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MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

MODUŁ:  KOMUNIKACJA I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW 

TEMAT 1:  RODZAJE KOMUNIKACJI 

MANUAL TRENERA  

CZAS SESJI: 120 MINUT 

 

Czas Spis treści Jak 

10’ Wprowadzenie do szkolenia 

Prezentacja trenera i wszystkich uczestników. 

Cel: przełamać lody między uczestnikiem  

a trenerem i poznać innych uczestników. 

Prezentacja profesora  

i przedstawienie się / 
Rozwinięcie tematu 
prezentacji 

 

30’ Temat prezentacji 

Rodzaje komunikacji 

Indeks i cele 

Teoretyczny koncept 

Odpowiedz na pytania 

 

Tworzenie autoportretu: 

Materiały: papier, długopisy / ołówki 
 

Cel: poznać partnerów 

 

Opis: Trener rozdaje każdemu z uczestników kartkę papieru. Daje 
im do wykonania zadanie, w którym mają narysować swój 
autoportret, nie pokazując go nikomu innemu.  
Nauczyciel daje im 5 minut na wykonanie tego zadania. Kiedy 

wszyscy uczniowie ukończyli rysować, nauczyciel zbiera 
autoportrety wszystkich, i pojedynczo pokazuje je klasie. 

Uczniowie za zadanie mają zgadywać, który rysunek do kogo 
należy. 
Uczeń którego rysunek zostanie odgadnięty, prezentuje się przez 
przedstawienie się, przez powiedzenie ile ma lat, skąd pochodzi, 
oraz jakie ma hobby.  

Osiągnięcie: Uczestnicy poznali trenera, siebie nawzajem, trener – 

uczestników. 

 

Identyfikacja elementów komunikacji w różnych sytuacjach 

Dziś porozmawiamy o 
rodzajach komunikacji, 

przeczytajcie moduł 
indeksu oraz cele. 

Wyjaśnij teoretyczną 
koncepcję tematu 
omawianego w module, 

różne formy 
komunikacji. / 

Rozwiązywanie pytań / 
Aktywność 
autoportretowa / 

Aktywność 
identyfikująca elementy 
komunikacji w różnych 
sytuacjach. / Elementy 

aktywności, które 
ingerują w komunikację. 
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Materiał: arkusz, długopisy i drukowany arkusz w różnych 
sytuacjach 

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. 
 

Cel: Naucz się różnicować elementy komunikacji w codziennych 

sytuacjach. 

 

 

Opis: Trener czyta pierwszą sytuację, uczestnicy muszą napisać  
na swoich arkuszach różne elementy komunikacji, które pojawiają 
się w sytuacji (nadawca, odbiorca, wiadomość, kod  
i kanał), jakie widzą w tej sytuacji. Powtarza się to ze wszystkimi 

pięcioma sytuacjami. Wreszcie, następuje skorygowanie. 
 

Rozwiązanie: 
- Sytuacja 1: 

● Nadawca: 

● Odbiorca: 

● Wiadomość: 

● Kod: 

● Kanał: 
- Sytuacja 2: 

● Nadawca: 

● Odbiorca: 

● Wiadomość: 

● Kod: 

● Kanał: 
- Sytuacja 3: 

● Nadawca: 

● Odbiorca: 

● Wiadomość: 

● Kod: 

● Kanał: 
- Sytuacja 4: 

● Nadawca: 

● Odbiorca: 



PMTC.  

Project Management Training Course for Small Non-profit Organisations in Europe  

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

 

3 

 

 

● Wiadomość: 

● Kod: 

● Kanał: 
- Sytuacja 5: 

● Nadawca: 

● Odbiorca: 

● Wiadomość: 

● Kod: 

● Kanał: 
 

Elementy komunikacji: 

Materiały: Arkusze, długopis/ołówek 

 

Cel: Zidentyfikuj niektóre elementy komunikacji (nadawcę, 
odbiorcę, wiadomość, kod, kanał, kontekst i informacje zwrotne)   
 

Opis: Trener dzieli się arkuszami ze wszystkimi uczniami. 
Uczestnicy piszą wiadomość na tych arkuszach. Kiedy skończą 
pisać, przeczytają je swoim partnerem. Każdy musi zidentyfikować 
elementy komunikacji (nadawca, odbiorca, wiadomość, kod, kanał, 
kontekst i informacje zwrotne), które są zaangażowane w tę 
wiadomość. 
 

Osiągnięcie: Wolne rozwiązanie. Studenci nauczyli się rozróżniać 
różne elementy komunikacji. 

40’ Komunikacja werbalna 

Komunikacja werbalna 

Rodzaje komunikacji werbalnej 

Odpowiedz na pytania 

 

Aktywność: Łączenie cechy komunikacji ustnej za pomocą strzałek 

Materiał: tablice z dwoma kolumnami, po lewej stronie nazwy 
cech komunikacji ustnej (naturalne, dwukierunkowe, chwilowe, 

inne i proksemiczne i wsparcie ciała), a po prawej opis cech 
komunikacji ustnej.  

 

Cel: Poprawa znajomości cech komunikacji ustnej. 
 

Opis: Trener rozdaje drukowane arkusze wszystkim uczestnikom. 

Musisz użyć strzałek, aby dopasować nazwę funkcji do jej definicji. 
 

Zobaczmy, czym jest 

komunikacja werbalna, 

rodzaje komunikacji 

werbalnej (ustnej i 

pisemnej), jej podtyp,y 

cechy, zalety i wady / 

rozwiązanie 
ewentualnych 

wątpliwości / 
aktywność: łączy cechy 
komunikacji ustnej ze 

strzałkami / elementami 
aktywności, które 
interweniują w 
komunikację. / zadanie 
pisemne 
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Osiągnięcie: 
- Naturalna wydajność: do prowadzenia komunikacji, wgłębienia w 
twarzy i mięśnie są zaangażowane w celu przeprowadzenia 
modulacji. 

- Dwukierunkowość: w komunikacji ustnej zarówno nadawca, jak i 
odbiorca muszą zmienić swoje role. 
- Chwilowość: dzięki swojej tymczasowości możemy wprowadzać 

 

Natu

ralna wydajność. Dzięki 
tymczasowości możemy dokonywać 
poprawek  

w przekazywaniu wiadomości, 
udzielając dodatkowych wyjaśnień, 
które pozwolą na jej właściwe 
zrozumienie. 

Dwuk

ierunkowa postawa ciała, 
bliskość między rozmówcami, gesty, 
a nawet spojrzenie mogą 
towarzyszyć słownemu 
przekazywaniu wiadomości. 

Mom

entum/Chwilowość. Tymczasowa 
komunikacja ustna potrzebuje 

zarówno nadawcy,  

jak i odbiorcy, którzy zamieniają się 
rolami. 

Różn
ość. Aby przeprowadzić komunikację, 
wgłębienia i mięśnie są 
zaangażowane  
w przeprowadzenie modulacji. 

Proks

emiczność i mowa ciała. Nawet w 
jednym kraju można mówić  
na różne sposoby. Dlatego 
komunikacja ustna manifestuje się 
pod względem językowym, 
społecznym, a nawet geograficznym.
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poprawki w przekazywaniu wiadomości, udzielając dodatkowych 
wyjaśnień, które pozwalają na prawidłową kompresję. 
- Różnorodność: w tym samym kraju istnieją różne sposoby 
mówienia. Dlatego komunikacja ustna przejawia się w 
różnorodności językowej, społecznej, a nawet geograficznej. 

- Proksemiczność i mowa ciała: Bliskość postawy między 
partnerami, gestykulacja, a nawet wygląd może towarzyszyć ustnej 
transmisji wiadomości. 
 

 

Elementy aktywności, które ingerują w komunikację. 
Materiał: filmy z form komunikacji ustnej (spontaniczne i 
zaplanowane. ilustracje rodzajów komunikacji pisemnej (książki, 
listy, e-mail i broszury)   

  

 
 

Cel: Identyfikacja elementów komunikacji 

 

Opis: Trener rozdaje kartki wszystkim uczniom. Uczestnicy piszą 
wiadomość na kartkach. 
Kiedy skończą pisać, przeczytają je swoim partnerom. Każdy musi 
zidentyfikować elementy komunikacji (nadawcę, odbiorcę, wiadomość, 
kod i kanał) związane z wiadomością.  
 

Rozwiązanie: Studenci nauczyli się rozróżniać różne elementy 
komunikacji. 

 

Praca z kartką papieru: 
Materiał: Małe kartki z różnymi słowami “list”, “broszura” i “e-mail” 

 

Cel: Rozwijanie umiejętności pisania różnych rodzajów komunikacji 
pisemnej. 

 

Opis: Trener rozdaje każdemu uczestnikowi po złożonym papierze. W 
tym artykule będzie słowo pisane. W niektórych przypadkach będzie to 
“list”, “broszura” lub “email”. Student musi napisać list, jeśli on lub ona 
miała to słowo, broszurę lub e-mail. Trener daje im czas na zapisanie. 

Każdy czyta na głos to co do niego napisał. 
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Osiągnięcie: Aktywność bez rozwiązania, sprawdź, czy wszyscy zrobili to, 
co ich dotyczyło. 

35’ Komunikacja niewerbalna 

Wyjaśnij komunikację niewerbalną 

Rodzaje 

Zalety i wady 

 

Odpowiedz na pytania 

 

Aktywność analizy wyrażeń 

Materiał: Zdjęcia pokazujące różnie niewerbalne sposoby 
wyrażania treści. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel: Naucz się rozpoznawać niewerbalne gesty na obrazach i 
zobacz, że obraz może sugerować różne treści. 
 

 

Opis: Trener 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 to z wieloma zdjęciami. 
 

Rozwiązanie: 
- Pierwsze zdjęcie: 6 zdjęć zostanie wyświetlonych. Na pierwszym 
zdjęciu dziewczyna ma ręce na głowie, usta otwarte i oczy bardzo 
szeroko otwarte. Wygląda na wyraz zaskoczenia. Drugie zdjęcie 
przedstawia dziewczynę z głową pochyloną w dół, poważny wyraz, 
bez uśmiechu i spojrzenie wprost. Wydaje się pokazywać żal. 
Drugie zdjęcie przedstawia dziewczynę z lekkim zmarszczeniem 
brwi, poważnym wyrazem, zamkniętymi oczami, wydaje się 

Wyjaśnijmy komunikację 
niewerbalną, jej rodzaje 
(kinezykę, proksemikę, 
paralingwistykę, 
chrononikę). 
Wyjaśniamy plusy i 
minusy / wyjaśniamy 
ewentualne wątpliwości 
/ Aktywność analizy 
wyrażeń / Aktywność 
mimiczna z filmami / 

Aktywność komunikacji 
niewerbalnej 

 



PMTC.  

Project Management Training Course for Small Non-profit Organisations in Europe  

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

 

7 

 

 

wskazywać na niepewność. Czwarty obraz pokazuje marszczenie 
brwi, zmarszczki i ściśnięte usta. Wydaje się być wściekła. 
Piąte zdjęcie przedstawia dziewczynę z rękami na głowie, która 
chwyta włosy, szeroko otwarte oczy, usta otwarte, kąsa język, brwi 
uniesione. Wydaje się być bardzo radosna lub zaskoczona. Szóste 
zdjęcie jest podobne do czwartego. 
- Drugie zdjęcie: Pokazana jest starsza kobieta z pomarszczoną 
twarzą, patrząc w górę, ma usta poważne i zmarszczone brwi. 
Wydaje się wyrażać smutek. 
- Trzecie zdjęcie przedstawia dziewczynę, która ma ręce 
zakrywające usta, brwi uniesione, oczy szeroko otwarte, 
zmarszczki w ustach wydają się utrzymywać je otwarte. Może być 
zaskoczona lub przestraszona. 

 

Mimiczna aktywność z filmami 
Materiały: nie są potrzebne 

 

Cel: Uczestnicy powinni sprawdzić informacje, które można 
przekazać bez mówienia. 
 

Opis: Trener każe uczestnikowi przejść na środek sali, uczestnik 
wybiera jakiś film, który zna i przedstawia go za pomocą 
pantomimy, aby inni uczniowie mogli go oglądać. Gdy zgadniesz, 
inny student wychodzi i robi to samo. 

 

 

Rozwiązanie: Nauczyciel musi sprawdzić, czy są to prawdziwe 

filmy, może podpowiedzieć film do ucha, jeśli uczeń nie wie, co 
robić. 
 

Komunikacja niewerbalna 

Materiał: Jeden film przedstawia niewerbalną komunikację 
kinetyczną i proksemiczną, a drugi pokazuje paralingwistyczną i 
chronomiczną. 
 

Cel: Naucz się rozróżniać wszelkie formy komunikacji niewerbalnej 
 

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 pokazuje kolejny film przedstawiający inne 
formy komunikacji niewerbalnej (paralingwistycznej i chronicznej), 
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a uczniowie będą musieli zrobić to samo z pierwszym filmem. 
 

 

Osiągnięcie: Podczas dwóch filmów uczniowie nauczyli się 
obserwować niewerbalny język w rozmowie. 

5’ Podsumowanie sesji Na zakończenie sesji 
podsumowujemy cały 
moduł. 

 


