
„Skuteczna komunikacja 

interpersonalna podstawą 

osiągania założonych celów 

społeczno-dydaktyczno-
wychowawczych”



Słowa „OKNA” i słowa 

„MURY”, czyli o języku 

szakala i języku żyrafy 



Według teorii Rosenberga, każdy człowiek potrafi 

posługiwać się zarówno językiem szakala jak i żyrafy. 

Zależy to od naszych umiejętności interpersonalnych, 

naszych doświadczeń, tego, którym z nich posługuje się 

nasze najbliższe otoczenie. 



Szakal – to drapieżnik, który poluje na swoje ofiary i chce wszystkim udowodnić za wszelką cenę, że ma 

rację. Oczekuje również, że inni spełnią jego żądania; nie respektuje praw innych, generalizuje i uogólnia. 

Słowa szakala są „murem” wszędzie tam, gdzie będziemy mówić w „szakalim” języku. Będą powodować 

kłótnie, wywoływać grę „Kto ma rację?” i „Kto tu rządzi?”. Charakterystyczne w tym języku są:

 ocenianie – „To jest beznadziejne!” , „Jesteś głupi!”

 osądy – „Powinieneś cieplej się ubierać.”

 porównania – „Widziałeś, co przygotował Zbyszek na dzisiejszą prezentację? Powinieneś z niego brak 

przykład.”

 generalizowanie – „Nigdy nie można na ciebie liczyć!”, „Zawsze coś ci się nie podoba!”

 zniekształcenie – „Chyba ci na tej pracy nie zależy, skoro się spóźniłeś.”

 żądanie – „Masz to dziś zrobić i bez dyskusji!”

 zaprzeczanie emocjom – „Nie bądź taka wrażliwa.”, „Przesadzasz jak zwykle”.







Żyrafa jest metaforą języka empatii. Jej szyja sięga 
kilku metrów, co sprawia, że spogląda zawsze z 
szerokiej perspektywy. Serce żyrafy waży kilka 

kilogramów i jest najcięższe ze wszystkich ssaków 
lądowych. Język „żyrafy” symbolizuje szczerość,

umiejętność słuchania, rozumienie punktu 
widzenia innych, a przede wszystkim 

komunikowanie się bez oceniania. Jest to również 
język otwartego wyrażania uczuć i potrzeb.





PORÓWNUJĄC:



Komunikat „JA” gwarantem skutecznej 

komunikacji 

Budowa:

1.Opis zachowania, którego nie akceptujesz…

2. Twoje uczucia- to co na prawdę czujesz.

3. Informacja o skutkach jakie to zachowanie niesie dla ciebie. 

Przykład:

„Kiedy nie przychodzisz punktualnie na lekcje(zachowanie), denerwuję 

się(uczucia) , bo zakłócasz mi lekcję i wszyscy na tym tracą (skutki)”.


