest osobistą opinią wyrażoną przy użyciu słów: moim zdaniem, według 

mnie, uważam,
	zawiera informacje o oczekiwaniach wobec zachowania osoby krytykowa-

nej,
	może zawierać informacje o uczuciach krytykującego,
	uwzględnia negatywne i pozytywne aspekty zachowania.

KRYTYKA W KANAPCE
Konstruktywna pochwała Powiedz dziecku, co robi dobrze – bądź konkretny/a 

i unikaj ogólników typu „jesteś miłym chłopcem”, „je-
stem z ciebie zadowolony”. 

Konstruktywna krytyka Powiedz, co dziecko zrobiło źle – bądź konkretny/a i wy-
mień zachowania, które powinno naprawić/zmienić. 

Ogólna pochwała Podkreśl, że pozostałe zachowania nie budzą w Tobie 
zastrzeżeń, zapewnij, że masz o nim dobre zdanie. 
Zastosuj etykietę, zakończ pozytywnym stwierdzeniem. 

     
Ćwiczenie

 
Napisz przykład krytyki w kanapce.
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JAK  BYĆ  KONSEKWENTNYM  W  RELACJI  
Z  DZIECKIEM?

Model FUO

FAKT
Opisz zachowanie dziecka, podaj fakty.
Byłam/byłem dziś na wywiadówce, twoje oceny pogorszyły się 
(podaj przykład), zmieniłeś też swoje zachowanie w stosunku 
do kolegów z klasy (podaj przykład).

USTOSUNKOWANIE SIĘ
Wyraź swoją opinię o tym fakcie. Odwołaj się do uczuć.
Bardzo mi się to nie podoba. Jestem zawiedziona/y takim 
zachowaniem i ocenami.
Możesz zadać pytania:
Co się stało? Co proponujesz? Co zrobisz, aby to zmienić? 

OCZEKIWANIE ZMIANY
Powiedz, jakiego zachowania/postawy oczekujesz w przyszłości.
Oczekuję, że poprawisz swoje oceny i zmienisz zachowanie 
(powiedz konkretnie, jakiego zachowania oczekujesz i czego nie 
będziesz tolerować).

TWÓRCZE  WYKORZYSTYWANIE  BŁĘDÓW
–	 Co się właściwie stało? Jak doszło do tego, że popełniłeś błąd? – zbieranie 

informacji, nie atak.
–	 Pytania otwarte, aktywne słuchanie:

Jak, według ciebie, można było tego uniknąć? – pomaga dojść do wniosku, 
jak w przyszłości uniknąć tego samego błędu.

–	 Czy ten błąd nauczył cię czegoś? Co zrobisz, aby zabezpieczyć się w przy-
szłości przed popełnieniem tego samego błędu? – pomaga z błędu wydobyć 
zasoby.

–	 Dodanie otuchy – Ufam, że w przyszłości takie zachowanie się nie powtórzy.
–	 Oczekiwania względem rodzica: W jaki sposób mógłbym ci pomóc, abyś 

ustrzegł się przed popełnianiem tego typu błędów?

ZAPLECZE 
Jeśli dziecko nie spełni Twojej prośby, zapowiedz konsekwencje, które zastosujesz 
w takim przypadku, np.: Jeśli jeszcze raz zdarzy się taka sytuacja, to …np.:

−	 Nie otrzymasz kieszonkowego
−	 Nie pójdziemy w piątek do kina
−	 Przez dwa dni nie będziesz korzystać z komputera itp.
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Ćwiczenie

 

Twój przykład 

FAKTY

USTOSUNKOWANIE SIĘ

OCZEKIWANIE

ZAPLECZE
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WPŁYW  GRUPY  RÓWIEŚNICZEJ  
NA  TWOJE  DZIECKO

W relacji ze swoim dzieckiem możesz odnieść wrażenie, że rówieśnicy są dla nie-
go ważniejsi od rodziny, a ich opinie znacznie bardziej godne zaufania niż Twoje.  
Dzieje się tak, ponieważ dla nastolatka najważniejszym zwierciadłem staje się gru-
pa rówieśnicza i o jej akceptację walczy. Nastolatek jest całkowicie zaangażowany 
w budowanie swojej pozycji w grupie, czasami kosztem wypełniania obowiązków 
domowych czy nauki. 

Warto pamiętać, że wpływ otoczenia może być zarówno dobry, jak i zły. 

POZNAĆ, ALE JAK?
Po pierwsze – zaprzyjaźnij się z własnym dzieckiem
Najważniejsza jest rozmowa i dobry kontakt z dzieckiem, tylko wtedy poznasz jego 
przyjaciół. Nie przepytuj jednak natarczywie – możesz nie usłyszeć odpowiedzi. Py-
taj dyskretnie, czasem opowiadaj historie ze swojej młodości, zakończone zwykle 
jakąś puentą, morałem, nauką. Tylko wtedy, gdy dziecko będzie miało do Ciebie 
zaufanie, może Ci się zwierzyć lub opowiedzieć, z kim się spotyka, jak spędza czas 
poza domem, co jest dla niego ważne, co mu się podoba, a co nie. A Ty w czasie 
rozmowy możesz przekazać mu ważne wskazówki. 

Po drugie – pomóż dziecku mieć własne zdanie
Wyjaśniaj dziecku, że to jego zdanie jest najważniejsze, a nie opinia rówieśników. 
Tobie ma to odpowiadać, sprawiać przyjemność, korzyść, a nie kolegom – możesz 
pokazywać możliwości wyboru i jego konsekwencje, podkreślaj pozytywne cechy 
dziecka: Jesteś niezależny, Potrafisz mieć swoje zdanie. 

Po trzecie – zaproś przyjaciół Twojego dziecka do domu
Jeśli chcesz lepiej poznać przyjaciół swego nastolatka, zaproponuj, by zaprosił ich 
do domu. Może to być zwykły dzień, porozmawiaj ze znajomymi dziecka. 

    
Dobra rada 

Poznaj przyjaciół swego dziecka.
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Po czwarte – nie krytykuj
Złota zasada brzmi: chcesz skomentować kolegów swojego dziecka – ułóż takie zda-
nie, które nie obraziłoby Twojej własnej koleżanki/Twojego kolegi. A jeśli nie dasz 
rady przeformułować opinii, to być może należałoby zachować ją dla siebie. 

JAK  ROZWIĄZYWAĆ  KONFLIKTY  W  RODZINIE?

„Wojna domowa – wojna pokoleń dwóch”

Konflikty powstające między rodzicami a dziećmi w wieku dojrzewania są z pewno-
ścią nieuchronne, ale sposób ich rozwiązywania ma istotne znaczenie dla atmosfe-
ry rodzinnej i rozwoju dziecka. Istotą konfliktów występujących w relacji rodzice– 
–dzieci jest zderzenie ich potrzeb: dziecko pragnąc zaspokoić swoje potrzeby zacho-
wuje się w sposób sprzeczny z potrzebami/oczekiwaniami rodzica.

W rodzinie zdarzają się konflikty jawne, których przebieg jest możliwy do zaobser-
wowania, towarzyszy im często kłótnia i silne emocje oraz konflikty ukryte, które 
są z jakichś powodów zatajane przed otoczeniem, spór toczy się nie wprost, a np. 
w formie drobnych złośliwości, „cichych dni”.

Pamiętaj!
Im bardziej krytykujesz rówieśników swojego dziecka, tym 
mniej będziesz o nich wiedzieć.
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To, czy konflikt będzie konstruktywny (poprowadzi ku lepszym stosunkom z dziec-
kiem, wzmocni więzi) czy też destruktywny (wprowadzi wrogość, nienawiść, po-
gorszy stosunki w rodzinie) zależy od tego, w jaki sposób zostanie rozwiązany.

Niewłaściwe postawy wychowawcze rodziców nasilające konflikty: 
–	 zbyt surowe (rygorystyczne) traktowanie dzieci;
–	 nadmiernie pobłażliwe (liberalne) postępowanie z dziećmi;
–	 niekonsekwencja w wychowawczych poczynaniach rodziców.

Charakterystycznym typem konfliktów w stosunku rodzice–dziecko jest konflikt po-
koleń. U jego podstaw leży silna potrzeba niezależności u młodzieży oraz nieakcep-
towanie jej przez dorosłych. 

Jak rozwiązywać konstruktywnie konflikt w rodzinie? 
Przede wszystkim poprzez otwarte, szczere wyrażanie własnych uczuć i emocji, 
omawianie problemów. Otwartość, szczerość, poszanowanie odmiennego zdania 
każdego członka rodziny, szacunek dla jego odmienności psychicznej oraz stała 
komunikacja całej rodziny przeciwdziała konfliktom i służy budowaniu więzi. 

JAK  ROZWIĄZAĆ  PROBLEM  LUB  KONFLIKT?

Metoda bez porażek w 6 krokach10

Warunki wstępne: 
−	 przygotuj siebie – ostudź emocje, zyskaj dystans, przeanalizuj konflikt lub pro-

blem – czego i kogo konkretnie on dotyczy, 
−	 wybierz odpowiednie miejsce i czas! 

10  T. Gordon, Wychowanie bez porażek, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1998. 

    
Dobra rada 

Zasady pomocne przy rozwiązywaniu konfliktu:
–	 Traktuj każdego członka rodziny jako osobę równą sobie.
–	 Komunikuj się z szacunkiem, nie obrażaj innych.
–	 Mów o własnych uczuciach i emocjach wywołanych przez problem.
–	 Wskazuj na konkretne fakty.
–	 Aktywnie poszukuj rozwiązań.
–	 Przebaczaj.
–	 Wypełniaj postanowienia.
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Krok I
Porozmawiaj o dziecięcych odczuciach i potrzebach. 
Staraj się dotrzeć do prawdziwych potrzeb, nie koncentruj się jedynie na tym, czego 
dziecko żąda! 

Krok II
Porozmawiaj o twoich odczuciach i potrzebach. 
Dokładnie, ale krótko powiedz, co czujesz, jakie twoje potrzeby zostały naruszo-
ne lub niezaspokojone. Używaj komunikatów typu JA (jestem zdenerwowana tym, 
że…). Unikaj zdań, które upokarzają lub obwiniają dziecko – unikaj komunikatów 
typu TY (znowu się spóźniłeś…, ty nigdy nie pamiętasz…). 

Krok III
Zaproponuj dziecku wspólne znalezienie obopólnie korzystnego rozwiązania. 

Krok IV
Wypisz wszystkie pomysły bez oceniania ich. 
Spróbuj najpierw wydobyć różne rozwiązania od dzieci – swoje propozycje możesz 
dać potem. Bardzo ważne – nie oceniać, nie krytykować, nie wyrażać lekceważenia, 
nie wyrokować! 

Krok V 
Krytyczna ocena propozycji rozwiązań. 
Dopiero na tym etapie możliwa jest krytyczna ocena zgłoszonych propozycji. Roz-
wiązania, które przez rodzica albo dziecko zostaną ocenione jako nie do przyjęcia, 
należy skreślić, podając powody, dla których zostały odrzucone. 

Krok VI
Decyzja, jakie jest najlepsze rozwiązanie. 
Ważne na tym etapie jest odnoszenie się do uczuć dziecka. 

I pozostaje wykonanie podjętej decyzji!!! 

JAK  POROZUMIEĆ  SIĘ  Z  DZIECKIEM  W  SYTUACJI  KONFLIKTOWEJ?
List od Twojego dziecka 
Mamo/Tato! 

•	 Wysłuchaj mnie do końca! Nie dopowiadaj za mnie swoich myśli, bo inaczej 
nigdy nie dowiesz się, co chciałem Ci naprawdę powiedzieć. 

•	 Spróbuj mnie spokojnie słuchać bez zadawania pytań i rad. Może, gdy się 
wygadam, sam sobie poradzę ze swoim problemem. 

•	 Mów do mnie nie tylko wtedy, gdy czegoś potrzebujesz, gdy chcesz wydać 
mi kolejne polecenie czy zakaz. 

•	 Nie porównuj mnie z nikim, kto mnie denerwuje, obraża moją godność i do 
niczego nie mobilizuje. Czuję się wówczas poniżany. 

•	 Jeśli chcę się poradzić, znajdź dla mnie chwilę albo zaproponuj, kiedy mogę 
przyjść. 
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•	 Nie dziw się, że czegoś nie wiem, lepiej przypomnij mi sytuację, gdy już mi 
to tłumaczyłeś. Nie śmiej się ze mnie, nie kpij! 

•	 Jeżeli zrobię coś źle, powiedz mi o tym spokojnie, a nie nazywaj mnie bała-
ganiarzem i flejtuchem. 

•	 Nie używaj w rozmowie ze mną słów „Ty nigdy” (np. tego nie robisz). „Ty 
zawsze”(np. zapominasz po sobie posprzątać). 

•	 Jeśli często zapominam o czymś, na czym Ci zależy nie gderaj, nie narzekaj. 
Wyłączam się wtedy, przestaję Cię słuchać! 

•	 Nie rozkazuj mi – od razu mam ochotę Ci odmówić. Lepiej zaproponuj dwa, 
trzy rozwiązania, pozwól mi wybrać samodzielnie. 

•	 Doceń mój wysiłek. Nawet wtedy, gdy nie zrobiłem dokładnie wszystkiego 
tak, jak chciałeś. 

•	 Nie odbieraj mi nadziei, gdy mam jakieś plany, a Ty boisz się, że nie dam 
rady. Brak wiary we mnie spowoduje, że nie będę robił nic. 

•	 Ostrzeż mnie, czego nie będzie mi wolno, gdy znowu zrobię coś nie tak, jak 
chciałeś. Jeżeli nagle mi czegoś zabraniasz, jestem na Ciebie wściekły, mam 
ochotę być jeszcze gorszy! 

•	 Ustąp mi czasami – mnie też może na czymś bardzo zależeć, zrozum to. 
•	 Przeproś mnie, gdy wiesz, że nie miałeś racji. Przepraszanie to nie tylko 

moja rola. 
•	 Nie złość się na mnie, że czegoś nie wykonuję, jeśli sam tego nie przestrze-

gasz. 
•	 Pamiętaj, że mnie może zależeć na czymś innym niż Tobie, że mi może podo-

bać się coś innego niż Tobie. Jestem innym człowiekiem niż Ty, wiesz o tym? 
Twoje dziecko

W mojej komunikacji z dzieckiem chciałbym/chciałabym zmienić:
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ROZMOWA  NA  TRUDNE  TEMATY  –  PODSTAWOWE  ZASADY

1.  Nie odkładaj rozmowy na trudny temat na „później”. Jeśli czujesz, że dzieje się 
coś ważnego między Tobą i Twoim dzieckiem, to nie odwlekaj tego i nie omijaj 
tematu. 

2.  Podejmij decyzję o rozmowie. Wybierz taki czas i miejsce żebyście mieli moż-
liwość swobodnego porozmawiania bez presji czasu i przeszkadzania przez in-
nych domowników. 

3.  Opowiedz o faktach, które zauważasz i o uczuciach, jakie się w Tobie pojawiają 
w związku z obserwowaniem tych faktów. 

4.  Nie zamieniaj rozmowy w Twój monolog. Zapytaj dziecko, jak ono się czuje po 
tym, co powiedziałaś, powiedziałeś. Zapytaj o to, co myśli na ten temat. 

5.  Nie zamieniaj rozmowy w walkę i przekonywanie siebie nawzajem. Wtedy 
trudno będzie Wam osiągnąć porozumienie, a Twoje dziecko poczuje się ata-
kowane i najprawdopodobniej nie zachce mówić o ważnych kwestiach. 

6.  Powstrzymaj się od gwałtownych reakcji i decyzji. Porozmawiaj z dzieckiem 
o możliwych sposobach reakcji w danej sytuacji. Twoja bardzo pochopna reak-
cja może przestraszyć dziecko i spowodować barierę przed kolejną rozmową. 

7.  Dostosowuj poziom szczegółowości Twoich wypowiedzi do wieku i poziomu 
rozwoju dziecka. 

8.  Jeżeli dziecko zadaje pytanie, odpowiedz mu lub, jeśli nie znasz odpowiedzi, 
wspólnie postarajcie się znaleźć rzetelne źródło informacji.

9.  Jeżeli dziecko nie chce rozmawiać, nie możesz go zmusić, ale możesz poka-
zywać swoje zainteresowanie, troskę, obawy. Zapewnij, że jesteś gotowy na 
rozmowę i że czekasz na nią. 

10. Jeśli dziecko przeżywa trudną sytuację, to najbardziej potrzebuje Twojego 
wsparcia i wysłuchania. Jeśli dziecko wchodzi w kolejny etap dojrzewania, to 
potrzebuje konkretnych informacji i pomocy w odnalezieniu się w nowej sytu-
acji życiowej. 

11.  Twoje dziecko potrzebuje od dorosłego bezpieczeństwa oraz jasnych granic! 

SYGNAŁY,  KTÓRE  POWINNY  CIĘ  ZANIEPOKOIĆ11

Twoje dziecko w okresie dorastania wchodzi w nowy okres życia, naśladuje star-
szych, chce upodobnić się do kolegów. Te zachowania są naturalnym elementem 
rozwoju, chociaż mogą Ci się nie podobać. Nie reaguj paniką na każdą zmianę w za-
chowaniu swojego dziecka. 

Są jednak sytuacje, których nie wolno bagatelizować. 

11  Na podstawie http://www.narkomania.org.pl/czytelnia/nasze-dzieci-narkotyki 
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Masz prawo sądzić, że z dzieckiem dzieje się coś niedobrego, gdy zauważysz kilka 
z wymienionych niżej objawów równocześnie:

–	 dziecko oddala się od Ciebie, staje się obce, mimo że wcześniej byliście blisko;
–	 wyraża niechęć do rozmów, unika kontaktu, często kłamie;
–	 ma kłopoty z nauką, choć wcześniej dobrze sobie radziło, wagaruje;
–	 jest niecierpliwe, rozdrażnione;
–	 jest na zmianę pobudzone lub ospałe, sypia o dziwnych porach;
–	 znika często z domu w ciągu dnia pod dowolnym pretekstem i stara się uni-

kać kontaktu po powrocie;
–	 wraca bardzo późno lub bez uzgodnienia nocuje poza domem;
–	 ma nowych znajomych, których nie chce zapraszać do domu;
–	 kwestionuje szkodliwość narkotyków, uważa, że powinny być zalegalizowane;
–	 ma nadmierny apetyt lub nie ma apetytu;
–	 ma przekrwione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice, przewlekły katar;
–	 w jego pokoju dziwnie pachnie, miewa fifki i fajki różnych kształtów, bibułki 

do skrętów, biały proszek, pastylki nieznanego pochodzenia, opalone folie 
aluminiowe, leki bez recept, nieznane chemikalia;

–	 z domu znikają pieniądze i wartościowe przedmioty.

Co robić, gdy okaże się, że chodzi o narkotyki?
Gdy masz pewność, że chodzi o narkotyki – zacznij działać, bo problem sam się nie 
rozwiąże. Nie działaj jednak pod wpływem emocji, nie rozpoczynaj rozmowy, gdy 
dziecko jest odurzone. 

Przygotuj się do rozmowy, zadbaj o to, by każde z was miało czas na tę rozmowę.
–	 Wysłuchaj, co ma do powiedzenia na swoją obronę, ale nie daj się zwieść 

łatwym tłumaczeniom.
–	 Nie ufaj zapewnieniom, że znaleziony w jego pokoju narkotyk należy do ko-

legi.
–	 Nie daj się przekonać, że teraz taka moda i wszyscy biorą narkotyki.
–	 Nie uważaj za mniejsze zło, jeśli mówi, że to tylko marihuana.
–	 Nie obwiniaj się, kiedy mówi, że bierze narkotyki z powodu kłopotów rodzin-

nych.

Jeśli stwierdzisz, że był to incydent:
Daj mu szansę, porozmawiaj o konsekwencjach i zagrożeniach, a także na temat 
presji i manipulacji ze strony grupy biorącej narkotyki. Powiedz, że złamało zasady, 
zawiodło twoje zaufanie i jak źle się z tym czujesz. Ustalcie nowe reguły i zastosuj 
zasadę „ograniczonego zaufania”, dopóki nie upewnisz się, że wszystko jest w po-
rządku.
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Jeśli stwierdzisz, że nie był to incydent:
Skorzystaj z pomocy specjalistów w zakresie uzależnień. Nie chroń dziecka przed 
konsekwencjami jego zachowań. To konieczny element dochodzenia do zdrowia. 
Nie usprawiedliwiaj nieobecności, nie tłumacz dziecka przed nauczycielami, znajo-
mymi i rodziną. Nie wstydź się i nie ukrywaj za wszelką cenę tego problemu.

BLIŻEJ  SIEBIE  –  DALEJ  OD  NARKOTYKÓW
BĄDŹ  PRZYJACIELEM  SWOJEGO  DZIECKA

STARAJ  SIĘ  JE  ZROZUMIEĆ  I  POMAGAJ  MU  BEZPIECZNIE  DORASTAĆ

   
Co warto przeczytać?

Faber A., Mazlish E., Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do 
nas mówiły, Media Rodzina , Poznań, 1993.

Gordon. T., Wychowanie bez porażek, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1995. 
Gordon. T., Wychowanie bez porażek w praktyce, Instytut Wydawniczy PAX, War-

szawa 1998. 
Jasińska J., Eichelberger W., Samson A., Dobre rozmowy, które powinny odbyć się 

w każdym domu, Dom Wydawniczy EGO, Warszawa 2003.
Sakowska J., Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Centrum Metodyczne Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa 1999.
Pasek M., Narkotyki? Na pewno nie moje dziecko!  Toret, Warszawa 1997. 
Wanat W., Odlot donikąd, Iskry, Warszawa 2004. 
Dimoff T., Carper S., Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki, Elma Books, Ma-

teriały Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 1993. 
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WPROWADZENIE  DO  ZAGADNIENIA   
KOMUNIKACJI  INTERPERSONALNEJ

   
Co to jest komunikacja?

Komunikacja (z łac. communicatio – wymiana, łączność, rozmowa) w odnie-
sieniu do ludzi oznacza porozumiewanie się. 

     
Hej! To ja:

IDENTYFIKATOR
Moje imię…
Mój znak zodiaku…
Inni cenią we mnie …
Interesuję się …

Aby zaistniał proces komunikowania się, muszą być spełnione następujące warun-
ki: istnieje NADAWCA, ODBIORCA, wspólny dla nadawcy i odbiorcy KOD (język), 
KANAŁ (środek) komunikacji i oczywiście sam KOMUNIKAT. Brak jednego z tych ele-
mentów może spowodować zakłócenia w komunikacji językowej.

Dzięki komunikacji możemy:
	wyrazić swoje myśli, przekonania, uczucia;
	podzielić się z innymi własnym doświadczeniem;
	wymienić z innymi posiadane informacje, uzgodnić poglądy;
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	dokonać zmian w zachowaniu innych ludzi, wydać polecenia, wykonać 
wspólne zadania;

	wyrazić nasz stosunek do partnera i określić własną pozycję w związku;
	nawiązać więzi społeczne pomiędzy ludźmi i zaspokoić ich potrzeby;
	kształtować swój własny wizerunek.

Komunikacja interpersonalna jest sposobem wymiany informacji pomiędzy ludź-
mi. Komunikując się, ludzie mogą okazywać sobie różne emocje, uczucia, akcep-
tację i zrozumienie. Nie muszą być to wyłącznie słowa – komunikatem są również 
gesty, noszą one nazwę komunikacji niewerbalnej. 

Mimo naszych dobrych chęci, często dzieje się tak, że komunikacja jest nieefektyw-
na:
	 Gdy jesteś bardzo przejęty tym, co chcesz powiedzieć i nie zwracasz uwagi 

na to, co mówią inni;
	 Gdy czekasz tylko na to, by wejść w słowo mówiącemu i przedstawić swój 

punkt widzenia;
	 Gdy słuchasz wybiórczo – słyszysz tylko to, co chcesz usłyszeć;
	 Gdy przerywasz mówiącemu i kończysz za niego wypowiedź. Zniekształcając 

ją dla własnych celów.

Podczas kontaktu z innymi ważne jest aktywne słuchanie. Dobrzy słuchacze posia-
dają rozmaite umiejętności. Oto niektóre z nich:
	 Okazują zainteresowanie.
	 Okazują zrozumienie.
	 Podążają za rozmówcą.
	 Są skupieni.
	 Parafrazują.
	 Odzwierciedlają uczucia.
	 Utrzymują kontakt wzrokowy.
	 Swoją postawą zachęcają do dalszej wypowiedzi.
	 Okazują cierpliwość.

    
Dobra rada 

Jako odbiorca dbaj o sprzężenie zwrotne – upewnij się, czy właściwe 
zrozumiałeś wypowiedź drugiej osoby, zapytaj: Czy dobrze zrozumia-
łem, że …?
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Rodzaje komunikacji:

Jednym z najlepszych sposobów, w jaki nadawca może zapewnić sobie do-
kładne zrozumienie swojego komunikatu, jest uzyskanie informacji zwrotnej 
o tym, jaki efekt wywołuje informacja u odbiorcy.

Otwarte dwustronne komunikowanie zwiększa dokładność wzajemnego 
zrozumienia, polega na dopytywaniu, czy dobrze zrozumieliśmy nadawcę. 

Jednostronna komunikacja ma miejsce wtedy, kiedy nadawca mówi, a od-
biorca biernie słucha i nie ma możliwości sprawdzenia stopnia zrozumienia 
wypowiedzi. 

MECHANIZM  PLOTKI

Gdzie diabeł dobranoc mówi do ciotki,
gdzie w cichej niezgodzie przyszło nam żyć,

na piecu gdzieś mieszkają plotki,
wychodzą na świat, gdy chce im się pić.

Niewiele im trzeba, żywią się nami,
szczęśliwą miłością, płaczem i snem,

zwyczajnie, ot, przychodzą drzwiami,
odchodzą, gdy ktoś postraszy je psem.

„Ludzkie gadanie”

Agnieszka Osiecka

PLOTKA – kontrolowany przepływ informacji, zwykle krótkich wiadomości o cha-
rakterze szkalującym bądź prowokacyjnym. Niesprawdzona lub kłamliwa pogłoska, 
powtarzana z ust do ust, najczęściej szkodząca czyjejś opinii.

Istotą plotki jest fakt, że przekazuje ona niesprawdzoną wiadomość na niekorzyść 
osoby trzeciej. Z natury swojej zamyka ona usta tym, których krzywdzi. Ta cecha 
plotki utwierdza jej autorów w bezkarności i każe im lekceważyć prawdę. Stają się 
też oni obojętni wobec osoby pokrzywdzonej. 
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KOMUNIKACJA  NIEWERBALNA

Komunikacji werbalnej towarzyszy forma niewerbalna obejmująca:
	 mimikę twarzy,
	 mowę ciała,
	 przestrzeń,
	 niewerbalne dźwięki.

     
Ćwiczenie

 

Dopasuj wymienione rodzaje zachowań niewerbalnych do charakterystyki zachowań po-
danych w tabeli. 

1. zaprzeczające ruchy głowy
2. wydymanie warg, dłubanie w zębach
3. zadowolenie, spokój mimiczny
4. szeroki, otwarty uśmiech
5. zaciśnięte wargi
6. otwarta pozycja ciała
7. żywa gestykulacja
8. zamknięta, blokowana pozycja ciała
9. otwarte spoglądanie w oczy
10. dotykanie rąk rozmówcy
11. rzucanie zimnych spojrzeń
12. unikanie dotyku
13. surowa powaga
14. częste uśmiechy
15. potwierdzające ruchy głowy
16. ręce złożone, nieruchome

Zachowania „ciepłe”, zachęcające  
do kontynuowania rozmowy, 
podtrzymujące komunikację

Zachowania „zimne”, zniechęcające  
do kontynuowania rozmowy, kończące 
komunikację

Nr: Nr:
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KOMUNIKACJA NIEWERBALNA

SYGNAŁY 
WZROKOWE

	 czas spoglądania na innych
	 kierunek spojrzenia
	 zmiany wielkości źrenic
	 wskaźnik mrugania
	 otwarcie oczu (szeroko otwarte/przymknięte)

PODCZAS  ROZMOWY  LUDZIE  SPOGLąDAJą  NA  SIEBIE 
OD  30  DO  60%  CZASU  JEJ  TRWANIA: 
	 MNIEJ  NIż  30%  CZASU  ROZMOWY  –  ROZMÓWCY  NIE  Są 

WOBEC  SIEBIE  UCZCIWI, NIE  LUBIą  SIę;
	 PONAD  60%  –  Są  ZAINTERESOWANI  SOBą  OSOBIśCIE.

KOMUNIKATY WZROKOWE:
	 unikanie i odwracanie wzroku = blokada komunikacyjna + uczucie 

braku życzliwości, antypatii i obojętności;
	 częste spoglądanie, kontakt wzrokowy = otwarcie i sympatia;
	 duże źrenice = pozytywne odczucia;
	 zmniejszanie źrenic = niezadowolenie, niechęć, kłamstwo;
	 nasilone mruganie = zakłopotanie;
	 oczy przymrużone, zasłonięte powiekami = utrata zainteresowania.

OTWARTOŚĆ

Postawa otwarta i zamknięta
otwartość – swobodna, wyprostowana pozycja ciała; ręce luźno wzdłuż 
tułowia, lekka gestykulacja; przodem do rozmówcy, kontakt wzrokowy; 
pochylanie się w stronę rozmówcy;
postawa zamknięta – skulona pozycja; nogi skrzyżowane, splecione ręce; 
głowa wciśnięta w ramiona; siedzenie bokiem do rozmówcy; unikanie 
wzrokowego kontaktu; odchylanie się od rozmówcy.

GESTY

zaciskanie pięści – złość, agresja;
składanie palców w wieżyczkę/ręce splecione z tyłu głowy/trzymanie się 
za poły marynarki z kciukiem wzniesionym w górę/ręce z tyłu – pewność 
siebie;
zakrywanie ust przez mówiącego – nie ma ochoty mówić;
zakrywanie ust przez słuchającego – nie podoba mu się to, co mówisz/
sam chce zabrać głos;
pocieranie podbródka/czyszczenie okularów – ocenianie;
oblizywanie ust – niepewność;
drapanie się – zawstydzenie, niepokój;
ocieranie czoła – zmęczenie;
wkładanie do ust palca, ołówka, oprawki okularów – zastanawianie się, 
myślenie, niepewność;
chwytanie się za ucho – zakłopotanie, intensywne rozmyślanie;
dotykanie twarzy – lęk;
wzruszanie ramionami – lekceważenie;
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KOMUNIKACJA NIEWERBALNA

GESTY

zdejmowanie nitki, strzepywanie pyłka – nie zgadza się z opinią, ale nie 
chce tego demonstrować, ogłosić;
ręce na biodrach, kciuki za paskiem, ruchy brwiami, wysunięta noga – 
agresja;
gesty gotowości – ręce na biodrach, tułów wychylony do przodu, noga 
wysunięta, ręce na kolanach (w pozycji siedzącej – gotowość do wyjścia); 
bariery rąk i nóg:
	skrzyżowanie lub założenie rąk – zamknięcie się;
	posługiwanie się przedmiotami – tendencja do „zamknięcia się”;
	częściowe skrzyżowanie rąk – nieśmiałość, niepewność;
	zakładanie nóg – zamknięcie się, postawa defensywna, pewność 

siebie, upór;
	skrzyżowane stopy – wstrzymywanie negatywnych postaw, obaw, 

emocji, niepewności, strachu.

WZBUDZANIE 
SYMPATII

uśmiech 
dotyk

PEWNOŚĆ 
SIEBIE wyprostowana sylwetka, podniesiona głowa, odsłonięta szyja

FAŁSZ  
I NIEPRAWDA

Jeden prosty sygnał niewerbalny nie może być podstawą do oceny 
zachowania jako kłamstwa.
Twój rozmówca odbiera jako fałszywe, budzące obawę:
	 odwracanie wzroku;
	 wpatrywanie się w rozmówcę, pauzy, wolne mówienie;
	 błędy językowe (przejęzyczenia);
	 wyższy ton głosu;
	 wzmożone ruchy ciała, osłupienie;
	 asymetryczne ściągnięcie twarzy (fałszywy uśmiech);
	 gesty ręki dotykające twarzy:

−	 zakrywanie ust;
−	 dotykanie nosa;
−	 pocieranie oka;
−	 pociąganie kołnierzyka/pocieranie karku;
−	 zakrywanie uszu, oczu, ust.

TERYTORIUM

Przestrzeń osobista, w której człowiek czuje się bezpiecznie. 
Strefy dystansu: 
	intymna – 15–45 cm (najbliżsi);
	osobista – 46–121 cm (rozmowa z kolegą);
	społeczna – 122–360 cm (nieznajomi);
	publiczna – powyżej 360 cm (wystąpienia przed większą grupą 

ludzi).
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Quiz – czy znasz mowę ciała?

 

1. Oznaką jakich intencji może być upodabnianie swoich gestów do gestów roz-
mówcy? 

 a)  sprawienia przykrości
 b) zainteresowania
 c) szyderstwa
2. Spuszczona głowa w trakcie prawienia komplementu może świadczyć o:
 a) pewności siebie
 b) rozkojarzeniu
 c) nieśmiałości
3. O czym może świadczyć krzyżowanie rąk za szyją? 
 a) zakłopotaniu
 b) agresji, gotowości do ataku
 c) otwartości na dyskusję
4. O czym może świadczyć przenoszenie ciężaru ciała z jednej stopy na drugą? 
 a) znudzeniu
 b) zainteresowaniu
 c)  agresji
5. Głośny i gwałtowny śmiech może świadczyć o:
 a) szczerości
 b) zakłopotaniu
 c) chęci dominacji
6. O czym może świadczyć skrzyżowanie nóg?
 a) o zainteresowaniu rozmówcą
 b) o wewnętrznym spięciu
 c) o chęci zwrócenia na siebie uwagi
7. Jeśli stopy rozmówców skierowane są ku sobie oznacza to:
 a) wzajemną agresję
 b) wzajemną niechęć
 c) wzajemne zainteresowanie
8. Podczas powitania przykrycie dłoni rozmówcy drugą dłonią może świadczyć o:
 a) serdeczności
 b) niechęci
 c) braku zaufania
9. O czym może świadczyć trzymanie rąk na biodrach?
 a) o rozbawieniu
 b) o chęci ucieczki
 c) o mobilizacji i agresji
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10. O czym może świadczyć gest zacierania rąk? 
 a) o zniecierpliwieniu 
 b) o wyczekiwaniu
 c) o rozbawieniu
11. Siedzenie z nogą założoną na nogę i kopanie w powietrze, zazwyczaj świad-

czy o ...
 a) znudzeniu
 b) zadowoleniu
 c) niepewności
12. Składanie dłoni w „wieżyczkę” to gest oznaczający?
 a) pewność siebie
 b) zniecierpliwienie
 c) niepewność

Odpowiedzi: 1b, 2c, 3b, 4a, 5c, 6b, 7c, 8a, 9c, 10b, 11a, 12a.

    
Dobra rada 

Pamiętaj, żeby nie odczytywać pojedynczych gestów (tak, jak i słów 
wyrwanych z kontekstu), lecz ujmować całość przekazu (czyli słowa, 
gesty, mimikę itd.)
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JAK  SKUTECZNIE  KOMUNIKOWAĆ  SIĘ  Z INNYMI?

POZIOMY  KOMUNIKACJI 
Komunikacja interpersonalna może odbywać się na 3 poziomach: fatycznym, in-
strumentalnym i afektywnym1. 

1 .  FAT YC Z N Y
Typowym przejawem komunikacji fatycznej jest swobodna rozmowa na nieistotne 
tematy. Jest to bezpieczne, wolne od emocji komunikowanie się, podczas którego 
nie rozmawia się o ważnych rzeczach. 

Przykłady: 
Zanosi się na deszcz. 
No i znowu wygrała drużyna Legii. 

     
Mój stopień swobody w komunikacji fatycznej:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. INSTRUMENTALNY
W komunikacji instrumentalnej rozmówcy przekazują sobie informacje i/lub in-
strukcje. Robią to w sposób bezpośredni, wolny od emocji. Ten rodzaj komunikacji 
ma na celu wywołanie pewnego zachowania u innej osoby. 

Przykłady 
Musisz kupić mleko i chleb. 
Skręć w prawo, później w lewo. 

     
Mój stopień swobody w komunikacji instrumentalnej:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 K. Łęcki, A. Szóstak, Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, Katowice 1999, s. 49; R. Bal-
lard, Jak żyć z ludźmi, Warszawa 1997, s. 26–27.
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3. AFEKTYWNY
Podczas komunikacji afektywnej ludzie mówią o rzeczach dla nich ważnych. Ujaw-
niają się emocje, zaangażowanie w rozmowę. Na tym poziomie komunikowania 
ujawniają się bardziej osobiste cechy rozmówców. 

Przykłady 
Podoba mi się sposób, w jaki to zrobiłeś. 
Nigdy mnie nie słuchasz.

     
Mój stopień swobody w komunikacji afektywnej:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BARIERY W KOMUNIKACJI

OSĄDZANIE

polega na narzucaniu własnych 
opinii innym osobom i formułowaniu 
rozwiązań cudzych problemów. Kiedy 
osądzamy, nie słuchamy tego, co mówią 
inni, ponieważ zajęci jesteśmy oceną 
ich wyglądu, tonu głosu i słów, których 
używają.

1. Krytykowanie
2. Obrażanie
3. Orzekanie
4. Chwalenie połączone 

z oceną

DECYDOWANIE  
ZA INNYCH

może utrudniać porozumiewanie się, 
nawet wtedy, gdy podyktowane jest 
troską i chęcią pomocy. Decydując 
za innych, uzależniamy ich od siebie 
i pozbawiamy możliwości samodzielnego 
podejmowania decyzji. Dajemy im 
także do zrozumienia, że ich odczucia, 
wartości i problemy są nieważne.

1. Rozkazywanie 
2. Grożenie
3. Moralizowanie
4. Nadmierne/

niewłaściwe 
wypytywanie

UCIEKANIE 
OD CUDZYCH 
PROBLEMÓW

polega na tym, że nie jesteśmy skłonni 
zajmować się nimi. Nie bierzemy pod 
uwagę uczuć ani zmartwień innych ludzi. 
Nie chcemy zajmować się ich lękami, 
obawami i troskami. 

1. Doradzanie
2. Zmienianie tematu
3. Logiczne 

argumentowanie
4. Pocieszanie

Aby komunikacja przebiegała pomyślnie, należy wystrzegać się barier komunika-
cyjnych.

Jak zachowuje się ktoś, kto osądza (przykłady):
 Krytykuje: Czy ty naprawdę nic nie rozumiesz?
 Obraża: To dlatego, że jesteś leniwa.
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 Orzeka: Ciebie w ogóle ten temat nie interesuje.
 Chwali po to, by oceniać lub manipulować: Gdybyś się trochę postarał, na 

pewno wyszłoby ci to znacznie lepiej.

Jak zachowuje się ktoś, kto decyduje za innych (przykłady):
 Rozkazuje: Będziesz się uczył 2 godziny każdego wieczora.
 Grozi: Jeśli tego nie zrobisz….
 Moralizuje: Powinieneś to zrobić.
 Zadaje liczne/niewłaściwe pytania: Gdzie byłeś? Co robiłeś? Kto był z tobą? 

(Pytania tego typu zdecydowanie nie ułatwiają komunikacji).

Jak zachowuje się ktoś, kto ucieka od cudzych problemów (przykłady):
 Doradza: Najlepiej byłoby, gdybyś….
 Zmienia temat: Jaką dyscyplinę sportu chcesz uprawiać?
 Logicznie argumentuje: Możesz poprawić swoje wyniki tylko przez bardziej 

wytężoną naukę. Najważniejsze są fakty, o uczuciach się nie mówi.
 Pociesza: Wszystko będzie dobrze. W ten sposób poprawia nastrój swego 

rozmówcy, ale nie zajmuje się trapiącym go problemem

     
Ćwiczenie 

Napisz przykłady barier komunikacyjnych 

Bariery Przykłady

Krytykowanie 

Obrażanie

Orzekanie

Chwalenie połączone z oceną

Rozkazywanie 

Grożenie

Moralizowanie

Nadmierne/niewłaściwe wypytywanie

Doradzanie

Zmienianie tematu

Logiczne argumentowanie

Pocieszanie
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A kiedy nie słuchasz? Gdy stosujesz:
filtrowanie – słuchamy wybiórczo, filtrujemy informacje;
porównywanie – oceniamy czy porównujemy siebie z rozmówcą;
skojarzenia – treść wypowiedzi rozmówcy wywołuje skojarzenie, w które się zagłę-
biamy;
przygotowywanie odpowiedzi – myślimy o tym, co za chwilę odpowiedzieć, choć 
staramy się wyglądać na zainteresowanych;
domyślanie się – usiłujemy zgadnąć, co rozmówca ma „naprawdę” na myśli;
osądzanie – w trakcie rozmowy osądzamy i reagujemy schematycznie;
utożsamienie się – cokolwiek mówi rozmówca, odnosimy do własnego życia i osą-
dzamy w kontekście własnych doświadczeń;
udzielanie rad – słuchamy tylko początku, szukając rady dla rozmówcy;
sprzeciwianie się 

a) gaszenie – wygłaszamy sarkastyczne uwagi, które zniechęcają rozmówcę do 
kontynuowania rozmowy;
b) dyskontowanie – słyszymy komplement i wyliczamy wszystko, co może ob-
niżyć jego wartość;

przekonanie o swojej racji – podnosimy głos, atakujemy, by obronić własne stano-
wisko; w zachowaniu tym przejawia się niezdolność do przyjmowania krytyki i brak 
zgody na inny punkt widzenia;
zmiana toru – obracamy wypowiedź rozmówcy w żart lub zmieniamy temat;
zjednywanie – słuchamy na tyle, by nie zgubić wątku, ale tak naprawdę w ogóle się 
nie angażujemy.

Komunikujesz się nieefektywnie, gdy: 
 jesteś tak bardzo przejęty tym, co chcesz powiedzieć, że nie zwracasz uwagi 

na to, co mówią inni, 
 czekasz tylko, aby wejść w słowo innym,
 słuchasz wybiórczo – słyszysz tylko to, co chcesz, 
 przerywasz mówiącemu i kończysz za niego wypowiedź, zniekształcając ją 

dla własnych celów.

Przyczyny zakłóceń w komunikowaniu się związane są z:
Nadawcą przekazu:
 Nadawca zatrzymuje istotne informacje dla siebie;
 Nadawca daje niespójne lub sprzeczne komunikaty;
 Nadawca nie uwzględnia sytuacji odbiorcy (jej wiedzy, doświadczeń, upraw-

nień itp.);
 Nadawca daje zbyt mało ważnych lub zbyt wiele nieważnych informacji;
 Nadawca ma trudności z formułowaniem myśli – wyraża się niejasno, wie-

loznacznie, nieprecyzyjnie, „leje wodę”;
 Nadawca poddaje się silnym emocjom, ma negatywny stosunek do osoby 

odbiorcy, ulega stereotypom i uprzedzeniom.
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Dobra rada 

 Gdy druga osoba mówi, milcz.
 Pozwól rozmówcy być przekonanym, że jesteś nim całkowicie zainte-

resowany.
 Pytaj. Zdobądź jak najwięcej informacji, zanim zaczniesz prezentować 

swoje stanowisko. Dopytuj. Bądź pewien, że rozumiesz.
 Wskazuj na zrozumienie. Używaj słów: „rozumiem”, „tak”.
 Staraj się myśleć tak, jak rozmówca. Postaw się w jego sytuacji.
 Nie angażuj się emocjonalnie. Jeśli ktoś wypowiada krytyczne opinie, 

słuchaj ich uważnie. 
 Nie sądź, że wiesz, co rozmówca powie, zanim tego nie powie. Jeśli mu 

przerwiesz, nigdy nie dowiesz się, co chciał powiedzieć.

Warunkami przekazu:
 Obecność bodźców zakłócających (np. hałas, niewygodne siedzenia, za-

duch, zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura pomieszczenia);
 Zbyt duża ilość informacji, np. konieczność słuchania jednocześnie kilku 

osób lub jednoczesnego słuchania nadawcy i czytania tekstu; przekazy-
wanie informacji „łańcuszkiem” jeden drugiemu.

Odbiorcą przekazu:
 Odbiorca nieuważnie słucha;
 Odbiorca nie sprawdza, czy dobrze zrozumiał nadawcę (brak sprzężenia 

zwrotnego);
 Odbiorca istotnie różni się od nadawcy zakresem wiedzy, doświadczeń, 

punktem widzenia;
 Odbiorca inaczej interpretuje słowa niż nadawca;
	Odbiorca poddaje się silnym emocjom, ma negatywny stosunek do osoby 

odbiorcy, ulega stereotypom i uprzedzeniom. 
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AKTYWNE  SŁUCHANIE  –   W  JAKI  SPOSÓB   
TWORZYĆ  DOBRE  RELACJE  Z  LUDŹMI?

Aktywne słuchanie jest najważniejszą umiejętnością w rozmowie!
Pozwala na:

 precyzowanie informacji, zapobieganie zakłóceniom,
 stworzenie pozytywnych relacji z rozmówcą.

Pętla trzech umiejętności aktywnego słuchania: pytanie, słuchanie, odzwiercie-
dlanie.

1.   Pytania
Ważne jest, by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny.  

Wystarczy więc, jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego dnia.  
Nigdy nie trać świętej ciekawości. Kto nie potrafi pytać, nie potrafi żyć.

Einstein 
Pytaj: 

 aby uzyskać dodatkowe fakty,
 aby okazać zainteresowanie,
 aby pomóc komuś uświadomić sedno problemu. 
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Ćwiczenie 

Zamień pytania zamknięte na pytania otwarte (informacja o rodzajach pytań – patrz s. 23)

Pytania zamknięte Pytania otwarte

Czy lubisz grać w piłkę w wolnym czasie?

Czy to zachowanie było dla ciebie denerwujące?

Czy u innych ludzi cenisz poczucie humoru  
czy poczucie odpowiedzialności?

Chcesz gdzieś dzisiaj wyjść?

Czy zamierzasz studiować?

Pewnie masz już dosyć tej rozmowy?

Jesteś smutny, bo pokłóciłeś się z Kaśką? 

2. Słuchanie
Jako dobry słuchacz pamiętaj o: 
 Potakiwaniu, potwierdzaniu, że słuchasz.
 Uważnym słuchaniu, nawet jeśli się nie zgadzasz.
 Stosowaniu techniki ciszy – poczekaj chwilę zanim odpowiesz, aby pokazać, 

że musisz chwilę przemyśleć to, co usłyszałeś.
 Zachowaniu otwartego umysłu – nie oceniaj, wstrzymaj się z pochopnym 

wyciąganiem wniosków. Pamiętaj o tym, że inni ludzie mogą mieć inny 
punkt widzenia niż Ty.

 Podejmowaniu starań o dotarcie do sedna wypowiedzi.
 Empatii – wyczuwaj nastroje, obserwuj mowę ciała rozmówcy.
 Podsumowywaniu – parafrazowaniu wypowiedzi, by sprawdzić, czy dobrze 

wszystko zrozumiałeś.

Parafraza – jest podstawowym – obok pytań – narzędziem aktywnego słuchania. 
Polega na powtórzeniu wypowiedzi rozmówcy własnymi słowami – bez interpreto-
wania i oceniania. Najczęściej zaczyna się od słów:

Z tego co zrozumiałem… /  Z tego co pan powiedział wynika, że…/ Czyli …
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Najważniejsze funkcje parafrazy:
 unikanie zakłóceń w komunikacji;
 okazanie zainteresowania;
 uporządkowanie rozmowy – koncentrowanie uwagi rozmówcy na kwe-

stach najistotniejszych;
 zyskanie na czasie w chwili zaskoczenia;
 wyciszanie emocji rozmówcy;
 zdystansowanie się do wypowiedzi poprzez omijanie odpowiedzi na pyta-

nia, w których ukryta jest manipulacja.

     
Ćwiczenie 

Zastosuj parafrazę do poniższych wypowiedzi 

Wypowiedź Parafraza

Nie wiem co robić, obiecałem kumplowi, 
że wpadnę i pogadam z nim w piątek – ma 
ostatnio jakieś problemy, ale moja dziewczyna 
zaprosiła mnie na imprezę. 

Nie chcę, żeby moja dziewczyna paliła, ale ona 
twierdzi, że to jest jej sprawa.

Martwię się o Jolkę, ostatnio nie wychodzi 
z domu, nie chce z nikim rozmawiać, w szkole 
jest nieprzytomna, jest jakaś dziwna…

3. Odzwierciedlanie – empatyczne słuchanie
Odzwierciedlanie tego, co usłyszałeś, wypływa w naturalny sposób ze słuchania. 
Reagowanie na to, co słyszysz i wyczuwasz, służy kilku celom: 

 rozmówca czuje się zauważony, słuchany przez ciebie. To daje mu po-
czucie porozumienia i wzbudza zaufanie;

 poprzez bycie zauważonym i słuchanym rozmówca lepiej poznaje sa-
mego siebie;

 dokładne odzwierciedlanie może pomóc w wyjaśnieniu i zrozumieniu 
sytuacji;

 proste odzwierciedlanie sprzyja otwarciu się na kontakt;
 sprawdzasz, czy dobrze zrozumiałeś rozmówcę.
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Jak odzwierciedlać? 
Staraj się nie naśladować rozmówcy, ale niech Twoje odzwierciedlanie będzie do-
kładne jak lustro. Używaj języka i terminologii rozmówcy, jeśli to możliwe.

1. Proste odzwierciedlanie – dosłowne powtarzanie najczęściej krótkich wy-
powiedzi:

Jestem zmęczony.
Widzę, że jesteś zmęczony.

2. Odzwierciedlanie wypowiedzi w celu lepszego zrozumienia:
Czy dobrze zatem zrozumiałem, że …?
Czyli z tego, co pan powiedział, wynika …

3. Odzwierciedlanie uczuć
Rozumiem, że czujesz się niesprawiedliwie potraktowany.
Wyobrażam sobie, jak musiało cię to zaskoczyć.
Widzę, że nie jest pan zadowolony.

     
Ćwiczenie 

Wypowiedź Uczucie Odzwierciedlenie 
uczuć

Spóźniłem się tylko 5 minut na lekcje 
i już cała afera z tego powodu, 
nauczycielka nakrzyczała na mnie 
przy całej klasie. 

Moja siostra ma bardzo złe wyniki, 
lekarze mówią, ze może to być coś 
poważnego. Sama już nie wiem…

Chłopak mnie rzucił!!! Jak on 
mógł!!! Nie spodziewałam się tego, 
wszystko układało się przecież tak 
dobrze!

Czuję się źle w swojej klasie, nikt 
mnie tam nie rozumie, nie mam 
z kim porozmawiać. 
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JAK  RADZIĆ  SOBIE  Z  WŁASNYMI  EMOCJAMI? 
 W  JAKI  SPOSÓB  WYRAŻAĆ  WŁASNE  ZDANIE?

Emocja jest złożonym zespołem zmian cielesnych i psychicznych obejmują-
cych ciało, myśli i zachowanie pojawiających się w odpowiedzi na sytuację, 
spostrzeganą jako ważna dla danej osoby.

P. Zimbardo

Odczuwane emocje zwykle dotyczą:
− tego, co się aktualnie dzieje;
− tego, co się już stało;
− tego, co może lub mogłoby się stać. 

     
Po co nam są potrzebne emocje?

Emocje z jednej strony mobilizują do działania, z drugiej strony je podtrzy-
mują i ukierunkowują, pozwalając zrealizować ważne dla nas cele. Emocje 
ponadto pomagają w organizowaniu naszych doświadczeń, gdyż od nich zale-
ży, na co zwracamy uwagę; wpływają też na nasz sposób spostrzegania siebie 
i innych. Emocje sygnalizują również, czy dana sytuacja/relacja jest dla nas 
pozytywna i pożądana, czy przeciwnie – negatywna i niebezpieczna.

     
Ćwiczenie 

Jakie znasz emocje? 
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Komunikat typu JA
Kluczem pozytywnego komunikowania się są komunikaty typu JA. Komunikat typu 
JA mówi jedynie coś o mnie, o moich reakcjach i moich odczuciach. Wypowiedź 
przekazana w formie komunikat typu JA nie wartościuje, nie zawiera zarzutów i nie 
uogólnia.

Podczas procesu porozumiewania się stosujemy komunikaty typu JA, które to są 
raczej prośbą o pomoc i zachętą do współpracy. Tego rodzaju odezwa wywołuje dużo 
lepszy skutek niż żądanie, groźba, wykład, pouczanie, a my przez to stajemy się cen-
niejszymi partnerami do rozmowy, a inni czują się lepiej w naszym towarzystwie.

Komunikaty typu JA wywołują dużo lepszy skutek niż żądanie, moralizowanie, groź-
ba czy pouczanie, wypowiedziane na dodatek podniesionym głosem, z pretensją 
i nieprzyjemną miną czy gestykulacją.

Komunikat typu TY
Komunikat typu TY zawiera zgeneralizowaną ocenę partnera bez wskazania na kon-
kretne zachowanie, które jest jej podstawą. Komunikaty TY zmuszają rozmówcę 
najczęściej do przyjęcia postawy obronnej. Adresat komunikatu TY odczuwa, że 
rozmówca ma intencję dokuczenia mu, może poczuć się winnym, skrytykowanym, 
poniżonym itp. Informacje przekazane w formie komunikatu typu TY utrudniają po-
rozumiewanie się.

Komunikat JA – biorę odpowiedzialność za swoje uczucia
Komunikat JA sprawia, że:

 mówimy o naszych uczuciach,
 mówimy o tym, jak chcielibyśmy zmienić sytuację,
 nie oceniamy działania rozmówcy,
 nie krytykujemy jego postępowania,
 możemy utrzymać spokojną i rzeczową atmosferę rozmowy.

KOMUNIKAT TY (unikanie 
odpowiedzialności):

KOMUNIKAT JA
(branie odpowiedzialności):

	 Złościsz mnie
	 Nie liczysz się z moimi uczuciami
	 Zachowujesz się okropnie

	 Jestem zły
	 Czuję się urażona
	 Nie podoba mi się kiedy...

WERBALNA EKSPRESJA EMOCJI – KOMUNIKATY JA
Komunikat JA składa się z czterech elementów:

 Opis tego, co czuję,
 Opis sytuacji, w trakcie której doświadczam tych uczuć,
 Opis skutku, jaki niesie ta sytuacja,
 Opis oczekiwań odnośnie do zmiany zachowania naszego rozmówcy.
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Ćwiczenie 

Przeczytaj opisane sytuacje i dopisz odpowiedź, używając komunikatów JA:
I.  Pożyczyłeś koledze swoją ulubioną płytę, on przynosi Ci ją zniszczoną, porysowaną.
 Uczucia  ............................................................................................................................
 Kiedy Ty  ...........................................................................................................................
 Ponieważ  .........................................................................................................................
 Oczekuję/Chcę  .................................................................................................................
II.  Mama każe Ci posprzątać bałagan, który zrobił Twój młodszy brat. Czujesz, że to nie-

sprawiedliwe.
 Uczucia  ............................................................................................................................
 Kiedy Ty  ...........................................................................................................................
 Ponieważ  .........................................................................................................................
 Oczekuję/Chcę  .................................................................................................................
III.  Twój przyjaciel spóźnia się na spotkanie z Tobą już prawie godzinę. Zjawia się w końcu 

i udaje, że nic się nie stało.
 Uczucia  ............................................................................................................................
 Kiedy Ty  ...........................................................................................................................
 Ponieważ  .........................................................................................................................
 Oczekuję/Chcę ..................................................................................................................
IV.  Twój brat/siostra w trakcie rozmowy z Tobą krzyczy. Denerwuje Cię to.
 Uczucia  ............................................................................................................................
 Kiedy Ty  ...........................................................................................................................
 Ponieważ  .........................................................................................................................
 Oczekuję/Chcę  .................................................................................................................
V.  Twój kolega pokazuje wszystkim sms-a od Ciebie, w którym podzieliłeś się z nim bar-

dzo osobistą informacją. 
 Uczucia  ............................................................................................................................
 Kiedy Ty  ...........................................................................................................................
 Ponieważ ..........................................................................................................................
 Oczekuję/Chcę ..................................................................................................................
VI. Twoi rodzice obiecali Ci, że pojadą z Tobą po południu do sklepu, żeby kupić Ci buty. 

Jednak mówią, że mają inne plany i że są zmęczeni.
 Uczucia .............................................................................................................................
 Kiedy .................................................................................................................................
 Ponieważ ..........................................................................................................................
 Oczekuję/Chcę ..................................................................................................................
VII. Twój znajomy opowiada Twoim kolegom nieprawdziwe rzeczy o Tobie.
 Uczucia .............................................................................................................................
 Kiedy Ty ............................................................................................................................
 Ponieważ ..........................................................................................................................
 Oczekuję/Chcę ..................................................................................................................  
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JAK  ROZWIĄZYWAĆ  KONFLIKTY?

Konflikt to zjawisko:
 powszechne,
 nieuchronne,
 budzące negatywne emocje,
 odbierane jako zagrożenie 

dla własnych interesów.

Dwa warunki istnienia konfliktu
Konflikt będzie istniał między ludźmi (czy grupami) tylko wtedy, gdy ludzie ci pozo-
stają jednocześnie w dwojakiego rodzaju związku ze sobą: 
 gdy coś ich łączy – pewne ich interesy są wspólne;
 gdy coś ich dzieli – istnieje sprzeczność lub różnica interesów. 

Trzy style rozwiązywania konfliktów:
 styl twardy: twoje interesy są najważniejsze, interesy innych cię nie obcho-

dzą;
 styl miękki: robisz wszystko, by nie wejść w konflikt, a jeśli jest to niemożliwe 

– zgadzasz się na warunki, które stawia druga strona;
 styl negocjacyjny: współpracujesz w wymyślaniu i wyborze takiego rozwiąza-

nia, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron.

     
Ćwiczenie 

Z kim najczęściej masz konflikty? Jak się objawiają? Jak je rozwiązujesz?
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Jak podejmować rozmowy na trudne tematy? Etapy rozwiązywania konfliktu:
1.  Wyraź gotowość rozwiązania konfliktu, zachęć drugą osobę do rozmowy na te-

mat konfliktu:
 uzgodnij dogodny termin,
 podkreśl, że ta rozmowa jest dla Ciebie ważna;

2.  Określ istotę problemu – konfliktu:
 nazwij problem, opisz sytuację – opieraj się na faktach,
 powiedz, jakie uczucia wywołują w Tobie zachowania drugiej osoby, nazwij 

konsekwencje jego działań,
 określ swoje potrzeby i oczekiwania;

3.  Wysłuchaj drugiej strony. Poszukujcie wspólnie możliwego dla was rozwiązania.

     
Ćwiczenie 

Zastosuj model FUKO do wybranego przez Ciebie przykładu sytuacji konfliktowej 

F – fakty

U – ustosunkowanie

K – konsekwencje

O – oczekiwania
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JAK  BYĆ  ASERTYWNYM  W  RELACJACH  Z  INNYMI?

Jeżeli masz wątpliwości, czy dane zachowanie jest asertywne, sprawdź,  
czy choćby odrobinę zwiększa ono Twój szacunek do samego siebie. Jeżeli tak, 

jest to zachowanie asertywne. Jeżeli nie – nie jest ono asertywne.

Herbert Fensterheim
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Zachowania agresywne
Krzyk Przestań!
Obrażanie Ty idioto!
Podniesienie głosu Siadaj natychmiast!
Krytykowanie Nigdy nic nie wiesz!
Ocenianie Jak możesz tego nie wiedzieć!
Narzucanie swojego zdania i woli To musisz zrobić w ten sposób!
Podejmowanie decyzji za innych Ja wiem, co dla ciebie jest dobre
Zastraszanie Jeśli tego nie zrobisz, to zobaczysz!
Grożenie Jak to komu powiesz, to my się z Tobą policzymy.

 

Zachowanie uległe
Milczenie
Skulona postawa ciała
Spuszczona głowa
Stanie z boku
Płacz
Ucieczka
Postawa „kozła ofiarnego”
Przepraszanie – przepraszam bardzo, bardzo cię przepraszam
Wzruszanie ramionami

Zachowanie asertywne
Nie zgadzam się z Twoim zdaniem, nie jestem....
Mam inne zdanie na ten temat
W tym temacie całkowicie różnimy się poglądami
Teraz nie mogę Ci pomóc, ale jak będziesz chciał, umówimy się w innym terminie
Tak to widzę
Takie jest moje zdanie
Dziękuję, nie skorzystam
Nie chcę rozmawiać na ten temat
Chciałabym zostać sama/sam

TWOJE PRAWA ASERTYWNE
Jako człowiek masz prawo:
 Sam ustalać swoje cele i samodzielnie podejmować decyzje;
 Być traktowany z szacunkiem;
 Posiadać i wyrażać własne opinie i odczucia;
 Odpowiadać „nie” na prośby;
 Prosić o różne rzeczy;
 Popełniać błędy;
 Zachowywać się asertywnie;
 Nie zachowywać się asertywnie;
 Zmienić zdanie;
 Zastanawiać się.



75

75Komunikacja interpersonalna w rodzinie i w szkole. Porady dla nastolatków ...

     
Ćwiczenie 

Oceń dane zachowanie czy jest ono asertywne, agresywne czy uległe. W trzech ostatnich 
rubrykach podaj swoje przykłady, które w ostatnim czasie zdarzyły się w szkole lub w domu. 

Zachowanie Ocena
Rafał notorycznie wykonuje zadania domowe za kolegę.
Karolina twierdzi, że jak nauczyciel się będzie czepiał, to będzie celowo wolniej 
pracowała.
Kaśka zataja przed rodzicami, że otrzymała kolejną ocenę niedostateczną 
z matematyki.
Brat okłamuje Cię, że nie ruszał Twoich rzeczy na biurku.
Ania w wypowiedziach koleżanek zawsze dopatruje się negatywnych intencji 
w stosunku do siebie.
Bartek źle i niesprawiedliwie wyraża się o swojej klasie.
Kamil narzuca swoje zdanie innym, kiedy ktoś chce wyrazić swoje – przerywa 
i nie dopuszcza do głosu. 
Czarek nie reaguje, kiedy inni w klasie wyśmiewają się z niego.
Karolina pożyczyła pieniądze koleżance – kiedy minął termin oddania, było jej 
bardzo niezręcznie upomnieć się o zwrot.
Adrian interesuje się zdaniem koleżanek/kolegów na swój temat, jest otwarty 
zarówno na pozytywne, jak i negatywne informacje zwrotne.
Justyna chodzi na kółko teatralne, wierzy w swoje możliwości, wie, że ma talent. 
Łukasz na pochwałę trenera, że dobrze zagrał w piłkę powiedział: „A tam, nic 
wielkiego, po prostu mi się udało”.
Paweł często plotkuje na temat dziewczyn ze swojej klasy.
Ada jest przewodniczącą szkoły, bardzo angażuje się podczas wypełniania 
swoich obowiązków.
Marcin nakrzyczał na swoją dziewczynę, ponieważ nie uprzedziła go, że ma 
zajęte popołudnie.
Agnieszka po kłótni z koleżanką poprosiła ją o rozmowę, wysłuchała jej racji, 
przyznała, że pochopnie oceniła jej zachowanie i przeprosiła ją za to.
Sebastian zwrócił koledze uwagę, aby nie klął w twojej obecności.
Trzy dziewczyny w klasie przestały się odzywać do chłopców, ponieważ jako 
jedyne nie zostały zaproszone na organizowaną przez nich imprezę klasową. 
Paulina zrobiła mamie awanturę, gdy ta po raz kolejny poprosiła ją o opiekę 
nad młodszym rodzeństwem.
Weronika nie wierzy swojemu chłopakowi – gdy on wychodzi z pokoju i zostawia 
telefon, często czyta jego SMS-y.
Martyna po kłótni z chłopakiem, podczas której usłyszała wiele obraźliwych 
słów na swój temat, nie wraca już do tego, ponieważ nie chce go rozzłościć.
Grzesiek bardzo często spóźnia się na spotkania, śmiechem kwituje uwagi,  
że wszyscy musieli na niego czekać. 
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CZY  JESTEŚ  ASERTYWNY?  MAPA  ASERTYWNOŚCI2

Wstaw krzyżyk w odpowiedniej kratce, przyjmując, że pierwsza oznacza „Tak – raczej tak”, 
a druga „Nie – raczej nie”. 

I. Obrona swoich praw w sytuacjach społecznych Tak,
raczej tak

Nie,
raczej nie

Czy zdarza Ci się kupić jakąś rzecz, na którą właściwie nie masz 
ochoty, tylko dlatego, że trudno było odmówić sprzedawcy?

Czy wahasz się przed zwróceniem towaru do sklepu, nawet jeśli 
jest on najwyraźniej wadliwy i nieużyteczny?

Jeżeli ktoś rozmawia głośno podczas filmu, sztuki teatralnej lub 
koncertu – czy prosisz go, aby był cicho?

Jeżeli ktoś potrąca lub stuka w Twoje krzesło/ławkę w kinie, 
teatrze, klasie itp. – czy prosisz tę osobę, aby przestała?

Jeżeli przeszkadza Ci, że ktoś pali papierosy blisko Ciebie, czy 
potrafisz to powiedzieć?

Jeżeli sprzedawca niesłusznie obsługuje przed Tobą kogoś, kto 
przyszedł do sklepu po Tobie, czy zwracasz głośno uwagę na tę 
sytuację?

Jeżeli kelner, któremu płacisz za obsługę, traktuje wbrew Twoim 
intencjom należną Ci resztę jako napiwek – czy upominasz się 
o swoje pieniądze (nawet jeśli jest to nieduża suma)?

II. Obrona swoich praw w kontaktach osobistych Tak,
raczej tak

Nie,
raczej nie

Jeżeli ktoś zachowuje się wobec Ciebie w sposób niesprawiedliwy 
lub krzywdzący – czy zwracasz na to uwagę?

Jeżeli ktoś pożyczył od Ciebie pieniądze (lub jakąś inną rzecz) 
i od dłuższego czasu zwleka z oddaniem – czy wspominasz mu 
o tym?

Jeżeli ktoś prosi cię o przysługę, która wiąże się z poniesieniem 
przez Ciebie (w twoim odczuciu) nadmiernego trudu lub 
niewygody – czy odmawiasz spełnienia prośby?

Czy masz wrażenie, że inni ludzie mają tendencję do 
wykorzystywania Ciebie lub rządzenia Tobą?

Czy często zdarza Ci się robić coś, na co nie masz ochoty 
(poza Twoimi obowiązkami), tylko dlatego, że nie potrafisz 
przeciwstawić się otoczeniu?

2  M. Krół-Fijewska, Stanowczo, łagodnie, bez lęku, Warszawa 2000. 
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III. Inicjatywa i kontakty towarzyskie Tak,
raczej tak

Nie,
raczej nie

Czy jesteś w stanie rozpocząć rozmowę z obcą osobą?

Czy często odczuwasz trudności w podtrzymywaniu rozmowy 
towarzyskiej?

Czy sprawia Ci trudność podtrzymywanie kontaktu wzrokowego 
z osobą, z którą rozmawiasz?

Czy swobodnie uczestniczysz w spotkaniu towarzyskim, gdy 
znasz tylko kilka osób?

IV. Oceny – wyrażanie i przyjmowanie krytyki i pochwał Tak,
raczej tak

Nie,
raczej nie

Gdy ktoś cię chwali – czy wiesz, jak się zachować?

Czy zdarza Ci się chwalić swoich znajomych, przyjaciół, 
członków rodziny?

Gdy ktoś Cię krytykuje – czy wiesz, jak się zachować?

Czy masz trudności w krytykowaniu swoich znajomych, 
przyjaciół, członków rodziny?

V. Wyrażanie próśb Tak,
raczej tak

Nie,
raczej nie

Czy potrafisz zwrócić się do nieznajomej osoby o potrzebną Ci 
pomoc?

Czy potrafisz prosić swoich znajomych, przyjaciół, członków 
rodziny o przysługi lub pomoc?

VI. Wyrażanie uczuć Tak,
raczej tak

Nie,
raczej nie

Czy potrafisz być otwarty/a i szczery/a w wyrażaniu ciepła, 
sympatii, zaangażowania wobec chłopców/mężczyzn/ ?

Czy potrafisz być otwarty/a i szczery/a w wyrażaniu 
niezadowolenia i złości wobec chłopców/mężczyzn/ ?

Czy potrafisz być otwarty/a i szczery/a w wyrażaniu ciepła, 
sympatii, zaangażowania wobec dziewcząt/kobiet/ ?

Czy potrafisz być otwarty/a i szczery/a w wyrażaniu 
niezadowolenia i złości wobec dziewcząt/kobiet/ ?

Czy zdarza Ci się unikać pewnych ludzi lub sytuacji z obawy 
przed własnym zakłopotaniem?

Czy zdarza Ci się dzielić swoimi osobistymi odczuciami z jakąś 
inną osobą?
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VII. Wyrażanie opinii Tak,
raczej tak

Nie,
raczej nie

Jeżeli rozmawiając z kimś, uświadomisz sobie, że masz odmienne 
zdanie – czy zwykle decydujesz się wyrazić swój pogląd?

Czy często unikasz wypowiadania Twojej prawdziwej opinii na 
jakiś temat z obawy, aby Twój rozmówca nie nabrał o Tobie 
niekorzystnego wyobrażenia?

Czy często przeżywasz taką sytuację, że inni atakują Twoje 
zdanie, a Ty masz kłopot z jego obroną?

Czy masz zwyczaj reagować niepokojem i napięciem, gdy Twój 
rozmówca ma odmienne zdanie od Twojego?

VIII. Wystąpienia publiczne Tak,
raczej tak

Nie,
raczej nie

Czy jest dla Ciebie trudnością zabranie głosu (np. zadanie 
pytania lub podzielenie się opinią) na forum klasy, przy dużym 
audytorium?

Czy odczuwasz trudności w podejmowaniu występów 
publicznych (np. referat, pogadanka itp.) wobec szerszego 
forum?

IX. Kontakt z autorytetem Tak,
raczej tak

Nie,
raczej nie

Jeżeli masz odmienne zdanie niż ktoś, kto jest dla Ciebie 
autorytetem – czy otwarcie wyrażasz swoje stanowisko?

Czy często zdarza Ci się w kontakcie z osobą, która jest dla Ciebie 
autorytetem, rezygnować ze swoich interesów i preferencji na 
korzyść interesów i preferencji tej osoby?

X. Naruszenie cudzego terytorium Tak,
raczej tak

Nie,
raczej nie

Czy zdarza Ci się kończyć zdania za inne osoby?

Czy masz zwyczaj używać krzyku jako sposobu zmuszenia 
innych do zrobienia tego, czego Ty chcesz?

Czy złoszcząc się, masz zwyczaj używania wyzwisk 
i niecenzuralnych wyrazów?

Czy kontynuujesz prowadzenie sprzeczki, mimo że druga osoba 
od dłuższego czasu ma jej dosyć?

Czy masz zwyczaj podejmować decyzje w imieniu swoich 
rówieśników, bez konsultacji z nimi?
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Wróć teraz do tych punktów Mapy, przy których Twój krzyżyk znalazł się w kratce obwie-
dzionej podwójną linią. Przypomnij sobie, o jakich sytuacjach z Twojego życia myślałeś/
myślałaś, odpowiadając na dane pytanie. Spisz na kartce te sytuacje, z którymi masz kło-
pot, uwzględniając nie tylko te okoliczności, ale przede wszystkim osoby, których dotyczy 
ta trudność. 
Teraz – zaplanuj zmianę.

JAK  RADZIĆ  SOBIE  Z  PRESJĄ  RÓWIEŚNIKÓW?
Podstawowy model asertywnej odmowy3:

Rodzaje zmiękczeń:
 Uprzedzenie – jeśli obawiamy się, że odmowa może wywołać silną reakcję 

drugiej osoby: Wiem, że zależy ci na tym…
 Wyrażenie uczuć – podkreślenie, że odmawianie stawia nas w trudnej sytu-

acji: Przykro mi/jest mi trudno…
 „Kocham, ale nie dam” – podkreślamy znaczenie relacji tak, aby proszący 

nie poczuł się odrzucony: Wiesz jak bardzo cię lubię, jednak tego nie zrobię…

Techniki wspomagające odmawianie: 
− Zdarta płyta – wielokrotne powtarzanie krótkiego i stanowczego komuni-

katu.
− Jestem słoniem – zmiana tempa reagowania na komunikaty drugiej strony, 

spowolnienie, dzięki czemu spada napięcie i stres związany z sytuacją od-
mawiania.

A w sytuacjach trudnych pomocne może okazać się:
STAWIANIE GRANIC – odmowa z wyrażeniem stanowczej prośby o nienaleganie: 
Nie mogę tego zrobić, proszę nie nalegać.

3  Na podstawie: Townsend A.,  Jak doskonalić asertywność,  Zysk i S-ka, Poznań 1995.
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NIEODWOŁALNOŚĆ – odmowa podkreślająca ostateczność i nieodwołalność pod-
jętych decyzji: To ostateczna decyzja, nic się nie zmieni w tej sprawie
UCZUCIA – odwołanie się do własnych emocji, uczuć: Kiedy Pan nalega, czuję się 
niezręcznie i jestem zakłopotany.
Czuję się zażenowana, kiedy prosisz mnie po raz kolejny.
ODWOŁANIE SIĘ DO WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ, WARTOŚCI, ZASAD – Takie mam 
zasady…
PROŚBA O SZACUNEK – Proszę uszanuj to, co powiedziałem.
UPRZEDZENIE O KONSEKWENCJACH – Jeśli nie przestaniesz nalegać, będę musiała 
wyjść.

DLACZEGO TAK TRUDNO BYĆ ASERTYWNYM?  
MONOLOG WEWNĘTRZNY

Jeśli sądzisz, że potrafisz, to masz rację.  
Jeśli sądzisz, że nie potrafisz – również masz rację.

Henry Ford 

Monolog wewnętrzny jest specyficznym aktem człowieka dotyczącym sa-
mego siebie. W monologu wewnętrznym istnieje pula zdań, które poja-
wiają się od lat w niezmienionej formie. Treść tych tekstów w niewielkiej 
mierze podlega świadomej weryfikacji. Dotyczą one najczęściej obrazu 
własnej osoby, innych, a także własnych praw i obowiązków.

Monolog wewnętrzny = samosprawdzająca się przepowiednia

Życie nam się nie przydarza, tworzymy je sami, minuta po minucie, sekunda po sekundzie. 
Tworzymy je naszymi myślami, a myśli opierają się na przekonaniach 

Colin P. Sisson 

Przekonania, myśli
↓

Nastawienie
↓

Działanie

1 krok: uświadomienie monologu wewnętrznego
Negatywne zdania na własny temat:

− Nie jestem na tyle warta, żeby się ze mną liczyć.
− Jestem egoistą.
− Jestem przyziemny.
− Jestem zbyt drobiazgowa.
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Wygórowane warunki asertywności:
− Zachowam się asertywnie, gdy będę w lepszej formie.
− Wypowiem się w tej sprawie, ale tylko wtedy, gdy nikt inny tego nie zrobi.
− Powiem, co myślę, jeśli mnie ktoś o to wprost spyta.
− Powiem mu o mojej wściekłości, gdy będę całkowicie spokojny.

Katastrofizowanie: 
− Nie powiedzie mi się.
− I tak jej nie przekonam.
− Moje zdanie nikogo nie zainteresuje.
− Cokolwiek bym zrobiła i tak niczego to nie zmieni.

Normy i powinności ograniczające prawo do asertywnego zachowania:
− Nie powinienem wymądrzać się.
− Nie wypada mi walczyć o swoje interesy.
− Nie powinnam się rządzić.
− Powinienem przebaczać.
− Nie powinnam mówić o pieniądzach.

Samokaranie po próbie asertywnego zachowania:
− Zawszę muszę coś zepsuć.
− Jestem beznadziejna, powtarzam stare błędy.
− Znowu dałem komuś wejść sobie na głowę.
− Jestem tchórzem.

Moje negatywne myśli:

2 krok: zmiana monologu wewnętrznego

Zważaj na swoje myśli, ponieważ one staną się słowami. 
Zważaj na swoje słowa, ponieważ one staną się działaniem. 

Zważaj na swoje działania, ponieważ one staną się przyzwyczajeniem. 
Zważaj na swoje przyzwyczajenia, ponieważ one staną się Twoim charakterem. 

Zważaj na swój charakter, ponieważ stanie się on Twoim losem. 
Talmud 

Test na optymizm  
Jak sądzisz, czy szklanka jest do połowy pełna czy do połowy pusta?



CZęść  282

1.  Odwołanie do pozytywów:
 Jestem głupi → w niektórych sytuacjach jestem mądry.
2.  Odwołanie się do swoich wartości:
 Po co się, głupia, odzywałaś → wartością jest dla mnie powiedzenie swojego zdania.
3.  Odwołanie się do swoich praw:
 Mam prawo się mylić.
4.  Odwołanie się do właściwości ludzkich:
 W takiej sytuacji wszyscy się boją!

Uwaga! Zmiana monologu wewnętrznego następuje:
 zawsze małymi krokami,
 tylko na zdania, w które sam/a wierzysz.

Kilka uniwersalnych myśli proasertywnych (sprzyjających zmianie negatywnego 
monologu wewnętrznego na pozytywny):
 Mam prawo mieć własne zdanie;
 Mam wiele mocnych stron;
 Mam prawo popełniać błędy;
 Nie muszę być doskonała/y;
 Mam prawo do przeżywania gniewu;
 Wiele spraw w życiu mi się powiodło;
 Jestem w porządku.

Mój negatywny monolog wewnętrzny Zmiana monologu na pozytywny
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JAK  PODEJMOWAĆ  TRUDNE  DECYZJE?

Drzewo decyzyjne
Przypomnij sobie decyzję, którą musisz podjąć w najbliższym czasie. 

W „pniu” drzewa wpisz, na czym polega problem decyzyjny, czyli w jakiej sprawie 
musisz podjąć decyzję. Następnie wpisz wszystkie możliwe rozwiązania problemu 
oraz ich możliwe – pozytywne i negatywne – konsekwencje. W „koronie” drzewa 
określ cele i wartości, którymi kierujesz się – to one stanowią kryterium oceny roz-
ważanych możliwości i wyboru najlepszej, z Twojego punktu widzenia, opcji.
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MÓJ  PLAN  ROZWOJU

Jaką wiedzę, umiejętności komunikacyjne decydujesz się rozwijać?

Jak chcesz nad nimi pracować?

Zapisz pierwszy krok i termin dojścia do tego celu

Po czym poznasz, że cel został osiągnięty?

Co warto przeczytać

Alberti R., Emmons M., Asertywność: sięgaj po to, czego chcesz nie raniąc innych, 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007. 

Hamer H., Rozwój umiejętności społecznych: jak skuteczniej dyskutować i współ-
pracować, Wydawnictwo Veda, Warszawa 2003.

Hartley M., Asertywność – sztuka umiejętnej stanowczości, przekł. Aleksandra Wej-
chert-Spodenkiewicz, Wydawnictwo JK, Łódź 2007.

McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
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