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MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

MODUŁ:  KOMUNIKACJA I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW 

TOPIC 2:  ASERTYWNA KOMUNIKACJA I AKTYWNE SŁUCHANIE 

MANUAL TRENERA 

CZAS TRWANIA SESJI: 120 MINUT  

 

Czas Spis treści Sposób 

5’ Wprowadzenie do szkolenia 

Przedstawienie się trenera i wszystkich uczestników 

Cel: Przełamać lody między uczestnikami a trenerem i poznać uczestników.  

Przedstawienie się 

nauczyciela/ 

Opracowanie 

prezentacji zajęć. 

20’ Temat prezentacji 

Asertywna komunikacja, Style asertywnej komunikacji i Aktywne 

słuchanie,  

Katalogowanie i cele 

Koncepcja teoretyczna 

Rozwiąż problem 

Ćwiczenie: Pajęcza sieć 

Czas: 20’ 

Materiał: włóczka 

Cel: Zapoznanie się z uczestnikami 

Opis: Trener prosi uczestników o ustawienie się w kręgu na środku sali. 

Trener chwyta włóczkę i jej koniec, przedstawia się. Mówi swoje imię, 

skąd jest, swój wiek, i coś, co lubi robić w wolnym czasie. 

Trener, przytrzymując koniec włóczki, rzuca nią w stronę uczestnika. 

Uczestnik chwyta fragment nitki, przekazuje uczestnikom te same 

informacje co nauczyciel i przekazuje włóczkę kolejnemu studentowi, 

Dzisiaj 

porozmawiamy  

o asertywnej 

komunikacji, jej 

stylach i aktywnym 

słuchaniu, czytając 

katalog modułu 

i cele. 
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wciąż przytrzymując swój fragment nitki. Każdy uczestnik trzymający 

włóczkę powtarza zadanie.  

Pajęcza sieć powstanie, gdy każdy się przedstawi. 

Nauczyciel wskazuje na znaczenie utrzymania tego powiązania 

uczestników, tak jak robią to pająki swoją siecią. 

Skutek: Brak ustalonej odpowiedzi. Pod koniec zadania wszyscy będą 

się znać. 

45’ Asertywna komunikacja: 

Asertywne style komunikacji 

Dlaczego asertywność jest ważna? 

Jak wykorzystać asertywność? 

Rozwiąż pytania 

Aktywność dialogów 

Czas: 

Materiały: Teksty z przykładami różnych stylów komunikacji 

(pasywnej, agresywnej i asertywnej). 

Cel: Poznać różne style komunikacji. 

Opis: Trener czyta uczestnikom 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. 

Nauczyciel powtarza to z innymi tekstami. 

Tekst 1.: 

A: Czy mógłbyś mi pomóc w przygotowaniu tego raportu? 

B: Jestem bardzo zajęta moim raportem. 

A: Aj, denerwuję się przez to, to jest dla mnie ważne. 

B: Powiedziałam nie! Muszę skończyć raport do 17:30. 

Wyjaśnijmy różne 

style komunikacji 

(pasywny, agresywny 

i asertywny), ich 

zalety i wady. Wtedy 

zobaczymy, dlaczego 

ważne jest używanie 

asertywnego stylu  

i jak można go 

wykorzystać 
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A: Idź już. Rozumiem, wiem, że to bardzo denerwujące, kiedy ci 

przeszkadzają. 

Tekst 2.: 

A: Wow, jesteś naprawdę ładna! 

B: Żartujesz? Jasne, koszula jest bardzo stara, a spodnie wyglądają na 

zajechane. 

A: To był tylko komentarz. 

B: Źle się czuję ze swoim wyglądem. 

A: OK, muszę już iść. 

 

Tekst 3.: 

A: Zostawiłaś mnie samego na imprezie… Czułem się opuszczony. 

B: Nie byłeś zbyt ważny na imprezie. 

A: Moich przyjaciół tam nie było. Mogłaś przedstawić mnie swoim 

przyjaciołom. 

B: Masz 30 lat, nie potrzebujesz opiekunki. Jestem zmęczona tym, że muszę 

się tobą opiekować. 

O: Jestem zmęczony tym, że nie jestem brany pod uwagę. 

B: Dobra, na następnej imprezie będę się do ciebie przyklejać. 

 

Nauczyciel powtarza to z większą liczbą tekstów 

Rozwiązanie:  

Tekst 1: 

- A: Asertywna 

- B: Agresywna 

Text 2: 

- A: Asertywna 

- B: Pasywna 

Text 3: 

- A: Asertywna 

- B: Agresywna 
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Działalność w przeszłości 

Czas: 

Materiały: Kartki papieru i długopisy 

Cel: Nauczenie się rozpoznawania sytuacji z naszej przeszłości, w których 

zachowywaliśmy się w różny sposób (agresywny, pasywny, asertywny). 

Opis: trener prosi uczestników, aby przypomnieli sobie sytuację z przeszłości, 

w której zachowali się agresywnie. Uczestnicy na kartce papieru mają 

odpowiedzieć na trzy pytania: "Co się stało?", "Co zrobiłeś i co 

powiedziałeś?". "Jak chciałbyś/chciałabyś się zachować?". 

Powtarzają te trzy pytania dla sytuacji, w której zachowali się 

niekonsekwentnie i asertywnie. 

Kiedy wszyscy skończą, czytają na głos to, co napisali. 

Rozwiązanie: W tym ćwiczeniu nie ma odpowiedzi. Uczestnicy lepiej poznają 

siebie nawzajem i przekonają się, że mogliby zareagować inaczej, niż robili to 

w przeszłości. 

Ćwiczenie teatralne 

Czas: 

Materiały: brak. 

Cele: Obserwacja werbalnego i niewerbalnego języka różnych stylów 

komunikacji i nauka ich identyfikacji. 

Opis: Trener dzieli uczestników na pary i jest do ich dyspozycji. 

Trener mówi, że uczestnicy mają 10 minut na przygotowanie sceny,  

w której widzi jeden lub więcej stylów komunikacji (agresywny, 

pasywny, asertywny). Po upływie czasu każda para prezentuje 

przygotowaną przez siebie scenę. Inni uczestnicy muszą 

zidentyfikować styl komunikacji, który pojawia się na scenie, który 

pozostali uczestnicy zinterpretowali i skomentowali. 

Każdy musi prezentować swoje scenki. 

45’ Aktywne słuchanie 

Wyjaśnienie, czym jest aktywne słuchanie 

Elementy ułatwiające aktywne słuchanie 

Wyjaśnienie 

aktywnego słuchania, 

elementów 
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Korzyści z aktywnego słuchania 

Rozwiąż problem 

Nowe ćwiczenie 

Czas: 45’ 

Materiał: Wiadomość z gazety (jeśli jest stara lub pochodzi z innego 

dużego kraju). 

Cel: Nauka słuchania Learn to listen i przekazywanie informacji innemu 

uczestnikowi.  

Trener prosi uczestników o opuszczenie sali, w środku pozostaje tylko 

jeden. 

Trener czyta wiadomość uczestnikowi, który jest w sali. Czyta to raz,  

a następnie prosi innego uczestnika o wejście. 

Uczestnik, który usłyszał wiadomość, musi być przeciwko uczestnikowi, 

który wszedł. Może z nim walczyć tylko raz. 

Proces powtarza się, kolejne osoby wchodzą do sali pojedynczo,  

a wszyscy uczestnicy czekają na zewnątrz. 

Skutek: brak ustalonej odpowiedzi. Uczestnicy nauczą się, jak aktywnie 

słuchać, by sprawnie przekazywać sobie informacje. 

Ćwiczenie: aktywne słuchanie drugiego uczestnika: 

Czas: 

Materiały: brak 

Cel: Nauka ćwiczenia aktywnego słuchania. 

Opis: Trener dzieli uczestników na pary i rozprowadza ich po sali. Jedna 

osoba z pary opowie drugiej historię (pozostało 10 minut sesji). W 

ciągu tych 10 minut trener będzie krążył po sali, obserwował i 

odnotowywał, co się dzieje dobrze, a co należy poprawić w każdej 

parze. Po tym czasie wszyscy się gromadzą. 

ułatwiających 

aktywne słuchanie 

(przygotowanie, 

postawy i spojrzenia, 

wzmocnij rozmówcę, 

obserwuj język 

niewerbalny, uzyskaj 

główne idee, 

informacje zwrotne, 

usposobienie 

psychologiczne i 

ekspresję), wyjaśnij 

korzyści płynące z 

aktywnego słuchania 

/ aktywności 

aktywnego słuchania 
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Osoba, która praktykowała aktywne słuchanie, musi podsumować to, 

co powiedział jej kolega. Osoba, która opowiedziała historię, musi 

powiedzieć, czy poczuła się wysłuchana. 

Trener przekazuje każdej parze zwrotną informację. 

 

Skutek: Brak ustalonej odpowiedzi. Uczestnicy będą pracować 

wspólnie i nauczą się słuchać w sposób aktywny. 

 

 

5’ Podsumowanie sesji. 

Podsumowanie całej sesji. 

Na zakończenie sesji 

podsumujemy 

wszystko,  

co zaobserwowaliśmy 

w module. 

 


