
I. PRODUKT POŚREDNI II – Laboratorium wsparcia kompetencji miękkich uczniów 

Część I – wstęp i założenia 

Cel prowadzenia laboratorium 

Laboratorium wsparcia kompetencji miękkich uczniów jest odpowiedzią na zidentyfikowany problem braku tzw. kompetencji 

miękkich młodych pracowników wchodzących na rynek pracy. Wniosek taki zawiera między innymi Raport Krajowego Ośrodka Wspierania 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  „Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia 

zawodowego” (Warszawa, listopad 2009 r.). Potwierdziły to także badania realizowane w ramach niniejszego projektu.  

Badania, które stanowią podstawę projektu Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim, wyraźnie wskazują 

obszary kompetencji miękkich uczniów, które wymagają dodatkowego, ponadprogramowego szkolenia. Są to umiejętności: 

autoprezentacji, obsługi klienta oraz skutecznej komunikacji. Laboratorium kompetencji miękkich proponuje trening, mający na celu 

spełnienie oczekiwań pracodawców – trening, który da uczniom, czyli przyszłym pracownikom, niezbędne umiejętności zawodowe z tego 

zakresu. 

Cel produktu pośredniego (Laboratorium wsparcia kompetencji miękkich uczniów) zdefiniowano jako rozwój kompetencji 

osobistych i społecznych uczniów, zwiększenie świadomości znaczenia tych kompetencji dla rozwoju ścieżki zawodowej, rozwój 

umiejętności samooceny i ukierunkowanej pracy nad własnym doskonaleniem. 

 

Szkolenie grupowe zostało podzielone na dwie, uzupełniające się, części: 

I część – kompetencje społeczne w sytuacjach zawodowych (obsługa klienta) – około 90 minut 

1. Powitanie, prezentacja celów warsztatów i zasad organizacyjnych, spisanie kontraktu. 

2. Integracja zespołu – zabawa integrująca, omówienie- znaczenie współpracy w zespole. 

3. Jesteś klientem, omówienie z podkreśleniem co pozwala lepiej wczuć się w potrzeby klienta (empatia). 

4. Przygotowanie do spotkania z klientem - podczas omówienia należy zwrócić uwagę na umiejętność gospodarowania czasem, 

planowania. 

5. Powitanie klienta - komunikacja werbalna i niewerbalna. 

6. Nawiązanie kontaktu z klientem – zadawanie pytań, rodzaje pytań. 

II część – kompetencje społeczne w relacjach interpersonalnych (komunikowanie się) – około 180 minut 

1. Asertywność, przyjmowanie i wyrażanie krytyki 

2. Rozwiązywanie konfliktów 

3. Podejmowanie decyzji 

4. Podsumowanie dwóch części warsztatów, ponowne wypełnienie ankiety. 

. 

Opis grupy uczestników 

 „Testowa” grupa uczniów składać się będzie z 2 klas rekrutujących się z Techników z terenu Płocka (około 48 uczniów). : 

 III klasa Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. abpa A.J. Nowowiejskiego w Płocku  – specjalność „Technik 

usług fryzjerskich” – ( 2 grupy po 11 osób), 

 III klasa Zespołu szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej Curie w Płocku – specjalność „Technik informatyk”. ( 2 

grupy po 23 osoby) 

Charakterystyka kadry prowadzącej/trenerów 

Ważne jest, by trenerzy byli w stanie wprowadzić do programów (scenariuszy zajęć) niezbędne poprawki.  

Opis terminów i miejsca  

Czas realizacji warsztatów to dwa spotkania grupowe dla każdej z klas - trwające 90 i 180 minut (spotkanie 1. Autoprezentacja i 

spotkanie 2. Metody aktywnego poszukiwania pracy). Spotkania indywidualne powinny być kontynuacją zajęć grupowych, czyli nie 

powinno ich dzielić więcej, niż dwa tygodnie od zakończenia zajęć grupowych. 

 

Część II – wzór ankiety samooceny uczniów 



Ankieta samooceny uczniów służy do określenia progresu w zakresie kompetencji miękkich, jaki może mieć miejsce po odbyciu 

szkolenia. Może też być wskazówką na temat skuteczności zaproponowanego scenariusza szkolenia. W związku z tym, ankieta 

przeprowadzona być musi na samym początku i końcu zajęć grupowych (patrz: program szkolenia grupowego). 

Ankieta samooceny dla uczniów 

Cześć, to Ja………………………………………………………………………………………z klasy………………………………………………… 

Właśnie przymierzam się do realizacji praktyk w zawodzie………………………………………………………………, co może mieć znaczący  

wpływ na przyszłe życie zawodowe. Skonfrontuję swoją wiedzę i umiejętności z realnymi sytuacjami zawodowymi. Do lepszej realizacji 

praktyki przyda mi się refleksja na temat posiadanych umiejętności  społecznych. 

Co wiem o sobie? (Zaznacz w odpowiednim miejscu tabeli znakiem x na ile twoim zdaniem opanowałeś wymienione umiejętności. Staraj 

się być szczery, to jest ważne przede wszystkim dla ciebie!) 

Lp. Nazwa umiejętności/ cechy Ocena 

1 2 3 4 5 6 

1. Rozpoznawanie emocji        

2. Wczuwanie się w sytuacje innych ludzi       

3. Uważne słuchanie       

4.  Zadawanie pytań       

5. Wykonywanie poleceń ze zrozumieniem       

6. Radzenie sobie ze stresem       

7.  Odpowiedzialność       

8. Dotrzymywanie słowa       

9. Planowanie       

10. Wyznaczanie celów       

11. Podejmowanie decyzji       

12. Zarządzanie czasem       

13. Pozytywne nastawienie       

14. Okazywanie szacunku innym       

15. Współpraca w grupie       

16. Stawianie granic ( asertywne zachowanie)       

17. Rozwiązywanie konfliktów       

18. Stosowanie komunikatu JA       

19. Przyjmowanie krytyki bez obrażania się       

20. Planowanie pracy       

Wiem, że rozwój umiejętności społecznych to dłuższy  proces, będę dalej próbował/a i doskonalił/a się. 

No to, pozdrawiam siebie serdecznie i życzę sobie powodzenia! 

 

                                                                           Cześć !............................................. 

Część III – program szkolenia w ramach laboratorium dla obu kierunków z podziałem na informatyków i fryzjerów 

Trening kompetencji społecznych dla uczniów Technikum dla zawodu fryzjer/technik usług fryzjerskich w ramach Laboratorium 

wsparcia kompetencji miękkich uczniów 

Część I 

Cel: Celem szkolenia jest przypomnienie, utrwalenie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności w obszarze tzw. umiejętności miękk ich 

niezbędnych do dobrego funkcjonowania na rynku pracy. 

Po odbyciu warsztatu uczestnicy będą: 

 - lepiej rozumieli znaczenie współpracy w zespole, określania celu działania, 

- bardziej świadomie kształtować postawę asertywną, 



- znali sposoby rozwiązywania konfliktów, 

- podejmować decyzję w sposób bardziej przemyślany. 

Plan szkolenia: 

Wprowadzenie 

1. Powitanie uczestników, prezentacja celów szkolenia. 

2. Kontrakt z uczestnikami szkolenia 

3. Sprawy organizacyjne 

4. Przedstawienie się uczestników 

Warsztat: 

I część (90 min.) 

1. Integracja zespołu  

2. Ćwiczenie – Jesteś klientem (jako klient najbardziej lubię, najbardziej nie lubię), omówienie z podkreśleniem co pozwala lepiej 

wczuć się w potrzeby klienta (empatia) 

3. Ćwiczenie – Przygotowanie do spotkania z klientem- podczas omówienia należy zwrócić uwagę na umiejętność 

gospodarowania czasem, planowania 

Cel: 

4. Ćwiczenie – Powitanie klienta- omówienie – komunikacja werbalna i niewerbalna 

5. Ćwiczenie- Nawiązanie kontaktu z klientem- omówienie – zadawanie pytań, rodzaje pytań 

II część – (150 min.) 

1. Asertywność, przyjmowanie i wyrażanie krytyki 

2. Rozwiązywanie konfliktów 

3. Podejmowanie decyzji 

4. Podsumowanie dwóch części warsztatów, ponowne wypełnienie ankiety. 

Przebieg zajęć 

1. Integracja zespołu  

Cel: Integracja zespołu, uzmysłowienie znaczenia współpracy w zespole, jasnego określania celu działania. 

Czas: 5 minut 

Materiały: Ćwiczenie nie wymaga materiałów, potrzebna jest przestrzeń do realizacji (w sali lub na holu) 

Przebieg:  

A.  Poproś uczestników zajęć, aby stanęli w kręgu i wzięli się za ręce. Ich zadaniem będzie wyobrazić  sobie  cel,  do  którego  będą  

dążyć  w  trakcie  realizacji  zajęć,  nazwać  go  w swojej wyobraźni i umiejscowić w dowolnym miejscu w sali.  

B.  Upewnij  się,  czy  wszyscy  wyobrazili  sobie  swój  cel,  nazwali  go  i  wiedzą,  w  którym miejscu sali się on znajduje.  

C.  Poproś, aby uczestnicy zajęć, trzymając się cały czas za ręce i nie przerywając kręgu, osiągnęli swój cel, czyli podeszli do tego 

miejsca, w którym się on znajduje. Uwaga: w tym momencie panuje hałas, członkowie grupy ciągną siebie nawzajem w różne strony. 

Pozwól im doświadczyć tego i po chwili zapytaj:  

•  czy osiągnięcie celu było możliwe?,  

•  co mogłoby pomóc członkom grupy osiągnąć ich cele?,  

•  od czego zacząć?.  

D.  Podsumuj:  Aby  osiągać  indywidualne  cele  w  sytuacji,  gdy  pracujemy  w  grupie/zespole   należy:  dzielić  się  swoimi  opiniami  i  

pomysłami  (powiedzieć,  gdzie  jest  mój cel), słuchać, czego inni potrzebują (dowiedzieć się, gdzie są cele innych), szanując ich prawo  

do  odmiennego  zdania  (innego  miejsca,  w  którym  znajduje  się  ich  cel) współpracować z innymi (wymyślać sposób osiągnięcia 

celów, np. podchodzimy po kolei do konkretnych miejsc), być aktywnym w osiąganiu celów indywidualnych 

2. Przygotowanie do spotkania z klientem 

Cel: Skłonienie uczestników do postawienia się w sytuacji klienta. Rozwój empatii. 

Czas: 20 minut 

Materiały: formularze „ Jesteś klientem” dla każdego uczestnika. 



Przebieg:  

A. Omów ćwiczenie podając jego cel.  

B. Rozdaj każdemu formularz  JESTEŚ KLIENTEM i poproś o samodzielne wypełnienie- ok. 5 min. 

C.  Następnie podziel uczestników na 3-4 osobowe grupy i poproś o zajęcie miejsca możliwie w oddaleniu od siebie 

(poszczególnych grup, nie osób w grupie). Poproś, żeby uczestnicy szkolenia podyskutowali i porównali w grupach swoje 

odpowiedzi zaznaczając elementy wspólne i różnice. Przeznacz na pracę ok. 10 minut. 

D.  Następnie poprowadź dyskusję na temat wspólnych cech zarówno lubianych, jak i najbardziej nielubianych przez nas 

jako klientów sklepów, restauracji, zakładów usługowych. 

JESTEŚ KLIENTEM 

 Najbardziej lubię 
………………………………….. 
(podaj nazwę) 
bo………………………………………. 
(podaj co najmniej jeden powód) 

Najbardziej nie lubię ……………………………… 
(podaj nazwę) 
bo…………………………………. 
(podaj co najmniej jeden powód) 

Supermarket   

Sklep odzieżowy   

Sklep spożywczy   

Pub   

Pizzeria/ restauracja   

Kawiarnia   

Punkt usługowy (np. sieci komórkowej)   

Przychodnia lekarska/ prywatny gabinet   

Fryzjer/kosmetyczka   

E. Podsumuj ćwiczenie w oparciu o wypowiedzi członków grup określając, co pomaga w dobrej obsłudze klientów 

(znajomość i stosowanie zasad kultury, zrozumienie/ wyczucie potrzeb klienta).  

F. Przypomnij uczniom czym jest empatia (empatia- to zdolność człowieka do odczuwania stanów natury psychicznej, które 

objawiają się u innych ludzi. Tę umiejętność określamy mianem empatii emocjonalnej. Poza nią funkcjonuje jeszcze jeden 

jej rodzaj, mianowicie empatia poznawcza. Empatia poznawcza polega na tym, że jesteśmy w stanie spojrzeć na 

otaczający nas świat z punktu widzenia drugiego człowieka, że potrafimy przyjąć sposób myślenia drugiej osoby. Empatia 

jest bardzo ważna w naszym codziennym życiu, zarówno tym odbywającym się na płaszczyźnie rodzinnej jak też 

społecznej czy firmowej. Bez empatii dochodziłoby do wielu konfliktów, które mogłyby być bardzo niekorzystne na 

przykład dla przedsiębiorstw, w których pracowaliby ludzie niezdolni do wczuwania się w sytuację innych. Takich sytuacji 

najlepiej jest unikać.) 

3.  Przygotowanie do spotkania z klientem 

Cel: Zwrócenie uwagi na znaczenie dobrego przygotowania do spotkania z klientem. Przypomnienie  zasad tworzenia dobrego pierwszego 

wrażenia. 

Czas: 20 minut 

Materiały: Dla każdego uczestnika egzemplarz  STUDIUM PRZYPADKU, flichpart, kolorowe pisaki. 

Przebieg: 

A.  Rozpocznij ćwiczenie od podania jego celu.  

B. Rozdaj uczestnikom kartki z opisem studium przypadku, poleć zapoznanie się z tekstem. 

C.  Poproś uczestników o dobranie się w pary i przedyskutowanie odpowiedzi na pytanie, co mógł zrobić bohater studium, żeby 

lepiej przygotować się na wypadek zaistnienia opisanej sytuacji?  

D. Następnie poprowadź dyskusję na forum grupy, zapisz na flipcharcie najważniejsze propozycje związane z przygotowaniem się 

do obsługi klientów, zastanówcie się czy można pogrupować je, jeżeli tak to jakie to mogą być grupy?  

E. Zwróć uwagę na umiejętność gospodarowania czasem, planowania pracy ( np. stan materiałów do pracy można szacować 

zawsze na koniec dnia i przekazywać te informacje właścicielowi zakładu np. w e-mailu itp.). 



F.  Podsumuj ćwiczenie przypominając: 

 Przygotowanie to pierwszy etap procesu tworzenia więzi z klientem. Jako klient- czy to w takcie osobistej wizyty, czy podczas rozmowy 

przez telefon- zwykle już po kilku minutach wiesz, czy będziesz zadowolony i czy zostaniesz dobrze obsłużony. To pierwsze wrażenie 

zależy często od tego, jak zostałeś przyjęty.  

Jako osoba świadcząca usługi chcesz przyjąć klienta jak najlepiej i dać mu do zrozumienia, że doceniasz problem z jakim przyszedł i sam 

fakt jego przyjścia do twojego zakładu. Skupienie się na kliencie na wstępnym etapie oznacza traktowanie każdego klienta w sposób 

indywidualny. Pierwsze wrażenie może zdecydować o tym, czy klient będzie chciał odwiedzić wasz zakład kolejny raz. 

Aby dobrze przyjąć klienta, niezbędne jest: 

 bycie gotowym na jego przyjęcie, 

 odpowiednie potraktowanie klienta, 

STUDIUM PRZYPADKU 

Jest poniedziałkowy poranek. Spotkanie z przyjaciółmi w niedzielę zakończyło się długo po północy, więc rano trudno było wstać. Bardzo 

boli cię głowa. Jesteś w pracy 5 minut po godzinie otwarcia zakładu, ale wiesz, że pierwszy klient zapisany jest za dwie godziny, szefowej 

też jeszcze nie ma.  Robisz sobie kawę i siadasz wygodnie w krześle. Chcesz spokojnie zebrać myśli i nastawić się psychicznie na 

spotkanie z klientem. To nowa osoba, nie wiesz, jakie ma oczekiwania. Pada deszcz, więc wniosłaś/eś do zakładu trochę błota, ale 

przecież masz czas żeby posprzątać. Nagle odzywa się sygnał telefonu, szefowa dzwoni z hurtowni i pyta jakie produkty do obsługi 

klientów kończą się, czego brak na stanowisku pracy i nie ma też w szafie z zapasami. W tym samym czasie wpada mężczyzna i prosi/ 

żąda  obcięcia włosów, idzie na rozmowę o pracę, chce wyglądać schludnie, ma mało czasu, mówi i zachowuje się bardzo nerwowo. Za 

nim do zakładu wchodzą dwie panie i zaczynają pytać o najmodniejsze fryzury w tym sezonie, kolory włosów, rozglądają się także po 

całym zakładzie, dłużej zatrzymują wzrok na podłodze… 

4. Powitanie klienta 

Cel: Zwrócenie uwagi na znaczenie przekazu werbalnego i niewerbalnego w kontakcie z klientem. 

Czas: 20 minut 

Materiały: Blok flichpratowy, kolorowe pisaki, dla każdego uczestnika - formularze tekstu WSTĘP         i KARTA ANALIZY. 

Przebieg:  

A. Przedstaw cel ćwiczenia.  

B. Rozdaj uczestnikom formularze z tekstem WSTĘP i poproś o przeczytanie.  

C. Następnie zaproponuj odegranie scenek związanych ze wstępnym  kontaktem z klientem. Ty będziesz pracownikiem zakładu 

fryzjerskiego, poproś ochotnika o udział w scence jako klient/ klientka zakładu. Przed odegraniem scenek rozdaj uczestnikom 

KARTY ANALIZY i wyjaśnij, że mają one pomóc w notowaniu uwag i spostrzeżeń. 

D.  Odegraj wraz z ochotnikiem trzy scenki przedstawiające początek typowej rozmowy z klientem zakładu fryzjerskiego ( nie 

dłuższe niż 2 minuty). Pierwsza scenka powinna być prowadzona w lekceważącym, prześmiewczym tonie- graj człowieka 

niegrzecznego i nonszalanckiego. Druga ma być neutralna w wyrazie, ma nie wzbudzać ani oburzenia ani zachwytu. Trzecia 

scenka powinna prezentować sytuację bliską ideału- graj człowieka grzecznego, kompetentnego. 

E. Poprowadź dyskusję na temat różnych sposobów podejścia do klienta i ich wpływu na pozyskanie/utratę klienta. Rozmowę 

można poprowadzić zapisując jej temat na flichparcie: Co mogę robić inaczej lub lepiej, by poprawić sposób, w jaki  

kontaktuję się z klientem. 

F. Następnie poproś uczestników, żeby w parach poćwiczyli powitanie klienta, w tym podczas rozmowy telefonicznej. 

Uwaga! Alternatywna wersja to wcześniejsze nagranie scenek i odtworzenie ich przy pomocy odtwarzacza CD/DVD lub komputera i 

rzutnika.  

WSTĘP 

Początek rozmowy, powitanie z klientem zajmuje około 30 sekund. Aby zawierało naprawdę przekonujące, zachęcające do dalszego 

kontaktu  przesłanie, każdy z jego elementów musi sygnalizować klientowi naszą gotowość do skupienia się wyłącznie na nim.  

Ton głosu jakiego używamy w rozmowie z klientem, często przekazuje więcej, niż sądzimy. Informuje rozmówcę, co tak naprawdę 

myślimy, zdradza nasze nastawienie. Poszczególne własności głosu: 

- natężenie- głos cichy lub donośny, 



-modulacja- ton zmienny lub monotonny, 

- jasność- głos wyrazisty lub stłumiony, 

- tempo mówienia- szybkie lub wolne, 

- ton głosu – nieprzyjazny lub pełen sympatii. 

Komunikat werbalny -  przedstawiając się i witając klienta posługujemy się językiem, czyli wysyłamy komunikat werbalny. Już na tym 

etapie spotkania, między innymi na podstawie słów, które wypowiadamy, klient wyrabia sobie o nas ( i o firmie) zdanie. Oto niektóre cechy 

komunikacji werbalnej: 

- stosunek do rozmówcy – uprzejmy lub obojętny, 

- zrozumiałość przekazu- jasny, prosty komunikat lub naszpikowany żargonem zawodowym, 

- forma komunikatu- konkretny lub rozwlekły. 

Mowa ciała wyraża się w postawie, gestach i wyrazie twarzy. Podobnie jak ton głosu, informuje o naszym nastawieniu. Sygnalizuje 

rozmówcy, co tak naprawdę myślimy o nim i o tym, co robimy. Dowiedziono, że mowa naszego ciała jest rejestrowana przez rozmówcę nie 

tylko przy bezpośrednim kontakcie, ale i podczas rozmowy telefonicznej – nawet nie widząc rozmówcy, można wyczuć, że się na przykład 

uśmiecha. Na mowę ciała składają się między innymi następujące elementy: 

- ogólna postawa- energiczność lub apatia ( np. wyprostowana sylwetka, albo opuszczone ramiona), 

- kontakt wzrokowy – patrzenie w oczy lub unikanie kontaktu wzrokowego, 

- odległość od rozmówcy – odsuwanie się lub zbytnie przybliżenie, 

- wyraz twarzy – uśmiech lub maska obojętności. 

KARTA ANALIZY 

Scenka 1 

1. Jakiego głosu użył prowadzący? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Jakie przesłanie niósł komunikat werbalny? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Scenka 2  

        1. Jakiego głosu użył prowadzący? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Jakie przesłanie niósł komunikat werbalny? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Scenka 3 

1. Jakiego głosu użył prowadzący? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Jakie przesłanie niósł komunikat werbalny? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Co można było odczytać z mowy ciała? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Nawiązanie kontaktu z klientem  

Cel: Wskazanie znaczenia umiejętnego doboru i stawiania pytań. 

Czas: 20 minut 

Materiały: dla każdego uczestnika teksty NAWIĄZANIE KONTAKTU i NAWIĄZANIE KONTAKTU – PYTANIA, kartki A-4, papier 

flichpartowy, mazaki 

Przebieg:  

A. Przedstaw cel ćwiczenia. Rozdaj uczestnikom teksty: NAWIĄZANIE KONTAKTU i NAWIĄZANIE KONTAKTU – PYTANIA.  

B. Poproś o uważne przeczytanie tekstów.  



C. Następnie poleć, by pracując w parch uczniowie przygotowali zestawy pytań, które można zadać klientom w bezpośrednim 

kontakcie jak i podczas rozmowy telefonicznej.  

D. Podczas pracy grup powieś trzy karty z bloku flichpartowego.  

E. Po około 10 minutach zbierz ponownie całą grupę i poproś o odczytanie pytań. Zapiszcie pytania na papierach  dzieląc je na 

trzy grupy.  

F. Omówcie pracę, zastanówcie się jakie pytania najlepiej sprawdzają się w kontaktach z klientami zakładu fryzjerskiego? 

NAWIĄZANIE KONTAKTU 

Nawiązanie kontaktu, czyli rozumienie, to jeden z najważniejszych, a często i najtrudniejszych etapów obsługi klienta. Wymaga 

całkowitego skupienia na tym, co klient mówi. Bywa to trudne ze względu na powtarzalność, podobieństwo pytań i spraw załatwianych 

przez telefon i bezpośrednio w zakładzie. Pamiętaj jednak, że każdy z nich wysoko ceni uwagę, jaką poświęcasz właśnie jemu. 

Powinieneś skupić się na wszystkim, co rozmówca ci przekazuje i nie tylko na słowach, ale także na sposobie ich wypowiadania, mowie 

ciała. Twoja reakcja powinna być taka, żeby  klient był pewien, że jest słuchany i że jego odczucia i potrzeby są przedmiotem  

zainteresowania i troski. Na tym etapie ważne jest określenie potrzeb i oczekiwań klienta. W rutynowych sytuacjach wystarczy zapewne 

krótka wymiana zdań. W przypadku klienta niezdecydowanego, albo z bardziej złożona sprawą trzeba więcej czasu na pełne zrozumienie 

sprawy. W obu przypadkach jednak należy się całkowicie skoncentrować na rozmówcy. Aby zrozumieć klienta, trzeba umieć: 

- uważnie słuchać, rejestrując nie tylko informacje, ale i odczucia klienta, 

- zadawać pytania pomocnicze, 

- reasumować odczucia i fakty. 

Wsłuchanie się w to, co klient mówi ma podstawowe znaczenie dla utrzymania dobrego kontaktu i stworzenia atmosfery zaufania. Jest 

umiejętnością wymagająca wielkiego skupienia, zwłaszcza kiedy klient jest bardzo roszczeniowy, zdenerwowany.  

Zadawanie pytań pomocniczych należy dostosować do rodzaju sprawy i osoby z którą prowadzimy rozmowę. Nawet jeżeli jesteś pewien, 

że wszystko rozumiesz, reasumowanie wypowiedzi klienta jest konieczne, by i on był pewny, że został zrozumiany. Postaraj się spojrzeć 

na sprawę z jego punktu widzenia, a następnie powtórz jego wypowiedź własnymi słowami, by upewnić klienta, że naprawdę wiesz, czego 

oczekuje. 

NAWIĄZANIE KONTAKTU – PYTANIA 

Aby precyzyjnie określić potrzeby klienta, trzeba zadawać odpowiednie pytania. Różne rodzaje pytań pozwalają uzyskiwać różnego 

rodzaju informacje. 

Pytania zamknięte wykorzystujemy do ustalenia konkretnych faktów. Są charakterystyczne dla szybkiej wymiany prostych zdań, a 

odpowiedzi na nie sa krótkie. Zazwyczaj zaczynają się od słów „czy”, „ile”, „kiedy”, lub „kto”, na przykład: 

- Kiedy może pani przyjść? 

- Kto ma panią obsługiwać? 

- Czy polakierować włosy? 

- Ile centymetrów skrócić grzywkę? 

Pytania otwarte służą do uzyskania od klienta bardziej złożonych informacji. Najczęściej używa się ich w skomplikowanych sytuacjach, 

kiedy potrzeby klienta mogą być trudne do określenia albo kiedy można wybierać spośród wielu możliwości. Zaczynają się zwykle od słów 

„co”, „ jaki”, „ jak”, „dlaczego” lub „ gdzie”, na przykład: 

- Jaką fryzurę chciałaby pani uzyskać? 

- Co pan ma na myśli mówiąc o bardzo krótkim cięciu? 

- Dlaczego uważa pani, że ten kolor będzie lepszy? 

- Gdzie będzie ta impreza, na którą się chce pani uczesać? 

Pytania efektywne to pytania otwarte, które mają skłonić klienta do dokonania oceny, analizy, przemyśleń, wyrażenia swoich odczuć. 

Zaczynają się od słów „ co”, „ jeżeli”, „gdyby”, lub „ jak”, i „jaki”, na przykład: 

- Jak ocenia pani nasze usługi w porównaniu z oferta innych zakładów? 

- Jeżeli moja koleżanka umyje pani głowę, to ja  zdążę obciąć włosy, co pani o tym myśli? 

- Gdyby oferta obejmowała także modelowanie to cena byłaby do akceptacji? 

II część 



Wprowadzenie (5 minut) 

Przedstawienie schematu komunikacji (nadawca odbiorca, komunikat, informacja zwrotna, szumy informacyjne) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skuteczne komunikowanie się jest możliwe, jeżeli spełnione są następujące warunki: 

Nadawca komunikatu ma kontakt z jego odbiorcą, czyli: 

 obie strony mają możliwość odebrania i przekazania komunikatu, 

 obie strony formułują komunikaty w tym samym języku, także języku fachowym -właściwym dla zawodu, 

 w przypadku, gdy odbiorca nie jest w stanie odpowiedzieć na komunikat nadawcy, mamy do czynienia z komunikacją 

jednokierunkową (np. radio, telewizja), 

 zakłócenia (np. hałas, inne zajęcia) nie uniemożliwiają wymiany komunikatów. 

Ćwiczenie 1 – Dobry nadawca, dobry odbiorca  

Cel: Praktyczne przećwiczenie teorii dotyczącej komunikowania się 

Czas: 10 minut 

Materiały: flipchart, kolorowe flamastry 

Przebieg: 

Prowadzący wraz z uczestnikami konstruują 4 listy (burza mózgów): 

 Cechy dobrego nadawcy 

 Cechy dobrego odbiorcy 

 Cechy dobrego komunikatu 

 Cechy złego komunikatu 

Cechy dobrego nadawcy: 

 Mówi/ pisze jasno i zwięźle 

 Wie o czym mówi 

 Swobodnie wyraża swoje komunikaty 

 Dostosowuje język komunikatu do odbiorcy 

 Nawiązuje więź z odbiorcą, reaguje na jego poglądy i 

emocje 

 Dopasowuje tempo wypowiedzi i ton głosu stosownie 

do sytuacji i odbiorcy 

 Nie narzuca bezwzględnie swojego zdania 

 Nie ośmiesza, nie drwi 

 Jest spokojny i uśmiechnięty 

Cechy dobrego odbiorcy: 

 Nie utrudnia nadawcy przesyłania komunikatu, nie śmieje 

się, nie kpi, 

 Koncentruje się na nadawcy i jego komunikacie 

 Daje poznać nadawcy, że uważnie słucha, 

 Stosuje parafrazowanie, klaryfikację i odzwierciedlenie, 

 Nie krytykuje, nie ocenia, nie zmienia tematu 

 W przypadku niejasności pyta lub upewnia się czy dobrze 

zrozumiał 

 Nie stosuje pytań zamkniętych 

 Przyjmuje wspierającą postawę ciała 

 Powstrzymuje się od negatywnego wyrażania własnych 

 
NADAWCA 

 
ODBIORCA 

             KOMUNIKAT 

          Informacja zwrotna 

zakłócenia 



 Utrzymuje kontakt wzrokowy z odbiorcą 

 Unika gadulstwa 

 Itd. 

opinii 

 Udziela informacji zwrotnych 

Cechy dobrego komunikatu: 

 Dwukierunkowy 

 Uzyskujemy potwierdzenie przekazanej informacji 

 Szczegółowy 

 Bez blokad i barier 

 Dokładny 

 Nie zniekształcający przekazu 

Cechy złego komunikatu: 

 Jednokierunkowy 

 Nie uzyskujemy potwierdzenia przekazania informacji 

 Przypadkowy 

 Niedokładny 

 Zniekształcający przekaz 

 Ma blokady, bariery 

 Itd. 

Ćwiczenie 2 – Głuchy telefon 

Cel: Podniesienie umiejętności uważnego słuchania 

Czas: 20 minut 

Materiały: do wykonania ćwiczenia nie są potrzebne żadne materiały 

Przebieg: 

Ćwiczenie ma na celu uzmysłowienie uczniom jak dużą rolę w efektywnej komunikacji spełnia tzw. uważne słuchanie.  Odbiorca 

komunikatu jest również odpowiedzialny za efektywność komunikacji, bowiem nawet najlepiej sformułowany komunikat nie gwarantuje 

jeszcze skutecznej komunikacji. Odbiorca również odpowiada za  jakość komunikacji – w zależności od jego postawy, nastawienia i 

umiejętności aktywnego słuchania zależy „efektywny odbiór” komunikatu. 

Do najczęstszych błędów w odbiorze komunikatów należą:  

 wybiórcze słuchanie, 

 nieświadome dodawanie nowych informacji, 

 nieświadome zniekształcanie informacji, 

 narzucanie własnej interpretacji otrzymanego komunikatu, 

 pomijanie intencji nadawcy. 

Prowadzący zbiera grupę 7-8 ochotników (w zależności od liczebności grupy, ale nie mniej niż 6). 

Ochotnicy i osoba prowadząca wychodzą na zewnątrz. Tam przedstawia ochotnikom zasady ćwiczenia: będą proszeni pojedynczo do sali. 

Następnie osoba prowadząca wraca do sali, gdzie informuje pozostałych uczestników o przebiegu ćwiczenia. 

Jedna z osób w sali przeczyta przygotowaną wcześniej historię pierwszemu ochotnikowi. Jego zadaniem będzie jak najdokładniejsze 

przekazanie usłyszanej historii kolejnemu ochotnikowi zaproszonemu do Sali itd..aż do ostatniego ochotnika. Ważne by żadna z osób na 

sali nie podpowiadała, nie zadawała pytań i nie komentowała czynności ochotników. 

Osoby słuchające nie mogą zadawać pytań, nie mogą też prosić o powtórzenie oraz nie mogą zapisywać tej historii.  

Osoby nie biorące czynnego udziału w ćwiczeniu mają za zadanie obserwację komunikacji oraz wychwytywanie i zapisywanie 

zniekształceń komunikatu w trakcie ćwiczenia.    

Ostatni ochotnik, po wysłuchaniu historii od poprzednika opowiada całej grupie historię, jaką udało mu się zapamiętać. 

Prowadzący, wspólnie z grupą, analizuje zniekształcenia komunikatu, wprowadzając pojęcie „uważnego słuchania”. Omawia najczęstsze 

powody błędów komunikacyjnych odbiorców. 

HISTORIA 

Po przeprowadzeniu ankiety wśród mieszkańców warszawskiej dzielnicy Stara Ochota oraz po przeprowadzeniu kilkudziesięciu rozmów 

indywidualnych z mieszkańcami ukazał się problem, jakim jest bierność ludzi starszych zamieszkujących ten teren. Większość ludzi, którzy 

tu mieszkają dawno przekroczyli już 50 lat, nie pracują, utrzymują się z emerytury. Zaprzestanie życia zawodowego sprawiło, że dysponują 

ogromem wolnego czasu, którym nie wiedzą jak dysponować i na co go przeznaczyć.  Mieszkańcy narzekają na brak rozrywki, brak 

możliwości rozwijania kontaktów towarzyskich. Główną działalnością emerytów jest bierna obserwacja szklanego ekranu.  



Starsi mieszkańcy osiedla skarżą się na osłabienie więzi rodzinnych. Ich dzieci i wnukowie mieszkają w innych dzielnicach miasta. Są 

zapracowani i nie maja dużo czasu. Kontakt elektroniczny pomógłby podtrzymać kontakt, lecz większość osób zamieszkujących Starą 

Ochotę nigdy nie miało możliwości pracy z komputerem.  

Jedyną rozrywka kierowaną do starszych mieszkańców pobliskich osiadli jest Klub Osiedlowy Surma w którym mieści się Klub Seniora 

mieszczący się przy ulicy Białobrzeskiej 17. Oferuje on szeroki wachlarz zajęć, jednakże nie odpowiada na potrzeby szkoleń idące z 

duchem nowej technologii. Kursy informatyczne, które maja się odbywać w ww. klubie pomogłyby dać możliwość seniorom do rozwijania 

swych umiejętności i zainteresowań. 

Ćwiczenie 3 - Parafraza  

Cel: Podniesienie umiejętności parafrazowania wypowiedzi klienta 

Czas: 20 minut 

Materiały: do wykonania ćwiczenia nie są potrzebne żadne materiały 

Przebieg: 

Prowadzący, korzystając z przygotowanej listy, na forum całej grupy, każdemu z uczestników odczytuje krótki komunikat (zdanie), prosząc 

go o parafrazę. Parafraza to powtórzenie własnymi słowami kluczowych sformułowań nadawcy. Pomaga upewnić się, czy odbiorca dobrze 

rozumie intencje i sens wypowiedzi. Zwykle wypowiedzi parafrazujące zaczynają się od: 

 Czy dobrze rozumiem, że Pan…? 

 Z tego co mówisz zrozumiałem, że………… 

 O ile dobrze zrozumiałem, twierdzisz że…. 

 Rozumiem, że……… 

Przykład: 

A: ten punkt umowy jest dla mnie niejasny. 

B: Rozumiem, że chciałby Pan doprecyzować treść tego punktu? 

Dokonaj parafrazy następujących zdań: 

1. Byłam u Państwa już dwa razy ale nadal nie jestem zdecydowana, który produkt wybrać. 

2. Mam bardzo mało czasu, proszę mi szybko o tym opowiedzieć 

3. Nie wiem jak używać tego sprzętu, który mi Pan polecił 

4. Przez te nowe przepisy zupełnie się pogubiłam 

5. Nie wiem od czego zacząć, tyle tego.. 

6. Źle się czuję, kiedy wszyscy bombardują mnie pytaniami 

7. Nie umiem sama zmienić hasła i strasznie mnie to denerwuje 

8. Pierwszy raz dzwonię z tego typu problemem i nie wiem czy uda mi się wszystko dobrze wyjaśnić 

9. Potrzebuję więcej czasu by się zdecydować 

10. Chyba uszkodziłam komputer. Co mam teraz zrobić? 

11. Tyle pan mówi a ja nadal nie wiem co mam zrobić. 

12. Próbowałam podłączyć drukarkę tak jak pan mówił ale to nie działa 

13. Czy można to naprawić szybciej? 

14. Proszę mnie do nikogo nie odsyłać, pilnie potrzebuję odpowiedzi na moje pytanie. 

15. Korzystanie z pańskich usług to prawdziwa przyjemność 

16. Proszę mi podpowiedzieć, który model mam wybrać 

17. Ta oferta nie jest dla mnie korzystna 

18. Chciałabym poznać jeszcze inne propozycje/ oferty 

19. Chciałabym podłączyć Internet ale  nie wiem od czego zacząć 

20. Próbowałam różnych sposobów ale żaden nie działa 

21. To jest bardzo skomplikowane, chyba powinnam skończyć politechnikę by to zrozumieć 

22. Czy zawsze trzeba tyle czekać na obsługę? 

23. Nie potrafię skonfigurować drukarki, chyba jest zepsuta 



24. Chciałabym wymieć swój komputer ale nie wiem jak się za to zabrać 

25. Zupełnie nie rozumiem tej instrukcji 

26. Czy w waszej firmie jest w ogóle ktoś kompetentny? 

27. Ta umowa jest skomplikowana, nic nie rozumiem. 

28. Wydaje mi się że ten komputer jest dla mnie za drogi 

29. Nie mogę zalogować się na swoje konto, chyba zapomniałam hasła 

30. Może można rozwiązać to inaczej? 

Ćwiczenie 4  - Pytania otwarte i zamknięte 

Cel: Wyjaśnienie uczestnikom różnicy pomiędzy pytaniami otwartymi a zamkniętymi. 

Czas: 30 minut 

Materiały: kartki i długopisy 

Przebieg: 

Ćwiczenie składa się z dwóch części: 

ĆWICZENIE A (10 minut) 

Każdy z uczestników przygotowuje na kartce dowolne pytanie otwarte lub zamknięte. Następnie uczestnicy kolejno odczytują swoje 

pytania a pozostali zgadują czy jest to pyt. otwarte czy zamknięte.   

Pytania otwarte dają rozmówcy możliwość udzielenia wielu różnych odpowiedzi, najczęściej zaczynają się od: co sądzisz o…?  

co myślisz na temat..?  Jak rozumiesz..? jak chciałbyś..? 

Pytania zamknięte: ograniczają możliwość odpowiedzi  do: Tak/Nie/Nie wiem, np. Czy chcesz…? Kupiłeś…?  

ĆWICZENIE B (20 minut)  

Uczniowie dobierają się w pary.  

Każdy z uczestników otrzymuje od prowadzącego karteczkę z nazwiskiem sławnej postaci, której nie pokazują pozostałym uczestnikom. 

Następnie, w parach uczestnicy zadają sobie pytania zamknięte i na ich podstawie próbują zgadnąć nazwisko osoby z karteczki. Mają na 

to około 3-5 minut.  

(Osoba A zadaje pytania zamknięte osobie B., następnie osoba B  zadaje pytania zamknięte osobie A).  

Po tym etapie ćwiczenia, na polecenie osoby prowadzącej, uczestnicy, nadal w parach zadają sobie pytania otwarte. Ten etap również 

trwa około 3-5 minut. 

W przypadku, gdy uczestnicy odgadną postaci w toku zadawania pytań zamkniętych, przed przystąpieniem do pytań otwartych 

prowadzący wyposaża uczestników w nowe karteczki z nazwiskami sławnych osób. 

Przykładowe postacie: Michael Jackson, Donald Tusk, Barack Obama, Tomasz Lis, Borys Szyc, Fryderyk Chopin, Maria Skłodowska–

Curie, Adam Małysz itd. 

Część teoretyczna - ASERTYWNOŚĆ (5 minut) 

Asertywność rozumiana jest jako:   

 zdolność do krytycznej interpretacji informacji zwrotnej otrzymanej od przełożonych lub współpracowników, na swój temat, na 

temat wykonanej pracy, realizacji zadań zawodowych itp. 

 zdolność do wyrażania próśb o pomoc, wsparcie, wyjaśnienie, sprawdzenie itp. wobec współpracowników i przełożonych 

 egzekwowanie swoich praw 

  zdolność do odmowy, sprzeciwu wobec nieuzasadnionych  żądań współpracowników, klientów itp. 

Osoba prowadząca wyjaśnia słuchaczom  na czym polegają zachowania agresywne, uległe i asertywne. 

 Jesteś agresywny, kiedy demonstrujesz własną wyższość, lekceważysz innych, słuchasz głównie siebie, podejmujesz decyzje 

bez oglądania się na innych, kiedy mówisz: „nie  obchodzi mnie, co Ty myślisz, jesteś głupi myśląc inaczej niż ja, Twoje uczucia 

mnie nie  interesują”. 

 Jesteś uległy, gdy ignorujesz własne potrzeby, lekceważysz własne prawa, udajesz  zadowolenie z podporządkowania się 

innym, kiedy mówisz: „ważne jest, jak Ty to widzisz, co Ty myślisz i co czujesz, ja się tu nie liczę”. 



 Jesteś asertywny, gdy respektujesz zarówno własne, jak i cudze prawa, szanujesz siebie i  innych, nie jesteś ani dominujący, 

ani zależny – współpracujesz z osobą, która jest dla  Ciebie tak samo ważna jak Ty, kiedy mówisz: „tak myślę i tak to czuję, ale 

interesuje  mnie, jakie jest Twoje zdanie, razem coś wymyślimy”. 

Ćwiczenie 5 - Czy jestem asertywny?  

Cel: Sprawdzenie stopnia własnej asertywności. 

Czas: 10 minut 

Materiały: kartki i długopisy 

Przebieg: 

Prowadzący czyta powoli kolejno 20 stwierdzeń. Uczestnicy po odczytaniu każdego ze stwierdzeń ustosunkowują się do nich, zapisując na 

kartkach TAK lub NIE, przy cyfrach odpowiadających numerom stwierdzeń. 

1. Jeśli ktoś bardzo nalega trudno mi odmówić. 

2. Kogoś kto mi przeszkadza nie proszę, Żeby przestał. 

3. Jeśli ktoś niesłusznie mnie obwinia, nie protestuję. 

4. Często miewam poczucie krzywdy. 

5. Niezbyt umiem dopominać się o swoje. 

6. Nie wiem jak domagać się zwrotu pożyczonej rzeczy. 

7. Czasem czuję się wykorzystywany. 

8. Trudno mi rozpoczynać rozmowy z kimś, kogo dobrze nie znam. 

9. Jeśli ktoś mnie chwali, czuję się zażenowany i nie wiem co powiedzieć. 

10. Nie umiem chwalić innych. 

11. Nie wiem jak się zachować, kiedy jestem krytykowany. 

12. Nie potrafię prosić o pomoc. 

13. Nie umiem być całkiem szczery. 

14. Nie wiem co zrobić, kiedy jestem zakłopotany. 

15. Nie umiem bronić swojego zdania. 

16. Złoszczę się, kiedy ktoś ma inne zdanie niż ja. 

17. Odczuwam silną tremę, kiedy muszę wypowiadać się publicznie. 

18. Często ulegam innym. 

19. Bywam bardzo agresywny. 

20. Zdarza się, Że krzykiem wymuszam spełnienie moich próśb. 

Uczestnicy, którzy udzielili 10 lub więcej odpowiedzi twierdzących, powinni przyłożyć więcej starań do wyćwiczenia zachowań i  

komunikatów asertywnych. 

 Ćwiczenie 6 – asertywne odmawianie  

Cel: Podniesienie umiejętności asertywnego odpowiadania na komunikaty klientów. 

Czas: 20 minut 

Materiały: ćwiczenie nie wymaga żadnych materiałów 

Prowadzący, korzystając z przygotowanej listy, na forum całej grupy, każdemu z uczestników odczytuje krótką prośbę/ pytanie  komunikat 

(zdanie), prosząc go o asertywną odmowę lub odpowiedź.  W sytuacji, w której uczestnik ma problem z udzieleniem asertywnej 

odpowiedzi, prowadzący wspólnie z pozostałymi uczestnikami wspólnie konstruują właściwą odpowiedź. 

1. Czy może mi Pan pożyczyć mi 100 złotych? 

2. Czy może mi Pan obniżyć cenę tej usługi? 

3. Czy może Pan to zrobić szybciej? 

4. Czy może mnie Pan podwieźć na lotnisko? 

5. Czy mógłbym pożyczyć Pańskie notatki? 

6. Czy mogę skorzystać z pańskiego telefonu? 

7. Czy mogę zająć panu teraz trochę czasu? 



8. Czy może Pan to dla mnie załatwić? 

9. Czy może Pan to za mnie zrobić? 

10. Czy może Pan to zrobić jeszcze dziś?  

11. Itd. 

Ćwiczenie 7 – Wystąpienia publiczne  

Cel: Podniesienie umiejętności przeprowadzania wystąpień publicznych. 

Czas: 40 minut 

Materiały: ćwiczenie nie wymaga żadnych materiałów 

Przebieg: 

Osoba prowadząca prosi uczestników o dobranie się w pary (A i B). Następnie uczestnicy w parach opowiadają sobie np. o 

najciekawszych grach / programach / aplikacjach komputerowych (około 2-3 minut na osobę). Następnie, na forum grupy uczestnicy 

opowiadają pozostałym o tym, co usłyszały od współrozmówcy. 

Podsumowanie ćwiczenia polega na wyliczeniu uwag uczestników, które pojawiły się w trakcie wykonywania ćwiczenia. Mogą to być ich 

opinie lub opis stanów emocjonalnych, związanych z wystąpieniem na forum klasy. 

Ćwiczenie 8 – Rozwiązywanie konfliktów  

Cel: Poznanie sposobów rozwiązywania konfliktów 

Czas: 20 minut 

Materiały: ćwiczenie nie wymaga żadnych materiałów 

Przebieg: 

Osoba prowadząca zadaje uczestnikom pytania a odpowiedzi zapisuje na tablicy. 

Pyt.1 Co powoduje konflikty? (Przykładowe odpowiedzi: różnice zdań, konflikt interesów itp.) 

Pyt. 2. Jak zazwyczaj reagujecie na konflikty? (Przykładowe odpowiedzi: złościmy się,  krzyczymy, zastraszamy, obrażamy, stajemy się 

agresywni) 

Pyt 3. Jak zazwyczaj rozwiązujecie konflikty? (dyskusja, wymuszanie, zerwanie kontaktów) 

Pyt. 4. W jaki sposób komplikujemy konflikty i sprawiamy że są jeszcze trudniejsze do rozwiązania? (np.: przywołujemy problemy z 

przeszłości, które nie mają związku z obecną sytuacją, generalizujemy) 

Pyt.5. Jakie są najlepsze sposoby na rozwiązywanie konfliktów? 

 Następnie osoba prowadząca omawia możliwe sposoby rozwiązywania konfliktów (problemów): 

Negocjacje Podczas rozmowy z jedną osobą lub grupą osób, z którą się nie zgadzasz, proponujesz możliwe rozwiązania i zgadzasz 

się na jedno z nich, które jest korzystne dla obu stron. 

Arbitraż Należy znaleźć neutralną trzecią osobę (arbitra), który pomoże wam rozwiązać problem. Obie strony muszą zgodzić się 

przed dyskusją, że zaakceptują decyzję arbitra. 

Komunikacja Każda ze stron ma prawo powiedzieć, co czuje i dlaczego tak jest. Musi to być spokojna dyskusja, bez obwiniania 

żadnej ze stron. 

Mediacja Należy poprosić jedną osobę lub grupę osób o wzięcie udziału w dyskusji w celu rozwiązania jej. Każdy podaje 

swoje sugestie i trzeba wybrać jedną z nich. 

 Legislacja Duża grupa ludzi zbiera się i dyskutuje na temat problemu. 

Kiedy uzyskują consensus w sprawie rozwiązania problemu, tworzą specjalne prawo lub zasady. 

 

Trening kompetencji społecznych dla uczniów Technikum Informatycznego w ramach Laboratorium kompetencji miękkich 

I część 

Ćwiczenie 1 - Ćwiczenie integracyjne, dyskusja  

Cel: Integracja zespołu, uzmysłowienie znaczenia współpracy w zespole, jasnego określania celu działania. 

Czas: 5 minut 

Materiały: Ćwiczenie nie wymaga materiałów, potrzebna jest przestrzeń do realizacji (w sali lub na holu) 

Przebieg:  



A.  Poproś uczestników zajęć, aby stanęli w kręgu i wzięli się za ręce. Ich zadaniem będzie wyobrazić  sobie  cel,  do  którego  będą  

dążyć  w  trakcie  realizacji  zajęć,  nazwać  go  w swojej wyobraźni i umiejscowić w dowolnym miejscu w sali.  

B.  Upewnij  się,  czy  wszyscy  wyobrazili  sobie  swój  cel,  nazwali  go  i  wiedzą,  w  którym miejscu sali się on znajduje.  

C.  Poproś, aby uczestnicy zajęć, trzymając się cały czas za ręce i nie przerywając kręgu, osiągnęli swój cel, czyli podeszli do tego 

miejsca, w którym się on znajduje. Uwaga: w tym momencie panuje hałas, członkowie grupy ciągną siebie nawzajem w różne strony. 

Pozwól im doświadczyć tego i po chwili zapytaj:  

•  czy osiągnięcie celu było możliwe?,  

•  co mogłoby pomóc członkom grupy osiągnąć ich cele?,  

•  od czego zacząć?.  

D.  Podsumuj:  Aby  osiągać  indywidualne  cele  w  sytuacji,  gdy  pracujemy  w  grupie/zespole   należy:  dzielić  się  swoimi  opiniami  i  

pomysłami  (powiedzieć,  gdzie  jest  mój cel), słuchać, czego inni potrzebują (dowiedzieć się, gdzie są cele innych), szanując ich prawo  

do  odmiennego  zdania  (innego  miejsca,  w  którym  znajduje  się  ich  cel) współpracować z innymi (wymyślać sposób osiągnięcia 

celów, np. podchodzimy po kolei do konkretnych miejsc), być aktywnym w osiąganiu celów indywidualnych. 

Ćwiczenie 2 - Przygotowanie do spotkania z klientem 

Cel: Skłonienie uczestników do postawienia się w sytuacji klienta. Rozwój empatii. 

Czas: 20 minut 

Materiały: formularze „ Jesteś klientem” dla każdego uczestnika. 

Przebieg:  

Omów ćwiczenie podając jego cel. Rozdaj każdemu formularz „jesteś klientem” i poproś o samodzielne wypełnienie- ok. 5 min.. Następnie 

podziel uczestników na 3-4 osobowe grupy i poproś o zajęcie miejsca możliwie w oddaleniu od siebie (poszczególnych grup, nie osób w 

grupie). Poproś, żeby uczestnicy szkolenia porównali w grupach swoje odpowiedzi zaznaczając elementy wspólne i różnice. Przeznacz na 

pracę ok. 10 minut. Następnie poprowadź dyskusję na temat wspólnych cech zarówno lubianych, jak i najbardziej nielubianych przez nas 

jako klientów sklepów, restauracji, zakładów usługowych. 

 

 Najbardziej lubię 

………………………………….. 

(podaj nazwę) 

bo………………………………………. 

(podaj co najmniej jeden powód) 

Najbardziej nie lubię 

……………………………… 

(podaj nazwę) 

bo…………………………………. 

(podaj co najmniej jeden powód) 

Supermarket   

Sklep odzieżowy   

Sklep spożywczy   

Pub   

Pizzeria/ restauracja   

Kawiarnia   

Punkt usługowy (np. sieci komórkowej)   

Przychodnia lekarska/ prywatny gabinet   

Sklep komputerowy/serwis   

Podsumuj ćwiczenie w oparciu o wypowiedzi członków grup określając, co pomaga w dobrej obsłudze klientów (znajomość i stosowanie  

zasad kultury, zrozumienie/ wyczucie potrzeb klienta) . Przypomnienie uczniom czym jest empatia (empatia- to zdolność człowieka do 

odczuwania stanów natury psychicznej, które objawiają się u innych ludzi. Tę umiejętność określamy mianem empatii emocjonalnej. Poza 

nią funkcjonuje jeszcze jeden jej rodzaj, mianowicie empatia poznawcza. Empatia poznawcza polega na tym, że jesteśmy w stanie 

spojrzeć na otaczający nas świat z punktu widzenia drugiego człowieka, że potrafimy przyjąć sposób myślenia drugiej osoby. Empatia jest 

bardzo ważna w naszym codziennym życiu, zarówno tym odbywającym się na płaszczyźnie rodzinnej jak też społecznej czy firmowej. Bez 

empatii dochodziłoby do wielu konfliktów, które mogłyby być bardzo niekorzystne na przykład dla przedsiębiorstw, w których pracowaliby 

ludzie niezdolni do wczuwania się w sytuację innych. Takich sytuacji najlepiej jest unikać). 



Ćwiczenie 2a – Rozpoznawanie emocji (ćwiczenie dodatkowe) 

Cel: przećwiczenie umiejętności rozpoznawania emocji klienta, wzrost empatii  

Czas: 10 minut 

Materiały: ćwiczenie nie wymaga użycia dodatkowych materiałów 

Przebieg: 

Będę teraz czytał/ła pewną prostą historię.  Podczas pauz proszę Was o głośne nazywanie emocji, uczuć, jakie wg Was będzie odczuwał 

bohater naszej historii. 

Historia: 

 Jan obudził się wyspany. (szczęśliwy, wypoczęty) 

 Następnie członek rodziny lub ktoś kto z nim mieszka, powiedział mu, by pomógł po pracy w dużym sprzątaniu (Zawiedziony, 

nieszczęśliwy) 

 Kiedy Jan poszedł do pracy, rozmawiał z kimś, kto go ignorował (Zraniony, zły) 

 Godzinę później Jan rozmawiał z przyjacielem, który zaprosił go na przyjęcie (szczęśliwy, podekscytowany) 

 Następnie  Jan dowiedział się od przełożonego, że wykonał zadanie niewłaściwie i musi je wykonać jeszcze raz  (zawstydzony, 

smuty, nieszczęśliwy, zły). 

 Będzie musiał zostać dłużej by poprawić zadanie. To znaczy, że będzie za późno , by pomóc w sprzątaniu i zawiedzie ludzi, którzy 

liczyli na jego pomoc (winny). 

 Kiedy Jan wrócił do domu, został powitany uśmiechem. (ukojony, uspokojony, akceptowany, zaskoczony) 

Ćwiczenie 3 - Przygotowanie do spotkania z klientem 

Cel: Zwrócenie uwagi na znaczenie dobrego przygotowania do spotkania z klientem. Przypomnienie  zasad tworzenia dobrego 

pierwszego wrażenia. 

Czas: 20 minut 

Materiały: Dla każdego uczestnika egzemplarz  studium przypadku, flipchart, kolorowe pisaki. 

Przebieg:  

Rozpocznij ćwiczenie od podania jego celu. Rozdaj uczestnikom kartki z opisem studium przypadku, poleć zapoznanie się z tekstem. 

Poproś uczestników o dobranie się w pary i przedyskutowanie odpowiedzi na pytanie, co mógł zrobić bohater studium, żeby lepiej 

przygotować się na wypadek zaistnienia opisanej sytuacji? Następnie poprowadź dyskusję na forum grupy, zapisz na flipcharcie 

najważniejsze propozycje związane z przygotowaniem się do obsługi klientów, zastanówcie się czy można pogrupować je, jeżeli tak to 

jakie to mogą być grupy? Zwróć uwagę na umiejętność gospodarowania czasem, planowania pracy (np. stan materiałów do pracy można 

szacować zawsze na koniec dnia i przekazywać te informacje właścicielowi zakładu np. w e-mailu). 

Podsumuj ćwiczenie przypominając: 

Przygotowanie to pierwszy etap procesu tworzenia więzi z klientem. Jako klient- czy to w takcie osobistej wizyty, czy podczas rozmowy 

przez telefon- zwykle już po kilku minutach wiesz, czy będziesz zadowolony i czy zostaniesz dobrze obsłużony. To pierwsze wrażenie 

zależy często od tego, jak zostałeś przyjęty.  

Jako osoba świadcząca usługi chcesz przyjąć klienta jak najlepiej i dać mu do zrozumienia, że doceniasz problem z jakim przyszedł i sam 

fakt jego przyjścia do twojego zakładu. Skupienie się na kliencie na wstępnym etapie oznacza traktowanie każdego klienta w sposób 

indywidualny. Pierwsze wrażenie może zdecydować o tym, czy klient będzie chciał odwiedzić wasz zakład kolejny raz. 

Aby dobrze przyjąć klienta, niezbędne jest: 

 bycie gotowym na jego przyjęcie, 

 odpowiednie potraktowanie klienta, 

Studium przypadku. 

Jest poniedziałkowy poranek. Wstajesz niewyspany/a po wielogodzinnej batalii w online’owej grze komputerowej. Myślami jesteś jeszcze 

przy swoim bohaterze. Do pracy docierasz 5 minut po czasie, ale wiesz, że do pojawienia się pierwszego umówionego klienta masz 

jeszcze dwie godziny. Twojego szefa jeszcze nie ma. Robisz sobie kawę i włączasz komputer. Chcesz spokojnie zebrać myśli i nastawić 

się psychicznie na spotkanie z klientem. To nowa osoba i nie wiesz, jakie ma oczekiwania. Pada deszcz, więc wniosłaś/eś do sk lepu 

trochę błota, ale przecież masz czas żeby posprzątać. Nagle odzywa się sygnał telefonu - szef dzwoni z hurtowni i pyta jakie podzespoły 



kupić, bo ostatnie sukcesy sprzedażowe uszczupliły sklepowe zapasy. W tym samym czasie do sklepu wpada kobieta i roztrzęsiona prosi 

o pomoc. Za chwilę ma bardzo ważną prezentację, a jej laptop nie chce się uruchomić. W międzyczasie do sklepu przychodzi grupa dzieci, 

zainteresowanych najnowszymi grami. Jeden z nich śmieje się na głos – „ten sklep to chlew, aż strach tu coś kupić”. 

Ćwiczenie 4 - Powitanie klienta 

Cel: Zwrócenie uwagi na znaczenie przekazu werbalnego i niewerbalnego w kontakcie z klientem. 

Czas: 20 minut 

Materiały: Blok flipchartowy, kolorowe pisaki, dla każdego uczestnika - formularze tekstu WSTĘP i KARTA ANALIZY. 

Przebieg:  

Przedstaw cel ćwiczenia. Rozdaj uczestnikom formularze z tekstem WSTĘP i poproś o przeczytanie. Następnie zaproponuj odegranie 

scenek związanych ze wstępnym  kontaktem z klientem. Ty będziesz pracownikiem zakładu fryzjerskiego, poproś ochotnika o udział w 

scence jako klient/ klientka zakładu. Przed odegraniem scenek rozdaj uczestnikom KARTY ANALIZY i wyjaśnij, że mają one pomóc w 

notowaniu uwag i spostrzeżeń.  

Odegraj wraz z ochotnikiem trzy scenki przedstawiające początek typowej rozmowy z klientem zakładu fryzjerskiego ( nie dłuższe niż 2 

minuty). Pierwsza scenka powinna być prowadzona w lekceważącym, prześmiewczym tonie- graj człowieka niegrzecznego i 

nonszalanckiego. Druga ma być neutralna w wyrazie, ma nie wzbudzać ani oburzenia ani zachwytu. Trzecia scenka powinna prezentować 

sytuację bliską ideału- graj człowieka grzecznego, kompetentnego. 

Poprowadź dyskusję na temat różnych sposobów podejścia do klienta i ich wpływu na pozyskanie/utratę klienta. Rozmowę można 

poprowadzić zapisując jej temat na flichparcie: Co mogę robić inaczej lub lepiej, by poprawić sposób, w jaki  kontaktuję się z 

klientem. 

Następnie poproś uczestników, żeby w parach poćwiczyli powitanie klienta, w tym podczas rozmowy telefonicznej. 

Uwaga! Alternatywna wersja to wcześniejsze nagranie scenek i odtworzenie ich przy pomocy odtwarzacza CD/DVD lub komputera i 

rzutnika.  

WSTĘP 

Początek rozmowy, powitanie z klientem zajmuje około 30 sekund. Aby zawierało naprawdę przekonujące, zachęcające do dalszego 

kontaktu  przesłanie, każdy z jego elementów musi sygnalizować klientowi naszą gotowość do skupienia się wyłącznie na nim.  

Ton głosu jakiego używamy w rozmowie z klientem, często przekazuje więcej, niż sądzimy. Informuje rozmówcę, co tak naprawdę 

myślimy, zdradza nasze nastawienie. Poszczególne własności głosu: 

- natężenie- głos cichy lub donośny, 

-modulacja- ton zmienny lub monotonny, 

- jasność- głos wyrazisty lub stłumiony, 

- tempo mówienia- szybkie lub wolne, 

- ton głosu – nieprzyjazny lub pełen sympatii. 

Komunikat werbalny -  przedstawiając się i witając klienta posługujemy się językiem, czyli wysyłamy komunikat werbalny. Już na tym 

etapie spotkania, między innymi na podstawie słów, które wypowiadamy, klient wyrabia sobie o nas (i o firmie) zdanie. Oto niektóre cechy 

komunikacji werbalnej: 

- stosunek do rozmówcy – uprzejmy lub obojętny, 

- zrozumiałość przekazu- jasny, prosty komunikat lub naszpikowany żargonem zawodowym, 

- forma komunikatu- konkretny lub rozwlekły. 

Mowa ciała wyraża się w postawie, gestach i wyrazie twarzy. Podobnie jak ton głosu, informuje o naszym nastawieniu. Sygnalizuje 

rozmówcy, co tak naprawdę myślimy o nim i o tym, co robimy. Dowiedziono, że mowa naszego ciała jest rejestrowana przez rozmówcę nie 

tylko przy bezpośrednim kontakcie, ale i podczas rozmowy telefonicznej – nawet nie widząc rozmówcy, można wyczuć, że się na przykład 

uśmiecha. Na mowę ciała składają się między innymi następujące elementy: 

- ogólna postawa- energiczność lub apatia (np. wyprostowana sylwetka, albo opuszczone ramiona), 

- kontakt wzrokowy – patrzenie w oczy lub unikanie kontaktu wzrokowego, 

- odległość od rozmówcy – odsuwanie się lub zbytnie przybliżenie, 

- wyraz twarzy – uśmiech lub maska obojętności. 



KARTA ANALIZY 

Scenka 1 

1. Jakiego głosu użył prowadzący? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Jakie przesłanie niósł komunikat werbalny? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Co można było odczytać z mowy ciała? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Scenka 2  

1. Jakiego głosu użył prowadzący? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Jakie przesłanie niósł komunikat werbalny? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  Co można było odczytać z mowy ciała? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Scenka 3 

1. Jakiego głosu użył prowadzący? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Jakie przesłanie niósł komunikat werbalny? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  Co można było odczytać z mowy ciała? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ćwiczenie 5 - Nawiązanie kontaktu z klientem  

Cel: Wskazanie znaczenia umiejętnego doboru i stawiania pytań. 

Czas: 20 minut 

Materiały: dla każdego uczestnika teksty NAWIĄZANIE KONTAKTU i NAWIĄZANIE KONTAKTU – PYTANIA, kartki A-4, papier 

flipchartowy, mazaki 

Przebieg:  

Przedstaw cel ćwiczenia. Rozdaj uczestnikom teksty: NAWIĄZANIE KONTAKTU i NAWIĄZANIE KONTAKTU – PYTANIA. Poproś o 

uważne przeczytanie tekstów. Następnie poleć, by pracując w parach uczniowie przygotowali zestawy pytań, które można zadać klientom 

w bezpośrednim kontakcie jak i podczas rozmowy telefonicznej. Podczas pracy grup powieś trzy karty z bloku flipchartowego. Po około 10 

minutach zbierz ponownie całą grupę i poproś o odczytanie pytań. Zapiszcie pytania na papierach  dzieląc je na trzy grupy. Omówcie 

pracę, zastanówcie się jakie pytania najlepiej sprawdzają się w kontaktach z klientami zakładu fryzjerskiego? 

NAWIĄZANIE KONTAKTU 

Nawiązanie kontaktu, czyli rozumienie, to jeden z najważniejszych, a często i najtrudniejszych etapów obsługi klienta. Wymaga 

całkowitego skupienia na tym, co klient mówi. Bywa to trudne ze względu na powtarzalność, podobieństwo pytań i spraw załatwianych 

przez telefon i bezpośrednio w zakładzie. Pamiętaj jednak, że każdy z nich wysoko ceni uwagę, jaką poświęcasz właśnie jemu. 

Powinieneś skupić się na wszystkim, co rozmówca ci przekazuje i nie tylko na słowach, ale także na sposobie ich wypowiadania, mowie 

ciała. Twoja reakcja powinna być taka, żeby  klient był pewien, że jest słuchany i że jego odczucia i potrzeby są przedmiotem 

zainteresowania i troski. Na tym etapie ważne jest określenie potrzeb i oczekiwań klienta. W rutynowych sytuacjach wystarczy zapewne 

krótka wymiana zdań. W przypadku klienta niezdecydowanego, albo z bardziej złożona sprawą trzeba więcej czasu na pełne zrozumienie 

sprawy. W obu przypadkach jednak należy się całkowicie skoncentrować na rozmówcy. Aby zrozumieć klienta, trzeba umieć: 

- uważnie słuchać, rejestrując nie tylko informacje, ale i odczucia klienta, 

- zadawać pytania pomocnicze, 

- reasumować odczucia i fakty. 



Wsłuchanie się w to, co klient mówi ma podstawowe znaczenie dla utrzymania dobrego kontaktu i stworzenia atmosfery zaufania. Jest 

umiejętnością wymagająca wielkiego skupienia, zwłaszcza kiedy klient jest bardzo roszczeniowy, zdenerwowany.  

Zadawanie pytań pomocniczych należy dostosować do rodzaju sprawy i osoby z którą prowadzimy rozmowę. Nawet jeżeli jesteś pewien, 

że wszystko rozumiesz, reasumowanie wypowiedzi klienta jest konieczne, by i on był pewny, że został zrozumiany. Postaraj się spojrzeć 

na sprawę z jego punktu widzenia, a następnie powtórz jego wypowiedź własnymi słowami, by upewnić klienta, że naprawdę wiesz, czego 

oczekuje. 

NAWIĄZANIE KONTAKTU –PYTANIA 

Aby precyzyjnie określić potrzeby klienta, trzeba zadawać odpowiednie pytania. Różne rodzaje pytań pozwalają uzyskiwać różnego 

rodzaju informacje. 

Pytania zamknięte wykorzystujemy do ustalenia konkretnych faktów. Są charakterystyczne dla szybkiej wymiany prostych zdań, a 

odpowiedzi na nie są krótkie. Zazwyczaj zaczynają się od słów „czy”, „ile”, „kiedy”, lub „kto”, na przykład: 

- Kiedy może pan przyjść? 

- Kto ma panią obsługiwać? 

- Czy mam wymienić procesor? 

- Ile pamięci zainstalować w komputerze? 

Pytania otwarte służą do uzyskania od klienta bardziej złożonych informacji. Najczęściej używa się ich w skomplikowanych sytuacjach, 

kiedy potrzeby klienta mogą być trudne do określenia albo kiedy można wybierać spośród wielu możliwości. Zaczynają się zwykle od słów 

„co”, „ jaki”, „ jak”, „dlaczego” lub „ gdzie”, na przykład: 

- Jaką grę chciałby pan uruchomić na tym sprzęcie? 

- Co pan ma na myśli mówiąc o niskich kosztach? 

- Dlaczego uważa pani, że ten kolor obudowy będzie lepszy? 

- Gdzie będzie stał serwer? 

Pytania efektywne to pytania otwarte, które mają skłonić klienta do dokonania oceny, analizy, przemyśleń, wyrażenia swoich odczuć. 

Zaczynają się od słów „ co”, „ jeżeli”, „gdyby”, lub „ jak”, i „jaki”, na przykład: 

- Jak ocenia pani nasze usługi w porównaniu z ofertą innych serwisów komputerowych? 

- Jeżeli mój kolega przeinstaluje system, to czy ma instalować też inne programy? 

- Gdyby oferta obejmowała także obsługę techniczną, to czy cena byłaby adekwatna do pana oczekiwań? 

II część 

Wprowadzenie (5 minut) 

Przedstawienie schematu komunikacji (nadawca odbiorca, komunikat, informacja zwrotna, szumy informacyjne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skuteczne komunikowanie się jest możliwe, jeżeli spełnione są następujące warunki: 

Nadawca komunikatu ma kontakt z jego odbiorcą, czyli: 

 obie strony mają możliwość odebrania i przekazania komunikatu, 

 obie strony formułują komunikaty w tym samym języku, także języku fachowym -właściwym dla zawodu, 

 w przypadku, gdy odbiorca nie jest w stanie odpowiedzieć na komunikat nadawcy, mamy do czynienia z komunikacją 

jednokierunkową (np. radio, telewizja), 

 
NADAWCA 

 
ODBIORCA 

             KOMUNIKAT 

         Informacja zwrotna 

zakłócenia 



 zakłócenia (np. hałas, inne zajęcia) nie uniemożliwiają wymiany komunikatów. 

Ćwiczenie 1 – Dobry nadawca, dobry odbiorca  

Cel: Praktyczne przećwiczenie teorii dotyczącej komunikowania się 

Czas: 10 minut 

Materiały: flipchart, kolorowe flamastry 

Przebieg: 

Prowadzący wraz z uczestnikami konstruują 4 listy (burza mózgów): 

 Cechy dobrego nadawcy 

 Cechy dobrego odbiorcy 

 Cechy dobrego komunikatu 

 Cechy złego komunikatu 

Cechy dobrego nadawcy: 

 Mówi/ pisze jasno i zwięźle 

 Wie o czym mówi 

 Swobodnie wyraża swoje komunikaty 

 Dostosowuje język komunikatu do odbiorcy 

 Nawiązuje więź z odbiorcą, reaguje na jego poglądy i 

emocje 

 Dopasowuje tempo wypowiedzi i ton głosu stosownie 

do sytuacji i odbiorcy 

 Nie narzuca bezwzględnie swojego zdania 

 Nie ośmiesza, nie drwi 

 Jest spokojny i uśmiechnięty 

 Utrzymuje kontakt wzrokowy z odbiorcą 

 Unika gadulstwa 

 Itd. 

Cechy dobrego odbiorcy: 

 Nie utrudnia nadawcy przesyłania komunikatu, nie śmieje 

się, nie kpi, 

 Koncentruje się na nadawcy i jego komunikacie 

 Daje poznać nadawcy, że uważnie słucha, 

 Stosuje parafrazowanie, klaryfikację i odzwierciedlenie, 

 Nie krytykuje, nie ocenia, nie zmienia tematu 

 W przypadku niejasności pyta lub upewnia się czy dobrze 

zrozumiał 

 Nie stosuje pytań zamkniętych 

 Przyjmuje wspierającą postawę ciała 

 Powstrzymuje się od negatywnego wyrażania własnych 

opinii 

 Udziela informacji zwrotnych 

Cechy dobrego komunikatu: 

 Dwukierunkowy 

 Uzyskujemy potwierdzenie przekazanej informacji 

 Szczegółowy 

 Bez blokad i barier 

 Dokładny 

 Nie zniekształcający przekazu 

Cechy złego komunikatu: 

 Jednokierunkowy 

 Nie uzyskujemy potwierdzenia przekazania informacji 

 Przypadkowy 

 Niedokładny 

 Zniekształcający przekaz 

 Ma blokady, bariery 

 Itd. 

Ćwiczenie 2 – Głuchy telefon 

Cel: Podniesienie umiejętności uważnego słuchania 

Czas: 20 minut 

Materiały: do wykonania ćwiczenia nie są potrzebne żadne materiały 

Przebieg: 

Ćwiczenie ma na celu uzmysłowienie uczniom jak dużą rolę w efektywnej komunikacji spełnia tzw. uważne słuchanie.  Odbiorca 

komunikatu jest również odpowiedzialny za efektywność komunikacji, bowiem nawet najlepiej sformułowany komunikat nie gwarantuje 

jeszcze skutecznej komunikacji. Odbiorca również odpowiada za  jakość komunikacji – w zależności od jego postawy, nastawienia i 

umiejętności aktywnego słuchania zależy „efektywny odbiór” komunikatu. 

Do najczęstszych błędów w odbiorze komunikatów należą:  

 wybiórcze słuchanie, 

 nieświadome dodawanie nowych informacji, 



 nieświadome zniekształcanie informacji, 

 narzucanie własnej interpretacji otrzymanego komunikatu, 

 pomijanie intencji nadawcy. 

Prowadzący zbiera grupę 7-8 ochotników (w zależności od liczebności grupy, ale nie mniej niż 6). 

Ochotnicy i osoba prowadząca wychodzą na zewnątrz. Tam przedstawia ochotnikom zasady ćwiczenia: będą proszeni pojedynczo do sali. 

Następnie osoba prowadząca wraca do sali, gdzie informuje pozostałych uczestników o przebiegu ćwiczenia. 

Jedna z osób w sali przeczyta przygotowaną wcześniej historię pierwszemu ochotnikowi. Jego zadaniem będzie jak najdokładniejsze 

przekazanie usłyszanej historii kolejnemu ochotnikowi zaproszonemu do sali itd., aż do ostatniego ochotnika. 

Ważne by żadna z osób na sali nie podpowiadała, nie zadawała pytań i nie komentowała czynności ochotników. 

Osoby słuchające nie mogą zadawać pytań, nie mogą też prosić o powtórzenie oraz nie mogą zapisywać tej historii.  

Osoby nie biorące czynnego udziału w ćwiczeniu mają za zadanie obserwację komunikacji oraz wychwytywanie i zapisywanie 

zniekształceń komunikatu w trakcie ćwiczenia.    

Ostatni ochotnik, po wysłuchaniu historii od poprzednika opowiada całej grupie historię, jaką udało mu się zapamiętać. 

Prowadzący, wspólnie z grupą, analizuje zniekształcenia komunikatu, wprowadzając pojęcie „uważnego słuchania”. Omawia najczęstsze 

powody błędów komunikacyjnych odbiorców. 

HISTORIA 

Po przeprowadzeniu ankiety wśród mieszkańców warszawskiej dzielnicy Stara Ochota oraz po przeprowadzeniu kilkudziesięciu rozmów 

indywidualnych z mieszkańcami ukazał się problem, jakim jest bierność ludzi starszych zamieszkujących ten teren. Większość ludzi, którzy 

tu mieszkają dawno przekroczyli już 50 lat, nie pracują, utrzymują się z emerytury. Zaprzestanie życia zawodowego sprawiło, że dysponują 

ogromem wolnego czasu, którym nie wiedzą jak dysponować i na co go przeznaczyć.  Mieszkańcy narzekają na brak rozrywki, brak 

możliwości rozwijania kontaktów towarzyskich. Główną działalnością emerytów jest bierna obserwacja szklanego ekranu.  

Starsi mieszkańcy osiedla skarżą się na osłabienie więzi rodzinnych. Ich dzieci i wnukowie mieszkają w innych dzielnicach miasta. Są 

zapracowani i nie maja dużo czasu. Kontakt elektroniczny pomógłby podtrzymać kontakt, lecz większość osób zamieszkujących Starą 

Ochotę nigdy nie miało możliwości pracy z komputerem.  

Jedyną rozrywka kierowaną do starszych mieszkańców pobliskich osiadli jest Klub Osiedlowy Surma w którym mieści się Klub Seniora 

mieszczący się przy ulicy Białobrzeskiej 17. Oferuje on szeroki wachlarz zajęć, jednakże nie odpowiada na potrzeby szkoleń idące z 

duchem nowej technologii. Kursy informatyczne, które maja się odbywać w ww. klubie pomogłyby dać możliwość seniorom do rozwijania 

swych umiejętności i zainteresowań. 

Ćwiczenie 3 - Parafraza  

Cel: Podniesienie umiejętności parafrazowania wypowiedzi klienta 

Czas: 20 minut 

Materiały: do wykonania ćwiczenia nie są potrzebne żadne materiały 

Przebieg: 

Prowadzący, korzystając z przygotowanej listy, na forum całej grupy, każdemu z uczestników odczytuje krótki komunikat (zdanie), prosząc 

go o parafrazę. 

Parafraza to powtórzenie własnymi słowami kluczowych sformułowań nadawcy. Pomaga upewnić się, czy odbiorca dobrze rozumie 

intencje i sens wypowiedzi. Zwykle wypowiedzi parafrazujące zaczynają się od: 

 Czy dobrze rozumiem, że Pan…? 

 Z tego co mówisz zrozumiałem, że………… 

 O ile dobrze zrozumiałem, twierdzisz że…. 

 Rozumiem, że……… 

Przykład: 

A: ten punkt umowy jest dla mnie niejasny. 

B: Rozumiem, że chciałby Pan doprecyzować treść tego punktu? 

Dokonaj parafrazy następujących zdań: 

31. Byłam u Państwa już dwa razy ale nadal nie jestem zdecydowana, który produkt wybrać. 



32. Mam bardzo mało czasu, proszę mi szybko o tym opowiedzieć 

33. Nie wiem jak używać tego sprzętu, który mi Pan polecił 

34. Przez te nowe przepisy zupełnie się pogubiłam 

35. Nie wiem od czego zacząć, tyle tego.. 

36. Źle się czuję, kiedy wszyscy bombardują mnie pytaniami 

37. Nie umiem sama zmienić hasła i strasznie mnie to denerwuje 

38. Pierwszy raz dzwonię z tego typu problemem i nie wiem czy uda mi się wszystko dobrze wyjaśnić 

39. Potrzebuję więcej czasu by się zdecydować 

40. Chyba uszkodziłam komputer. Co mam teraz zrobić? 

41. Tyle pan mówi a ja nadal nie wiem co mam zrobić. 

42. Próbowałam podłączyć drukarkę tak jak pan mówił ale to nie działa 

43. Czy można to naprawić szybciej? 

44. Proszę mnie do nikogo nie odsyłać, pilnie potrzebuję odpowiedzi na moje pytanie. 

45. Korzystanie z pańskich usług to prawdziwa przyjemność 

46. Proszę mi podpowiedzieć, który model mam wybrać 

47. Ta oferta nie jest dla mnie korzystna 

48. Chciałabym poznać jeszcze inne propozycje/ oferty 

49. Chciałabym podłączyć Internet ale  nie wiem od czego zacząć 

50. Próbowałam różnych sposobów ale żaden nie działa 

51. To jest bardzo skomplikowane, chyba powinnam skończyć politechnikę by to zrozumieć 

52. Czy zawsze trzeba tyle czekać na obsługę? 

53. Nie potrafię skonfigurować drukarki, chyba jest zepsuta 

54. Chciałabym wymieć swój komputer ale nie wiem jak się za to zabrać 

55. Zupełnie nie rozumiem tej instrukcji 

56. Czy w waszej firmie jest w ogóle ktoś kompetentny? 

57. Ta umowa jest skomplikowana, nic nie rozumiem. 

58. Wydaje mi się że ten komputer jest dla mnie za drogi 

59. Nie mogę zalogować się na swoje konto, chyba zapomniałam hasła 

60. Może można rozwiązać to inaczej? 

Ćwiczenie 4  - Pytania otwarte i zamknięte 

Cel: Wyjaśnienie uczestnikom różnicy pomiędzy pytaniami otwartymi a zamkniętymi. 

Czas: 30 minut 

Materiały: kartki i długopisy 

Przebieg: 

Ćwiczenie składa się z dwóch części: 

ĆWICZENIE A (10 minut) 

Każdy z uczestników przygotowuje na kartce dowolne pytanie otwarte lub zamknięte. Następnie uczestnicy kolejno odczytują swoje 

pytania a pozostali zgadują czy jest to pyt. otwarte czy zamknięte.   

Pytania otwarte dają rozmówcy możliwość udzielenia wielu różnych odpowiedzi, najczęściej zaczynają się od: co sądzisz o…?  

co myślisz na temat..?  Jak rozumiesz..? jak chciałbyś..? 

Pytania zamknięte: ograniczają możliwość odpowiedzi  do: Tak/Nie/Nie wiem, np. Czy chcesz…? Kupiłeś…?  

ĆWICZENIE B (20 minut)  

Uczniowie dobierają się w pary.  

Każdy z uczestników otrzymuje od prowadzącego karteczkę z nazwiskiem sławnej postaci, której nie pokazują pozostałym uczestnikom. 

Następnie, w parach uczestnicy zadają sobie pytania zamknięte i na ich podstawie próbują zgadnąć nazwisko osoby z karteczki. Mają na 

to około 3-5 minut.  



(Osoba A zadaje pytania zamknięte osobie B., następnie osoba B  zadaje pytania zamknięte osobie A).  

Po tym etapie ćwiczenia, na polecenie osoby prowadzącej, uczestnicy, nadal w parach zadają sobie pytania otwarte. Ten etap również 

trwa około 3-5 minut. W przypadku, gdy uczestnicy odgadną postaci w toku zadawania pytań zamkniętych, przed przystąpieniem do pytań 

otwartych prowadzący wyposaża uczestników w nowe karteczki z nazwiskami sławnych osób. 

Przykładowe postacie: Michale Jackson, Donald Tusk, Barack Obama, Tomasz Lis, Borys Szyc, Fryderyk Chopin, Maria Skłodowska–

Curie, Adam Małysz itd.. 

Część teoretyczna - ASERTYWNOŚĆ (5 minut) 

Asertywność rozumiana jest jako:   

 zdolność do krytycznej interpretacji informacji zwrotnej otrzymanej od przełożonych lub współpracowników, na swój temat, na 

temat wykonanej pracy, realizacji zadań zawodowych itp. 

 zdolność do wyrażania próśb o pomoc, wsparcie, wyjaśnienie, sprawdzenie itp. wobec współpracowników i przełożonych 

 egzekwowanie swoich praw 

  zdolność do odmowy, sprzeciwu wobec nieuzasadnionych  żądań współpracowników, klientów itp. 

Osoba prowadząca wyjaśnia słuchaczom  na czym polegają zachowania agresywne, uległe i asertywne. 

 Jesteś agresywny, kiedy demonstrujesz własną wyższość, lekceważysz innych, słuchasz głównie siebie, podejmujesz decyzje 

bez oglądania się na innych, kiedy mówisz: „nie  obchodzi mnie, co Ty myślisz, jesteś głupi myśląc inaczej niż ja, Twoje uczucia 

mnie nie  interesują”. 

 Jesteś uległy, gdy ignorujesz własne potrzeby, lekceważysz własne prawa, udajesz  zadowolenie z podporządkowania się 

innym, kiedy mówisz: „ważne jest, jak Ty to widzisz, co Ty myślisz i co czujesz, ja się tu nie liczę”. 

 Jesteś asertywny, gdy respektujesz zarówno własne, jak i cudze prawa, szanujesz siebie i  innych, nie jesteś ani dominujący, 

ani zależny – współpracujesz z osobą, która jest dla  Ciebie tak samo ważna jak Ty, kiedy mówisz: „tak myślę i tak to czuję, ale 

interesuje  mnie, jakie jest Twoje zdanie, razem coś wymyślimy”. 

Ćwiczenie 5 - Czy jestem asertywny?  

Cel: Sprawdzenie stopnia własnej asertywności. 

Czas: 10 minut 

Materiały: kartki i długopisy 

Przebieg: 

Prowadzący czyta powoli kolejno 20 stwierdzeń. Uczestnicy po odczytaniu każdego ze stwierdzeń ustosunkowują się do nich, zapisując na 

kartkach TAK lub NIE, przy cyfrach odpowiadających numerom stwierdzeń. 

1. Jeśli ktoś bardzo nalega trudno mi odmówić. 

2. Kogoś kto mi przeszkadza nie proszę, Żeby przestał. 

3. Jeśli ktoś niesłusznie mnie obwinia, nie protestuję. 

4. Często miewam poczucie krzywdy. 

5. Niezbyt umiem dopominać się o swoje. 

6. Nie wiem jak domagać się zwrotu pożyczonej rzeczy. 

7. Czasem czuję się wykorzystywany. 

8. Trudno mi rozpoczynać rozmowy z kimś, kogo dobrze nie znam. 

9. Jeśli ktoś mnie chwali, czuję się zażenowany i nie wiem co powiedzieć. 

10. Nie umiem chwalić innych. 

11. Nie wiem jak się zachować, kiedy jestem krytykowany. 

12. Nie potrafię prosić o pomoc. 

13. Nie umiem być całkiem szczery. 

14. Nie wiem co zrobić, kiedy jestem zakłopotany. 

15. Nie umiem bronić swojego zdania. 

16. Złoszczę się, kiedy ktoś ma inne zdanie niż ja. 

17. Odczuwam silną tremę, kiedy muszę wypowiadać się publicznie. 



18. Często ulegam innym. 

19. Bywam bardzo agresywny. 

20. Zdarza się, Że krzykiem wymuszam spełnienie moich próśb. 

Uczestnicy, którzy udzielili 10 lub więcej odpowiedzi twierdzących, powinni przyłożyć więcej starań do wyćwiczenia zachowań i 

komunikatów asertywnych. 

Ćwiczenie 6 – asertywne odmawianie  

Cel: Podniesienie umiejętności asertywnego odpowiadania na komunikaty klientów. 

Czas: 20 minut 

Materiały: ćwiczenie nie wymaga żadnych materiałów 

Prowadzący, korzystając z przygotowanej listy, na forum całej grupy, każdemu z uczestników odczytuje krótką prośbę/ pytanie  komunikat 

(zdanie), prosząc go o asertywną odmowę lub odpowiedź.  W sytuacji, w której uczestnik ma problem z udzieleniem asertywnej 

odpowiedzi, prowadzący wspólnie z pozostałymi uczestnikami wspólnie konstruują właściwą odpowiedź. 

1. Czy może mi Pan pożyczyć mi 100 złotych? 

2. Czy może mi Pan obniżyć cenę tej usługi? 

3. Czy może Pan to zrobić szybciej? 

4. Czy może mnie Pan podwieźć na lotnisko? 

5. Czy mógłbym pożyczyć Pańskie notatki? 

6. Czy mogę skorzystać z pańskiego telefonu? 

7. Czy mogę zająć panu teraz trochę czasu? 

8. Czy może Pan to dla mnie załatwić? 

9. Czy może Pan to za mnie zrobić? 

10. Czy może Pan to zrobić jeszcze dziś?  

11. Itd. 

Ćwiczenie 7 – Wystąpienia publiczne  

Cel: Podniesienie umiejętności przeprowadzania wystąpień publicznych. 

Czas: 40 minut 

Materiały: ćwiczenie nie wymaga żadnych materiałów 

Przebieg: 

Osoba prowadząca prosi uczestników o dobranie się w pary (A i B). Następnie uczestnicy w parach opowiadają sobie np. o 

najciekawszych grach / programach / aplikacjach komputerowych (około 2-3 minut na osobę). Następnie, na forum grupy uczestnicy 

opowiadają pozostałym o tym, co usłyszały od współrozmówcy. 

Podsumowanie ćwiczenia polega na wyliczeniu uwag uczestników, które pojawiły się w trakcie wykonywania ćwiczenia. Mogą to być ich 

opinie lub opis stanów emocjonalnych, związanych z wystąpieniem na forum klasy. 

Ćwiczenie 8 – Rozwiązywanie konfliktów  

Cel: Poznanie sposobów rozwiązywania konfliktów 

Czas: 20 minut 

Materiały: ćwiczenie nie wymaga żadnych materiałów 

Przebieg: 

Osoba prowadząca zadaje uczestnikom pytania a odpowiedzi zapisuje na tablicy. 

Pyt.1 Co powoduje konflikty? (Przykładowe odpowiedzi: różnice zdań, konflikt interesów itp.). 

Pyt. 2. Jak zazwyczaj reagujecie na konflikty? (Przykładowe odpowiedzi: złościmy się,  krzyczymy, zastraszamy, obrażamy, stajemy się 

agresywni). 

Pyt 3. Jak zazwyczaj rozwiązujecie konflikty? (dyskusja, wymuszanie, zerwanie kontaktów). 

Pyt. 4. W jaki sposób komplikujemy konflikty i sprawiamy że są jeszcze trudniejsze do rozwiązania? (np.: przywołujemy problemy z 

przeszłości, które nie mają związku z obecną sytuacją, generalizujemy). 

Pyt.5. Jakie są najlepsze sposoby na rozwiązywanie konfliktów? 



 

 Następnie osoba prowadząca omawia możliwe sposoby rozwiązywania konfliktów (problemów): 

Negocjacje Podczas rozmowy z jedną osobą lub grupą osób, z którą się nie zgadzasz, proponujesz możliwe rozwiązania i 

zgadzasz się na jedno z nich, które jest korzystne dla obu stron. 

Arbitraż Należy znaleźć neutralną trzecią osobę (arbitra), który pomoże wam rozwiązać problem. Obie strony muszą zgodzić się 

przed dyskusją, że zaakceptują decyzję arbitra. 

Komunikacja Każda ze stron ma prawo powiedzieć, co czuje i dlaczego tak jest. Musi to być spokojna dyskusja, bez obwiniania 

żadnej ze stron. 

Mediacja Należy poprosić jedną osobę lub grupę osób o wzięcie udziału w dyskusji w celu rozwiązania jej. Każdy podaje 

swoje sugestie i trzeba wybrać jedną z nich. 

 Legislacja Duża grupa ludzi zbiera się i dyskutuje na temat problemu. 

Kiedy uzyskują consensus w sprawie rozwiązania problemu, tworzą specjalne prawo lub zasady. 

 


