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DYDAKTYKA NAUCZANIA 
PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH

AWP
Trudne sytuacje

Katarzyna Wachstiel

DOMINOWANIE: zajmowanie sobą i swoimi wypowiedziami długiego czasu

WYCHYLANIE   SIĘ: pozowanie na  kogoś bardziej uzdolnionego lub 
wiedzącego więcej niż pozostała część grupy

NARZEKANIE: nieustanne wynajdowanie wad i problemów w 
prezentowanych treściach oraz osobie prowadzącego

MĄDRZENIE SIĘ: przesadne argumentowanie w sprawie własnych 
pomysłów i przekonań

WYCOFANIE: powstrzymywanie się od udziału w zajęciach

KŁÓCENIE SIĘ: występowanie przeciw wszelkim uwagom, z którymi 
uczestnik się nie zgadza

WYPYTYWANIE: zatrzymywanie przebiegu zajęć,ćwiczeń, prezentacje przez  
częste zadawanie pytań

WYGŁUPIANIE SIĘ: dowcipkowanie w  niewłaściwych momentach

Problem:
1. Monopolizowanie dyskusji
2. Dygresje niezwiązane z tematem dyskusji
3. Prywatne rozmowy
4. Dowcipy
5. Sprzeciw wobec wypowiedzi prowadzącego
6. Rozpraszający nawyk
7. Wykonywanie pracy niezwiązanej z zajęciami
8. Nieprzestrzeganie harmonogramu np. punktualności 

wykonywania ćwiczenia
9. Nieuczestniczenie w zajęciach
10. Zasypianie

Monopolizowanie dyskusji

• Organizuj pracę w parach lub małych 
grupach

• Podsumuj opinie mówiącego (aktywne 
słuchanie), a następnie kontynuuj

• Poproś innych o opinię
• Poproś mówiącego,aby powstrzymał się do 

przerwy

Dygresje niezwiązane z tematem 
dyskusji

• Poproś mówiącego,aby powstrzymał się do 
dygresji

• Podsumuj opinie mówiącego (aktywne 
słuchanie), a następnie kontynuuj

• Odnieś się bezpośrednio do faktu,że 
pojawiły się dygresje i przypomnij główny 
cel dyskusji.Poproś innych o aktywne 
uczestnictwo.

Prywatne rozmowy

• Użyj metod niewerbalnych, by przywrócić uwagę
uczestnika (kontakt wzrokowy,przysunięcie się
bliżej)

• Zacznij mówić ciszej lub zrób przerwę
• Zadaj jednemu z uczestników pytanie 

(wypowiadając jego imię)
• Poproś uczestników o powstrzymanie się od 

rozmawiania (jeśli to możliwe w cztery oczy)
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Dowcipy

• Ignoruj dowcipy i kontynuuj dalej po 
humorystycznym przerywniku (zachowaj 
powagę)

• Doceń uczestnika, chwaląc jego poczucie 
humoru

• Podczas rozmowy w cztery oczy poproś
uczestnika o powstrzymanie się od 
dowcipkowania

Sprzeciw wobec wypowiedzi 
prowadzącego

• Przedstawiaj informacje tak,aby nie urazić
uczestników

• Podsumuj opinie uczestnika, popros inne 
osoby o wypowiedzi

• Zgódź się, że możecie mieć inne zdanie
• Zgódź się częściowo, a następnie wyjaśnij, 

czym różni się Twoje zdanie i dlaczego

Rozpraszający nawyk

• Użyj sygnałów niewerbalnych, takich jak kontakt 
wzrokowy, by uzyskać uwagę uczestnika.

• Zignoruj zachowanie jeśli nie przeszkadza ono w 
prowadzeniu zajęć

• Podczas rozmowy w cztery oczy poproś
uczestnika żeby zaprzestał rozpraszających 
zachowań

• Poproś o przełączenie telefonów komórkowych na 
wibrację☺

Wykonywanie pracy niezwiązanej 
z zajęciami

• Zorganizuj pracę w grupach
• Użyj sygnałów niewerbalnych, takich jak kontakt 

wzrokowy, by uzyskać uwagę uczestnika.
• Jeśli odbywa się ćwiczenie grupowe, poproś

wszystkich o udział
• Podczas rozmowy w cztery oczy poproś

uczestnika o aktywny udział w zajęciach
• Zignoruj zachowanie jeśli nie przeszkadza ono w 

prowadzeniu zajęć

Nieprzestrzeganie harmonogramu

• Ogranicz do minimum zamieszanie spowodowane 
przez spóźnienie, ignorując je.

• Trzymaj się ściśle harmonogramów, niepozwól
aby wszyscy tracili czas z powodu jednej osoby

• Przypomnij uczestnikom o harmonogramie pracy
• Podczas rozmowy w cztery oczy poproś o 

punktualność (jako wyraz szacunku dla reszty 
grupy, a nie tylko  dla Ciebie)

Nieuczestniczenie w zajęciach

• Zadawaj pytania
• Nawiąż kontakt z uczestnikiem (krótka 

rozmowa)
• Poproś uczestnika, by poprowadził
ćwiczenie w małej grupie

• Pozostaw tego uczestnika samemu sobie 
(sam fakt,że nie bierze udziału w zajęciach 
nie oznacza,ze się nie uczy ☺ )
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Zasypianie

• Przechodź blisko uczestnika, jednak nie w 
sposób obcesowy

• Zmieniaj ton głosu
• Zorganizuj pracę w parach lub małych 

grupach
• Przeprowadź ćwiczenie aktywizujące


