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MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

MODUŁ:  KOMUNIKACJA I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW 

TEMAT 1:  RODZAJE KOMUNIKACJI 

ZESTAW ĆWICZEŃ DO SESJI SZKOLENIOWEJ 

CZAS SESJI: 120 MINUT 

 

Czas Spis treści Ćwiczenia 

10’ Wprowadzenie do szkolenia 

Prezentacja profesora i wszystkich studentów. 

Cel: przełamać lody między uczniem a 
nauczycielem i spotkać kolegów z klasy. 

Brak zadań w tej części. 

30’ Temat prezentacji 

Rodzaje komunikacji 

Indeks i cele 

Pojęcia teoretyczne 

Odpowiedz na pytania 

  

Opis: Nauczyciel rozdaje papier każdemu 
uczniowi. Daje im za zadanie narysować na 
papierze swój wizerunek, tak aby inni uczniowie 

go nie widzieli.  

Nauczyciel daje im 5 minut na zrobienie tego. 

Kiedy wszyscy uczniowie skończą rysunek, 
nauczyciel je zbiera i kolejno pokazuje wszystkim 

uczniom. Muszą odgadnąć, do którego kolegi 
należy który rysunek. 

Student, którego rysunek zostanie odgadnięty, 
przedstawia się imieniem, wiekiem, 
pochodzeniem i hobby.  

Opis: Nauczyciel czyta pierwszą sytuację, 
uczniowie muszą napisać na swoich arkuszach 
różne elementy komunikacji, które interweniują 
w sytuacji (nadawca, odbiorca, wiadomość, kod i 
kanał), które widzą w tej sytuacji. Powtarza się ze 
wszystkimi pięcioma sytuacjami. Pod koniec, 
odpowiedzi są uzupełnianie/poprawiane. 

Opis: Nauczyciel dzieli się arkuszami ze 



PMTC.  

Project Management Training Course for Small Non-profit Organisations in  

Europe  

Erasmus+2019-1-PL01-KA204-065494.  

 

2 

 

 

wszystkimi uczniami. Uczniowie piszą wiadomość 
na tych arkuszach. Kiedy skończą pisać, 
przeczytają je swoim partnerom. Każdy musi 
zidentyfikować elementy komunikacji (nadawca, 
odbiorca, wiadomość, kod, kanał, kontekst i 

informacje zwrotne), które są zaangażowane w 
tę wiadomość. 

 

 

40’ Komunikacja werbalna 

Komunikacja werbalna 

Rodzaje komunikacji werbalnej 

Odpowiedz na pytania 

 

Opis: Nauczyciel rozdaje drukowane arkusze 

wszystkim uczniom. Muszą użyć strzałek, aby 
dopasować nazwę funkcji do jej definicji. 

Opis: Nauczyciel rozdaje papier wszystkim 

uczniom. Uczniowie piszą wiadomość na 
papierze 

Kiedy skończą pisać, przeczytają je swoim 
partnerom. Każdy musi zidentyfikować elementy 
komunikacji (nadawcę, odbiorcę, wiadomość, 
kod i kanał) związane z wiadomością.  

Opis: Nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi po 
złożonym papierze. Na tym papierze będzie 
napisane słowo. W niektórych przypadkach 
będzie to “list”, “broszura” lub “email”. Uczeń 
musi napisać list, jeśli on ,lub ona, miał to słowo, 
broszurę lub e-mail. Profesor daje im czas na 

napisanie. Każdy czyta na głos to co napisał. 

Osiągnięcie: Aktywność bez rozwiązania, 
sprawdź czy wszyscy zrobili to co mieli wykonać. 

35’ Komunikacja niewerbalna 

Wyjaśnij komunikację niewerbalną 

Rodzaje 

Zalety i wady 

Odpowiedz na pytania 

Opis: Nauczyciel przedstawia uczniom obrazek. 

Muszą powiedzieć, jakie aspekty mowy 
niewerbalnej są w niej widoczne (wyraz twarzy, 
ekspresja ciała) i co sugerują tym wyrażeniem 
niewerbalnym. Powtarza się z wieloma 

zdjęciami. 

Opis: Nauczyciel każe uczniowi przejść na środek 
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 sali, uczeń wymyśla film i pokazuje go za pomocą 
pantomimy, aby inni uczniowie mogli go 

odgadnąć. Jeśli zgadnie, ten student wychodzi i 
robi to samo. 

Osiągnięcie: Nauczyciel musi sprawdzić, czy są to 
prawdziwe filmy, może podpowiedzieć film do 
ucha, jeśli uczeń nie wie co robić. 

Opis: Nauczyciel pokazuje film przedstawiający 
różne rodzaje komunikacji niewerbalnej 
(kinetycznej i proksemicznej). Na końcu filmu 
komentują różne wzorce komunikacji 
niewerbalnej, które się w nim pojawiły i 
klasyfikują je według wcześniej zbadanych 
typów. 

Następnie nauczyciel pokaże kolejny film 
przedstawiający inne formy komunikacji 
niewerbalnej (paralingwistycznej i chronicznej). 

 

5’ Podsumowanie sesji Brak zadań w tej części 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCISE NO.2 
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- Sytuacja 1: Miguel czyta książkę Carlosa Ruiza Zafona w bibliotece szkolnej. 

- Sytuacja 2: Mój brat ogląda piłkę nożną w barze pod naszym domem 

- Sytuacja 3: Uczniowie wychodzą na podwórko po usłyszeniu alarmu 
pożarowego 

- Sytuacja 4: Cristian odczytuje e-mail od swojej kuzynki Isabel o jej wizycie 

- Sytuacja 5: Samochód, gdy światło zmienia się na czerwone 

 

EXERCISE NO.4 

 

EXERCISE N0.5 

             

 

Naturalna pojemność Dzięki jego doczesności możemy 
dokonywać poprawek w przekazywaniu wiadomości, 
udzielając dodatkowych wyjaśnień, które pozwolą na jej 
właściwe zrozumienie. 

Dwukierunkowa Postawa ciała, bliskość między 
rozmówcami, gesty, a nawet spojrzenie mogą towarzyszyć 
słownemu przekazywaniu wiadomości. 

Tymczasowa Komunikacja ustna potrzebuje zarówno 

emoisora, jak i odbiorcy, którzy odwracają się rolami. 

Różna Aby przeprowadzić komunikację, wnęki i mięśnie 
są zaangażowane w przeprowadzenie modulacji. 

Proksemiczna i wsparcie ciała Nawet w jednym kraju 

można mówić na różne sposoby. Dlatego komunikacja 
ustna przejawia się pod względem językowym, 
społecznym, a nawet geograficznym. 
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EXERCISE N0.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


