
  

„Efektywna komunikacja w zespole” 

 
Warsztaty to doskonała okazja, by lepiej poznać samego siebie i swój sposób funkcjonowania w 

świecie.  Każdy uczestnik będzie rozwijał w sobie umiejętności związane z szeroko pojętymi 

kompetencjami interpersonalnymi, takimi jak komunikacja, wyrażanie emocji czy funkcjonowanie 

w grupie. Warsztaty nastawione są głównie na rozwój umiejętności międzyludzkich, ale zawierają 

też element pracy nad swoimi indywidualnymi obszarami rozwoju. 

Warsztaty opierają się na metodologii Insights Discovery. 

 

Cele szkolenia:  
 zrozumienie relacji międzyludzkich w procesie komunikacji, 
 poznanie zasad komunikacji interpersonalnej, 
 właściwe rozpoznawanie typów osobowości i dostosowywanie do nich 

sposobów komunikacji. 
 
Korzyści. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy będą potrafili: 

 określić swoje predyspozycje i wyzwania komunikacyjne, 
 diagnozować styl komunikacji własnej i partnera komunikacji, 
 rozpoznać reguły rządzące komunikacją, czynniki wpływające na jej skuteczność,  
 przekazywać konstruktywną informację zwrotną, 
 kształtować komunikaty w sposób dopasowany do rozmówcy, 
 właściwie rozpoznawać i stosować komunikaty niewerbalne w relacjach 

interpersonalnych, 
 doskonalić umiejętności i zachowania komunikacyjne, w tym naukę otrzymywania i 

przekazywania informacji zwrotnych 

 weryfikować i projektować zmianę swoich zachowań i utrwalonych niepożądanych 

nawyków, które przeszkadzają w budowaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji. 

 
Czas trwania: 2 dni 
 
Metody: ćwiczenia indywidualne i grupowe, elementy dramy, analiza postaw oraz 
zachowań, studia przypadku, moderowane dyskusje, prezentacja, testy, burza mózgów, 
puzzle, action learning. 
 

PROGRAM  

 

1.  Rola komunikacji w życiu jednostki i zespołu 

1) Schemat procesu komunikacji. Nadawca – komunikat – odbiorca. Typy komunikatów. 

2) Komunikacja jedno- i dwukierunkowa. 

3) Logika czy emocje, czyli co wpływa na dobrą komunikację. 

4) Autoanaliza własnego stylu komunikowania się – test. 

 

2. Efektywność procesu komunikacji 

1) Wyznaczanie celu rozmowy. Zasady wywierania wpływu a manipulacja.  

2) Sztuka zadawania pytań i aktywne słuchanie jako narzędzia skutecznej komunikacji. 



  

3) Czynniki zakłócające słuchanie i rozumienie wypowiedzi – przyczyny i przezwyciężanie 

barier.  

4) Przekazywanie informacji zwrotnej.  

 

3. Zjawiska psychologiczne w komunikacji międzyludzkiej 

1) Ukryte poziomy komunikacji. 

2) Systemy reprezentacji (wzrokowy, słuchowy i kinestetyczny). 

3) 4 pary uszu von  Thuna - płaszczyzny komunikatu: rzeczowa, relacji,  apelowa, ujawniania 

siebie. 

4) Zasady wykorzystania metamodelu w procesie komunikacji. Wprowadzenie do NLP 

(neurolingwistyczne programowanie). 

5) Identyfikacja metaprogramów u rozmówcy. Wprowadzenie do NLP.  

 

4.  Komunikacja niewerbalna w procesie komunikacji 

1) Jak zarządzać pierwszym wrażeniem? Tworzenie i utrzymanie efektu pierwszego 

wrażenia.  

2) Gesty, mimika, sposób chodzenia, postawa ciała, podanie dłoni jako wyraz postaw i 

odczuć.  

3) Czytanie „mowy ciała” - rodzaje komunikatów niewerbalnych, znaczenie gestów i postaw. 

4) „Niby nie szata zdobi człowieka, ale jak cię widzą, tak cię  piszą”. Autoprezentacja – rola 

wyglądu w komunikacji niewerbalnej.  

5) Spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych. 

6) Zasady interpretacji komunikatów niewerbalnych. 

 

5.  Komunikacja asertywna, czyli odwaga bycia sobą 

1) Różnice między zachowaniem asertywnym a agresywnym i uległym.  

2) Komunikat „ja” jako podstawa asertywnego wyrażania siebie. 

3) Strach przed powiedzeniem „nie”. 

4) Stosowanie technik asertywnych. 

 

6. Od Hipokratesa do Junga – typy osobowości  

1) Preferencje psychologiczne i ich wpływ na zachowania. 

2) Percepcja – czym jest percepcja i dlaczego jest tak istotna w procesie komunikacji.  

3) Charakterystyka poszczególnych typów osobowości wg C.G. Junga. Cztery temperamenty i 

cztery energie kolorystyczne.  

4) Autentyczność w procesie komunikacji. 

5) Analiza swojego Raportu Indywidualnego – część podstawowa 

 Ogólny styl funkcjonowania 

 Mocne i słabe strony 

 Wartości wnoszone do zespołu 

 Komunikowanie się 

 Nieuświadomione aspekty wizerunku 

 Typ antagonistyczny 

 Wskazówki dotyczące dalszego rozwoju 

 

7.  Techniki rozpoznawania różnych typów osobowości 



  

1) „Energie kolorystyczne znanych i (nie)lubianych” - Rozpoznawanie osób reprezentujących 

poszczególne energie kolorystyczne (typy osobowości). 

2) „Spirale samolotu” – sposoby postrzegania i interpretacji zachowań oraz ich konsekwencje. 

3) Rozpoznawanie dominujących cech poszczególnych typów osobowości na podstawie 

zachowania, mowy ciała, stylu wypowiedzi, funkcjonowania w stresie.  

4) „Z kim masz do czynienia?” – sztuka odczytywania wskazówek i identyfikacji stylów 

funkcjonowania.   

 

8. Efektywna komunikacja – Jak dotrzeć do rozmówcy? 

1) Komunikacja z poszczególnymi typami osobowości. Jak dostosować mowę ciała? Czego 

zdecydowanie unikać? Jak rozmawiać, przekonywać? Jak zmotywować do działania?  

2) Czy przeciwieństwa się przyciągają? Techniki skutecznej komunikacji z osobą o zupełnie 

innym typie osobowości. 

3) Budowanie relacji z wykorzystaniem 4 energii osobowości.  

4) Diagnoza trudnych sytuacji w zespole. 

 
 


