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Komunikacja interpersonalna

w nauczaniu podstaw przedsiêbiorczo�ci � propozycje æwiczeñ

Zgodnie z programem nauczania, celem edukacyjnym podstaw przedsiêbiorczo�ci jest wspo-
maganie wszechstronnego rozwoju m³odego pokolenia. Ka¿dy cz³owiek w pewnym stopniu ma
wrodzony instynkt przedsiêbiorczo�ci. Mo¿e go rozwijaæ, poznaj¹c samego siebie, wykorzy-
stuj¹c wewnêtrzny potencja³, doskonal¹c umiejêtno�ci porozumiewania siê z lud�mi. Ten, kto
chce zostaæ menad¿erem swojego ¿ycia i m¹drze nim pokierowaæ, powinien zacz¹æ od pozna-
nia samego siebie. Warto po�wiêciæ wiêcej czasu na refleksjê nad sob¹, swoim systemem war-
to�ci, przekonaniami, mocnymi i s³abymi stronami.

Skuteczne komunikowanie siê to coraz bardziej niezbêdna umiejêtno�æ, ze wzglêdu na stale
rosn¹c¹ liczbê ró¿norodnych kontaktów miêdzy lud�mi. Przydaje siê w szkole, w domu, w pra-
cy, w kontaktach towarzyskich i biznesowych. O ¿yciowych sukcesach lub pora¿kach decyduje
sposób nawi¹zywania kontaktów, tre�æ przesy³anych komunikatów i ich odbiór. Komunikacja
zale¿y od rodzaju relacji i si³y zwi¹zków miêdzy lud�mi. Realizacja ¿yciowych celów, zaspo-
kojenie potrzeb nastêpuje poprzez ci¹g³e komunikowanie siê z innymi osobami.

Umiejêtno�ci interpersonalne s¹ wa¿ne dla ka¿dego. Niekiedy nabieraj¹ szczególnego zna-
czenia, np. wtedy, gdy organizuje siê spotkanie absolwentów szko³y, wakacyjny sp³yw kajako-
wy czy zabawê taneczn¹, ale równie¿ wtedy, kiedy pe³ni siê funkcje kierownicze.

Szef powinien byæ dobrze zorientowany w tym, co dzieje siê w firmie. Do tego potrzebne s¹
rzetelne informacje otrzymywane od wyznaczonych osób. Do zarz¹dzania firm¹ warto w ró¿-
nym stopniu w³¹czyæ wszystkich pracowników. Poprzez inicjatywy usprawniaj¹ce pracê lub
zg³aszanie uwag o nieprawid³owo�ciach mog¹ oni przyczyniæ siê do poprawy warunków pracy,
a tak¿e lepszych relacji pomiêdzy prze³o¿onymi a podw³adnymi. Udzia³ pracowników w zarz¹-
dzaniu firm¹ wymaga zapewnienia warunków sprawnego komunikowania siê na wszystkich
szczeblach (miêdzy dyrektorem a kierownikiem, miêdzy kierownikiem a pracownikami). Daje
to szansê stworzenia emocjonalnych wiêzi pracowników z firm¹, co korzystnie wp³ywa na at-
mosferê pracy, jako�æ produkcji oraz wizerunek zewnêtrzny firmy.

Przekazywanie czê�ci kompetencji podw³adnym powinno odbywaæ siê w taki sposób, aby
struktura zarz¹dzania w firmie by³a dla wszystkich czytelna. Dziêki temu szybciej mo¿na osi¹-
gn¹æ cele grupowe. Precyzyjnie przekazywane informacje o tym, kto za co odpowiada, co dzie-
je siê w firmie, pozwala wzmocniæ dyscyplinê pracy, a tak¿e okre�liæ hierarchiê podejmowania
decyzji i odpowiedzialno�ci. Przywódca, czyli szef, kontroluje i ocenia wykonywanie poleceñ
oraz ca³okszta³t pracy. Powinien rozmawiaæ o tym zarówno z poszczególnymi pracownikami
(rozmowy indywidualne), jak równie¿ z ca³¹ grup¹. W³a�nie w ten sposób najlepiej omawiaæ
i oceniaæ wykonanie postawionych zadañ. Pozwala to na indywidualizacjê odpowiedzialno�ci
za wykonan¹ pracê i nagradzanie za dobre wyniki. Nastêpnego dnia nale¿y przekazaæ komuni-
kat (na pi�mie lub poczt¹ elektroniczn¹) podsumowuj¹cy to, co zosta³o przedyskutowane dzieñ
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wcze�niej. Ocena powinna mieæ dwojaki charakter � indywidualny (w stosunku do ka¿dej osoby
bior¹cej udzia³ w zadaniu) oraz grupowy (powinna byæ ocen¹ za ca³o�æ zadania)1.

Pojêcie komunikacji jest wieloznaczne. Przewa¿nie rozumiane jest jako transport, ³¹czno�æ,
rozmowa, gesty. Komunikowanie siê to proces. W trakcie tego procesu ludzie w ró¿ny sposób,
werbalny i niewerbalny, przekazuj¹ sobie komunikaty (informacje). Komunikacja interperso-
nalna mo¿e przebiegaæ bez zak³óceñ tylko wtedy, gdy odbiorca rozumie przekazywane komu-
nikaty (informacje) zgodnie z zamierzeniami nadawcy. Badania procesów komunikacji wykaza³y,
¿e w bezpo�rednich rozmowach tylko:
� 15% znaczenia informacji zawarte jest w s³owach,
� 30% znaczenia informacji zawiera brzmienie g³osu (ton, modulacja),
� 55% � przedstawione jest w innej formie � niewerbalnej.

Komunikacjê interpersonaln¹ porównuje siê czêsto do krwiobiegu w organizmach ¿ywych,
w których niewydolno�æ uk³adu kr¹¿enia prowadzi do ciê¿kich stanów chorobowych. Bez spraw-
nego systemu komunikacji dzia³alno�æ cz³owieka czy organizacji nie jest w stanie osi¹gn¹æ
zamierzonych celów.

Umiejêtno�ci komunikacyjnych, czyli porozumiewania siê, nie mo¿na opanowaæ w ci¹gu
kilku godzin czy nawet roku. Tej umiejêtno�ci cz³owiek uczy siê permanentnie.

Wszyscy lubi¹ mówiæ. Niewielu ludzi jest dobrymi s³uchaczami, ale to oni s¹ uwa¿ani za
najmilszych partnerów w rozmowie.

Aktywnie s³uchaæ to znaczy:
� utrzymywaæ kontakt wzrokowy z osob¹ mówi¹c¹;
� stosowaæ gesty i d�wiêki potwierdzaj¹ce s³uchanie (np. kiwanie g³ow¹);
� nachyliæ cia³o w stronê rozmówcy;
� stosowaæ parafrazy, czyli streszczenia wypowiedzi osoby mówi¹cej.

Opanowa³ umiejêtno�ci komunikacyjne ten, kto:
� potrafi aktywnie s³uchaæ;
� zachowuje proporcje miêdzy mówieniem a s³uchaniem;
� umiejêtnie ³¹czy elementy komunikacji niewerbalnej i werbalnej;
� wczuwa siê i rozumie uczucia, potrzeby, interesy innych;
� zachowuje siê asertywnie, tzn. posiad³ umiejêtno�ci pe³nego i otwartego wyra¿ania samego

siebie w kontakcie z innymi;
� wywiera wp³yw na innych, aby zachêciæ ich do zaanga¿owania siê w jakiej� dziedzinie;
� w³a�ciwie pos³uguje siê mow¹ cia³a, g³osem, s³owami, elementami wizualnymi;
� potrafi zrozumiale, sugestywnie i interesuj¹co wyra¿aæ swoje my�li i uczucia w formie

pisemnej.
Jak wa¿ny jest prawid³owy proces komunikowania siê, jak powstaj¹ bariery, jak zamieniæ

s³abe strony osobowo�ci w atuty, w jakim stopniu nauczyæ siê kompromisu podczas negocjacji,
a tak¿e inne problemy zwi¹zane z wymian¹ informacji uczniowie odkrywaj¹ podczas æwiczeñ
� zabaw. Oto propozycje æwiczeñ, które mo¿na zastosowaæ na lekcji.

G³uchy telefon

W zabawie bior¹ udzia³ wszyscy uczniowie. Jeden z nich wymy�la komunikat i jego tre�æ
szepcze do ucha siedz¹cemu obok koledze, ten przekazuje nastêpnemu itd. Ostatni uczestnik

1 Z. Makie³a, T. Rachwa³, Podstawy przedsiêbiorczo�ci � poradnik metodyczny, Wydawnictwo Nowa Era,
Warszawa 2005, s. 41�44.
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zabawy g³o�no powtarza tre�æ informacji, która do niego dotar³a. Wersja pocz¹tkowa komuni-
katu w efekcie koñcowym okazuje siê mniej lub bardziej zmodyfikowana. Uczniowie podaj¹
powody tych zmian, np. niewyra�ne mówienie, brak koncentracji, zaburzenia s³uchu.

Kopia � orygina³

Uczniowie dobieraj¹ siê parami, siadaj¹ odwróceni do siebie ty³em. Ka¿dy uczestnik gry
otrzymuje czyst¹ kartkê, o³ówek. Ka¿dej parze nauczyciel wrêcza kserokopiê wzorcowego ry-
sunku. Osoba, która ma rysunek, t³umaczy partnerowi, co ma rysowaæ. Partner stara siê odtwo-
rzyæ rysunek. Nie mo¿na odwracaæ siê do siebie twarzami; osoba rysuj¹ca nie mo¿e zadawaæ
pytañ.

Nastêpnie osoba rysuj¹ca otrzymuje kserokopiê innego wzorcowego rysunku i uczniowie
zamieniaj¹ siê rolami. Po wykonaniu zadania uczniowie porównuj¹ wzorcowy rysunek z rysun-
kiem wykonanym przez siebie. W efekcie koñcowym uczniowie stwierdzaj¹ zazwyczaj, ¿e naj-
bardziej brakowa³o im mo¿liwo�ci zadawania pytañ.

�Z minusa w plus�, czyli jak s³abe strony zamieniæ w mocne

Ka¿dy uczeñ obrysowuje kszta³t swojej prawej i lewej d³oni na kartce papieru Do ka¿dego
odrysowanego palca lewej d³oni wpisuje 5 s³abych stron swojej osobowo�ci. Ka¿d¹ s³abo�æ
zamienia w atut i wpisuje w odrysowane palce prawej d³oni, np. je�li w kciuku lewej d³oni
wpisuje: lenistwo, to w kciuku prawej d³oni: odpoczynek fizyczny.

�Wycieczka�, czyli jak rozwi¹zaæ konflikt

Nauczyciel przedstawia uczniom opis sytuacji konfliktowej. Klasa planuje wspóln¹ wycieczkê.
Czê�æ uczniów proponuje wyjazd do schroniska m³odzie¿owego w góry, kieruj¹c siê niskimi
kosztami noclegów i wy¿ywienia. Pozostali woleliby wyjazd dro¿szy, ale ciekawszy, np. do
Pragi i Wiednia, zorganizowany przez biuro podró¿y.

Nauczyciel dzieli uczniów na dwa zespo³y � ka¿dy zespó³ prezentuje jedn¹ z podanych w opi-
sie propozycji. Uczniowie na forum klasy podaj¹ argumenty, które maj¹ przekonaæ drug¹ stronê.
Æwiczenie uczy argumentacji i obrony swoich przekonañ.

Przedmiot podstawy przedsiêbiorczo�ci wymaga od nauczyciela nie tylko wyboru odpo-
wiedniego podrêcznika, ale równie¿ pomocy dydaktycznych.

Uczniowie bawi¹c siê, jednocze�nie siê ucz¹ i u�wiadamiaj¹ sobie, jak wa¿ny, a czasami
trudny jest proces komunikowania siê, jak istotna jest relacja miêdzy odbiorc¹ a nadawc¹, jak
przydatna jest ta umiejêtno�æ podczas rozmowy kwalifikacyjnej, poszukiwania pracy, nawi¹zy-
wania kontaktów, zak³adania w³asnej firmy.

Interpersonal Communication in Teaching Entrepreneurships

Teaching entrepreneurship in secondary schools plays an important role in preparing young
people to make decisions concerning their future life and to plan their career. An essential
element of teaching the bases for entrepreneurships is interpersonal communication. The ability
to communicate is particularly important in the society of knowledge. It is also a manifestation
of assertiveness.

Komunikacja interpersonalna w nauczaniu podstaw przedsiêbiorczo�ci � propozycje æwiczeñ


