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MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

MODUŁ:  KOMUNIKACJA I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW 

TEMAT 2:  ASERTYWNA KOMUNIKACJA I AKTYWNE SŁUCHANIE 

ZESTAW ĆWICZEŃ DO SESJI SZKOLENIOWEJ 

CZAS TRWANIA SESJI: 120 MINUT 

 

Czas Spis treści Ćwiczenia 

10’ Wprowadzenie do szkolenia. 

Przedstawienie się trenera i wszystkich 

uczestników 

Cel: Przełamać lody między uczestnikami a 

trenerem i poznać uczestników. 

Brak ćwiczeń dla tej części. 

30’ Temat prezentacji  

Asertywna komunikacja, Style asertywnej 

komunikacji i aktywne słuchanie. 

Indeks i cele 

Koncepcja teoretyczna 

Rozwiąż pytania 

 

Opis: Pajęcza sieć 

Trener poleca uczestnikom ustawić się  

w kręgu na środku sali. 

Nauczyciel bierze jeden koniec wełnianej 

włóczki, trzyma go i podaje. Osoba z włóczką 

mówi swoje imię, skąd jest, wiek i co lubi robić 

w wolnym czasie. 

Trener zabezpiecza koniec włóczki, a ją podaje 

uczestnikowi. Gdy ten ją schwyta, mówi to 

samo co trener: swoje imię, wiek i coś, co lubi 

robić w wolnym czasie. Następnie musi 

przytrzymać fragment nitki, a resztę włóczki 

rzucić innemu uczestnikowi, który przekaże 

innym te same informacje o sobie. Pajęczyna 

w pełni się wykształtuje, gdy każdy się 

zaprezentuje. 



PMTC.  
Project Management Training Course for Small Non-profit Organisations in Europe  
Erasmus+2019-1-PL01-KA204-065494 
 

2 
 

 

Trener wskazuje na znaczenie utrzymania 

połączeń, tak jak robią to pająki ze swoją 

siecią. 

45’ Asertywna komunikacja. 

Style asertywnej komunikacji (pasywna, 

asertywna, agresywna). 

Dlaczego asertywność jest ważna? 

W jaki sposób asertywność potrafi być 

użyteczna? 

Rozwiąż problem. 

 

 

 

Opis  Zadania z dialogami 

Trener czyta uczniom tekst z rozmowy. Muszą 

zidentyfikować style komunikacji (pasywne, 

agresywne i asertywne), które ingerują w 

tekst. 

Jeśli tekst nie był asertywną rozmową, 

uczestnicy muszą powiedzieć, jak 

zareagowaliby asertywnie w tej samej 

sytuacji. 

Trener powtarza to z innymi tekstami. 

Opis: Wydarzenie z przeszłości. 

trener prosi uczestników o przypomnienie 

sobie sytuacji z przeszłości, w której działali 

agresywnie. Uczestnicy na kartce muszą 

odpowiedzieć na trzy pytania: „Co się stało?”, 

„Co zrobiłeś i co powiedziałeś?” „Jak chciałbyś 

się zachowywać?” 

Powtarzają trzy pytania w sytuacji, gdy działali 

niekonsekwentnie i asertywnie. 

Kiedy wszyscy skończą, czytają na głos to, co 

napisali. 

Opis: Zadanie teatralne 

Trener dzieli uczestników na pary. l mówi, że 

ma 10 minut na przygotowanie sceny, w której 

widać jeden lub więcej stylów komunikacji 

(agresywny, pasywny, asertywny). Po upływie 
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czasu każda para prezentuje przygotowaną 

przez siebie scenę. Inni uczestnicy muszą 

zidentyfikować styl komunikacji, który 

pojawia się w scenie. 

Każdy musi prezentować swoje scenki. 

 

40’ Aktywne słuchanie. 

Wyjaśnienie, czym aktywne słuchanie jest. 

Elementy tworzące aktywne słuchanie 

łatwiejsze. 

Korzyści aktywnego słuchania. 

Rozwiąż problem. 

 

 

Opis zadania: Wiadomość 

Trener prosi uczestników o opuszczenie sali,  

w środku pozostaje tylko jeden. 

Nauczyciel czyta wiadomość uczestnikowi, 

który jest w sali. Czyta to raz, a następnie prosi 

innego uczestnika o wejście. 

Uczestnik, który usłyszał wiadomość, musi być 

przeciwko osobie, która weszła. Możesz z nią 

walczyć tylko raz. 

Proces powtarza się, uczestnicy wchodzą do 

klasy pojedynczo, a wszyscy pozostali są na 

zewnątrz. 

Opis ćwiczenia: Słuchanie kolegi z klasy 

trener dzieli uczestników na pary i 

rozprowadza ich po sali. Jedna osoba z pary 

opowie drugiej historię (ćwiczenie trwa 10 

minut sesji). W ciągu tych 10 minut trener 

będzie krążył po klasie, obserwował i 

odnotowywał, co się dzieje dobrze, a co należy 

poprawić w każdej parze. Po tym czasie 

wszyscy się gromadzą. 

Osoba, która praktykowała aktywne 

słuchanie, musi podsumować to, co 
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powiedział jej kolega. Osoba, która 

opowiedziała historię, musi powiedzieć, czy 

poczuła się wysłuchana. 

Trener przekazuje każdej parze zwrotną 

informację. 

5’ Podsumowanie sesji Brak ćwiczeń dla tej części. 

 

 

 

 

 

 

  


