
 

 
 
 
 
 
 

ROZWIĄZYWANIE 
TRUDNYCH SYTUACJI  

W DYSKUSJI 
 

DYSKUSJA- ustna lub pisemna wymiana zdań na jakiś temat mająca prowadzić do                       

wspólnych wniosków.  

 

Aby przeprowadzić poprawną dyskusję, debatę, powinna mieć ona swoją hierarchię, w                     

której skład wchodzi: 

 

- LIDER, jest odpowiedzialny za sprawy merytoryczne tj. określenie tematu, dobór                   

materiałów. 

- MODERATOR, który odpowiada za przyjazny oraz zgodny z zasadami przebieg                   

debaty. 

- REALIZATOR, który jest odpowiedzialny za organizację debaty. 

 

 

 

 



 
 

 

Jak przeprowadzić poprawną i przyjemną debatę? Jakich             

błędów należy unikać i co robić, aby obie strony czuły się                     

dobrze podczas wymiany argumentów? 

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY DYSKUSJI: 

 

- SZACUNEK DO DRUGIEJ OSOBY, przejawiający się w nieprzerywaniu wypowiedzi                 

innych dyskutantów, nieodwoływanie się do krzywdzących stereotypów,         

wysłuchiwanie uczestników dyskusji i chęci wysłuchania oraz zrozumienia tego, co          

przekazuje nam druga osoba. 

- WYPOWIADANIE SIĘ NA TEMAT, czyli niezmienianie kontekstu wypowiedzi,        
odnoszenie się do wątków, które są zawarte w temacie problemu. 

 

NAJCZĘŚCIEJ ŁAMANE ZASADY DYSKUSJI: 

- ODNOSZENIE SIĘ Z SZACUNKIEM DO INNYCH DYSKUTANTÓW (np.        
przerywanie im, wyśmiewanie ich poglądów, wiary, wyglądu), ponieważ ponoszą nas          
emocje, staramy się za wszelką cenę przekonać innych do naszej racji. 

- PILNOWANIE CZASU WYPOWIEDZI, ponieważ chcemy przekazać jak najwięcej        
informacji i nie pilnujemy czasu, w którym musimy się zmieścić.  

 

Te problemy najczęściej swoją przyczynę mają w emocjach, ponieważ potrafimy się im            
oddać, kiedy rozmowa schodzi na drażliwy dla nas temat lub kwestionuje nasze wartości, na              
skutek czego możemy wpaść w gniew i przestać skupiać się na faktycznym temacie debaty. 

Konsekwencjami nieprzestrzegania zasad dobrej dyskusji może być brak porozumienia         
między stronami, czy też brak odpowiedniego zrozumienia tematu rozmowy, co w skutkach            
może prowadzić do konfliktów na mniejszą skalę (pokłócenie się dwóch osób) czy też             
szerszą skalę (wojny, konflikty zbrojne). 



 

 

TRUDNE SYTUACJE W DYSKUSJI   

 
Aby poradzić sobie z trudną sytuacją podczas rozmowy, debaty należy przede wszystkim            
uspokoić swoje emocje i na spokojnie podejść do rozmowy. Wiele konfliktów podczas            
konwersacji bierze się z faktu, że ponoszą nas ekscytacja, zdenerwowanie bądź stres            
wywołane konfrontacją z, niejednokrotnie, sprzecznymi poglądami dyskutantów. Dzięki        
ukojeniu nerwów łatwiejsze będzie spojrzenie na opinię drugiej osoby z innej strony, co             
sprawi, że trudna sytuacja, która wywiązała się podczas prowadzenia dyskusji zostanie           
zażegnana.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Jedną z takich trudnych sytuacji do jakich może dojść w dyskusji jest moment, gdy poglądy  
jednej osoby wygłaszane na dany temat uderzają w sferę emocjonalną drugiej osoby. 

Najlepiej możemy to zaobserwować na przykładzie: W debacie na temat związków           
partnerskich (i ogólnej tematyce LGBT) Tomek stwierdza, że u ludzi, którzy mają inną             
orientację seksualną pojawiają się częściej problemy psychiczne oraz, że są niezdolni do            
prawdziwych uczuć, czy posiadania kręgosłupa moralnego. Pogląd ten oburza Bartka, który           
ma inną orientację oraz jest w związku z partnerem tej samej płci. 

Co się dzieje w takiej sytuacji? Bartek z pewnością poczuje się zaatakowany w tym              
momencie i może zareagować co najmniej bardzo nerwowo łamiąc tym samym wiele zasad             
dobrej dyskusji. Tomek natomiast może tą sytuacją jedynie utwierdzić się w swoich            
przekonaniach. 



 

Taka sytuacja rodzi prawdziwy problem, ponieważ o ile można rozmawiać „Co zrobić            
by nie dopuścić do takiej sytuacji?” to jednak powinniśmy sobie zadać pytanie „Co zrobić,              
gdy już do takiej sytuacji dojdzie?”, ponieważ „Skutki gniewu, są dużo poważniejsze od jego              
przyczyn” (Marek Aureliusz). 

Najlepszym rozwiązaniem tej sytuacji byłaby odpowiednia mediacja między Tomkiem         
i Bartkiem. Nie sposób zauważyć, że większość poglądów Tomka wygląda stereotypowo i            
powinien on je skonfrontować z faktami, a w następstwie również przeprosić Bartka, za             
swoje błędne poglądy, jeśli takowe miały miejsce oraz zrozumieć jego negatywne emocje.            
Natomiast Bartek powinien zauważyć i swój błąd oraz przeprosić Tomka za swój napad             
gniewu i zapamiętać na przyszłość, że coś co odnosi się do grupy do jakiej należy, nie musi                 
zawsze odnosić się do niego. Obaj panowie w tym momencie powinni również zapamiętać             
sobie dokładnie zasady kulturalnej dyskusji, by w przyszłości nie doprowadzić do takiej            
sytuacji. 
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