
KOMUNIKACJA WERBALNA czyli o co chodzi w WYSTĄPIENIACH 

PUBLICZNYCH

Komunikowanie się to wzajemne przekazywanie informacji,  umiejętności,  pojęć, 

idei, uczuć za pomocą symboli tworzonych przez słowa, dźwięki, obrazy czy dotyk.

Pan Bóg dał człowiekowi jedne usta i dwoje uszu, aby więcej słuchał niż mówił. Jeśli 

chcesz  dobrze  mówić,  naucz  się  najpierw  dobrze  słuchać.  Słuchając  innych 

sprawiamy im radość, okazujemy szacunek i zainteresowanie. 

Dla mówców umiejętność słuchania jest szczególnie przydatna:

• słuchanie dla zdobycia informacji, zrozumienia i nauczenie się czegoś nowego;

• słuchanie dla wyrobienia sobie zdania, oceny lub podjęcia decyzji;

• słuchanie dla okazania szacunku i z uprzejmości.

Ważne,  aby przemyśleć,  co chce się powiedzieć.  Staraj  się  mówić konkretnie,  na 

temat, a nie wszystko, co przychodzi Ci na myśl. Nie pozwól, aby słowa zapanowały 

nad myślą i rozsądkiem.

Słuchaczy można rozbawić,  zainteresować lub nawet rozzłościć,  ale najgorzej  jest 

zanudzić.

STYL WYSTĄPIENIA – możemy:

• napisać tekst i przeczytać go;

• napisać tekst i wygłaszać go z pamięci;

• napisać najważniejsze punkty (zarys, schemat );

• nic  nie  napisać,  ale  gruntownie  przemyśleć  treść,  formę  i  styl  i  mówić 

spontanicznie.

LEPIEJ nie uczyć się na pamięć - może tu wystąpić ryzyko nienaturalności,  łatwo 

wypaść  

z rytmu, pomylić się, wytrącić z równowagi; może też odbywać się zbyt szybko lub 

zbyt monotonnie, traci się też wiele z możliwości oddziaływania na słuchaczy przez 



gest,  spojrzenie,  wyraz  twarzy  (mowa ciała)  -  a  w ten sposób można przekazać 

słuchaczom około 50% tego, co chcesz, aby zapamiętali.

Aby komunikacja była jasna, zrozumiała, należy:

• konstruować raczej krótkie wypowiedzi, stosować krótkie wyrażenia, zwroty, 

unikać skomplikowanych, podrzędnie złożonych zdań, które są trudne zarówno 

dla odbiorcy jak i dla mówiącego - można stracić wątek;

• nie używać wyrazów, których znaczenia do końca nie rozumie się;

• zachować kontakt wzrokowy;

• mówić wyraźnie, dość spokojnie;

• zwracać  uwagę na ton głosu,  modulować głos,  żeby zaciekawić  słuchacza, 

zaakcentować coś;

• nie  bać  się  pauzy,  krótkiego  milczenia  (będzie  to  oddech  dla  mówiącego  

i  słuchającego,  dla  zaakcentowania  czegoś  ważnego,  pauza  po  lub  przed 

jakimś istotnym zdaniem, będzie to urozmaicenie).

Aby zyskać przychylność słuchaczy ważne jest:

• być kompetentnym, tzn. dobrze przygotowanym;

• być uczciwym (przekonujesz odbiorcę,  że jesteś przywiązany do trwałych i 

uznanych  wartości,  wykazujesz  się  obiektywizmem  i  jesteś  gotów  do 

uwzględnienia przeciwnych racji);

• inteligencja - właściwością prawdziwej inteligencji jest dostrzeganie zarówno 

wielkich, jak i małych rzeczy, BŁYSKOTLIWOŚĆ;

• sympatyczność- staraj się nie być ponury, ale ciepło uśmiechnięty - UŚMIECH 

OTWIERA  WSZYSTKIE  BRAMY -  jeśli  zdarzyło  się  potknięcie,  to  najlepsze 

wyjście z opresji to żartowanie z samego siebie - zyskujesz wtedy sympatię 

jako człowiek pełen humoru, ale inni nie śmieją się z Ciebie;

• skromność  -  ludzie  nie  lubią  osób  zadufanych  w  sobie  (najgorsze  jest 

połączenie zarozumiałości i arogancji);

• optymizm,  energia,  pozytywne  nastawienie  pomagają  w  osiąganiu 

powodzenia.



TREMA - to naturalny lęk, podstawowa cecha naszej natury. Nie należy wpadać w 

panikę,  jeśli  odczuwamy  tremę.  Emocje  powodują,  że  wydzielająca  się  do  krwi 

adrenalina usprawnia funkcjonowanie umysłu.

DYSTANS – musisz uświadomić sobie, że inni też nie są doskonali.

KTO  MÓWI  BEZBŁĘDNIE,  TEN  MÓWI  BEZ  PRZEKONANIA -  staraj  się  mówić 

naturalnie, nie staraj się za wszelką cenę być absolutnie poprawny językowo i ścisły 

terminologicznie.

Staraj się zakreślić części problemowe (wstęp, rozwinięcie, zakończenie).

Sposób mówienia – TEMPO - ani za szybko ani za wolno, unikać wypełniania przerw 

między wyrazami eee, mmm – robi to niedobre wrażenie.

Można  ćwiczyć WYSTĄPIENIE  przed  lustrem,  nagrać  się  na  taśmę,  dyktafon, 

ćwiczyć wystąpienia przed rodziną, przyjaciółmi, prosząc ich o szczerość w ocenie,  

o konstruktywną krytykę.

Co pomaga w przygotowaniu się do wystąpienia publicznego:

• przekonanie  „CO NAS NIE ZABIJE, TO WZMOCNI”;

• potraktowanie tego zadaniowo;

• uświadomienie  sobie  własnego  potencjału  i  korzystanie  z  poprzednich 

pozytywnych doświadczeń;

• nauczenie  się  SŁUCHANIA  i  SŁYSZENIA (często  zdarza  się,  że  w  połowie 

zdania przestajemy słuchać, co ktoś do nas mówi, bo już zastanawiamy się na 

odpowiedzią. W ten sposób nie dociera do nas reszta informacji i dochodzi do 

nieporozumienia. 

Bywa też, że słyszymy coś i w myślach kojarzymy to z czymś innym, stąd udzielamy 

nieprawidłowej odpowiedzi, niezgodnej z oczekiwaniami pytającego.
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