
Analiza Transakcyjna

w edukacji



Wprowadzenie



o odpowiednie kompetencje w zakresie komunikacji intrapersonanej  
to jedno ze szczególnie wymagających dla współczesnego wychowawcy 
wyzwań: spotkanie z samym sobą

o istnieje bowiem głęboki i ścisły związek pomiędzy jakością komunikacji 
wewnętrznej i zewnętrznej



o zwłaszcza, kiedy weźmiemy pod uwagę komunikację z innymi 
rozumianą integralnie, czyli nie tylko jej stosunkowo wąski aspekt 
werbalny, ale także bogaty zakres niewerbalny

o prawidłowość tę trafnie wyraża teza, że ’droga do innych wiedzie 
poprzez siebie’



Droga do komunikacji z innymi jest mocno warunkowana
poprzez jakość komunikacji z samym sobą

o prawidłowa

o nieprawidłowa

o znikoma

o zaburzona

o ……………

TY

TY JA       TY 

TY



W jaki sposób 
można świadomie dążyć 

do spotkania z samym sobą 
(i z innymi)?



Analiza Transakcyjna

transactional analysis / TA

▪ analiza strukturalna / structural analysis

▪ analiza transakcji / transactional analysis

▪ analiza struktury czasu / time structural analysis

▪ analiza skryptu / script analysis



Czym jest 

Analiza Transakcyjna?



Analiza Transakcyjna

▪ analiza strukturalna 

▪ analiza transakcji

▪ analiza struktury czasu
▪ analiza skryptu



analiza strukturalna 

analiza transakcji

✓ teoria osobowości oparta na badaniu specyficznych „stanów ja” 
- aspektów psychiki

✓ twórca - amerykański psychiatra Eric Berne (1910-1970) 

✓ służy osobistemu rozwojowi i zmianie

✓ pomaga w budowaniu i rozwijaniu relacji z innymi

✓ stanowi pomocny schemat 



Część I

analiza strukturalna 



analiza strukturalna

analiza struktury osobowości  
pomoc w lepszym rozumieniu
samego siebie i w kontakcie z sobą



W jaki sposób można wejść w siebie?

Ja – Rodzic

Ja – Dorosły

Ja – Dziecko



Co oznaczają 
poszczególne stany „ja”?



Rodzic wewnętrzny



Rodzic wewnętrzny
The Parent

▪ obszar powinności 

▪ jakby wewnętrzne „nagranie”, którego treść zawiera w sobie 

określone normy, zasady, przekonania, zapisane jako trwały 

przekaz

▪ ukształtowany we wczesnym dzieciństwie

▪ pochodzi od osób znaczących (rodziców, opiekunów) 



Rodzic wewnętrzny

Treść obecnych w nas „nagrań” może być bardzo zróżnicowana

Przyczyniać się one mogą do naszego rozwoju, ale mogą także nas 

niszczyć

Dlatego Rodzic wewnętrzny może mieć charakter:

▪ zdrowo krytyczny - tzw. Rodzic krytyczny 

▪ wspierający - tzw. Rodzic opiekuńczy

▪ niszczący - tzw. Rodzic karcący 



Rodzic wewnętrzny

▪ Dzięki pracy nad sobą można tych „nagrań” słuchać i „opracowywać” je

▪ To znaczy, że możemy świadomie wzmacniać to, co nas tworzy, a 

wyciszać i blokować to, co jest niszczące i hamuje rozwój. 

Na przykład przekonanie: „Nigdy sobie w życiu nie poradzisz!” należy 

zdecydowanie blokować, natomiast przekaz: „Spróbuj, wykorzystaj swoje 

możliwości!” należy wytrwale wzmacniać. 

W pierwszym przypadku mówi Rodzic karcący, w drugim Rodzic opiekuńczy. 



Rodzic wewnętrzny

Bardzo ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, że treść „nagrań” 

Rodzica nie determinuje nas, chociaż w określonym stopniu warunkuje

- jak wszystko, co człowieka tworzy: jest apelem o samowychowanie



Rodzic wewnętrzny

 „wewnętrzny głośnik z nagraniem” 

 pochodzi od rodziców, względnie od ich zastępców, np. dziadków, starszego 
rodzeństwa, nauczycieli, przełożonych, od osób obdarzonych autorytetem, od 
których przejęliśmy sposoby zachowania i zakodowaliśmy je w naszym mózgu  -
jakby na „taśmie dźwiękowej”- gdy byliśmy jeszcze mali

 karze i nagradza, krytykuje i ośmiela,…

 jest odpowiedzialny za wychowanie, tradycje, wartości, etykę i sumienie

 jest konieczny, aby mogły przetrwać kultura i cywilizacja



Rodzic  wewnętrzny

Rodzic  opiekuńczy Rodzic karcący
krytyczny / kontrolujący

 ma wszystkie cechy opiekuńczego 
obrońcy

 do jego funkcji należy 
pielęgnowanie, ochranianie, 
chwalenie, wspieranie, pomoc, 
żywienie, nauczanie i troska 

 słowem wszystko co czyni matka ze 
swoim dzieckiem, zwłaszcza małym 

 wszystkie sposoby zachowania 
charakterystycznego dla osób 
o postawach autorytatywnych

 krytykowanie, rozkazywanie, 
panowanie, obniżanie wartości, 
karanie, złorzeczenie, kontrola 
i troska o porządek 

 stawianie zbyt wysokich wymagań, 
nadmierne krytykowanie



Dorosły



Dorosły wewnętrzny
The Adult / The Adult Ego-State

Także kształtowanie wewnętrznego Dorosłego rozpoczyna się we wczesnym 
dzieciństwie

Jest związane z ujawnianiem się samodzielności, badaniem rzeczywistości, 
analizowaniem i sprawdzaniem słuszności nakazów i zakazów, uczeniem 
się skutecznego działania, właściwego zaspokajania własnych potrzeb 
oraz doznawania na tej drodze satysfakcji

Dzięki  pomyślnym w tym zakresie doświadczeniom Dorosły może 
wzmacniać się i dojrzewać 



Dorosły wewnętrzny

▪ zasada realności

▪ podejmujemy refleksję, dokonujemy analiz, korzystamy ze zdobytego 

doświadczenia, przetwarzamy dane i nimi zarządzamy, a także 

kontrolujemy pojawiające się impulsy wewnętrzne i zewnętrzne

▪ rozsądna, obiektywna, integrująca część naszej osobowości, dzięki 

której możemy działać niezależnie od naszej emotywności, dokonywać 

wyborów, podejmować decyzje, np. pracować nad sobą. 



Dorosły wewnętrzny

▪ jego rola porównywana jest do pracy komputera

▪ pomaga obiektywizować nasze myślenie, odczuwanie i działanie

▪ podejmuje wewnętrzny dialog z Dzieckiem i z Rodzicem



Dorosły wewnętrzny

▪ podejmuje dialog z innymi

▪ Dorosłego można określić jako „zbiór cech składających się na dojrzałą 

osobowość, silną wolę, dojrzały charakter. Jest to ta część osobowości, 

która powinna wywierać na nasze życie psychiczne decydujący wpływ”

Stanisław Siek



Dorosły

 działa jak „komputer”, analizuje, rozważa, przetwarza, zarządza, …

 dzięki niemu spostrzegamy i oceniamy obiektywnie rzeczywistość

 „trzeźwa”, rozsądna, mądra, zrównoważona część naszej osobowości, która 
za pomocą zmysłów zbiera informacje i fakty dotyczące naszego otoczenia i 
nas samych, opracowując je według praw logiki, wysnuwa odpowiednie 
wnioski

 dzięki temu możemy działać niezależnie od naszych uczuć 
i nastrojów, co jest ważnym warunkiem obiektywnego poznania 
rzeczywistości i podejmowania właściwych działań

 podejmuje dialog z Rodzicem wewnętrznym i Dzieckiem wewnętrznym



Dziecko wewnętrzne



Dziecko wewnętrzne

 dziecięca część psychiki, oznacza wymiar naszej emotywności, popędliwości oraz 
wrażliwości

 zasadniczo jest sposobem zachowania się i odczuwania pochodzącym 
z okresu dzieciństwa

 manifestuje się stale w ciągu całego naszego życia jako znane zjawisko 'dziecko 
w kobiecie' lub 'dziecko w mężczyźnie‘

 znajdujemy w nim wszystkie życzenia, pragnienia, uczucia,…

 na tym „poziomie” myślimy, odczuwamy i działamy tak, jak to czyniliśmy 
w okresie naszego dzieciństwa



Dziecko wewnętrzne
The Child

❖ szczególnie dynamiczny obszar naszej psychiki, w którym dominuje zasada 

przyjemności

❖ obejmuje on bogactwo emotywności, popędliwości, wrażliwości, zdolności do 

empatii, kryjąc w sobie nasze uczucia, potrzeby oraz spontaniczne dążenia

❖ ukształtowany we wczesnym dzieciństwie sposób odczuwania i zachowania

❖ manifestuje się w określony sposób w ciągu całego życia 



Dziecko wewnętrzne

❖ Dziecko przystosowane - na sposób uległości lub buntu - postawy związane 

z przystosowaniem

❖ Dziecko naturalne - inaczej spontaniczne, wolne - spontaniczność 

i nie liczenie się z prawami moralności czy reakcją otoczenia 



Dziecko wewnętrzne

❖ zadanie samowychowawcze

Można przyjmować z szacunkiem przeżywane stany emocjonalne w całej ich 
prawdzie, pamiętając o tym, że nie podlegają one ocenie moralnej 

Można uczyć się czytać ich cenny choć ukryty przekaz, dotyczący naszej aktualnej 
sytuacji życiowej 

Można - jeśli chce się żyć na miarę człowieka - wychowywać siebie, przechodząc 
bardzo osobistą wewnętrzną drogę od natury do kultury 



Dziecko wewnętrzne

Dziecko naturalne 
(spontaniczne, wolne)

Dziecko przystosowane 
(uległe / zbuntowane)

 bawi się, cieszy się 
i złości

 bada z zainteresowaniem otoczenie, 
znajduje coś nowego 

 śmieje się i płacze

 jest spontaniczne, nie liczy się 
z prawami moralności i etyki

 reaguje spontanicznie, nie troszcząc 
się o reakcje otoczenia społecznego

 postawy ukształtowane przez 
środowisko społeczne, głównie 
rodzinne

 posłuszeństwo, ustępowanie, 
poczucie winy, dąsanie się, 
uprzejmość, kierowanie się 
autorytetem innych

 istnieje tu także rodzaj 
„przystosowania” w formie buntu



3 stany „ja” - podsumowanie  

Karcący/

Krytyczny



W jaki sposób rozpoznawać 
poszczególne stany „ja”? 

Dorosły poddaje (samo)obserwacji:

 komunikaty niewerbalne 
wygląd, postawę ciała, gestykulację, ton głosu, …

 komunikaty werbalne 
określone słowa, zdania, wyrażenia, wypowiedzi



W jaki sposób można rozpoznawać
poszczególne stany „ja”?

w zakresie analizy komunikacji werbalnej 

Rodzic 

- typowe zwroty: „zawsze”, „nigdy”, „zapamiętaj sobie”,  

„musisz”, „powinienieś” itp. 

- stosuje często zdania wartościujące ludzkie zachowania i ludzi 

(krytyczne lub pochwalne)



W jaki sposób można rozpoznawać
poszczególne stany „ja”?

w zakresie analizy komunikacji werbalnej 

Dziecko

- typowe komunikaty - wszelkie superlatywy, określenia 

przesadne (pozytywne lub negatywne)

- odpowiedzi: „nie wiem”, „wszystko mi jedno”, „chcę” itd. 



W jaki sposób można rozpoznawać
poszczególne stany „ja”?

w zakresie analizy komunikacji werbalnej 

Dorosły

- komunikuje zazwyczaj: „zastanawiam się”, „rozważam”, 

„myślę”, „uważam”, „moim zdaniem”, „rozumiem”, „proponuję”, 

„widzę” itd. 



W jaki sposób można integrować
poszczególne stany „ja”?

❑ uczenie się rozpoznawania u siebie (i innych) zachowań i komunikatów werbalnych 

charakterystycznych dla Rodzica i Dziecka

❑ uczenie się wzmacniania albo blokowania przekazów Rodzica i Dziecka

❑ prowadzenie (wewnętrznego i zewnętrznego) dialogu z poziomu Dorosłego

❑ stałe budowanie i wzmacnianie wewnętrznego Dorosłego 

❑ dokonuje się w trudzie samowychowania



W jaki sposób można integrować poszczególne stany „ja”?

pomocna może być wyobraźnia

✓ umożliwia nam ona spoglądanie na samych siebie 
jako na dziecko lub rodzica

✓wewnętrzny Dorosły może wówczas z większą łatwością 
dostrzegać i doceniać w sobie Dziecko, 
przyjmować swoje impulsy i uczucia

✓wyrażać zrozumienie, ciepło i akceptację, 
zwracając się do dziecięcej części siebie:  
"Jestem z Tobą", „Czego potrzebujesz?” itp.



W jaki sposób można integrować
poszczególne stany „ja”?

Świadome rozwijanie Dorosłego, 

jako centralnego - integrującego obszaru osobowości, 

szczególnie ważne wobec powszechnie lansowanego 

hedonizmu i konsumpcji, zgodnie z zasadą przyjemności



W jaki sposób można integrować
poszczególne stany „ja”?

Dialog wewnętrzny powinien się odbywać 

poprzez obecność dorosłych zasobów danej osoby

bez których pozostać może tylko jednym z kolejnych przejawów 

infantylizmu ujawniającego się czasem z taką wyrazistością 

w naszej cywilizacji 

Jarosław Jagieła



W jaki sposób 

pracować nad sobą? 



UCZYĆ SIĘ SPOTKANIA

z Dzieckiem wewnętrznym

z Rodzicem wewnętrznym

za pomocą Dorosłego   



Wybrane wskazania  



Dzienniczek uczuć

• może się stać pomocnym narzędziem w budowaniu kontaktu z własną 

emocjonalnością 

• codzienny zapis przeżywanych stanów emocjonalnych w związku 

z określonymi sytuacjami

• jedna z jego wersji proponuje następujący klucz prowadzenia samoobserwacji

1. Opis sytuacji – Co się wydarzyło?

2. Nazwa emocji – Co wtedy czułem? 

plus ewentualnie natężenie emocji w skali 1-10

3. Myśli – Co myślałem?

4. Zachowania  - Co zrobiłem?



ćwiczenie

analiza strukturalna 
komunikacja intrapersonalna



 Zastanowię się, co teraz czuję 
kontakt z Dzieckiem wewnętrznym 

Czuję teraz …………….. 
radość / złość / obawę / zaciekawienie/             
zakłopotanie / lęk / zmęczenie /...



 Powiem o tym samemu sobie 
mój Dorosły zwraca się ze zrozumieniem 
do Dziecka wewnętrznego 

Czujesz teraz ................................................. 



 Udzielę sobie wewnętrznego wsparcia  
mój Rodzic opiekuńczy zwraca się 
do Dziecka wewnętrznego

✓ "Jestem z Tobą”

✓ "Poradzimy sobie z tym”

✓ "Nie musi być tak, jak to sobie wyobrażasz ...”



 Udzielę sobie wewnętrznego wsparcia  
mój Rodzic opiekuńczy zwraca się 
do Dziecka wewnętrznego (cd)

✓ "To może być dobre na początek”

✓ "Potrzebujesz odpoczynku / spokoju / czasu / dystansu / rozmowy...”

✓ "Może warto spróbować?„

✓ „Czujesz teraz zmęczenie, ponieważ…”



 Udzielę sobie wewnętrznego wsparcia  
mój Rodzic opiekuńczy zwraca się 
do Dziecka wewnętrznego (cd)

✓Czego potrzebujesz? 

✓Co chciałbyś ode mnie usłyszeć?



narzędzie analizy strukturalnej

- inspiracje i wnioski



Poprzez wzmacnianie i rozwijanie 

dorosłych zasobów psychiki 

analiza struktury osobowości pomaga 

✓ w rozwijaniu komunikacji intrapersonalnej

✓ i dążeniu do integracji wewnętrznej

Dorosły wewnętrzny



Tak rozumiany kontakt z sobą 

uzdalnia do obiektywizowania

✓ myślenia

✓ odczuwania

✓ działania 

Dorosły wewnętrzny



Świadome rozwijanie 

dorosłych zasobów własnej psychiki 

jest więc podstawową i niezbędną formą 

✓ autoformacji

✓ autopsychoterapii

Dorosły wewnętrzny



Rozwijanie Dorosłego wewnętrznego 

może skutecznie zapobiegać uleganiu 

lansowanym współcześnie 

✓ hedonizmowi

✓ konsumpcji

✓ infantylizmowi 



Droga do innych      

wiedzie 

poprzez siebie



Część II

analiza transakcji 



analiza transakcji

„transakcja” 
dowolna werbalna i niewerbalna 
wymiana 
zachodząca pomiędzy dwiema osobami



analiza transakcji
pomoc w lepszym rozumieniu 
drugiej osoby 
i w kontakcie z nią





Rodzic wewnętrzny porusza Dziecko wewnętrzne
opiekuńczy / karcący wolne / przystosowane



R (mąż) – Dz (żona):   

“Jak bardzo musisz być zmęczona dzisiejszym dniem…”

Spontanicznie można dać odpowiedź: …………………………………….…..



R (dyrektor) – Dz (pracownik):   

“Znowu nie wykonał Pan swoich prac na czas!”

Spontanicznie można dać odpowiedź: …………………………………….…..



R (ojciec) – Dz (syn):   

“Wiesz, synu, można spróbować zrobić to jeszcze raz…”

Spontanicznie można dać odpowiedź: …………………………………….…..



R (żona) – Dz (mąż):   

“Gdzie ty znowu tak długo byłeś?!”

Spontanicznie można dać odpowiedź: ……………………………….…..



Dziecko wewnętrzne porusza          Rodzica wewnętrznego
wolne / przystosowane                                      opiekuńczego / karcącego 



Dz (żona) – R (mąż):   

“Tak bardzo się boję tego spotkania z nią, że nie mogę spać…”

Spontanicznie można dać odpowiedź: ……………………………….…..



Dz (mąż) – R (żona):   

“Zostawmy już tę nudną robotę!”

Spontanicznie można dać odpowiedź: ……………………………….…..



Dz (mąż) – R (żona):   

“Mam dość szefa, nie idę więcej do pracy!”

Spontanicznie można dać odpowiedź: ……………………………….…..



Dz (pracowniczka) – R (dyrektor):   

“Wiedziałam, że do niczego się nie nadaję…”

Spontanicznie można dać odpowiedź: ……………………………….…..



Co możemy zrobić, kiedy zastosujemy lub usłyszymy 
skierowane do nas komunikaty ze stanu Rodzica lub Dziecka ?



Dorosły porusza                  Dorosłego



Dorosły porusza             Dorosłego

Trzeba jednak pamiętać, że niekoniecznie od razu…



R (kolega z pracy) – Dz (koleżanka z pracy):   

“Jak bardzo musisz być zmęczona dzisiejszym dniem…”

Jaką odpowiedź da Dorosły?: …………………………………….…..



R (żona) – Dz (mąż):   

“Gdzie ty znowu tak długo byłeś?!”

Jaką odpowiedź da Dorosły?: …………………………………….…..



R (dyrektor) – Dz (pracownik):   

“Znowu nie wykonał Pan swoich prac na czas!”

Jaką odpowiedź da Dorosły?: …………………………………….…..



R (ojciec) – Dz (dorosły syn):   

“Wiesz, synu, można spróbować zrobić to jeszcze raz…”

Jaką odpowiedź da Dorosły?: …………………………………….….. 



D (koleżanka) – D (kolega):   

“Czy mógłbyś sprawdzić, czy mamy tę książkę?” 

D (kolega) – D (koleżanka):

”Tak, już ją mamy”



prawidłowa komunikacja 
zasadniczo i pomiędzy osobami dorosłymi pomijając np. humor, żarty (Dz-Dz) 

oba komunikaty pochodzą z poziomu „Dorosły”



Szczególnie ważne i pomocne:

▪ w nawiązywaniu zdrowych relacji

▪ w ich podtrzymywaniu

▪ w ich rozwijaniu

▪ we wzmacnianiu własnego dorosłego

▪ we wzmacnianiu dorosłego w drugiej osobie

▪ w sytuacji konfliktu



R (żona) – Dz (mąż):   

“Gdzie ty znowu tak długo byłeś?!”

D (mąż) – D (żona):

”Przykro mi, że podnosisz na mnie głos”/
„Dlaczego na mnie krzyczysz?” 



R (dyrektor) – Dz (pracownik):   

“Jak się Panu nie podoba, to niech Pan wyjdzie!”

D (pracownik) – D (dyrektor):

”Nie ma mojej zgody na to, by zwracał się Pan do mnie w taki 
sposób. Odbieram to jako brak elementarnego szacunku. ” 



Nawiasem mówiąc…



transakcje 
proste / równoległe 

i skrzyżowane



transakcja prosta / równoległa

komunikat  Osoby 2  jest z tego „poziomu”, 
który został „wywołany” przez komunikat Osoby 1

Osoba 1    Osoba 2



R (żona) – Dz (mąż):   

“Gdzie ty znowu tak długo byłeś?!” 

Dz (mąż) – R (żona):

”Nie denerwuj się, kochanie…”



Dz (żona) – R (mąż):   

“Zrób mi dobrą kawę, z mlekiem” 

R (mąż) – Dz (żona):

”Proszę bardzo, wypij sobie”



Dz (uczeń) – R (nauczyciel):

“Proszę Pana, to jest takie skomplikowane”

R (nauczyciel) – Dz (uczeń):

“To ja ci wytłumaczę. Czego nie rozumiesz?”



transakcja skrzyżowana

odpowiedź nie pochodzi z „wywołanego” poziomu

najczęściej komunikacja zostaje przerwana 



Dz (żona) – R (mąż):   

“Zrób mi dobrą kawę z mlekiem” 

Dz (mąż) – R (żona):

”Jestem zmęczony”



Dz (mąż) – R (żona):   

“Zostawmy już tę nudną robotę!”

D (żona) – D (mąż):

”Chciałabym to dziś skończyć – tak, jak zaplanowaliśmy” 



Koniec - nawiasem mówiąc…



ćwiczenia

analiza transakcji 
komunikacja interpersonalna



PYTANIE: Dzień dobry. Jak dostać się do Kolegium  
Jagiellońskiego? (D)

MOŻLIWE ODPOWIEDZI:

 Do Kolegium - następna w prawo, potem na skrzyżowaniu w lewo (D)

 Nie wiem (D)

 To trudno wytłumaczyć, najlepiej będzie jak Pana zaprowadzę
(R opiekuńczy)

 A co, nie ma Pan planu miasta? (R karcący /krytyczny)

 W taki dzień najlepiej pieszo! (Dz naturalne)

 Bardzo mi przykro, ale także nie wiem, bo nie jestem stąd
(Dz przystosowane – uległe)

 Odczep się! (Dz przystosowane - zbuntowane)



PYTANIE: W jaki sposób mogę się zapisać na kurs 
„Spotkanie i Dialog”?  (D)

MOŻLIWE ODPOWIEDZI:

 Na stronie tego kursu znajduje się informacja o zapisach (D)

 To nie jest takie proste. Zaraz Panu pokażę, jak to zrobić 
(R opiekuńczy)

 No, niech Pan trochę pomyśli! (R karcący /krytyczny)

 Super, że się wybierasz! Na stronce się zapiszesz (Dz naturalne)

 Przepraszam, ale niestety nie mam pojęcia
(Dz przystosowane – uległe)

 A idź mi z jakimiś zebraniami! (Dz przystosowane - zbuntowane)



Pytanie:  

Dzień dobry. Jak dostać się na dworzec?  (…..)

Z  którego  stanu „JA”  pochodzą  odpowiedzi: R / D / Dz

 Na dworzec - następna w prawo, potem na skrzyżowaniu w lewo (…….)

 Nie wiem (…..)

 To trudno wytłumaczyć, najlepiej będzie jak Pana zaprowadzę (…..)

 A co, nie ma Pan planu miasta? (…..)

 W taki dzień najlepiej pieszo!  (…..)

 Bardzo mi przykro, ale także nie wiem, bo nie jestem stąd  (…..)

 Odczep się! (…..)



Pytanie: 

W jaki sposób mogę się zapisać na kurs „Spotkanie i Dialog”?  (…..)

Z  którego  stanu „JA”  pochodzą  odpowiedzi: R / D / Dz

 Na stronie tego kursu znajduje się informacja o zapisach (…..)

 To nie jest takie proste. Zaraz Panu pokażę, jak to zrobić (…..)

 No, niech Pan trochę pomyśli! (…..)

 Super, że się wybierasz! Na stronce się zapiszesz (…..)

 Przepraszam, ale niestety nie mam pojęcia  (…..)

 A idź mi z jakimiś zebraniami! (…..)



Z jakich stanów „JA” pochodzą komunikaty?

uczeń - nauczyciel:

“Proszę Pana, to jest takie skomplikowane”

nauczyciel – uczeń:

“To ja ci wytłumaczę. Czego nie rozumiesz?”



Z jakich stanów „JA” pochodzą komunikaty?

żona – mąż:   

“Zrób mi dobrą kawę, z mlekiem” 

mąż – żona:

”Proszę bardzo, wypij sobie”



koleżanka - kolega:   

“Czy mógłbyś sprawdzić, czy mamy tę książkę?” 

kolega – koleżanka:

”Tak, już ją mamy”

Z jakich stanów „JA” pochodzą komunikaty?



Z jakich stanów „JA” pochodzą komunikaty?

dyrektor – pracownik:   

“Gdzie Pani znowu tak długo była?!” 

pracownik – dyrektor:

”Bardzo przepraszam, Panie dyrektorze…”



Jaką odpowiedź da Dorosły?

dyrektor – pracownik:   

“Gdzie Pani znowu tak długo była?!” 

pracownik – dyrektor:

”………………………………………………..” 



Dz (mąż) – R (żona):   

“Zostawmy już tę męczącą i nudną pracę!”

D (żona) – D (mąż):

”………………………………………………” 

Jaką odpowiedź da Dorosły?



Jaką odpowiedź da Dorosły?

dyrektor – pracownik:   

“Niech Pani natychmiast to zrobi!” 

pracownik – dyrektor:

”………………………………………………..” 



Jaką odpowiedź da Dorosły?

dyrektor – pracownik:   

“Niech Pan natychmiast wyjdzie!” 

pracownik – dyrektor:

”………………………………………………..” 



Jaką odpowiedź da Dorosły?

dyrektor – pracownik:   

“Znowu się na Panu zawiodłem!” 

pracownik – dyrektor:

”………………………………………………..” 



Dz (student 1) – R (student 2):   

“Nie idźmy już na te wykłady!”

D (student 2) – D (student 1):

”………………………………………………” 

Jaką odpowiedź da Dorosły?



Ćwiczenie w dialogu: Dorosły - Dorosły

 Poddam obserwacji konkretną rozmowę w której wziąłem udział 
w minionym dniu 
(może być fragment - wymiana dwóch komunikatów) 

 Przeanalizuję ją pod kątem "poziomów” R – D – Dz: 
z jakiego poziomu były poszczególne wypowiedzi mojego rozmówcy 
i moje?

 Jeśli zajdzie taka potrzeba, dokonam korekty, zajmując pozycję Dorosłego: 
jak mogłaby wyglądać ta rozmowa? 



Droga do innych      

wiedzie 

poprzez siebie



Dziękuję

Literatura - podana zostanie w materiałach egzaminacyjnych

Opracowanie - dr Elwira Balcer

Kolegium Jagiellońskie Toruń


