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czym jest perswazja,
czym jest negocjacja i jak ją przeprowadzić, 
jakie są działania nieetyczne w komunikacji

czym jest umiejętna komunikacja i jak ją
praktykować.

Z tej prezentacji dowiesz się:
 

 i jak je rozpoznać, 



PERSWAZJA
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APELOWANIE - kierowanie słów do odbiorcy, po to, by ten zajął określone
stanowisko lub podjął działanie w danej sprawie, np. Dołącz do klubu, Skorzystaj z
możliwości.

SUGEROWANIE - mówienie o czymś nie w sposób bezpośredni, lecz za pomocą
aluzji, po to, by wpłynąć na przekonania lub działania odbiorcy, np. Jesteś moim
przyjacielem, nie pomożesz mi?

UZASADNIANIE - argumentowanie przemawiające za określonym stanowiskiem
lub działaniem, np. Zagrajmy w tę grę. Usłyszałem w recenzji na TVgry.pl, że jest
świetna, poza tym jest za darmo.

To wypowiedź, której celem jest oddziaływanie na odbiorcę. Może to być nakłanianie
do czegoś lub odradzanie, przekonywanie do własnych racji. 
W działaniach perswazyjnych wykorzystuje się: apelowanie, sugerowanie punktu
widzenia lub racjonalne uzasadnianie słuszności poglądów.
 

 

 



NEGOCJACJA - rozmowa, której celem jest znalezienie wspólnego
rozwiązania problemu przez dwie strony mające sprzeczne
interesy. Negocjacje służą porozumieniu i po ich zakończeniu
każda ze stron powinna być zadowolona z zawartego kompromisu.
 
 
 

NEGOCJACJA
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Sformułowanie problemu i określenie różnic dzielących
strony. 
Czego dotyczą negocjacje?
Jakie są stanowiska stron?
Określenie celów każdej ze stron i korzyści, jakie mogą
one odnieść w wyniku porozumienia.
Jakie cele każdej ze stron? 
Co chcą osiągnąć, uzyskać?
Ustalenie, na jakie ustępstwa może się zgodzić każda ze
stron.
Które z postulatów mogą ulec negocjacji?
Jakie koszty mogą ponieść strony?
Opracowanie możliwych rozwiązań.
Jakie są możliwości?
Zawarcie porozumienia.

1.

2.

3.

4.

5.

FAZY NEGOCJACJI
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NIEETYCZNE ZACHOWANIA
KOMUNIKACYJNE
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Czasem możemy być świadkiem albo uczestnikiem sytuacji
komunikacyjnej,w której nie chodzi o porozumienie, 
a o pokonanie rozmówcy. Próby pokonania rozmówcy można
dokonywać w różny sposób, np. poprzez wykazywanie własnej
wyższości; próby udowadniania, że druga osoba nie ma racji 
lub doprowadzanie do tego, by mieć ostatnie słowo w dyskusji.
Wówczas mówiący ukrywa swoje intencje i ucieka się do
zachowań, które powszechnie uznawane są za nieetyczne.



PRZYKŁADY NIEETYCZNYCH ZACHOWAŃ
KOMUNIKACYJNYCH
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KŁAMSTWO - świadome niemówienie prawdy, aby
wprowadzić kogoś w błąd.

MANIPULACJA JĘZYKOWA - zamierzone wywieranie
wpływu na osobę lub grupę, by nieświadomie i z własnej
woli robili to, na czy zależy osobie manipulującej.

PROWOKACJA - jest rodzajem manipulacji; to podstępne
działanie mające na celu nakłonienie kogoś do
określonego postępowania, zwykle szkodliwego dla niego
i osób z nim związanych.

 

 



NIEETYCZNE ZACHOWANIA KOMUNIKACYJNE

www.edukacjazpasja

ćwiczenie

Zadanie pochodzi z podręcznika "Język polski. Między nami 8", red. A. Łuczak, K.
Krzemieniewska-Kleban, E. Prylińska, A. Suchowierska, Gdańsk 2018, s. 254.
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ćwiczenie

Zadanie pochodzi z podręcznika "Język polski. Między nami 8", red. A. Łuczak, K.
Krzemieniewska-Kleban, E. Prylińska, A. Suchowierska, Gdańsk 2018, s. 254.



UMIEJĘTNA KOMUNIKACJA
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Dostosowanie się do sytuacji i adresata.

okazywanie poprzez niewerbalne znaki - mimikę, gesty - reakcji na
to, co słyszymy;
informowanie o naszym zaangażowaniu poprzez sformułowania
językowe, np. Rozumiem; To ciekawe; Mhm itp.

poprzez zadawanie pytań otwartych np. Jak się czułaś po tym? Co
dalej się wydarzyło?;
poprzez parafrazowanie, np. Rozumiem, że chciałeś powiedzieć, że ...;
Z tego, co mówisz, rozumiem, że ...

Umiejętna komunikacja może pomóc nam we wzajemnym
porozumieniu i tym samym zapobiec konfliktowi.
O czym, pamiętać, aby nie dopuścić do konfliktu?

 
 
Umiejętna komunikacja to przestrzeganie kilku zasad:
 
1.

 
  2.Słuchanie z zamiarem zrozumienia.

 
 
  3. Zrozumienie punktu widzenia rozmówcy.

 
 



UMIEJĘTNA KOMUNIKACJA

formułowanie konstruktywnej opinii - odwoływanie się do faktów, opisywać
zachowania, a nie daną osobę, np. zamiast oceniać Jesteś leniwy! Można
powiedzieć: Nie zrobiłeś dziś tego, na co się umawialiśmy.

unikanie pouczania i sformułowań typu: musisz, powinieneś.

eliminowane zwrotów i sformułowań obwiniających, np. Denerwujesz mnie.
Można zamienić na: To, co powiedziałeś zdenerwowało mnie.

 
 
4. Usunięcie barier komunikacyjnych: krytykowania, moralizowania i
obwiniania rozmówcy, zamiast tego:
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ZADANIE BADAWCZE

Uczestnicy rozmowy.
Wypowiedziane słowa lub zachowania.
Reakcje uczestników.
Zakończenie komunikatu.

Możliwe cele uczestników rozmowy.
Nazwanie zachowanie (wzorcowe/nieetyczne) wraz z uzasadnieniem.
W przypadku nieetycznego - możliwe inne zakończenie, które byłoby przykładem
umiejętnej komunikacji.

Wciel się w badaczkę/badacza społecznych relacji i w najbliższych dniach
(zaczynając od dziś) obserwuj w swoim otoczeniu (domowym, szkolnym,
internetowym itd.) zachowania komunikacyjne. Zapisuj przykłady, które są
umiejętną komunikacją oraz te, które są przykładem zachowań nieetycznych.
Jako zadanie proszę o przesłanie po jednym przykładzie zachowania
obrazującego umiejętną komunikację oraz nieetyczne działanie.
 
Na co zwrócić uwagę?
 

 
Co zawrzeć w opisie oprócz wskazanych wyżej elementów?
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