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Temat: Wydaje mi się, że Cię rozumiem. 

Nauczę się stosować w praktyce zachowania empatyczne oraz odgadywać stany emocjonalne osób w 

różnych sytuacjach. 

Komunikacja to szeroko rozumiana wymiana informacji, dyskusja, argumentacja. W procesie tym 

musi być co najmniej jeden nadawca oraz jeden bądź wielu odbiorców komunikatu. Proces 

komunikacji powinien przebiegać w dwóch kierunkach: nadawca przekazuje komunikat, odbiorca go 

przyjmuje, a jego reakcja jest z kolei informacją zwrotną do nadawcy. 

Aby komunikacja był skuteczna, informacja musi być przekazana w języku zrozumiałym dla obu 

stron, a przekaz odebrany bez żadnych zakłóceń. Maksymalną skuteczność może osiągnąć 

przy założeniu, że będzie przeznaczona dla konkretnego odbiorcy.  

Komunikacja to skomplikowany i złożony proces. Wymaga świadomej kontroli tego, co i jak 

przekazujemy oraz sprawdzania, jak nasz komunikat rozumie odbiorca. Skuteczna 

komunikacja ma miejsce wtedy, gdy nasz rozmówca odbiera treść komunikatu, która jest 

zgodna z naszą intencją. Wypowiadaniu słów towarzyszą na ogół gesty i zachowania, dzięki 

którym lepiej rozumiemy komunikat. 

Komunikacja werbalna to taka z użyciem języka naturalnego, jako środka komunikacji. Jest to 

najczęstsza forma przekazu informacji, pozwalająca też najszybciej poinformować o naszych 

myślach, emocjach, sądach i uzyskać reakcje zwrotne. 

Komunikacja niewerbalna to taka, w której do przekazywania informacji nie używa się słów. 

Nazywana jest mową ciała. Wspomaga ona komunikację słowną a czasem nawet ją 

zastępuje. 

Badania mówią, że podczas komunikowania się sygnały niewerbalne mają pięciokrotnie 

większy wpływ na naszego rozmówcę, niż używane przez nas słowa. Około 55% tego, co 

komunikujemy przekazujemy za pomocą mowy ciała, aż 38% informacji przekazujemy za 

pomocą dźwięków, a tylko 7% przekazu stanowią słowa. Jeśli komunikaty werbalne i 

niewerbalne są sprzeczne, wierzymy niewerbalnym. Jeśli komunikaty te są spójne, 

zakładamy, że przekazywane informacje są wiarygodne. 

Mowa ciała to: 

- mimika – wyraz twarzy (uśmiech, wyraz oczu, wielkość źrenic, ściągnięte brwi) 

- pozycja ciała w przestrzeni – sposób siadania, poruszania się, ułożenie rąk czy nóg, opanowanie 

bądź nerwowość 



- kontakt fizyczny – dotyk, uścisk dłoni, klepanie po plecach 

- kontakt wzrokowy  

- parajęzyk – westchnięcia, ziewanie, pomruki, śmiech, płacz, och, ach, yhm 

- sposób wypowiedzi – ton i barwa głosu, tempo mówienia, stopień płynności mowy, intonacja, 

drżenie głosu, akcentowanie pewnych treści 

- wygląd zewnętrzny – ubiór, fryzura, rekwizyty, zadbane dłonie, makijaż, tatuaże,  

- gestykulacja 

- dystans interpersonalny – fizyczna odległość między rozmówcami. 

 


