
Klasa Ib   Technik Hotelarstwa/ Technik Pojazdów Samochodowych 

Wychowanie do życia w rodzinie - 7.05.2020 r. 

Temat: Manipulacja, presja, mobbing – radzę sobie w trudnych sytuacjach. 

Nauczę się: rozpoznawać sytuacje, w których jestem poddany presji otoczenia; asertywnie bronić 

swojego stanowiska; proponować sposoby zachowania się w sytuacji presji słownej lub manipulacji. 

Manipulacja, czyli nieetyczne sterowanie poglądami i działaniami ludzi, aby osiągnąć cele nieetyczne 

lub sprzeczne z interesami tych ludzi. Mówimy, że ktoś kimś manipuluje. Nazwanie kogoś 

manipulantem lub manipulatorem jest obraźliwe. Przejawem manipulacji jest również tendencyjne i 

nieuczciwe posługiwanie się faktami i danymi, powoływanie się na wykreowane autorytety. Zatem 

manipulowanie zakłada działanie poza świadomością i wolą odbiorcy dla osiągnięcia założonego celu.  

Wybrane zabiegi manipulacji: 

1. Użycie groźby 

2. Odwołanie się do uczucia litości 

3. Odwołanie się do próżności odbiorcy (komplement, pochlebstwo) 

4. Wykorzystywanie niewiedzy odbiorcy 

5. Powoływanie się na autorytety 

6. Użycie słów niezrozumiałych dla odbiorców 

7. Ośmieszanie odbiorcy 

8. Odwoływanie się do upodobań masowych, schlebianie popularnym poglądom 

9. Zjednywanie przez podarunek – „gratis” 

Błędy językowe mogą być sposobem manipulacji. Odbiorcę można wprowadzić w błąd za pomocą 

prawdziwego komunikatu np. 

- bankowcy są odpowiedzialni, więc to oni są odpowiedzialni za kryzys 

- iksiński roztrwonił majątek i część żony 

- taniej niż najtaniej. 

We współczesnych mediach zarówno papierowych, jak i elektronicznych wszechobecna jest reklama. 

Jest to płatna forma prezentacji określonego produktu, idei, usługi. Tekst reklamowy jest 

komunikatem zawierającym apel w formie hasła i/lub sloganu. Zadaniem tego apelu jest wpłynięcie 

na decyzję odbiorcy.  

Wybrane techniki wpływu stosowane w reklamie: 

1. Owczy pęd – wskazywanie rzeczy użytkowników 

2. Odwołanie się do autorytetu 

3. Wykładanie kart – prezentacja zalet produktu 

4. Demonstracja produktu 

5. Porównanie produktu z produktem konkurencyjnym 

6. Sprawdzian naukowy 



7. Styl życia 

8. Pozytywne skojarzenia 

9. Musical – kojarzenie produktu z melodią 

10. Historyjka. 

Niezwykle istotnym elementem reklamy jest język. Każdy tekst reklamowy zawiera slogan – czyli 

stwierdzenie jakiegoś faktu. Na przykład: „jesteś tego warta”. Hasło reklamowe to apel, w którym 

zawarta jest dyrektywa działania np. „musisz to mieć”.  

 

Mobbing to bezpodstawne, ciągłe i długotrwałe dręczenie, zastraszanie, prześladowanie, 

szykanowanie człowieka w pracy nie tylko przez przełożonego, ale czasem też przez 

współpracowników. Powoduje ono poczucie bezsilności, upokorzenia i krzywdy, prowadzące w 

konsekwencji do ogólnego złego samopoczucia i pogorszenia stanu zdrowia ofiary. 

W miejscu pracy mogą mieć miejsce trzy rodzaje mobbingu: 

- słowne 

- fizyczne 

- seksualne 

Sposoby reagowania na mobbing 

1. Powiedź „stop” – jest to możliwe w miejscu pracy. Pracownik powinien zrobić pierwszy krok i 

powiedzieć osobie, która stosuje nadużywanie i wykorzystywanie, by zaprzestała takiego 

zachowania. 

2. Ignoruj daną osobę – jest to także akceptowalny sposób do wypróbowania w miejscu pracy. 

3. Opuść to miejsce – jest to trudniejsze, ponieważ wiele prac wymaga od pracowników 

przebywania w danym miejscu. 

4. Powiedź o tej sytuacji nauczycielowi lub pracodawcy, jeśli wydarzyło się to w szkole lub 

pracy. 

Poinformowanie o aktach mobbingu sprawia, że miejsce pracy staje się bezpieczniejsze dla innych 

pracowników. 

 


