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Rola rozmowy w budowaniu relacji nauczyciel - uczeń 
 

1. słuchanie 

Twórcza jakość komunikacji interpersonalnej przejawiająca się w satysfakcjonujących 

rozmowach bierze swój początek w słuchaniu, które jest skupione w mniejszym stopniu na 

odtwarzaniu tego, co dzieje się w drugim człowieku, w większym zaś na współtworzeniu 

pojawiających się między osobami znaczeń. Brzezińska (W: Strelau, 2002) mówi                   

o podmiotowym modelu interakcji wychowawczej, w którym ważna jest zarówno osoba 

ucznia, jak i osoba nauczyciela. Działania, które obaj podejmują, stają się ich wspólnym 

przedsięwzięciem. Kontakt obu stron interakcji to współpraca i dialog, wymiana wiedzy         

i doświadczeń, wzajemne uczenie się od siebie. 

Słuchanie dialogiczne w rozumieniu Stewarta i Thomasa (W: Stewart, 2000) oznacza 

słuchanie, które ceni i buduje wzajemność, wymaga aktywnego uczestnictwa, jest 

autentyczne, rozwija się dzięki wierze oraz zaangażowaniu we współdziałanie. Zasadza się 

również na idei, że całość może być większa od sumy jej części. 

W literaturze dotyczącej omawianych zagadnień odnaleźć można ważne kategorie 

dotyczące słuchania empatycznego oraz słuchania aktywnego. Słuchanie empatyczne wiąże 

się ze zdolnością wczuwania się, a równocześnie wyobrażania sobie, jak ktoś inny 

doświadcza sytuacji, o której mówi. Empatia jest współodczuwaniem, w którym nie 

zatracamy swojej odrębności (Sztander, 1999). Słuchanie aktywne zaś, rozpoczyna proces 

rozwiązywania problemu, czyniąc ucznia odpowiedzialnym za wprowadzenie rozwiązania. 

Jednocześnie sprawia, że uczeń czuje, że jego poglądy i uczucia są szanowane, rozumiane      

i akceptowane (Gordon, 1995).  

W komunikacji międzyosobowej, w której występuje nadawca i odbiorca wypowiedzi 

istotne jest dojście do wzajemnego zrozumienia. W tym przypadku słuchanie może 

przebiegać na czterech płaszczyznach. Na płaszczyźnie rzeczowej odbieramy informacje       

o aktualnym stanie rzeczy. Na płaszczyźnie wzajemnych relacji ujawnia się wrażliwość na 

wzajemną relację występującą między nadawcą a odbiorcą. Płaszczyzna ujawniania siebie 

koncentruje słuchanie pod kątem tego, co nadawca mówi o sobie samym. I wreszcie 

nastawienie na apel – to koncentrowanie się na odczytywaniu życzeń nadawcy i spełnianie 

oczekiwań tegoż. Każda z wymienionych, czterech płaszczyzn jest odpowiedzialna za jakość 

komunikacji (por. Schulz von Thun, 2001).  
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Rys. 1. Cztery płaszczyzny wypowiedzi i jej słuchania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Schulz von Thun, 2001 

            Słyszenie jest procesem naturalnym, słuchanie zaś wymaga pewnej refleksji, treningu 

i wysiłku. Nie jest więc aktem pasywnym. Najbardziej skuteczne jest podjęcie treningu 

nastawionego na kształcenie zarówno odpowiedniej postawy, jak i umiejętności w zakresie 

słuchania, a następnie stosowanie tego, czego się nauczyliśmy wystarczająco długo, by 

weszło nam to w nawyk.  

 

                Wypowiedź 
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2. ujawnianie siebie 

Brzezińska w swej pracy (2004) przyjmuje perspektywę dynamicznego 

interakcjonizmu, co oznacza, że rozwój jest efektem wymiany między jednostką i jej 

otoczeniem, szczególnie wymiany między nią a innymi ludźmi. Ogromną rolę w sztuce 

komunikacji zajmuje słowo, ponieważ jest  podstawową formą znaczenia. Z tego też względu 

stało się ono przedmiotem zainteresowania i badań Wygotskiego (1971), który w opanowaniu 

znaczeń słów upatruje umożliwienie człowiekowi odzwierciedlenia nie tylko spostrzeganych 

cech przedmiotów, ale i ukrytych związków i prawidłowości. Umiejętność wypowiedzenia 

własnego doświadczenia w prosty i bezpośredni sposób może służyć zakomunikowaniu tego, 

co się dzieje w naszym wnętrzu, a jednocześnie uznaniu prawa innych osób do reagowania    

w sposób gwarantujący integralność i zasadność odczuwania przez nich doświadczeń. 

Gordon opisuje (1995, op. cit.) komunikację ujawniającą siebie, jako odkrywanie 

naszych doświadczeń bez atakowania innych osób, bez bagatelizowania ich uczuć                   

i krytykowania ich za to, że nie spełniają naszych oczekiwań lub nie podzielają naszego 

punktu widzenia. Komunikaty ,,ja” powodują wzięcie odpowiedzialności za swój stan 

wewnętrzny, wskazując jednocześnie na gotowość podzielenia się z uczniem informacją        

o sobie. Komunikaty tego typu pozostawiają odpowiedzialność za zachowanie się ucznia 

samemu uczniowi. Tego typu przekazy powinny składać się z trzech elementów. Po pierwsze 

uczniowie muszą dowiedzieć się, co stwarza nauczycielowi problem. Po drugie nauczyciel 

artykułuje konkretny i uchwytny wpływ, jaki wywołuje nań zachowanie ucznia. Po trzecie 

wreszcie nauczyciel powinien wyrazić stan uczuć, jakie zrodziły się w nim pod wpływem 

określonego zachowania. 

Ujawnianie siebie można rozumieć jako komunikowanie informacji o sobie. Można 

dzięki niemu osiągnąć wzrost samowiedzy, gdyż myśli, uczucia i potrzeby mogą pozostawać 

niejasne dopóki się ich nie wyrazi. Inne korzyści to: bardziej intymna relacja, lepsza 

komunikacja, jako odpowiedź otwarciem na otwarcie, mniejsze poczucie winy, zwiększenie 

energii, bo nie trzeba już wydatkować jej na utrzymywanie informacji tylko dla siebie. 

Ujawnianie siebie, którego przedmiotem jest Ja można zobrazować dzieląc owo Ja na cztery 

części. Pierwszą z nich jest Ja Odsłonięte, obejmujące wszystkie świadome działania               

i wypowiedzi. Drugą, Ja Ślepe, w skład którego wchodzi to, czego inni mogą się o kimś 

dowiedzieć, lecz on nie jest tego świadom, a więc nawyki, sposób bycia, mechanizmy 

obronne. Trzecią, Ja Ukryte, wszystko to, o czymś ktoś myśli, co czuje i co pragnie zachować 

dla siebie. I wreszcie Ja Nieznane – część, której istnienie możemy jedynie zakładać                 

i nadawać jej takie nazwy, jak nieświadomość lub podświadomość. 
Tab. 1. Ja jako przedmiot ujawniania siebie 

UJAWNIANIE SIEBIE ZNANE DLA SIEBIE ZNANE DLA INNYCH NIEZNANE DLA 

SIEBIE 

NIEZNANE DLA 

INNYCH 

Ja odsłonięte tak tak nie nie 

Ja ślepe nie tak tak nie 

Ja ukryte tak nie nie tak 

Ja nieznane nie nie tak tak 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Stewart, 2000 

                   Użyteczne wydaje się rozróżnienie na wypowiedzi ,,ja” i wypowiedzi ,,ty”, gdyż te 

drugie są niemal zawsze przyjmowane jako odreagowanie, obwinianie i wytykanie błędów. 

Wypowiedzi ,,ja” mogą natomiast być słyszane jako czyste, ujawniające siebie komentarze, 

które wspomagają kontakt interpersonalny. Ujawnianie siebie może więc zmniejszyć napięcie 

interpersonalne. 

3. konflikt 

Słowo konflikt pochodzi z łaciny: conflictus oznacza zderzenie, wszelkie zetknięcie 

się sprzecznych dążeń, niezgodność interesów, poglądów (Słownik wyrazów obcych, 1980). 

Jak podaje Rudolf Schaffer (W: Brzezińska, 1994) badania oparte na koncepcji rozwoju 

poznawczego Wygotskiego podkreślały najbardziej znaczenie wspierającej i kooperacyjnej 
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roli partnera dziecka. Istnieje jednakże literatura wywodząca się od Piageta, która traktuje 

konflikt, jako istotny składnik każdego wspólnego zaangażowania, doprowadzający do zmian 

poznawczych w dziecku. Zgodnie z tradycją Piagetowską utrzymuje się, że poprzez próby 

rozwiązywania konfliktu dziecko bierze aktywny udział w procesie swojego rozwoju. 

Kluczem do zmian jest konflikt związany z wyzwaniem, ponieważ to on pobudza dziecko do 

aktywnego rozwiązywania postrzeganej niezgodności, dzięki czemu przechodzi ono na nowy, 

bardziej zaawansowany poziom funkcjonowania. 

Konflikt zawsze wiąże się z komunikacją, ma więc miejsce wtedy, gdy poglądy lub 

działania jednej osoby wpływają w jakiś sposób na poglądy i działania drugie osoby. Co 

takiego się dzieje, jakie mogą być przyczyny i sposoby rozwiązywania konfliktów 

pojawiających się między nauczycielem a uczniem. Konflikty są sprawą nieuniknioną i rzecz 

nie polega na ograniczeniu ich liczby, ale na ich konstruktywnym rozwiązywaniu, tak by 

potrzeby wszystkich zostały zaspokojone i by każdy mógł rozwinąć pełnię swych możliwości. 

Konflikt jest więc związany z niezaspokojonymi potrzebami stron, a jego konstruktywne 

rozwiązanie nie polega na zwycięstwie jednej ze stron, kosztem drugiej, ale na poszukiwaniu 

możliwego dla nich do przyjęcia rozwiązania. Jest to metoda, w której nikt nie musi 

przegrywać (Gordon, op. cit.). Metoda ta stanowi proces, zakładający współdziałanie obydwu 

stron. Polega na stosowaniu aktywnego słuchania, by poznać potrzeby drugiej strony oraz na 

stosowaniu wypowiedzi ,,ja”, by sformułować własne uczucia i potrzeby. 

            Z konfliktu mogą płynąć korzyści. Polegać one mogą na ujawnianiu ważnych kwestii, 

powstawaniu nowych, twórczych idei, rozładowaniu nagromadzonych napięć, umacnianiu 

związków, sprecyzowaniu celów i zadań, stymulowaniu zmian. Istotne jest wypracowanie 

rozwiązania, które zostanie zaakceptowane przez wszystkie zaangażowane strony. Jednakże, 

konstruktywne rozwiązywanie problemów nie jest łatwe i dlatego konflikty często kończą się 

rozwiązaniem siłowym, stłumieniem drażliwych kwestii lub wyczerpaniem i rezygnacją. 

Stąd, najbardziej znanym typem interakcji konfliktowych są kłótnie lub rywalizacja, kiedy 

każda ze stron stara się pokonać drugą.   

4. Zakończenie 

Znaczna część wpływu wywieranego na rozmowę uwarunkowana jest przez role 

społeczne. Ludzie uczą się odgrywać określone role w okresie dorastania. Oczekiwania 

wynikające z ról pomagają w przeprowadzeniu rozmowy między nauczycielem i uczniem. 

Istotne jednak są również relacje osobiste, a więc wytworzenie zbioru norm i oczekiwań 

ukształtowanego w ciągu wielu rozmów. Zgodnie z podejściem kładącym nacisk na 

koordynowanie znaczeń, różne konteksty ustanawiają ramy uzgadniania znaczeń (za: Grove, 

W: Stewart, 2000). W celu utrzymania spójności rozmowy stosuje się korygowanie tejże. 

Akty naprawiania konwersacji są ważne, ponieważ wyjaśniają nieporozumienia. Goffman 

(1981) zauważył, że w obliczu wielu drażliwych kwestii i dzielących nas spraw wykazujemy 

stałą chęć i zdolność do współpracy z drugą osobą. Niektóre cechy relacji wyznaczają w jaki 

sposób partnerzy korygują swe rozmowy i jakiego języka używają w dyskusjach.       

Podsumowując, można stwierdzić, iż rola rozmowy w kontaktach interpersonalnych  

jest niezwykle istotna. Czas, jaki poświęcimy na doskonalenie umiejętności słuchania i na 

sposób prezentacji siebie, może mieć decydujący wpływ na nasz osobisty rozwój oraz jakość 

naszych relacji interpersonalnych. Klasyczne już narzędzia służące temu celowi to: 

wypowiedzi ,,ja”, aktywne słuchanie, oddzielenie płaszczyzny rzeczowej od płaszczyzny 

wzajemnych relacji, metakomunikacja, informacja zwrotna, ujawnianie siebie. Warto jednak 

uzmysłowić sobie, iż rozwój umiejętności porozumiewania się jest czymś bardzo 

indywidualnym i sięga w głąb. Nie można koncentrować się tylko na zewnętrznej stronie 

sposobu mówienia.  

 

Andrzej Pawełko 
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