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I. Teoretyczny koncept 

W tym module omówimy różne sposoby komunikowania się: „Komunikacja werbalna”, 
„Komunikacja niewerbalna”, „Komunikacja pisemna”, „Komunikacja asertywna” i „Aktywne 
słuchanie”. 

Zaczniemy od zdefiniowania czym jest komunikacja? i elementy, które ją tworzą. 

Komunikacja to proces, w którym wymieniamy informacje i nawiązujemy relacje społeczne z 
otaczającymi nas osobami. Poprzez komunikację możemy dzielić się zarówno informacjami, jak 
i uczuciami, pomysłami, wiedzą i doświadczeniami. 

W tym sensie elementy zaangażowane w komunikację są następujące: 

● Nadawca: to osoba, która inicjuje komunikację, wysyłając wiadomość za pomocą 
znaków komunikacyjnych i kodując wiadomość dla odbiorcy. 

● Odbiorca: to osoba, która odbiera i interpretuje wiadomość poprzez dekodowanie 
znaków otrzymanej wiadomości. Po zinterpretowaniu informacji odbiorca może odpowiedzieć, 
zdobywając miejsce emitenta, rozwijając działanie komunikacyjne 

● Kod: Składa się ze znaków używanych do przekazywania wiadomości, która może być 
zarówno werbalna, jak i niewerbalna. 

● Wiadomość: Odnosi się do przesłanych treści, które mogą mieć charakter informacyjny, 
pomysł, opinia lub odczucia. Składa się z symboli, kodów językowych, obrazów rozpoznawanych 
zarówno przez nadawcę, jak i odbiorcę. 

● Kanał komunikacji: środki, za pomocą których wiadomość jest przesyłana między 
nadawcą a odbiorcą, przykłady: powietrze, rozmowa telefoniczna, e-mail, WhatsApp. 

● Kontekst: okoliczności, w których rozwija się akcja komunikacyjna, które mogą,  
ale nie muszą wpływać zarówno na wysyłanie, jak i odbieranie wiadomości. 

● Informacja zwrotna: jest to czynność polegająca na ciągłym wysyłaniu i odbieraniu 
wiadomości między stronami. 

 

Rodzaje komunikacji: 

● Komunikacja werbalna: jest to komunikacja, w której używamy zarówno pisemnych, jak 
i ustnych słów między dwoma lub więcej rozmówcami w celu przekazywania informacji, uczuć, 
pomysłów lub opinii. W ramach komunikacji werbalnej możemy zdefiniować komunikację ustną 
i pisemną. 
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● Komunikacja niewerbalna: nie używa znaków językowych, używa mowy ciała, może 
jednak uzupełniać komunikację werbalną. 

● Asertywna komunikacja: w jasny i prosty sposób przekaż wiadomość o tym, co czujemy, 
myślimy lub chcemy. 

● Aktywne słuchanie: słuchanie w pełnej formie tego, co emitent stara się przekazać, nie 
tylko zwracanie uwagi na słowa, które wypowiada, ale także na uczucia, idee lub myśli, które 
dostarczają temu, co próbuje przekazać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Asertywna komunikacja 
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Asertywna komunikacja odnosi się do umiejętności przekazywania i odbierania myśli, uczuć, 
pragnień, opinii i potrzeb własnych lub innych w uczciwy, terminowy i pełen szacunku sposób. 

Od najmłodszych lat umiejętności są nabywane z otaczającym nas środowiskiem. Stanowią one 
podstawę przyszłych relacji, choć mogą być modyfikowane w okresie dojrzewania lub dorosłości. 

Relacje społeczne, czy to z grupą przyjaciół, rodziną, współpracownikami czy znajomymi, są 
ważną częścią życia. Utrzymywanie dobrych relacji z innymi jest zatem jednym z głównych 
czynników bycia szczęśliwym. 

Czasami nie każdy posiada umiejętności niezbędne do utrzymywania zdrowych relacji 
społecznych, ale w niektórych sytuacjach działa mniej lub bardziej poprawnie. Powoduje to 
różne style zachowania. 

Istnieją trzy style zachowania, styl powściągliwy, agresywny i asertywny, ten ostatni znajduje się 
pośrodku dwóch pierwszych. 

 

 

a. Rodzaje asertywnej komunikacji 

Komunikacja pasywna. 

Ten styl zachowania charakteryzuje się brakiem poszanowania własnych praw lub wyrażaniem 
pomysłów, opinii lub potrzeb. Akceptowanie tego, co myślą inni, w sposób podporządkowany. 

Przyczynami, które mogą prowadzić do takiego działania, może być obawa przed 
konsekwencjami, jakie może mieć nasze zachowanie, brak wiary w siebie, nieumiejętność 
wyrażania swoich praw, stawianie na pierwszym miejscu praw innych przed własnymi. 

Zachowania związane z tym stylem to: mówienie niskim tonem, niepatrzenie drugiej osobie  
w oczy, ale w dół, zamykanie się na krzywdy, pozwolenie drugiej osobie na wykorzystywanie, 
niezdarność gestów… 
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Zalety i wady powściągliwego rodzaju: 

Zalety Wady 

1. Unika się konfliktu krótkoterminowego. 

2. Brak odrzucenia otrzymanego przez 
innych. 

 

1. Nigdy nie dostajesz tego, czego chcesz. 

2. Nasza opinia nie będzie brana pod uwagę. 

3. Brak satysfakcji. 

 

Komunikacja agresywna. 

Styl agresywny charakteryzuje się wyrażaniem opinii, potrzeb lub pomysłów bez poszanowania 
poglądów innych. Osiągnięcie celu za wszelką cenę, nawet jeśli oznacza to przewyższanie innych. 

Powszechnie stosowane zachowania to bójki, oskarżenia, groźby, agresja fizyczna lub werbalna, 
głośny ton głosu, obelgi, nieruchome spojrzenie, groźna postawa. 

Zalety i wady stylu agresywnego: 

ZALETY WADY 

1. Zawsze dostajesz, co chcesz. 1. Inni będą się bać. 

2. Izolacja społeczna. 

3. Ciągłe problemy. 

 

 

Komunikacja asertywna. 

W tym stylu zachowania wyrażane są uczucia, idee i opinie z uwzględnieniem praw innych. 

Zwykłe zachowania to średni poziom głosu, płynna komunikacja, pozytywne komunikaty, 
spojrzenie w oczy, bez zastraszania, stanowcze gesty, wyprostowana postawa i luźne ręce. 

Zalety i wady stylu asertywnego: 

ZALETY WADY 

1. Tworzysz swój własny punkt widzenia. Nie ma. 
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2. Unikasz walki lub poczucia winy. 

3. Szanujesz i jesteś szanowany. 

 

 

Komunikacja pasywna 

 

 

Komunikacja asertywna 

 

Komunikacja agresywna 

 

● Niewerbalne 
zachowanie: 

 

Spojrzenie w dół, 
wyraźniejszy niższy ton głosu, 

niepewność, zaprzeczenie 
ważności sytuacji; spolegliwa 
postawa; unikanie sytuacji, 

nieokreślony ton. 

 

● Niewerbalne 
zachowanie: 

Bezpośredni kontakt 
wzrokowy, odpowiedni ton 
głosu, płynna komunikacja, 
stałe gesty, wyprostowana 

postawa; wiadomości 
pierwszoosobowe; uczciwość, 

bezpośrednie reakcje na 
sytuację, w której się 

znajdujesz, ręce niesplecione 

 

● Niewerbalne 
zachowanie: 

 Wpatrywanie się, wysoki ton 
głosu, płynna rozmowa, 

konfrontacja, prowokacyjne 
gesty, zastraszająca postawa, 

nieuczciwość, wulgarne 
przekazy. 

 

● Werbalne 
zachowania: 

Wątpliwa i niepewna 
komunikacja werbalna, taka 

jak „chyba” „być może”. 

 

● Werbalne 
zachowania 

Komunikacja werbalna,  
w której można wyrażać idee, 

uczucia i opinie, słuchając  
w taki sam sposób jak druga 

osoba, nie rezygnując ze 
swoich praw. Na przykład: 

„myślę” „moglibyśmy”. 

 

● Werbalne 
zachowania 

Egocentryczna, agresywna, 
bezosobowa komunikacja 

werbalna. Na przykład: 
„Powinieneś zachowywać się 
właściwie”, „Powinieneś robić 

to, co chcę”. 

 

● Efekty 

 

● Efekty 

 

● Efekty 
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Ten rodzaj komunikacji 
powoduje różne skutki  

u osoby, która prowadzi ten 
rodzaj komunikacji, takie jak 

konflikty interpersonalne,  
w wyniku czego powoduje 

niską samoocenę, a to z kolei 
skutkuje tym, że czuje się zła, 

przez co może dostać 
depresji. 

 

 

Osoba, która prowadzi 
asertywną komunikację, 

rozwiązuje problemy poprzez 
dialog, ujawniając swoje 

pomysły, uczucia i opinie, 
słuchając tych, które ma 

druga osoba, dzięki czemu 
czuje się swobodnie ze sobą  

i z innymi. Pozostawanie 
zrelaksowanym przed 

sytuacjami komunikacyjnymi, 
co powoduje, że zachowujesz 

kontrolę i czujesz się 
zadowolony z siebie. 

Osoba, która prowadzi 
agresywną komunikację, dąży 

przede wszystkim do 
osiągnięcia swojego celu,  

nie bierze pod uwagę uczuć, 
pomysłów lub opinii innych 

osób, co powoduje u niej 
osobiste konflikty, frustrację, 

w efekcie krzywdzenie 
innych. Prowadzi to do 

sytuacji samotności, a to 
skutkuje stanem złości  

na siebie. 

 

b. Konsekwencje 

Pozytywne konsekwencje konfliktu asertywnego. 

● Lepsza kontrola nad otoczeniem, Twoje zachowanie może mieć wpływ na innych i może 
osiągać cele. 

● Lepsza samokontrola bez poczucia niepokoju i poczucia winy. 
● Większa satysfakcja z siebie i z innych. 
● Ustąpienie objawów psychosomatycznych np.: (bóle głowy, zaburzenia żołądkowe, 

ogólne zmęczenie). 
● Maksymalizacja korzystnych konsekwencji i minimalizacja niekorzystnych 

długoterminowych zgód. 
● Niezależnie od tego, czy posłuszeństwo zostanie osiągnięte, osoba, która działała 

asertywnie, czuje się lepiej, gdy jest w stanie wyrazić swoje opinie. 
● Manifestacja własnego stanowiska prawdopodobnie zwiększy prawdopodobieństwo, że 

osoba ta będzie szanować to stanowisko. 
● Również osoba lub przedmiot asertywnego zachowania może mieć korzystne 

konsekwencje, ponieważ otrzymuje jasną i niemanipulacyjną komunikację  
w przeciwieństwie do niejawnej i niewyrażonej komunikacji. 

● Większa satysfakcja z życia towarzyskiego. 
● Bardziej intymne i znaczące relacje. 
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Konsekwencje pasywnego (nieasertywnego) zachowania. 

Pozytywne krótkoterminowe konsekwencje 

● Nie musisz zajmować się problemem (ta druga robi to za mnie). Unikanie konfliktu lub 
ucieczka. 

● Chwilowa ulga od niepokoju w sytuacji. 

● Długofalowe konsekwencje. 

● Nic. 

Negatywne konsekwencje: 

● Dewaluowanie samych uczuć. 

● Brak wiary w siebie. 

● Ignorują cię (innych). Nie biorą cię pod uwagę. 

● Zmniejszona zdolność do zaspokojenia potrzeb lub informacji zwrotnych z powodu 
braku komunikacji. 

● Poczucie bycia niezrozumianym, manipulowanym. 

● Poczucie winy, niepokój, przygnębienie i niska samoocena. 

● Rozwój zaburzeń psychosomatycznych (takich jak bóle głowy, wrzody itp.) poprzez 
wyrażanie uczuć. 

● Wybuchy dyskomfortu lub niekontrolowanego gniewu przez wytrzymałość 
nierozwiązanych sytuacji. 

● Brak ciepłych relacji społecznych. 

● Uczucia gniewu. 

 

Konsekwencje agresywnego zachowania 

Pozytywne krótkoterminowe konsekwencje 

● Ekspresja emocjonalna. 
● Uczucia chwilowej mocy. 
● Osiągasz cele i potrzeby bez bezpośredniej informacji zwrotnej od innych. 
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  Negatywne konsekwencje 

● Uczucia urazy i unikania ze strony ofiar agresji. 
● Słabe lub niezadowalające relacje. 
● Poczucie winy (krótkoterminowe). 
● Bezpośrednia antyagresja w postaci sarkastycznej repliki lub wyzywającego spojrzenia. 
● Stres w relacji interpersonalnej z osobą, która jest ofiarą agresji lub unikanie przyszłego 

kontaktu z tą osobą. 

 

a. Dlaczego asertywność jest ważna? 

Zachowanie asertywne jest ważne dla nawiązania dobrych relacji społecznych z otoczeniem. Tak 
jak opinie innych należy szanować, tak należy szanować własne opinie i osiągać cele bez deptania 
innych. 

Asertywne działanie w obliczu konfliktu oznacza unikanie lub ograniczanie gniewu lub poczucia 
winy. Na przykład, jeśli ktoś wykaże się stylem agresywnym, będziemy mogli zmniejszyć jego 
agresywność, jeśli pozostaniemy w stylu asertywnym, który sprzyja rozwiązaniu konfliktu. 

Asertywność sprzyja prawidłowemu odkrywaniu środowiska społecznego i pracy, wzrostów, 
sieci przyjaciół i znajomych, czyniąc te relacje bezpieczniejszymi i zdrowszymi. 

W pracy asertywne zachowanie sprzyja byciu wysłuchanym przez przełożonych  
i współpracowników oraz pomaga sprawić, by prośba została przychylnie rozpatrzona. 

Na przykład łatwiej jest nam podejmować decyzje lub gdy nasi koledzy potrzebują pomocy, 
ponieważ będą traktowani z szacunkiem, będziemy w stanie wykryć ewentualne błędy, które 
zostały popełnione i zakomunikować możliwe rozwiązania innym lub ich przełożonym. 

 

b. Jak wykorzystać asertywność? 

Asertywni ludzie charakteryzują się: 

● Brakiem strachu przed wyrażaniem myśli, pragnień lub opinii.  Dzięki temu, że czują się 
dobrze. 

● Są to ludzie, którzy czują się pewni siebie i swoich celów, dzięki czemu łatwiej je osiągają. 
● Umieją komunikować swoje myśli w zrozumiały, bezpośredni i wykształcony sposób, 

zawsze z szacunkiem dla opinii innych. 
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● Prowadzą rozmowy z dowolną osobą z firmy, bez obaw o rozmowę z szefem lub 
postawienie się ponad jakimkolwiek współpracownikiem. 

● Są dobrzy w rozwiązywaniu konfliktów, ponieważ zakładają porażki i wiedzą, jak słuchać 
innych, dostarczać rozwiązań i wspólnie podejmować decyzje, biorąc pod uwagę 
wszystkie opinie. 

Asertywność można wykorzystać wykonując następujące strategie: 

● Obrona swoich praw przed innymi, bez względu na to, czy są szefami, czy kolegami. 
● Kiedy ktoś prosi o coś, czego nie chcemy robić, musimy powiedzieć „NIE”, nie 

dyskredytując tej osoby ani nie sprawiając, że poczuje się źle. 
● Prosić o pomoc, gdy masz zamiar wykonać zadanie, do którego nie jesteś przeszkolony, 

zamiast robić to bez względu na to, czy się uda. 
● Emocje pomagają również wzmocnić, bezpieczniej i lepiej, relacje z innymi. Dlatego 

ważne jest, aby wiedzieć, jak je wyrażać i otrzymywać od innych. 
● Jeśli chodzi o przyjmowanie lub wyrażanie krytyki, należy to robić poprawnie,  

z argumentami i szacunkiem. 
● Nauczyć się negocjować, ponieważ będą sytuacje, w których interesy będą sprzeczne  

z interesami innej osoby i musimy wiedzieć, jak ustąpić po obu stronach. 
● Właściwe stawienie czoła reakcjom gniewu, promowanie dobrego klimatu pracy, 

unikanie agresywnego reagowania na ewentualne konflikty. 

 

III. Aktywne słuchanie 

Często używamy czasownika słyszeć i słuchać jako synonimów. Jednak tak nie jest. Jest duża 
różnica między słyszeniem a słuchaniem. 

Słuch odnosi się do aspektu czuciowego, który pozwala nam postrzegać dźwięk. Umiejętność 
słyszenia buduje zmysł słuchu wywodzący się z różnych procesów fizjologicznych, a także 
psychologicznych, które umożliwiają wychwytywanie dźwięków. Słuch jest działaniem 
mimowolnym; wychwytujemy dźwięk, który dociera do nas poprzez wibracje, które są 
interpretowane przez mózg. 

Słuchanie jest czymś innym, jest aktem intencjonalnym, jest również procesem 
psychologicznym, który jest częścią słyszenia, ale obejmuje inne zmienne, takie jak uwaga, 
rozumowanie, empatia, motywacja. 

Umiejętność słuchania jest tak naprawdę umiejętnością, którą nabywa się z biegiem czasu i 
praktyką. Osoby empatyczne często mają tę zdolność rozwiniętą we właściwy sposób. Jest to 
podstawowa zdolność zarówno w dziedzinie społecznej, jak i pracy. 
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Aktywne słuchanie to komunikowanie się w sposób, który sprawia, że rozumiemy rozmówcy, że 
to, co jest nam przekazywane, jest ważne. 

Aktywne słuchanie kogoś oznacza świadome robienie tego, tj. podejmowanie wysiłku skupienia 
naszej uwagi na tym, co mówca nam przekazuje i wie, tak jak naprawdę czuje. 

Właściwie słuchanie drugiej osoby jest bardzo ważne w komunikacji, jednak w wielu 
przypadkach mamy tendencję do bardziej własnego myślenia i tego, co mówimy, niż aktywnego 
słuchania drugiej osoby. 

Aktywne słuchanie to nie tylko bierne słuchanie drugiej osoby, to umiejętność słuchania myśli, 
idei lub uczuć, które leżą u podstaw tego, co jest komunikowane. 

 

a. Elementy, które umożliwiają aktywne słuchanie. 

8 elementów ułatwiających prawidłowe aktywne słuchanie: 

1. Przygotowanie 

Aktywne słuchanie wymaga uważności, ma być i pozostawać w chwili obecnej. 

Będziemy musieli być przygotowani zarówno psychicznie, jak i fizycznie do zwrócenia niezbędnej 
uwagi podczas komunikacji, w tym celu będziemy musieli brać pod uwagę zarówno wybór czasu 
i miejsca komunikacji, jak i to, co wiemy o naszym rozmówcy i wykazywać pozytywne 
nastawienie do słuchania. 

2. Postawa i wygląd 

Poprzez nasze niewerbalne sygnały możemy pokazać nasze zainteresowanie komunikacją. 

Kontakt wzrokowy pokazuje dzwoniącemu, że zwraca się uwagę zarówno na to, co mówi, jak i 
na to, co czuje. Nakreślenie lekkiego uśmiechu uświadamia Ci, że informacje, które on wyraża, 
są dobrze odbierane, co zmotywowało Cię do dalszego mówienia, ponieważ ten gest działa jak 
dopalacz, a także jest przekazem empatii. 

Możemy przyjąć otwartą postawę ciała, przechylając ciało lekko do przodu, nie zapominając o 
szanowaniu odległości z partnerem. 

3. Wesprzyj partnera rozmowy 

W trakcie rozmowy możemy realizować różne techniki aktywnego słuchania, które sprzyjają 
komunikacji i z kolei pokazują rozmówcy, że zwracamy na to uwagę. Niektóre z tych technik to: 
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● Przeformułowanie: Pomaga nam wyraźnie przekazać mówcy, że wiadomość jest 
zrozumiana. Można przeprowadzić małe podsumowanie informacji przekazanych nam przez 
drugą osobę. To podsumowanie można rozpocząć za pomocą wyrażeń takich jak: << Rozumiem, 
co masz na myśli >>. 

● Parafraza: Strategia ta polega na wyrażeniu naszymi słowami tego, co przed chwilą 
powiedział emitent. Jest to bardzo ważne w procesie aktywnego słuchania, ponieważ pozwala 
nam zrozumieć, co mówi do nas druga osoba, pozwalając nam zweryfikować, czy to, co zostało 
powiedziane, zostało rzeczywiście zrozumiane, a nie źle zrozumiane. Przykładem może być:       
 << Jeśli dobrze cię zrozumiałem >>. 

● Zdania pytające: Jest to przydatne, ponieważ pozwala nam zweryfikować, czy przekaz 
został zrozumiany, a także pokazuje nasze zainteresowanie klimatem zaufania, przykładem 
może być: << jak czułeś kiedy>>. Zadawanie pytań pozwala nam uzyskać więcej informacji, a 
jednocześnie wyjaśnić niektóre aspekty. Należy jednak uważać na zadawane przez nas pytania, 
które z jednej strony mogą być korzystne, ponieważ pozwalają pytającemu być wobec nas 
szczerym, ale z drugiej strony musimy zachować szczególną ostrożność w odniesieniu do pytania 
„dlaczego”? Rozmówca może zostać zapytany, co może spowodować, że stanie się defensywny 
i dlatego nie będzie chciał kontynuować rozmowy. 

● Empatia: Aktywne słuchanie emocji, które rozmówca nam przekazuje, bez tego oznacza 
akceptację lub zgadzanie się ze stanowiskiem drugiej osoby. Niektóre przykłady, które można 
wykorzystać do okazania empatii, to: << Rozumiem, co czujesz >>, << Czuję, że >>. 

● Pozytywne wzmocnienie: To łatwy sposób na pokazanie rozmówcy, że zwracasz na to 
uwagę, możemy użyć słów takich jak: Tak, rozumiem, ok. Używając tych słów, wzmacniamy 
mowę rozmówcy poprzez przekazanie mu, że przekaz jest zrozumiały i interesujący. 

● Cisza: Technika polega na zachowywaniu milczenia, kiedy to do nas zależałoby 
przemówienie po interwencji mówcy. Celem, do którego dążymy, jest kontynuowanie przez 
emitenta opowiadania o swoich doświadczeniach, dając mu czas na przemyślenie i dobranie 
najbardziej precyzyjnych słów. Podczas wykonywania tej techniki ważne jest, byśmy okazywali 
nasze zainteresowanie oczami lub gestami. 

● Kiwaj głową: W trakcie rozmowy warto pokiwać głową, aby przekazać rozmówcy, że 
Twoja wiadomość jest interesująca i że podzielamy jego punkt widzenia. Ta technika skutecznie 
ułatwia komunikację, ponieważ mówimy rozmówcy, że zwracamy na niego uwagę i aktywnie go 
słuchamy. 

4. Obserwacja niewerbalnego języka:  

Komunikacja odbywa się nie tylko słowami, ale także naszym ciałem i głosem. Dlatego tak ważne 
jest obserwowanie języka niewerbalnego; gesty ciała, mimika i cechy głosu, takie jak ton, 
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intensywność i rytm. Poprzez język niewerbalny wyrażamy zarówno nasze emocje, jak i uczucia, 
postawy i stan wewnętrzny. 

Odpowiednio rozwijając umiejętność interpretacji niewerbalnego języka naszego rozmówcy, 
uzyskamy odpowiednie informacje i potrafimy odpowiednio ocenić przekaz. 

5. Poznaj główne pomysły: 

Aby poznać główne idee przesłania, będziemy musieli znaleźć kluczowe słowa przemówienia. W 
ten sposób, będąc w stanie wykonać mentalną reprezentację głównych idei, która obejmuje co, 
dlaczego, jak i po co. 

6. Informacja zwrotna: 

Poprzez informację zwrotną przekażemy naszemu prelegentowi streszczenie wiadomości, którą 
usłyszeliśmy, pokazując, że zrozumieliśmy cel jego słów, zwrócimy na niego uwagę i doceniamy 
jego wypowiedź. 

Informacja zwrotna jest bardzo ważna w skutecznej komunikacji. Istnieją dwa rodzaje informacji 
zwrotnej. 

● Werbalna Informacja zwrotna: Składa się z wypowiedzi, komentarzy i pytań 
zawierających streszczenie wiadomości, którą przekazał nam nasz rozmówca. Poprzez werbalną 
informację zwrotną możemy zapobiec błędom w interpretacji wiadomości nadawcy. 

● Niewerbalna Informacja zwrotna: Składa się z zestawu gestów i mimiki, które 
wykonamy, aby przekazać rozmówcy, że właściwie zinterpretowaliśmy jego przesłanie. Poprzez 
nasze wyrażenia i gesty przekażemy mówcy, że zrozumieliśmy jego przesłanie. 

7.  Usposobienie psychologiczne 

Opiera się na wewnętrznym przygotowaniu, czyli na znaczeniu bycia obecnym, nieustannej 
uwagi i obserwowania drugiego, identyfikując zarówno treść tego, co do nas mówi, jako cele, jak 
i uczucia. 

8. Ekspresja 

Wyraża to, że rozmówca jest słyszalny zarówno poprzez komunikację werbalną poprzez reakcje 

(rozumiem, hm, uh), jak i poprzez język niewerbalny (kontakt wzrokowy, gesty, pochylenie 

ciała itp.). 
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b. Korzyści aktywnego słuchania 

● Promujemy lepszy klimat komunikacji, czyniąc ją bardziej efektywną. 
● Uzyskujemy dokładną wiadomość od nadawcy, redukując nieporozumienia. 
● Uczymy się z doświadczeń, które przekazują nam rozmówcy, co pozwala nam zdobywać 

wzbogacającą wiedzę. 
● Wyrażając zainteresowanie tym, z kim rozmawiamy, możemy poprosić o rozszerzenie 

informacji, które otrzymujemy lub wyjaśnień na ten temat. 
● Zwrócenie uwagi na mówcę i okazanie naszego zainteresowania sprawi, że nabierzemy 

pewności siebie, a dodatkowo wzmocni naszą relację z nim. 
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