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Krótki kurs samoobrony werbalnej,  

czyli co trzeba wiedzieć, żeby się nie dać zagadać podczas debaty: 

- instruktaż zachowań niewerbalnych w debacie: rola postawy i mowy ciała oraz 

dystansu przestrzennego w komunikacji; 

- instruktaż zachowań werbalnych: modulacja głosu i intonacja w wypowiedzi; 

- instruktaż wypowiadania własnych opinii (kilka chwytów retorycznych, które 

sprawdzają się w debatach); 

- instruktaż dialogu (sztuka zadawania trafnych pytań i sztuczki w odpowiadaniu 

na kłopotliwe pytania); 

- utrwalenie wskazówek instruktażowych na przykładach – interakcja ze 

słuchaczami. 

 

Krótki kurs samoobrony językowej – skrócony opis 

 

 Krótki kurs samoobrony językowej to propozycja dla wszystkich, którzy 

biorą udział w gorących dyskusjach i czasami mają wrażenie, że inni nie 

dopuszczają ich do głosu lub go nie słuchają. Żeby się przebić w rozmowie, 

trzeba znać kilka podstawowych zasad komunikacji międzyludzkiej. 

 Podczas wykładu najpierw będzie mowa o rodzajach zachowań 

niewerbalnych, które mają wpływ na to, czy nasz głos zostanie usłyszany. 

Szczególnie podkreślona zostanie rola postawy i mowy ciała. Na przykładach 

przekonamy się także, jak dystans przestrzenny między mówiącymi wpływa na 

możliwość przebicia się w dyskusji. Następnie przejdziemy do kwestii związanych 

z siłą mówienia. Nie jest tak, że im głośniej ktoś mówi, tym ma więcej racji. Ale 

prawdą jest, że aby być słuchanym i rozumianym, trzeba wiedzieć, jak 

modulować głos i jak intonować wypowiedź. Kolejny krok w wygraniu dyskusji to 
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umiejętność wypowiadania własnych opinii. Podczas wykładu omówimy kilka 

nieskomplikowanych chwytów retorycznych, które mogą zapewnić sukces i 

wypróbujemy je na zajęciach. Ostatnim elementem będzie instruktaż dialogu, 

czyli tajemnica trafnych pytań i sztuczki w odpowiadaniu na pytania, na które 

wcale nie chcemy odpowiedzieć.  

 Zapraszam do udziału w krótkim kursie samoobrony językowej – po nim 

wasz język będzie bardziej giętki, a może i cięty...  

 

 


