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Porozumiewanie si,
przywódców

Afke był przywódcą męskiej grupy w swoim kosciele Miał nowy projekt
I bardzo SIę rum entuzjazmował

To dla nas okazja, by zrobić cos dobrego dla koserola powiedział do swojej
żony Mężczyzn l w mOJeJ grupie to sami dobrzy cłuzescijame l garną SIę do
pracy dla Pana To zdolni ludzie Chociaż są bardzo zajęci, chętrue poswięcą czas
na realizację takiego projektu Ułatwię mi to w miarę możhwości

PÓŹnieJ, na spotkam u grupy ogłosił swoje plany - Przekonaerę Się że to cal
kłem łatwe zapewnił Ich z dodającym otuchy uśmiechem ponieważ opracowa
lem wszystkie szczegóły

Do grupy dołączył niedawno Andberg Zamrn przeniósł Się tutaj był aktyw
nym pracowniktern Innego kościoła Cieszył SIę, że moze służyć Panu Uwazał że

Jego doświadczerue jesr cenne I pragnął pracować dla Pana W czasie dyskusji na
spotkaniu śmiało zabrał glos Rozumiem ten projekt OŚWiadczył - NIe musisz
opracowywać wszystkich szczegółow Zrobię, co do mnie należy

Cóż to mÓJ obowiązek odpowiedztal Afke Wyznaczę CI zadanie gdy
tylko skonczę opracowywac plany

Tego wieczoru Andberg skarżył Się ŻOnie - Ten Afkc myśli że wie wszystko
Interesuje go tylko własna Wiedza I myśli ze me ma wsród nas zdolnych ludzi
Mowt że nam wszystko ułatwi Mysh za WIele o sobie Tymczasem tego samego
wieczoru Afke skarzy] SIę swojej zorue Ten Andberg mysh że wie wszystko
Chce popisac Się SWOimI zdolnoscrarm NIe chce współpracować z grupą

Sprawa między Alką I Andbei gtern Jest dla nas przykładem Jaki może byc
największy problem cłuzescijanskrego przywództwa Jest nim nieumiejętność prze



musli, ze Wie W5Z!jSt/(P II JJ 'J{1e chce iospoipracou/ac
"-aZ3m3 przez przywódców SWOim wspołpracownrkorn tego co naprawdę mysią
W tej lekcji nauczymy Się WIęC rozumlec 1rozwrązywac tal...ie problemy

Plan lekcp

Jozue komurukarywny przywódca
Proces poiozunuewarua Się

Przywódcy pokonują bar iery

Cele lekcji

Po zakonczemu tej lekcji pOWII11eneŚ urmec

* Oprsac zasady przywództwa na przykładzie Jozuego oraz je zastosować

* Zdefiniować I zrlustrowac pojęcie porozunllewama SIę

* WYJaśnić zasady porozurruewania Się ktore są Istotne dla przywództwa

• Słuchac I reagować Jak dobry przywodca



100 Ludzie zadam a I cele

Wskazówki do praktycznej nauki
I Proszę przeczytac z KSIęgi Jozuego rozdziały I, 3 I 13, 4 1-8, 6 6-17, 18 l 8,

21 43 45 22

2 Proszę przestudiowac iozwuuęcre lematu l odpowredzreć na pytania z lekcji

3 Proszę wypelruc test na koncu lekcji I sprawdzi c swoje odpowredzi przez po-
rownywarue Ich z odpowiedzranu z konca podręcznika

Kluczowe słowa

mtutcyjny
niejasno
odważny
percepcja

równośc
słowa krytyk I

słowa zachęty
spontamczrue

typ apodyktyczny
typ ulegly
uprzedzenie
znaczenie metaforyczne

Rozwmręcre lekcji

JOZUE - KOMUNIKATYWNY PRZYWODCA

Cel I Poszukac H Księdze Jezuego przvklady poro-unnewomo Się l podac nazwy
ssednnu jego typow

W życiu 1 pracy Jozuego mozemy znaleźć ilustrację pławie wszystkich cech
l zachowań związanych z przywództwem Od MOjżesza nauczył Się on po pierw
sze słuchać a po drugie prowadzić l mspirowac innych Miał problemy z ludzrm
I popełni! pewne błędy kiedy zaniedbał poradzenia Się Pana Układał staranne
plany Stanowił przyklad od\\aznego dzialarua Aby osiągnąć cele działał poprzez
Innych np wywiadowców lub Rachab Nie ma wątphwosci, ze Jozue był typo-
wym przywódcą l pod wieloma względami - wzorem W naszych studiach skupr-
my Się na Jednej wyrozmającej Się cesze Jozuego Rozumiał on I wyjątkowo sku-
teczrue wykorzystywał zasady prawidłowego porozurmewarna Się Był przywód-
cą, który wiedział, Jak porozumiewać Się z Bogiem I ludzrni

Rozpoczęliśmy tę lekcję od naszkrcowama sytuacji która ilustruje ruepowo-
dzenie przywódcy spowodowane ruewłaściwyrn porozumiewamem Się z ludźmi
Afke uważał, że Jego współpracownicy są zdolni ale bardzo zajęci Był szczery



Porozumrew ante Się przywodcow lal

w sWOIm pragrnernu by Im pomoc Andberg zas był szczery w swoim pragmeruu
by pracować dla Pana A jednak obaj zle rozumieli to, co każdy z ruch próbowal
wyrazie

fakt, ze ludzie często ruewlaściwre Się iozurrneją, Jest ukazany w Jednym
z wydarzen w KSiędze Jozuego Parmętasz zapewne, ze plemię Rubena Gada Ipo
łowa plcrruema Manassesa otrzymały ziemię na wschódrum brzegu Jordanu Po
wygranych bitwach w których pornagah mnym Izraelitom objąc w posiadanie za
chodni brzeg Jordanu otrzymali błogosławiensrwo Jozuego I wrócih na sWOJą
dziedziczną Ziemię (Jozue 22)

A gdy \ynmVle Rubena jynoH /(. Gada l polowa plennemu Monassesa pr zy
byli do okt ęgow nadjoi donshch \I ziemi kananejskiej zbudowali tam ołtarz nad
Jordanem oh ar__ wygładu oka-al) (Jozue 22 10) Tak rozgruewalo to inne ple
111IOna,ze chciały wszcząc wojnę domową Uzgodnione było, ze rue mozna sta
wiac zadnych swięrych ołtarzy mgdzie oprocz Silo aby me dopuscic do staw lania
ohai zy pogan ski ch Tak więc lzraehci oskarzyh swoich braci o bunt - złamarne
umowy I rueposluszenstwo wobec Boga

Gdy usłyszeli to oskarzenie ludzie z plemienia Rubena Gada 1 połowy ple
rruerua Manasse sa - zdumieli Się Nie' wyk: i yknęh - Nie zbudowaliśmy ołtarza
do skladarua ofiar Nie rozurruecie o co nam chodziło Chcieliśmy po prostu aby
wszyscy wiedzieh, ze nalezymy do tego samego ludu który wielbi Boga w Stlo!
Chcemy okazac szacunek Panu, a rue meposłuszenstwo Chcemy aby przyszłe
pokolenia wiedziały ze nalezymy do jego ludu'

Czy wiesz ze CI ktorży niedawno walczy II ramię przy ramiemu teraz byli
gotowi walczyc przeciwko sobie? Ale kiedy tylko Inne plerruona zrozumiały praw
dziwe znaczenie ołtarza uradowały SIę Wszyscy Się pogodzili Stało Się tak dzię

1-.1 poi ozurrueruu

I 3 Jesh Jeszcze nie przypornrnales sobie KSięgi Jozuego rozdz 22 zrob to teraz
Zwroc szczegolną uwagę na wiersze 11-24 Zakres I następme literę przed naj lep
szym uzupełnieniem kazdego zdania

Kiedy lzraehci usłyszeli ze w Gilead zbudowano ołtarz
a) wiedzich dlaczego go wybudowano
b) spytali dlaczego go wybudowano
c) wydawało Się lm że wiedzą dlaczego go zbudowano

2 lzraehci rozgrnewah Się I postanowih walczyc, ponieważ
aj Inne plemiona zgrzeszyły
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b) mysie" ze mne plemiona zgrzeszyły
c) zawsze byli gotowi tłumaczyc działarua mnych złymi morywarni

3 Przedstawreiele Izraelitów uda" SIę do pozostałych plemion, by
a) zapytac, dlaczego wybudowały ołtarz
b) prosic Je, by zbur tyły ołtarz
c) oskarżyć Je o bunt przeciwko Bogu

4 Co mogli zrobić Izraelter żeby uniknąć nieporozurmerua?

s Co mogły zrobić plemiona Rubena Gada I połowa plemienia Manasscsa, by
umknąć meporozunuerua?

Przypomniane biblijne wydarzenie Jest znaczące, ponieważ pomaga nam zro-
zunuec dlaczego ludzie potrzebują takich przywodcow Jak. Jozue Pan wiedział,
że w tym czasie bardzo potrzebowano Jasnych wskazówek I mądrego kierowruct
wa na każdym kroku Na początku nowego zycta w nieznanych okolicznośerach
potrzebny Jest silny przywódca, ktory słuchałby Pana I tłumaczył wszystko lu
dziom

Mojżesz wyszkoli Jozuego na wspaniałego przywódcę Co ważniejsze, nau-
czyi go słuchac Słowa Bożego Powołaniem Jozuego do przywództwa był Boży
nakaz l Boża obietmca Ty oddasz ternu ludowi w postadanie Ziemię / / bqdz
mOGny l bardzo męzny / / Pan Bog IHO} będzie z tobą wszędzie (Joz l 6-9)

Najwyrazniej Jozue był bardzo meśrruały, gdyż Pan kilka razy powtórzył mu,
żeby SIę nie bał A Jednak, kiedy JUZ był pewny swego powołania, od razu zaczął
wykazywać Się odwagą I pewnością SIebie Jego pierwszym czynem, Jako przy
wódcy, było wydanie rozkazow przełozonym ludu Przejdzcie srodkrem obozu
I nakazcte ludowi Przygotujcie sobie =yunosc Ha drogę bo za trzy dm przepras I
Cle Się lu przez Jordan aby pOjSCI zajqc Ziemię ktorą Pan Rag wasz daje wam
/la własnosc (Joz I 10-11)

Od tego momentu Jozue wykazuje Wielką zdolność do porozurruewarna Się ze
SWOim narodem oraz głębokie zrozumienie ważności r6znych sposobów porozu-
rmewama Się W KSiędze Jozuego znajdujemy Siedem roznych typów porozumie
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wanta Się MieJ Biblię otwartą, abys mogl przeczytac przykłady które kratko omowi
my Moze w pr zyszłoser będzie CIto przydatne

Instrukcje
Jozue 2 I 3 2 4 8 3 8

Dowódcy przeszli przez oboz wyjasrnając ludziom dokładnie co powinni zro
bic Jozue upewnił Się czy wszyscy słyszeli I zrozurrueh plan marszu I podboju
Poszczegolnym plermonom powtorzono rozkazy Wyznaczono określone zadania
Jednostkom I grupom Kazde dzrałarue wyjasrnono tym którzy by" za nie odpo-
wredzialru Zbircie SIę tu l postuchajae powiedział Jozue (Jaz 3 9)

Nie zapomniano o zadnym szczegole Wszyscy otrzymah mformacje niezbędne
do wykonywanych przez nich zadan

Rezullaty tych starannych mstrukcjr Widoczne są W rrnsj: wywiadowcow
w przekroczeniu Jordanu zdoby CIUJerycha I wszystkich pomyslnych kamparuach
Wszyscy ludzie z kilkoma Wyjątkami UC) mit lak Jak nato.at Jozue (Jozue
4 8) Poruewaz wiedzreh, czego Się od nich oczekuje mogli działac pewnie wspol-
pracując z innymi

Slowa zachęty

Jozue 3 5, 10 24-25, 23 5

Jozue powredzial męzczyznom Zblrzcte Się l postawcie swoje nogi na kar
kach I) ch kr 01011/ / Nic boicie stę f me lęka/ue 'Hę/ / lak uczyni Pan wszystkim
wm V1l1 mcps zyiaaotom (J07 1024-2"1) J07ue dzrelr! SIę 7 rurm radością ze
zwycięstwa dodawal im zachęty pomagał LI OZUIllICC ze każdy It rumf to coś wrę
cej mz wykonywanie zadaura To iowruez obtermca na przyszlośc I świadectwo
blogoslawrenstwa Panskiego "-torego mozna oczekrwać rakze W przyszłości
W ten sposób ludzie urnacmah Się W wierze I pośwręceruu dla sprawy

Polecema I rozkazy
Jozue 6-16

Jozue, Jako przywódca WOJskowy, przekonał Się, że konieczne Jest wydawa
nie wielu bezpośrednich polecen I rozkazów Na przykładzie zdobycia Jerycha
wrdzrrny, ze czasami przywódca musi W) magac całkowitego posłuszenstwa ja
zue sIanOWI dla nas przyklad przywodcy który odnosi Się do podległych mu ludzi
z troską I szacunkiem Ludzie szybko zaczęli mu ufac I szanowac go Kiedy za ISt-
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mała potrzeba posluszenstwa chętnie Je okazali Jest to lekcja, ktorej powmrn
nauczyć Się wszyscy przywódcy szczegolrue CI ktorzy pracują z bardzo młodymi
ludzrm

Informacje (nauczanie)
Jozue 24 1-13

Jozue przypornruał ludziom Ich histonę oraz cel, do ktorego dążą Jako mądry
przywódca wredział. że Jego obowrązkremjest uświadamianie rm ważnych faktów
wpływających na całośc Ich pracy Podstawowe powody określanych dzrałan Ina-
uki biblijne trzeba stale powtarzać ludziom którzy pracują dla Pana Jozue nie po-
wredział ,Wszyscy do tej pory powmrn JUż o tym wiedzieć' Zamiast tego WCiąż
na nowo powtarzał cierphwie słowa Boże Porozurruewame nigdy Ole konczy Się

To proces który każdy przywódca powirnen crerplrwie kontynuowac

Przekonywanie (napommame}
Jozue 236 16 24 14 24

W chrześcijanskrej pracy porozumiewanie Się często przyjmuje formę napo
mmama czy tez kazama Niektórzy przywodcy zdają Się SądZIĆ, że wszelkie poro-
zumiewanie Się na tym polega Zawsze zdają Się nakłamac ludzi do działania, sta
rają Się Ich przekonać, by wykonywali wolę przywódcy Kiedy zbyt CZęSIOupra
wia Się przekonywarue, przestaje być ono skuteczne Jozue daje nam przykład
dobrego zastosowania metody przekonywania Pan prowadził go kiedy mówil lu-
dzrorn o Ich obowiązkach na przyszłość Zwróccie uwagę na ( ztery elementy
Wwypowtedzia, h Jazuego Skuteczna perswazja przebiega w następujący sposób

I Apelewarne do umyslow .Wiecie co zdarzyło Się przedtem więc powmrn-
scie wrerzyc, że Bóg będzie postępowa! w ten sam sposób" (Jaz "3 14-16)

2 Ostrzezenta Jesh naruszycie przymierze z Panem / / rozpali SIę wtedy
gniew Pana na was (Jaz 23 16)

3 WeZWQl7la Starajcie Się I I nader usilrue' (Jaz 23 6)
4 Dawarue okazji do decyzji Wybierzcie sobie dzrsraj komu będziecre słu-

żyć" (Jaz 24 15)



Porozuimew ante 5Ię P! zY\IIodcm·,

Zapiski I relacje
Jozue, rozdziały 12 20

10)

Proces porozunnewarua Się moze rmec zarowno formę rnowroną.jak I pisaną
Jozue prowadząc zapiski I dokładne relacje ze swojej dzrałalnosci wypełnił Jeden

Z naj rstonuejszych obowrązkow przywódcy W ten sposob przekazał dokładni C

rezultaty swoich wysiłków Wszyscy dobrzy przywodcy zgadzają Się, ze taka pra-
cajcst korneczna ch oc mogą nie lublec wypełruarua formularzy I robienia notatek
O ile mniej wiedzielibyśmy o Bogu I Jego ludzie gdyby Jego wybrani pt zywódcy
nie prowadzili kroruk'

Porozumrewante Się poprzez symbole
Jozue 4 I 9

• Co znaczą dla was te kamteme?' Kcmumkowamc Się to proces przekazywa
ma sobie nawzajem -nac-enta zjawisk I rzeczy Dokonuje Się 10 nie tylko poprzez
Język mewtony ałe iówruez pop: zez roznego rodzaju symbole Jozue wykorzystał
stos kamieni aby przekazać bardzo ważne przesłanie Symbolika w naszych dZI

siejszych kosetolach obejmuje elementy wyposazerua, takle jak ołtarz oraz stroje
noszone przez kapłanow Klękanie klaskarne gesty to formy symbolicznego po-
iozurruewarua Się Dobry przywódca Wie, ze ludzie odczytują znaczenie Jego ru-
chow l wyrazu twarzy czy są one zamierzone czy nie Zatem wazne jest aby
zrozumlec w Jaki sposob POIOZUl1lleWaC SIę zarówno za pornocą slow jak I sym
boli

6 Spróbuj powrót zyc z parruęc: siedem typow komurukowania Się których pr zy
kłady znajdujemy w KSiędze JOLuego DopaSUJ rodzaj pot ozurmewarua SIę (po
prawej) do ilusn ujących Je pl zykladow (po lewej)

a Wybierzcie sobie dZISIaj, komu będziecie słu-
zyć I / Lecz ja I dom maj sluzyc będziemy
Partu' (24 15)

b Sporządził na kamiennych tablicach odpis za
konu Ja~1 MaJ zesz sprsał (8 32)

c .Zbhzcie Się I posłuchajcie slow Pana, Boga
Waszego" (3 9)

d przymescię kazdy na SWOIch barkachjeden
kamlen / / aby to bylo znaktern (45-6)

I) Instrukcje
2) Zachęta
3) Polecerua
4) Informacje
o) Przekonywanie
6) Zapiski
7) Symbole
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e "Nle bójcie Się Inie lękajcie Się, bądzcre srlm I odważ
nI"(10 25)

f , Tak rnowi Pan Bóg Izraela' (24 2)

g Wystrzegajcie Się tylko tego co Jest pod klątwą I I,
abyście przez to rue naraztli na klątwę obozu Izraela
I nie wtrącih go w rueszczęście ' (6 18)

PROCES POROZUMIEWANIA SIĘ

Bariery w porozumiewaniu Się

Cel2 Opisac proces porozunnewama Się l wskazać bartery H tym procesie

Teraz, kiedy prz edstawihsrny kilka przykładów porozurmcwama Się, możemy
ten proces zanalizować

Zacznijmy od wskazania jego CZęSCIczy tez składnrkow, które zaobserwowa
hśmy Po pierwsze rstrueje zrod/o wiadomoset która ma byc przekazana lub oso
ba, która pragnie coś zakomunikować Osoba ta ma pewien zamiar, pewną treść do
przekazansa Moze to byc mysI, uczucie lub mformacja Istnieje również odbtor
ca do ktorego Jest skierowana ta tresc Odbiorca me Jest czystą tablicą, lecz oso
bą, której percepcja będzie miała prawdopodobnie pewien wpływ na znaczenie
lego co odbierze Osoba która chce cos przekazac, musi wybrac me/odę lub me-
lody takre.jak język czy symbole, przy pomocy których to Wyrazi Celem procesu po-
rozumrewama Się jest to żeby odbioi ca dokładnie zrozumiał znaczenie przekazu

Większość z na) nie zdaje sobie sprawy jak trudno jest ten cel osiągnąć Na
drodze pomiędzy rieścrą przekazywaną a treścią odbieraną rstrueją liczne banery
jedynym sposobem na zrozurrueme w procesie komumkowania SIę jest poznanie
niektórych z tych bat ter Następnie przyjrzymy Się wjaki sposob przezwyciężając
te banery kornurukują Się dobrzy przywódcy Oto krótkie opisy siedmiu barier
powodujących najczęściej trudnoser w porozurmewaruu Się

I Język: Nrektore słowa mają więcej ruż jedno znaczerue lub odmienne zna-
czerua w rożnyc h rejonach geograficznych WIele ZWTOtowbibhjnych ma szcze-
gólne lub metaforyczne znaczerue Parruętasz.jaki problem miał NIkodem z okres
lenrem narodzie Się na nowo? (Jan 3 1 12) Komumkowarne Się me jest zadowala-
jące, Jeśli mówiący I odbiorca me rozumieją słów w ten sam sposób

2 Symbole Wiele z tego co kornurukujemy. wcale me wypowiadamy Pe-
wien paslor opowiada, że po raz pierwszy na lekcję klasy bibhjnej sprowadził go
sposób w jaki nauczycielka trrymala Bibhę ,Zauważyłem że kocha tę książkę -
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rnowił I chciałem Się dowiedzieć dlaczego jest ona dla niej czyms szczególnym
Trzymała ją w szczegolny sposob I dehkatrne odwracała jej strony" To przykład
symbolicznego komunikowania Się Trudnoser w porozurmewanru Się powstają
wtedy, gdy symbole (gesty ruchy, wyraz twarzy, ton głosu) nie zgadzają Się z wy
powredzianyrru słowami Przypuscmy na przykład, ze kros mowi Kocham BI-
bhę ', a pózmej rzucają niedbale I zapomma o mej Co zostaje w ten sposob zako
murukowane rrułosc czy brak szacunku?

3 Zwyczaje Kazda gl upa ludzi IOZ\\. ija pewne sposoby zachowania nazywa-
ne zwyczajami Czasann przyuuutą SIę one calkowrcre tak ze ludzie lIwazająje za
wlasciwe sposoby zachowania Na przykład w niektórych grupach errucznychjest
zwyczaj, że pl zy spotkaniu kobiety podają sobie ręce a w Innych dotykają Się
policzkami K redy me przestrzega Się tych zwyczajów trudno jest SIę porozumieć
a CZdSall11prowadzi to do bolesnych meporozurruen

4 Up' zedzenta Nie możemy Się skutecznie porozumrewac Z ludznn, których
nie uważamy za rownych sobie \lo obliczu Boga W Biblu mamy kilka wzmianek
o uprzedzeniach, ktore przeszkadzały w porozumrewaruu Się Poniewaz lzraehci
generalnie uwazalt Samarytan oraz wszystkich pogan za gorszych od siebie nie
mozna było we własciwy sposob przekazac Im nawet Ewangelu Jezusa Dlatego
też Pan ukazał SIę PIOtroWI I pomógł mu w przezwycięzeruu banery uprzedzen

5 Status Wrększoscr ludzi trudno jest Się porozumlec z tymi których pozycja
społeczna Jest wyzsza lub IlIZS.la od Ich własnej Zazwyczaj łatwiej jest porozu
nuec Się ze sobą dwom farmerom ruz farmerowi I pracowmkowi najemnemu Są

D

NADAWCA

łNTENCJA

TRESC

METODA

JĘZYK

SYMBOL

ODBIORCA

PERCEPCJA
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bogaci chrvcścuame ktorzy nigdy Ole głoszą Ewangelu swoim służącym Są chrześ
cijanscy służący ktorży nigdy nie głosząjej swoim pracodawcom W takich przy
padkach oddanie Panu I rrnłosc do ludzi me są własciwre wykorzystane z powodu
społecznych baner w procesie porozurruewarua Się Podstawową urruejętnoscrą,
którą musi zdobyc dobry przywodca Jest urruejętnosc porozurmewarua Się z osoba
mi na różnych poziomach społecznych Pierwszym kroktern \\ pokonywaniu tych
problemów Jest uswiadonuerue sobie barier I szczera ehęc Ich przezwycięzerua

6 Wiek I piec Scrsle ze statusem Z" iązany Jest wiek I piec oso b, ktore probują
Się porozumlec Starsi przywodcy mogą mice szczególne trudności z dotarciem do
ludzi młodych Ich systemy waJ10SCI I zamteresowarua mogą Się bardzo rozruć Na
przykład, przywódca ogłasza ze młodzi ludzie ktorzy wspołpracowah z OIm przy
pewnym projekcie zostali IN nagrodę zaproszeni na obiad do domu pastora Na
młodych ludziach nie robi to wrazema Woleliby piknik nad jeziorem Przywodca
czuje Się zakłopotany I gniewa Się Pomysł był nie fortunny

Na całym SWICCle relacje między kobietami I mężczyznami zostały zmienione
przez wspolczesne rownouprawmerue kobiet Wrazhwi chrzescijanscy przywod
cy me będą Ignorowali tej sprawy Będą o mej pamiętali modlili Się I starali zrozu-
m1CC systemy wartoser I potrzeby obu płci I wszystkich grup wiekowych jest 10
trudne zadanie ale chrzescijanscy przywodcy mają tę przewagę ze wiedzą IZ

każdy człowiek ma swoje miejsce w wrelkim Bożym kręgu mrłości

7 O~ObOHO~(, Każda grupa składa Się z odmiennych w swoim rodzaju jed-
nostek Głównym zadamero przywódcy jest ułatwienie porozumrema między nimi
I współpracy tak aby grupa akceptowała Się I osiągała cele Aby tego dokonać,
przywódca mus porozurruewac Się z jednostkanu Nie powuuen popełnia c błędu
Jakim jest sądzenie że wszyscy członkowie grupy w taki sarn sposob odbiorą to
co 1111 przekazuje MUSI zdawac sobie sprawę że korteowym W) nikrem procesu
poi ozurruewarua Się rue jest przekazywana tresć ale raczej treść odbierana przez
poszczególne osoby

7 W oparciu o to czego dowiedziałeś Się z tej lekcj: napisz wlasnyrru słowami de
finreję porozumiewanta Się

8 W oparciu o to czego dowredziałes Się z tej lekcji napisz własnymi slowartu de
Finreję banery procesu porozumiewanta Się
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9 Przypomnij sob e z własnych doswiadczen sytuację kiedy doszło do 111epOIOZU-
rruerna z powodu pewnych banei

Znaczenie percepcJ I

Cel3 WYJas11lc rnac.ente percepcji u procesie komurnkowaruo ssę

Powredzrehsmy wczesmej ze o znaczeniu przekazu decyduje percepcja od
biorcy Innymi słowy chodzi o to aby przekaz oznaczał to dła odbiorcy co ozna
cza dla nadawcy latem aby moc Się porozumlec musimy wredzrec \\ jaki SpD
50b odbierane są informacje

Sposob w Jaki osoba cos postrzega jest CZęSCIOWOrezultatem takich czynni
kow jak wiek pleć status społeczny zwyczaje Dwa mne wazne czynniki to oso
bowosc I doswiadczerua Eksperci w dzredznue komumkowania Się chC4C wyjas
me skąd Się biorą rozne interpretacje tego samego przekazu posługują Się klasy
fikacją typow osobowoser stworzoną przez Carla Junga Według tej klasyfikacji
istmeją cztery t) py 050bowoSCI

Intelektualtser uważający ze pizywodca powunen wyjasruc wszystko trzy-
mając Się faktów I zasad logik:

2 Ludzie UCZUCIO\VIktórzy potrzebują emocjonalnej msprracji I wyzwarna

3 Ludzie zmysłowi ktorym potrzebne są przykłady I dowody

4 Ludżre mający mnncję ktorży szybko wyciągają wmoski I szukają ukry-
tych znaczen

PI zywodcy ktorży w redzą ze \V Ich gr up te mogą być iept ezentowane wszyst
kre cztery typy osobowoser będą mogli w wyraźny sposob przekazywac wiado-
mosci dla (..azdego z nich Będą rozunueh dlaczego ruektorzy członkowie grupy
reagują inaczej IlIZ pozostali Będą tez potrafili we wlasciwszy sposob podchodzi C
do poszczegolnych osob oraz wyznacz) C Im odpowredrne do Ich potrzeb I zainte
resowan zadani l W bardziej skuteczny sposób będą 1110gb ler szkoltc I prowa-
dzrc Ponieważ zrozumieją, że te zachowania są typowe me będą SIę czuli osobrś
cle urażeni lub rozgruewaru kredy ktos nie ZJOZUl111e pr zekazu

Inny sposob kla .yfikowarua typów osobowoset zalezy od stopnia zaleznosci
lub ruezaleznoscr Osoba zalezna (czasami zwana typem uległym) potrzebuje od
przywodcy szczegołowych mstrukcji zas osoba ruezalezna (niekiedy zwana f)

pem apodyktycznvmv potrzebuje okazji do wyrażerna własnych pornyslow, chce
aby przywodca wysuwał bardziej ogolne propozycje I dawał je: duzą samodzrcl
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nosć Oczywrscie, korzystne dla przywodcy Jest, gdy Wie, Jak poszczegolne typy
osobowoset interpretują przekazywane lm informacje

Tak więc percepcja zalety od mdyw sdualnego dos" tadczerua zaś komuniko-
wanie SIę zalezy od wspólnych doswiadczen Oznacza to, że przekazy mogą być
wysylane I odbierane tylko wtedy, gdy nadawca I odbiorca mają wspolne podsta
wowe pole doswiadczen takle Jak język Oprocz wspolnych doświadczen grupy
każda osoba ma szczególny zespoł doswiadczen, które powodują, że mysf I czuje
w pewien okres lony sposób Dotyczy to również przezyc losowych, takich jak
udziai w wojnie lub przeżycie sztormu a także osobistych sytuacji życiowych Jak
zawód I maizenstwa Znaczerue przypisywane pewnym rzeczom miejscom lu
dzrom Ideom moze Się ogromrue zrmeruć pod wpływem doswiadczen Zatem 1111
więcej wspolnych doświadczen tym lepsza podstawa do porozumiewania Się

Wszelkie porozumienie musi Się iozpoczynac od sfery wspolnych doswiadczen,
a wszelkie przekazy nadawcy muszą przejść przez pole doswiadczen odbrorcy
Można 10 przedstawić na rysunku

PROCES POROZUMIEWANIA SIĘ

BARIERY
Pole
dOswladczen'-_---~

Nadawca Odbiorca

Pole
dośwradczen

Porozurmewame SIę Jest skuteczne, gdy ludzie przeszli przez
podobne doświadczenia I gdy zostały przezwycięzone banery

10 Dyrektor edukacji chrzescijanskrej prowadzi zebranie personelu MÓWI .Po-
trzebujemy specjalnego pokoju dla najmłodszych dzreci Jest Jeden pokój w kos-
ciele, który moglibyśmy wykorzystac.jeśh dostarczymy potrzebne wyposażerue "

Tak powiedziała panna X ktora jest pręlęgmarką - potrzebujemy łóżeczek
I dużo przescieradel zeby utrzymac je w czystości
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Tak - powiedziała paru Y ktora ma pięcioro dzieci ale najpierw powrum-
sl11Yzdobyc bujany fotel dla matek I trochę zabawek

Które Z następujących stwrerdzen Ilustruje ta rozmowa?
a) Przywódca me wyraża SięJasno
b) Pręlęgmarka posiada apodyktyczny ryp osobowoser
c) Pole doświadczen wplywa na percepcję
d) Matka to osoba mysląca

II Przeczytaj tekst wstępny Gdybys mial okreshc Andbelga według rypow oso
bowości Junga nazwałbyś go

PRZYWÓDCY POKONUJĄ BARIERY

Ce14 Wl~aSJ1lCw jau sposob przywodcy mogq zadowalajqco porczunnev ac stę
między sobą oraz Iudznn ktorży lin podlegają

Dowredziehsmy Się JUz do tej pory, jak urnkac największych blędow, ktore
popełniają przywodcy podczas prob porozunuewarna Się Błęd em jest SądZIC,ze
wszystko, co mowrą, IOZUm13neJest pt zez słuchaczy Zdajemy sobie teraz sprawę
ze porozurmewanre Się to bardzo złozony proces Naszym następnym krokiem
będzie nauczenie Się, co rnozna zrobrc zeby odbiorca zrozurrua! nas właściwre
Nauczymy Się przezwycięzać banery w procesie pOJoZUl11IeWan13SIę Oto kilka
pl aktycznych rad

1 Miej swtadomosc lego GO chcesz zakonturnkowac OdkJYJ sam czy jestes
w stanie dobt ze Się porozunuewac Dokładnie napisz lub powiedz na glos to co
masz na rnysh zanim dokonasz przedstawrema tego, aby me przekazac niejasno
informacje Wypracuj sobie zwyczaj robienia notatek lub planow

2 Dowsed- ssę ja'c najwięcej o luduach _ ktoryms Się chcesz porozunnec
Stwrerdzihsmy lUZ ze przywodca nigdy nie będzie mogł przek rzac wtadornosct,
którą kazdy odbiorca zrozurrue dokładnie w taki sam sposob Jak on N remmej jed
nak bardzo dobre rezultaty w kornumkowaruu Się z mnyrni osiągają przywodcy,
którzy rozumieją zasady percepcji znają typy osobowoset odt iorcow oraz WJe-
dzą, czym Jest pole Ich dośwradczen Im więcej wiesz o ludziach lm więcej macie
wspolnych doswiadczen tym bardziej prawdopodobne ze porozunuesz Się z nimi
w zadowalający sposob
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3 Okazuj ludztom ~::.(,::.eryszacunek (dla Ich darow, talentu 1 zamteresowan)
Daj Im podstawy by uwierzylr że to, co rnowrsz, Jest dla ciebie tak ważne Jak dla
nich

4 Postuguj Się poprawnym I preC)'=»)nym językiem Mow w szczery, otwarty
sposob, urukaj ruejasności nie sprawiaj wrażenia Jakbyś zachowywał dla siebie
jakres ważne informacje ktorytm me mozesz Się z runu podzielić Używaj w miarę
1110Ż!JWOSCI własnych slow nie używaj takich rneprecyzyjnych zwrotów Jak wie
le tylko uochę w kretkun czasie irp Jeshrstrueje jakis problem mów o nim orwarcie
zainteresowanym stronom Nigdy nie pozostawiaj mejasnego wrażenia, że jakas
nie wyrnieruona z nazwiska osoba Jest winna KIOS z pcwnoserą zle to zrozumie
I poczuje Się urażony lub rozgniewany

5 Zachęcaj do ud le/oma OdPOH tedzs SfGU lania pyton I UJ glaszanta komen
tat :v Jedynym sposobem na przekonanie Się, czy twoj przekaz został zrozumiany.
czy też I1Ie Jest poproszenie o pytania, odpowiedzi I komentarze Jeśli kierujesz
okreslonągrupą, ustal sposoby regularnej wymiany mforrnacji Uczyn pewne oso
by odpowrcdzratnyrru za protokoły I ogłoszenia Sposobem zachowania I słowami
podkreślaj że wszelkie uwagi będą mile widziane

12 Czy pamiętasz Afkę? Ktorej z zasad dobiega porozumrewanta Się rue prze-
strzegał?
a) Posiadać jasną ŚWiadomość, co chce Się przekazać
b) Poslugrwać Się poprawnym I precyzyjnym Językiem
c) Wiedzieć jak najwięcej o ludziach z ktoryrm chce Się porozumieć

Sluchanre to CLęŚĆ procesu porozumrewaura Się

Dobrzy przywódcy wiedzą nie tylko to Jak przekazywać wradomości ale rów-
nież Jak sluchać Istnieją cztery etapy procesu słuchania Pierwszy to fizyczny od
bior fal dzwrękowych Następny etap to skupreme uwagI Słyszymy przecież wie-
le dzwtęków na które nie zwracamy uwagi tak więc Większość spośrod nich Jest
pozbawiona żnaczema Kiedy jednak wybieramy sposród ruch pewne dzwtęki ktore
zaczynamy rozumlec Jako przekaz, to Jest to efekt wytężonej uwagi Ostatnim eta
pem procesu słuchania jest zapannętyv ame Kiedy JUż zrozumiehsrny przekaz
I zaparmętalrsrny go, możemy powredziec, że zakonczyhśmy proces słuchania

Tak więc efektywne slucharue rozpoczyna Się od zwrócenia uwagi na to, co
mówi druga osoba Wymaga to WYSiłku Na przyklad dorosh mogą słyszeć ze
dzieci coś mowią, ale nie słuchają naprawdę To, co one mewią, nie wydaje Się Im
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na ryle ważne, by zmUSICSię do tego szczególnego rodzaju wysiłku, Jaki Jest po
trzeboy do słuchania Jesh czujesz W)ZSZOSCwobec pewnej osoby, może SIę oka-
zae że naprawdę me słuchasz tego co mow I Jesh Się spieszysz lub jestes zajęty
mną sprawą, si) szysz słowa a nawet odpowiadasz, chociaz tal naprawdę wcale
Ole sluchasz

Mozesz rozwinac w sobie umrejętnosc słuchania jesh tego chcesz Mozesz
sobie powredziec Chcę zrozunuec problem tej osoby dokładrue tak jak ona tego
pr agn re Nalezy traktowac powazn re kazdą osobę oraz tresc przekazu ktorą ma
do zakomurukowarua Zapamiętaj I stosuj następujące zasady efektywnego siu
chan la

l Skoncenttuj SIę fizycznie I psyeluczute na slucharnu

2 Oczann I wszelkirur gestanu okaz zamtei esowarue I uwagę mowiącemu

3 Ul11kaJprzerywania temu kl0l110WI
4 NIC okazuj ze Się me zgadzasz l. tym co słyszysz, dopoki druga osoba

nre skonczy mowie Staraj Się okazac zrozunueme np gestami I skupioną
uwagą

') Doszukuj SIę ogolnej IreSCII unikaj skuprema Się na poszczegolnych slo
wach

6 Bądz crerphwy NIC zachowuj Się tak jakbyś Się spreszvł

7 Zadawaj pytania kiedy czegoś nie rozumiesz ale mech one będą spokojne
I obiektywne

8 Kiedy dl uga osoba skonczy mowie me reaguj emocjonalnie lecz odpowiedz
obiektywnie

9 Staraj Się oddzrelac fakty od 0PIJlIl w tym co slyszysz tak abys mógł to
ocenie I dac odpowiedz

10 Staraj Się ocernc Jakiego rodzaju OdPOWICdzloczekuje komunikująca SIę
osoba mformacji, pomocy czy tez po prostu otuchy I zamteresowama

13 Pewien członek grupy powiedzral Diabeł wmieszał Się w nasze plany I szes-
cru pracownrkow Jest nieobecnych Co mam) robie? ' Przywodca odpowiedział
Nie obwmiaj °wszystko diabła' Ktorej z zasad efektywnego słuchania me za

stosował przywódca?
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Odpowiedź JeM CZęSClą procesu porozumiewania Się

Dobrzy przywodcy wiedzą nie tylko jak rnówic I słuchac ale rowrueż jak od
powradac Cykl porozunuewarua Się obejmuje przeslame wiadomoser od nadawcy
do odbiorcy a następnie reakcję na nią Reakcja ta może byc werbalna (slowna)
l IlleWCI balna (bez uzycia słów) Wspommehśmy wcześniej że umiejętne słucha-
nic to rodzaj reakcji

Kiedy ludzie probują porozunuec Się Z przywódcą I me otrzymują właściwej
odpowredzi czują Się odrzuceni albo odrzucają przywodcę ery rnowilrscre kle
dyś do urządzenia nagrywającego lub w pustym pokoju? To nIC Jest lo samo co
mowie do ludzi Rozruca Jest taka ze w pierwszym przypadku brakuje reakcji
odbiorcy Podobrue czują SIę ludzie kiedy me widzą żadnej reakcji ze stlony
przywodcy

Wlasciwe ieagowame w procesie porozurmewarua Się pomaga zarowno mówią
cemu jak I słuchającemu w dobrym ZroZUll1lCIlIU SIę Czasarm po wyrazie twarzy
(reakcja niewerbalna) mozecie poznać czy ludzie was rozumieją czy też nie

Reakcja wpływa rowrueż na samopoczucie ludzi Przywódca poprzez swoją
reakcję dodaje ludziom otuchy pomaga Im uwierzyc że są zdolni wypelruac zada-

ma I osrągac cele Zbyt negatywne reakcje (wytykanie blędow, karcenie] mogą
zmechęcic ludzi lub wyrobie w nich poczucie ze nie potrafią me osiągnąc

Reakcja zdecydowanie wpływa na wykonanie zadania Badania wykazują, że
pracownicy którzy rue otrzymują odpowredzi od swoich przywódców tracą zain
teresowarne dla swoich zadan Dobre Ich wykonanie \\'YIlI"'a CZęSCIOWO z dobrego
samopoczucia Satysfakcję sprawia rowruez świadomość ze przywodca jest zain-

teresowany tym co robi każdy pracownik WIele Ieakcj IJest spontarucznych ale
dobrzy przywóclcy UCzą Się, jak reagować w świadomy I efektywny sposób jeśli
kierujesz ludźrni zaangażowanym: w chrześcijanskiej służbie twoja reakcja częs

to przyjmuje formę pomocy przy wykonywaniu zadan lub oceny tego co zostało
zrobione Na przykład może kierujesz grupą nauczycieli I chcesz lin pomóc w do
kształcarnu Się W czasie zajęć grupowych lub w rozmowach mdywrdualnych znajdź
więc okazję aby rrn powiedzieć, Jakle powrum osiągnąc rezultaty oraz co Sąd71SZ
o Ich pracy Oto klika sugestu które pomogą CI odpowiednio zareagowac W takich
sytuacjach

1 Kładz nacisk na pracę a nie na osobowosc Powiedz pracowmkowi ,Tę
pracę trzeba usprawnić" me sprawiając przy tym wrażenia że uważasz go
za niedbałego lub zbyt mai o oddanego Bogu

2 Używaj raczej słów opisowych a nie oceniających Lepiej będzie powie-
dzieć nauczycielowr, że powiruen więcej studiowac, ruż że Jest lenrwy
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3 Wazny jest własciwy moment reakcji Kiedy pracownik prosi o pomoc lub
radę, powinno mu Się jej udziehc jak najszybciej Nie powinno Się pouczae
ludzi kiedy są zniechęceni lub kiedy Jest zbyt mało czasu na dyskusję

4 Wazny Jest zakres odpowiedz: na postawiony problem Zwykle lepiej jest
zareagowac oszczędnie ale jasno Z dl ugrej strony przywodca nie pOWI

ruen zostawrac danej osoby w ruepewnosci

14 Podaj krotkt opis procesu POIOZUn1ICWanla SIę

ł 5 Jakie są glowne obowiązki przywodcy w procesie porozunuewarua Się?

Test

l Jozue stosowal Się do cennych zasad pt zywodztwa Ktora z przytoczonych poru
żej reakcji NIE jest jedną z tych zasad"

a) Wyjaśrnał każde dzralarue tym wszystkim z ktoryrm dzrelił odpowredzralnosć
za to działarue InSUukcje

b) Wydawał określone polecenia które wymagały posłuszenstwa rozkazy
c) Wymuszał posluszenstwo I pr zypommal mcpowodzerua innych pokolen gicz

ba
d) Umacniał w ludziach wiarę I poswięceme słowami otuchy I wezwania zachęta

2 Izraelitom była potrzebna znnjomosc Bozych praw I przeprsow potrzebował I

0111 mf011l1GCJl I aby o nich nie zapomnieli Jozue przekonywająco rnowrł o Ich
duchowych obowiązkach (przekonvwamei Aby informacje mogły przetrwac dlu
gr czas wyrnaga to

a) listnej tradycji I własciwego przekazu
b) zorganizowanego kaplanstwa ktore interpretuje tradycję I udziela sakramen-

tów
c) kultury wrazhwej na wartości rrumonych czasow
d) kronik przekazujących wiedzę o obowiązkach I przywilejach duchowego życia
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3 Jasper wszedł do koserola pełnego ludzi Nabożenstwo, dostojenstwo hymnow
pochwalnych c-ytarue Słowa a nawet mocne drewniane ławy I masywny pulpit
w urządzeniu wnęu za stwarzały w nim poczucie ufnoset l s.ly Jego wrażenia były
rezultatem
a) przekazu symboltcznego
b) silnych przesądów rehgijnych
c) niezwykłej wt azhwosci na przezycia religijne
d) kulturowego uwarunkowania zjawiskarm duchowymi

4 Celem procesu pOIOZUmleWJOIa SIę Jest to by odbror ea
a) wyraźrue usłyszał co przekazuje druga osoba
b) zrozumiał znaczenie przekazu dokładnie tak Jak było to zamiarem inowrącego
c) odebrał przekaz w taki sposób jak sądzi że powtruen go odebrać
d) odbiorca I nadawca działah w Identyczny sposob

5 POIOZUlTIleWatlle Się Jest niezadowalające jesh nadawca I odbiorca
a) me odbierają rzeczywistoser w ten sam sposob
b) 11Iemają takich samych postaw I poglądów na zycie a takze takich samych

uprzedzen
c) me rozumieją słów w taki sam sposob
d) nie IOZUITIleJą w taki sam sposób Języka metaforycznego

6 W kraju Freda przyjaciele pozdrawiają Się całując Się trzy razy w pohczek Po
powrocie z zagranicy Fred Ignoruje ten zwyczaj powoduj-c u ludzi negatywne
reakcje Ponieważ mepizesuzegarne zwyczaju dopi owadztlo do meporozunucn
możemy powredżreć ze
a) znajonu Fieda są pełni uprzedzen
b) I'red cręzko zgrzeszył
c) zarówno Fred jak i jego przyjaciele powturu zastanowic Się nad kwestią zwy

czaj ów
d) blakjest porozurruewarua SIę

7 Koncowyrn rezultatem porozumiewama Się Jest tieśc
a) zamierzona przez nadawcę
b) Jaką kazdy bezstronny swradek połączyłby Z przekazem
c) odebrana przez odbiorcę
d) na którą w oczywisty sposob wskazuje zwykłe znaczenie słów

8 Największym błędem popełnianym przez przywodcow w procesie porozunue-
wan la Się Jest wiara ze
a) Jest rnozhwe, IZ będzie SIę rozumianym przez ludzi
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b) wszystko co powiedzą, zostanie przez słuchaczy zrozumiane
c) przepasc między przywodcarm a podległymi Im ludzrnr mozna pokonac przy

pomocy dowolnego srodka porozumiewania Się
d) Wlę!-SZOSClud" wyslucha Ich z sympatią

9 Sluchame Jest wazną CZęŚCiąprocesu pOI ozurmewarna SIę Słuchamy gdy
a) fizyczrue słyszymy przekaz
b) słyszymy przekaz I skupramy na nim calą uwagę
c) słyszymy skupiamy uwagę t rozunuerny przekaz
d) rozumremy przekaz I zapamiętujemy go

10 Reakcja - przekaz zw rotny od odbici cy do nadawcy - zamyka cyk I porozumie
wan la Się Reakcja jest bardzo ważna z podanych ruzej powodów oprocz Jednego
Którego"
d) Reakcja pomaga zarówno odbiorcy Jak I nadawcy własciwrc SIę zrozurmec
b) Reakcja Jest ważnym sposobem wpływania na ludzkie sarnopoczucie
e) Reakcja umozhwra pizywodcy ocenę stosunku ludzi do realizowanej ltnn dzia

lama
d) Reakcja ma znaczący wpływ na wykonywarne zada n przez pracowmkow

11 Dopasuj banery (po prawej) do Ich OpISU(po lewej)

a Jedyna w swoim rodzaju cecha osoby odrożmają
ca Ją od innych

b Charakteryzuje Się tym re 1) rozmcuje pokolenia
12) ustanawia wlasctwe zachowania dla rnęzczyzn
I kobiet

c Składa SIę ze slow które przekazują znaczeruc
d Nreuznawarnc innych lud/I za równych w obliczu

Boga
c Normy zachowania przyjęte w danej g: up re
r Utrudnia porozunnewame Się między ludzrni

z roznych warstw społeczny ch
g Niewet balne srodki porozurruewarua Się (na przy

kład gesty wyraz twarzy ton glosu ruchy)

I) Język
2) Symbole
3) Zwyczaje
4) Uprzedzenia
5) Status
6) WIek I piec
7) Osobowosc

12 Dopasuj praktyczne wskazówki co do procesu porozurruewam a SIę (po lewej)
do Ich okreslen (po prawej)

a Poznaj najpierw zasady percepcJ I,

typy osobowosen obszary doświad
czen

l) WIedzlec co SIę chce przekazać
2) Poznac słuchaczy
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b Unikaj używam a niejasnych ZWTO

law Mow szczerze I otwarcie uzy-
waj własciwych słów

c Pros o pytania l komentarze lachę
caj do robienia uwag

d Okazuj uznanie zarówno dla ludzi
Jak Ich talentu darów I zamtereso
wan

c PI zedstaw samemu sobie na probę
to co mas/ do powiedzerua Rób
notatki I plany

Ludzie zadania I cele

3) Szanowac swoich sluchaczy
4) Uzywac precyzYjnego języka
5) Dodawac zacnęty

PRAWDA FALSZ Przed PRAWDZIWYM stwierdzeniem wpISZ literę P, przed
fALSZYWYM - F

13 Zrozumienie rożnych rodzajów osobowoset pomaga przywodcy przedsta
wiac wyważone przekazy l lepiej odnosic Się do ludzi

14 Osoba zależna wymaga znacznej uwagi I szczegołowvch lI1StrukCJI ze stro
ny zwrerzchrnka

I S Osoba ruezależna na ogol niechętnie reaguje na scisly nadzór 1 dawanie Jej
szczegołowych mstrukcji

16 KIedy odbiorca l nadawca mają wspólny obszar doswradczen to mają
podstawowe elementy niezbędne do POroZU1l11CIlI3 Się

17 Ludzie w danym spoleczenstwre mają ten sam zakres doświadczen który
sprawia że czują I myślą w ten sam sposób larwy do przewidzema

Odpowredzi na pyta Dla z lekcji

8 TWOJaodpowiedz MOJa propozycja Barierą w procesie porozumiewa
ma SIę Jest wszystko co nie pozwala aby znaczerne tresci ktorą przekazuje
nadawca dotarła do odbiorcy

I c) wydawało Się Im że wiedzą, dlaczego go zbudowano

9 TWOJa odpowiedz

2 b) mysieh, że inne plemiona zgrzeszyły

10 c) Pole doswiadczen wpływa na percepcję
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3 c) oskarzyc je o bunt przeciwko Bogu

11 Typem mturcyjny-n To znaczy, pochopnie wyciąga WnlOSl-..1I doszukuje Się

ukrytych znaczen Nrezaleznyrn

4 Mogli zapytać t ume plemiona dlaczego zbudowaly ołtarz zamiast oskarzac je
I pr zygotowywać Się do walki

12 c) Wiedziec jak najwięcej o ludziach z ktorynu chce Się porozumlec

5 Mogli wysłać lzraehtom wiadomosc z wyjasmenrern tego co robią

13 NIe przestrzegal zasady 5
czegolnych słowach

6 a 1) Przekonywanie
b 6) Zaprski
c I) Instrukcje
d 7) Symbole

Doszukuj Się treser I Unikaj skupienia Się na pasz

e 2) Zachęta
f 4) Informacje
g 3) Polecema

14 TWOJa odpowiedz POWlnl13 byc podobna do mOJeJ .Nadawca wysyła wiado-
mosc ktorą odbiel a I rozumie odbiorca Odbiorca wysyła wiadomosc zwrotną
zwaną reakcją

7 TWOJa odpow iedz Proponuję następującą definicję Porozurmewarue Się to
przekazywanie sobie pewnej treser

15 PrZ)'\vodca t11USII )Jasno Się wypowiadac 2) upewmac SIę ze jego przekaz zos
tal zrozumiany 3) odpowiedrno reagować Pcdstawowym obowiązkrern przy
wodcy jest upewnienie Się ze jego przekary są IOZUlTIlane oraz dawanie mnym
okazj: do reakcn na nie




