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PRZEDMIOT:  Współczesne media  
KLASA  POD PATRONATEM (adT) KARTA WSPARCIA: Dobre praktyki komunikacji  

KW1 (SESJA 1) 

 

Transfer wiedzy (1) 

Serdeczność to: empatia (wspólne odczuwanie, wspólna interpretacja), zaufanie, 
miłość 

Efekty:  Otwieramy innych, więc mamy wpływ na innych 

 Wywołujemy sympatię, tolerancję i życzliwość 

 Jeśli będziemy uważani jako serdeczni, to inni będą 
dodatkowo widzieć u nas inne pozytywne cechy 

 Jeśli będziemy uważani jako serdeczni, będziemy uważani 
jako mniej silni 

Dobre praktyki serdeczności 
w czasie komunikacji: 

 Mamy mniej mówić i nie blefować 

 Mamy słuchać partnera z intensywnym skupieniem 

 Mamy być mili i przyjaźni: uśmiechać się, szczerze chwalić, 
oferować pomoc 

 Mamy wspierać i afirmować pomysły, głębokie przekonania 
partnera i spróbować widzieć sprawy z jego punktu widzenia 

 Mamy pokazywać partnerowi, co może zyskać 

 Mamy traktować partnera jak sam chce być traktowany, a nie 
jak my chcemy być traktowani 

 

Transfer wiedzy (2) 

Siła to: zdolność powodowania zmian w świecie np. poprzez fizyczną siłę, 
wyuczone umiejętności techniczne, umiejętności społeczne, z 
wytrwałością zdobyta mądrość 

Efekty:  Otwieramy się, więc czujemy się silniejsi, pewniejsi, bardziej 
optymistyczni, zaangażowani i otwarci, a więc mniej 
zestresowani 

 Jesteśmy w stanie lepiej skupić się: myśleć jaśniej, abstrakcyjniej 
i pozytywniej, być twórczy 

 Jeśli będziemy uważani jako silni, będziemy uważani jako mniej 
serdeczni 

Dobre praktyki siły w 
czasie komunikacji: 

 Mamy synchronizować swoją werbalną i niewerbalną 
komunikację 

 Mamy być pewni siebie i pokazywać, że czujemy się świetnie 

 Mamy pytać w taki sposób, aby odpowiedź partnera była 
twierdząca: „tak” 

 Mamy być skuteczni: po prostu mamy pytać o to czego chcemy i 
zadawać poważne pytania 

 Mamy mieć otwarte, proste, zrozumiałe ruchy ciała 

 Gdy popełnimy błąd, mamy przyznać się „z klasą” 

 

Transfer wiedzy (3) 

CZTERY STYLE KOMUNIKACJI WG (adT) 

 
(1) silny; (2) serdeczny; (3) ani silny ani serdeczny; (4) i silny i serdeczny 
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Transfer wiedzy (4) 

Jak konstruktywnie krytykować 

Jak postępować tak, żeby 
partner nie utracił swojego 
honoru 

 Mamy nie krytykować bezpośrednio; mamy krytykować 
pośrednio  

 Mamy unikać mówienia wprost, że partner nie ma racji  

 Mamy unikać publicznego krytykowania; mamy 
krytykować jeden na jeden  

 Mamy nie ewaluować partnera: nie oceniać go jako złej 
osoby; mamy coachować partnera  

 Mamy nie pokazywać partnerowi, że jego błąd jest duży 
– ten błąd ma wyglądać jako łatwy do poprawienia  

 Mamy nie zaczynać lub kontynuować rozmowy, gdy my 
lub partner jesteśmy zdenerwowani 

Jak konstruktywnie krytykować  Mamy używać miłego i życzliwego tonu  

 Mamy najpierw pokazać swoje błędy  

 Mamy oferować pomoc w poprawieniu błędu partnera  

 Mamy chwalić, potem krytykować, potem od nowa 
chwalić łącząc te elementy wypowiedzi poprzez użycie 
„i”, a nie użycie „ale” 

 


