
Rozwiązywanie trudnych sytuacji w dyskusji  
- rozwiązanie zadania 

1. Zasady wartościowej dyskusji: 
● bezwzględnie przestrzegaj ustalonych zasad 
● mów jasno i rzeczowo, nie odbiegaj od tematu i nie popadaj w            

dygresje 
● dbaj o kulturę wypowiedzi oraz o właściwą postawę i gestykulację 
● nie przerywaj innym 
● staraj się konkretnie odpowiadać na pytania i argumenty – nie          

zmieniaj tematu 
● jeśli nie jesteś pewien/pewna, czy dobrze zrozumiałeś/zrozumiałaś       

sens czyjejś wypowiedzi, poproś o powtórzenie lub       
doprecyzowanie 

● jeśli zauważysz, że jakiś ważny wniosek nie został zapisany albo          
coś zostało błędnie zrozumiane, zgłoś to 

● słuchaj uważnie wypowiedzi pozostałych dyskutantów. Trudno jest       
zapamiętać dokładnie każde słowo, więc „wyławiaj” z nich to, co          
najistotniejsze. Zastanawiaj się równocześnie nad odbiciem przez       
Ciebie piłeczki 

● użyj przygotowanych wcześniej materiałów, aby zbić argumenty       
innych rozmówców. Notatki przydadzą się także przy       
komentowaniu ich wypowiedzi 

Dla mnie, dwoma najważniejszymi zasadami prowadzenia dyskusji są:        
uważne słuchanie wypowiedzi pozostałych dyskutantów, oraz kultura w        
prowadzeniu dyskusji. Gdyby osoby prowadzące rozmowę nie stosowałyby się         
do tej zasady, skutkami byłyby: chaos, brak kultury objawiający się różnego           
rodzaju obrażaniem, brak wzajemnego szacunku, przerywanie wzajemnych       
wypowiedzi, co wiąże się z niedokładnym przedstawieniem swoich poglądów,         
kłótnie, zarzuty. 
 
Moim zdaniem najczęściej łamanymi zasadami dobrej debaty są: kultura         
wypowiedzi, przerywanie innym, nie opieranie swoich argumentów o        
stereotypy. Przyczyną takich zachowań jest brak panowania nad emocjami         
towarzyszącymi podczas dyskusji. 



 
Konsekwencjami nieprzestrzegania zasad dobrej dyskusji mogą być przede 
wszystkim konflikty oraz dezinformacja społeczeństwa. Ludzie działający 
publicznie, medialnie, mogą obniżyć swój poziom prestiżu i wiarygodności 
swojej osoby. 
 



2. Trudna sytuacja: Zarzucenie nam mówienia nieprawdy przez grupę 
mającą inne poglądy, różnego rodzaju obrażanie i niekulturalna 
rozmowa. 

Rozwiązania:  

● próbujemy wyjaśnić problem, zrozumieć każdą ze stron  
● pozwalamy sobie wzajemnie przedstawić odmienne poglądy, uczciwie 

argumentując ich słuszność 
● nie przerywamy wypowiedzi innych, uważnie ich słuchamy i staramy 

się je zrozumieć 
● staramy się opierać na argumentach i faktach, ponieważ podejście 

emocjonalne często prowadzi do rozpoczęcia niekulturalnej rozmowy 
(zdenerwowanie, złość, gniew, skutki: podniesiony głos, obrażanie) 

● kiedy zostanie nam zarzucone kłamstwo, staramy się zrozumieć powód 
zarzutu oponentów oraz wytłumaczyć i udowodnić im, że mówimy 
prawdę (takie sytuacje często są skutkiem nagłego napływu emocji) 

● przed dyskusją konieczne jest poznanie zasad prowadzenia kulturalnej 
dyskusji, przygotowania solidnych, autentycznych argumentów oraz 
nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami 

●  pamiętajmy, że jeżeli popełnimy błąd, musimy przeprosić źle osądzoną 
przez nas stronę 

Źródła: https://samorzad.ceo.org.pl/material/dyskusje-i-argumentacja 
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