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WSTĘP 

 

CZYM JEST PROGRAM  I Z CZEGO SIĘ SKŁADA   

    

„Program  rozwoju wrażliwości i  kompetencji społecznych młodzieży z wykorzystaniem 

działań profilaktycznych”  jest programem szkoleniowym, składającym się z  warsztatów dla 

młodzieży obejmujących 50 h dydaktycznych, scenariuszy zajęć oraz podstawowych materiałów 

edukacyjnych. 

Szkolenia i warsztaty oparte są na zestawie  scenariuszy, które będą pomocne użytkownikom w 

jego wdrażaniu. Istotnym warunkiem właściwego poziomu zajęć jest rozpoznanie obszaru wiedzy  

i zakresu kompetencji społecznych. Opracowaliśmy w tym celu ankietę początkową oraz końcową  

do pomiaru i jest to integralna część Programu. 

 

 

ZDIAGNOZOWANY PROBLEM,  KTÓREGO ROZWIĄZANIEM JEST OPRACOWANY 

PROGRAM  

 

 

Znaczna część młodzieży związanej ze  Stowarzyszeniem na Rzecz Edukacji 

“Pomost”  wywodzi się z obszarów wykluczenia społecznego i ubóstwa. Przejmuje ona wzorce 

zachowania przede wszystkim z najbliższego otoczenia, które wydaje się być  zasadniczym 

czynnikiem wpływającym na kształtowanie się postaw, a nawet osobowości młodego pokolenia.  

Badania przeprowadzone  wśród 150 osób młodych w wieku 15-29 lat w październiku 2022 roku 

pokazały, że ok.40% młodych osób ma niskie bądź bardzo niskie  kompetencje społeczne. Problem 

ten jest wzmacniany przez wielokulturowość. Współczesne społeczeństwo styka się ze zjawiskiem 

wielokulturowości przede wszystkim ze względu na coraz szersze kontakty ze środowiskami 

osadzonymi na różnej tradycji  religijnej czy  światopoglądowej, po prostu osadzonych w różnych 

kulturach. Dzieje się tak za sprawą nowoczesnych środków komunikacji i swobodnego 

przemieszczania się dużych grup ludzkich. Jest to proces nieodwracalny w perspektywie integracji 
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europejskiej, a nawet szerzej, w wymiarze postępującej globalizacji. W Polsce  i na terenie 

Lubuskiego  pracują już rzesze młodych Ukraińców, Rosjan, Hindusów, czy Etiopczyków. 

Wielokulturowość rodzi szereg problemów w zakresie komunikacji, wzajemnego 

zrozumienia,   tolerancji i poszanowania odrębnych wartości,  poglądów, sposobu bycia.  

Zjawisko wielokulturowości jest obecne  w najbliższym otoczeniu  lidera projektu, gdyż w 

Świebodzinie,  na 20 tys. mieszkańców, aktualnie 4 tys. stanowią obywatele Ukrainy, a tworzy się 

społeczność hinduska oraz z krajów afrykańskich.   

Zjawisku wykluczenia i biedy towarzyszą często postawy nietolerancji i niezrozumienia 

związane z przywiązaniem do pewnej tradycji  religijnej, sposobu rozumienia zjawisk społecznych 

oraz  stereotypami postrzegania odmienności. Dalecy jesteśmy od zadeklarowania realizacji 

działań, które całkowicie zniwelowałyby ww. problemy.   Jednak uważamy, że z jednej strony, 

wielokulturowa nisza  prowokuje i daje szansę, stwarza niepowtarzalne możliwości, dobre 

warunki  do realizacji pewnej puli  przedsięwzięć,  skierowanych do młodzieży  i realizowanych 

wspólnie z młodzieżą. I to właśnie takich, które  wywołują zmiany w umiejętności nawiązywania 

właściwych relacji społecznych. Z  drugiej strony przychylamy się do opinii, że współistnienie 

wielokulturowe, zarówno to wyrosłe z historycznych doświadczeń, jak i to rodzące się w wyniku 

zachodzących zmian we współczesnym świecie, jest możliwe tylko przy  pewnym poziomie 

kompetencji społecznych,   takim poziomie, który gwarantuje postawę tolerancji i poszanowania 

ludzi reprezentujących każdy bez mała  krąg kulturowy. 

Badania pokazują, że młodzież nie potrafi reagować na przejawy przemocy w grupach 

rówieśniczych oraz w domach dlatego “Pomost” wypracował wraz z partnerem plan aktywnego 

działania na rzecz podniesienia wrażliwości i kompetencji społecznych młodzieży.  

Zakładamy, że realizacja programu spowoduje wzrost kompetencji społecznych, wzrost 

umiejętności rozpoznawania emocji  oraz podwyższenie wrażliwości na oznaki przemocy, 

szczególnie przemocy psychicznej.  
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 INFORMACJA O AUTORACH  ROZWIĄZANIA   

 

Autorami modelu rozwoju kompetencji społecznych w środowisku wielokulturowym jest 

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji “Pomost” -lider projektu  oraz Islandzkie Centrum Praw 

Człowieka ( partner projektu). 

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji “Pomost” (Polska) od momentu założenia w roku 

2006  pracuje  z młodzieżą,  aktywizuje  młodzież zagrożoną  ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym, pomaga grupom  zaniedbanym z mniejszymi szansami. 

Lider ma doświadczenie we współpracy ponadnarodowej w środowisku wielokulturowym. 

W latach 2019 -2021 realizował  projekt  “Lubuskie Młodzieżą Silne”, gdzie wsparcie w zakresie 

kompetencji społecznych i rozwoju umiejętności wolontariackich uzyskało  348 osób.   

Celem tego projektu było  zwiększenie szans na rynku pracy 348 osób (185 K) w wieku 15-29 lat 

którzy nie wykazywali  zainteresowania działaniami na rzecz społeczności lokalnej,  poprzez 

rozwój ich umiejętności i kompetencji społecznych. 

Islandzkie Centrum Praw Człowieka jest niezależną organizacją, która działa na rzecz 

praw człowieka poprzez promocję badań i edukacji, podnoszenie świadomości na temat 

praw człowieka w Islandii. Celem Centrum jest promowanie praw człowieka poprzez 

gromadzenie informacji i podnoszenie świadomości na temat kwestii praw człowieka w 

Islandii i za granicą. Centrum działa na rzecz udostępniania społeczeństwu informacji o 

prawach człowieka, organizując konferencje i seminaria na temat praw człowieka oraz 

prowadząc edukację na temat praw człowieka. Centrum promuje również reformy prawne 

i badania nad prawami człowieka. Centrum zarządzało Programem Postępu UE dla Islandii 

w latach 2009-13, koordynowało i jest gospodarzem Projektu Edukacji o Prawach 

Człowieka, ściśle współpracuje z innymi Nordyckimi Instytutami, jest członkiem 

Nordyckiej Szkoły Badań nad Prawami Człowieka, AHRI sieci, UNITED i Koalicji na rzecz 

OP-ICESCR. Centrum pełni rolę monitorującą i od początku swojego istnienia 

komentowało dziesiątki projektów ustaw i porządku publicznego oraz dostarczało 

informacje międzynarodowym organom monitorującym na temat stanu praw człowieka w 

Islandii.  



                                                                                                                                                                   

6 

 

 

INFORMACJE  O PROJEKCIE  

 

 Projekt ”Mówimy STOP!” ma na celu zwiększenie pomocy osobom dotkniętym przemocą domową 

w rejonie lubuskim. Realizacja projektu uzupełni działania podmiotów publicznych poprzez 

wsparcie środowiskowe, uruchomi działania oddolne prowadzone przez NGO, które są blisko 

społeczeństwa. W efekcie zwiększy się siła oddziaływania na politykę społeczną dotyczącą 

zapobiegania i przeciwdziałania skutkom wykluczenia społecznego. W projekcie uczestniczy 

partner z Islandii, który swoim doświadczeniem będzie wspierał wszystkie podejmowane działania.  

1. Grupy docelowe :  

Grupa docelowa to łącznie 306 osób, natomiast wsparciem bezpośrednim zostanie objętych 

łącznie 126 osób.  

Odbiorcy bezpośredni:  

1. 20 osób ( 18 K) doświadczających przemocy w rodzinie lub/i osób narażonych na 

doświadczanie przemocy.  

2. 6 rodzin(3K) w tym troje dzieci (2K) -zaplanowano utworzenie domu wspierającego rodziny 

dotknięte przemocą w rodzinie, które ze względu na trudną sytuację muszą zapewnić sobie 

schronienie .  

3. 40 osób młodzież (25 K) w wieku 11-30 lat z województwa lubuskiego. 

4. 60 osób przedstawicieli NGO lub/i JST lub/i Osoby pracujące z ofiarami i/lub sprawcami 

przemocy 

Odbiorcy pośredni: 

1. 80 osób doświadczających przemocy w rodzinie/ zagrożonych przemocą w rodzinie - którzy 

otrzymali wsparcie poprzez infolinię/punkt konsultacyjny. 
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2. 100 osób społeczności lokalnej, którzy zaznajomili się tematyką związaną z przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie w mediach społecznościowych, na słupach ogłoszeniowych poprzez 

promocję. Cele projektu 

a) Cel główny: 

➢ Projekt ” Mówimy STOP!” ma na celu zwiększenie pomocy osobom dotkniętym przemocą 

domową w rejonie lubuskim poprzez zbudowanie stałych mechanizmów wsparcia 

środowiskowego. 

b) Cele szczegółowe: 

➢ rozwijanie wrażliwości i kompetencji społecznych młodzieży z wykorzystaniem działań 

profilaktycznych dla 40 osób w czasie realizacji zadania, 

➢ zbudowanie lokalnej sieci współpracy środowiskowej łączącej instytucje publiczne , NGO i 

przedsiębiorców, 

➢ zwiększenie poziomu wsparcia i prowadzenie mieszkań chronionych dla 5 rodzin wraz ze 

wsparciem wykwalifikowanej kadry, 

➢ wdrożenie modelu komunikacji interwencji w sytuacji przemocy z wykorzystaniem infolinii , 

pomocy sąsiedzkiej i członków sieci 

3. Produkty i rezultaty: 

a) Produkty 

➢ utworzenie Punku konsultacyjnego/infolinia, 

➢ utworzenie mieszkania wspierającego, 

➢ wydanie broszury informacyjnej 

➢ utworzenie modelu interwencji kryzysowej w dla osób doświadczających przemocy domowej, 
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➢ wsparcie edukacyjno- profilaktyczne 20 osób dotkniętych przemocą w rodzinie lub zagrożonych 

przemocą w rodzinie, 

➢ nabycie kompetencji społecznych przez 40 osób w wieku 11-30 lat, 

➢ 12 spotkań sieciujących 

b) Rezultaty 

➢ 40 os/ młodzieży otrzyma wsparcie w wymiarze 50 h w ramach warsztatów grupowych z 

trenerem kompetencji 

➢ 6 osób skorzysta z mieszkań wspierających, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia 

szans na zmianę sytuacji życiowej. 

➢ 20 osób uczestników zajęć profilaktycznych zostanie wyedukowana z zakresu reakcji, 

nietolerancji zjawiska przemocy. 

➢ 100 osób podwyższy społeczną wiedzę o zachowaniach, reakcjach oraz działaniach, które są 

przejawem pomocy w rodzinie poprzez akcję informacyjną. 

➢ 60 osób przedstawicieli NGO/ przedstawicieli JST podwyższy swoją wiedzę z zakresu 

przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie. 

➢ 80 os. otrzyma wsparcia infolinii. 
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PROGRAM  ROZWOJU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

 

 

CELE PROGRAMU SZKOLENIOWEGO  

   Wypracowane rozwiązanie proponuje podejmowanie konkretnych działań obejmujących 

trening kompetencji, gdzie w wyniku aktywności osób wykonujących różne zadania w środowisku 

rówieśniczym wymuszającym interakcji, stymuluje się rozwój w tym zakresie. Zgodnie z 

doświadczeniem autorów jest to skuteczny sposób rozwoju wrażliwości młodzieży.   

W trakcie praktycznych warsztatów młodzież  nawiązuje i umacnia kontakty z innymi, poszerza 

swoją wiedzę o procesie komunikacji, dyskutuje, analizuje emocje, rozwiązuje konflikty.  

Cele szczegółowe szkolenia podzieliliśmy na 3 kompatybilne obszary:  pozyskiwanie wiedzy, 

nabywanie umiejętności oraz kształtowanie postawy. Obszary te są skorelowane tematycznie.  

Założyliśmy, że w celu nabycia i utrwalenia kompetencji społecznych, niezbędna jest wiedza o 

istocie i sposobach komunikowania się jako fundamentalnej umiejętności nawiązywania i 

kształtowania relacji interpersonalnych. Następnie uznaliśmy za konieczne posiadanie wiedzy o 

tworzeniu i utrzymywaniu odpowiednich relacji społecznych, współdziałania w grupie i 

rozwiazywania powstających konfliktów i problemów. Istotna jest tu też wiedza o różnicach,  

barierach  kulturowych i sposobach ich przekraczania, a także o podstawach funkcjonowania w 

społeczeństwie zróżnicowanym kulturowo.   

Na fundamencie wiedzy kształtujemy odpowiednie umiejętności. Do najważniejszych z nich 

należy: umiejętność komunikowania się, odbioru i precyzyjnego formułowania różnych 

komunikatów, odczytywanie intencji rozmówców. Następnie szeroko rozumiana umiejętność 

współdziałania, współpracy z różnymi podmiotami, również tymi kulturowo obcymi. Szczególnie 

podkreślamy umiejętności związane z nawiązywaniem relacji oraz rozwiązywaniem konfliktów, 

również w kontekście realizacji celów społecznych i reagowaniu na wczesne przejawy przemocy i 

rozpoznawania emocji.  

Zakładamy przy tym możliwość kształtowania odpowiednich postaw społecznych.  

Po pierwsze postawa inicjowania i pielęgnowanie dobrych relacji społecznych, postawa otwartości 
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na drugiego, szczególnie tego , który reprezentuje odmienny system wartości i zachowań 

kulturowych. Następnie otwartość we współpracy w zespole, przyjmowanie różnych ról 

społecznych, nastawienie na pozytywne rozwiązywanie konfliktów. Istotne też okazuje się 

nastawienie na osiąganie celów, pokonywanie przeciwności i wykorzystywanie pomocy osób 

kompetentnych w danej dziedzinie. Związane jest z tym zwiększenie samoakceptacji, poczucia 

własnej wartości i sprawczości.  

Program szkoleniowy został pomyślany, jako zestaw 2  komponentów  dydaktycznych:  

• cykl warsztatów dla młodzieży podnoszących szeroko rozumiane kompetencje  społeczne i 

wrażliwość na przejawy przemocy fizycznej i psychicznej; 

• integralnym komponentem współdziałającym tj. wspomagającym zajęcia szkoleniowe, są 

praktyczne działania młodzieży skupione wokół przedsięwzięcia mającego charakter akcji 

wolontarystycznej; 

 

 

 

ODBIORCY I UŻYTKOWNICY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO  

 

Program szkoleniowy przeznaczony jest dla trenerów pracujących z młodzieżą jako odbiorców,  

a jego użytkownikami są  podmioty przygotowujące  trenerów do pracy z młodzieżą w zakresie 

rozwoju  kompetencji społecznych i wrażliwości. Mogą to być więc szkoły, organizacje pozarządowe 

czy instytucje szkoleniowe. 

Odbiorcami są osoby do 30 roku życia będące uczniami szkół wszystkich szczebli,  

tj. podstawowych, zawodowych i średnich, absolwentami tych szkół, studentami czy osobami 

pracującymi lub bezrobotnymi.  Model przewidziano dla młodzieży, która ma nikłe doświadczenia w 

praktyce rozwijania kompetencji społecznych, wykazuje się jednak cechami  altruistycznymi, które 

pozwolą zaryzykować udział w „eksperymencie” projektu. Projekt będzie szczególnie cennym 

sposobem wzmacniania kompetencji społecznych dla osób o niewielkim ich potencjale, daje szansę 

wykorzystania zasobów osobowościowych młodego człowieka dla działania na rzecz 

potrzebujących, dla podwyższenia swoich kompetencji społecznych, utrwalenia postawy tolerancji, 

a być może identyfikowania się z ideą pracy społecznej zakresie wczesnego reagowania na oznaki 

przemocy.   
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 KWALIFIKACJE TRENERÓW-OPIEKUNÓW MŁODZIEŻY  

 

Trenerzy prowadzący szkolenie powinni mieć wykształcenie pedagogiczne oraz 

doświadczenie w pracy z młodzieżą i jest to warunek konieczny powodzenia przedsięwzięcia. 

 Nie jest wymagane, to znaczy niezbędne  doświadczenie w działalności związanej z 

przeciwdziałaniem przemocy. 

 

REZULTATY WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA PROGRAMU  

 

Zakładamy, że w wyniku zastosowania programu   osiągnięte zostaną następujące rezultaty:  

-wzrośnie wiedza w zakresie rozwoju kompetencji społecznych, 

-wzrosną umiejętności w zakresie aktywnych metod pracy, 

-wzrośnie wiedza na temat rozwoju  kompetencji osobistych i wrażliwości na oznaki przemocy, 

-wzrośnie poziom wykorzystania najnowszych technologii IT w pracy społecznej,  

-wzrośnie poziom przygotowania do pracy w środowisku wielokulturowym i rozpoznawania emocji, 

-wzrośnie poziom wielokulturowych kompetencji społecznych takich jak otwartość, szacunek dla 

odmienności, współczucie dla położenia innych osób w gorszej sytuacji, chęć pomagania, 

aktywność, 

-wzrośnie gotowość do pracy w środowiskach wielokulturowych 

 

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW  

 

Program  został opracowany w taki sposób, aby użytkownik miał możliwość dostosowania  go 

do swoich potrzeb. 
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Struktura pozwala na wykorzystanie go w całości, zgodnie z etapami realizowanego przez autorów 

projektu , bądź na skupienie się na jego częściach.  

Przedstawiony program szkoleń i warsztatów można modyfikować, jeśli chodzi o kolejność 

realizowanych tematów czy zakres czasowy poszczególnych zajęć.  

Załączone prezentacje zaplanowano blokowo, z możliwością wykorzystywania zarówno na 

zajęciach z młodzieżą czy z trenerami.  

 

LITERATURA ŹRÓDŁOWA  

 

Program został opracowany na podstawie doświadczeń autorów oraz na bazie 

następującej  literatury:  

1.Kultury linearne, wieloaktywne, reaktywne wg. R. Lewisa; (When Cultures Collide, 2006) 

2.C:/Users/Użytkownik/Downloads/Kultura(3).pdf.LaboratoriumKomunikacji międzynarodowej i 

międzykulturowej mgr R. Paszkowska 

3.Jak uczyć młodzież rozwiązywania konfliktów?; Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży 

STRIM; Kraków 2018 

4 Mentoring międzypokoleniowy w procesie sukcesji firm rodzinnych. Podręcznik Użytkownika 

Modelu Mentoringu; dr Małgorzata Kośmicka,  

5.Karwala S., Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty, Wyższa Szkoła 

Biznesu – National Louis University, Nowy Sącz, 2009 

6. Padzik K., Ocena pracowników. Nowa generacja narzędzi do oceny pracowników w nowym ujęciu 

klasycznego modelu kompetencji; Warszawa; Wolters Kluwer SA, 2013 

7. Kompetencje przyszłości; red. Nauk. M. Kwiatkowski; Wydawnictwo FRSE, Warszawa 2018 

8.Szkolenia.Jak je prowadzić ,by …; M. Laguna; Gdańsk 2008 

9. Uczymy się nauczać; Richard I. Arends; Warszawa 1994 
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10.Sprawne porozumiewanie się; Pamela L. Cooper; Warszawa 1994 

11.Poradnik edukatora; red. M. Owczarz; Warszawa 2005 

12. Sztuka skutecznego porozumiewania się; McKay Matthew, Davis Martha, Fanning Patrick, 

Warszawa 2011 

13. Komunikacja w grupie; Peter Hartley; Warszawa 2018 

14. Budowanie zespołów; Iwona Sołtysińska Małgorzata Kossowska; Warszawa 2011 

15. Metody aktywizujące w pedagogice grup; E. Wójcik; Kraków 2008 

16. Technologie informacyjno-komunikacyjne i e-learning we współczesnej edukacji ‘E. Smyrnova-

Trybulska; eBook; Katowice, 2018 
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PROGRAM SZKOLENIOWY DLA MŁODZIEŻY  

 

Program obejmuje 50  godzin dydaktycznych. 

Cele szkolenia: 

- zapoznanie młodzieży z  ideą rozwoju kompetencji społecznych i wrażliwości na drugiego człowieka; 

- podniesienie poziomu kompetencji społecznych,  osobistych i organizacyjnych młodzieży niezbędnych  w 

realizowaniu skutecznej działalności społecznej; 

-rozwój świadomości rozpoznawania emocji i wczesnych przejawów przemocy fizycznej o psychicznej;  

- podniesienie poziomu umiejętności korzystania z TIK w praktycznej działalności społecznej; 

- podniesienie umiejętności wykorzystania mediów społecznościowych i informacji z sieci Internetowej; 

Metody i formy pracy : 

- wykład i pogadanka; 

- praktyczne zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem metod aktywizujących 

- zajęcia z wykorzystaniem TIK; 

Baza techniczna: 

- wykorzystanie 6 stanowisk komputerowych; 

- dostęp do sieci internetowej; 

- podstawowe programy użytkowe on line; 

- materiały papiernicze, biurowe, 

- gry dydaktyczne i karty dialogowe; 
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Blok tematyczny Temat zajęć 

Ilość godz. 

dydaktycznych Uwagi 

1.Test wstępny i 

końcowy kompetencji 

społecznych 

Test wstępny /test końcowy 

Bilans uczestnictwa  

10  

 

2.Podstawowe    

wiadomości na temat 

zasobów kompetencji 

społecznych i ich 

rozwijania  

Kompetencje społeczne i ich rola 

w życiu człowieka 

2  

Komunikacji interpersonalna i jej 

znaczenie  w życiu społecznym i 

pracy zespołowej 

2  

Mowa ciała jako element 

komunikacji interpersonalnej 

2  

Aktywne słuchanie jako element 

komunikacji interpersonalnej w 

pracy zespołowej 

2  

Znaczenie motywacji w życiu 

człowieka 

2  

Kompetencje międzykulturowe 2  

Metody i formy wspierania 

/pomagania innym 

2  

Kompetencje przywódcze jako 

własne zasoby osiągnięcia 

pozytywnych rezultatów? 

 

2 
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Identyfikacja problemu i 

konfliktu, przejmowanie 

odpowiedzialności w technice 

zadawania pytań  

 

2 

 

 

Opieranie się na faktach w 

rozwiązywaniu problemów 

2  

Umiejętność pokonywania 

konfliktów i konstruktywna 

krytyka 

2  

Rola i znaczenie osiągania 

kompromisu w życiu grupy 

 

2  

Sposoby wywierania wpływu w 

kształtowaniu postaw 

2  

Formy nawiązywania relacji 

interpersonalnych 

2  

Zasady organizowania 

współpracy i działań 

zespołowych/wspólnotowych 

2  

Rola doradztwa i mentoringu w 

życiu społecznym  i 

wolontariacie / Instruowanie 

innych osób 

4  

4. Techniki 

informacyjno –

Wykorzystanie TIK w praktyce 

pracy społecznej i rozpoznawaniu 

emocji  

2  
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komunikacyjne w pracy  

społecznej  

Kompetencje społeczne  w sieci – 

korzystanie z mediów 

społecznościowych dobre 

praktyki wczesnego 

rozpoznawana przejawów 

przemocy  

2  

Ciekawe praktyki rozwoju 

wrażliwości   z wykorzystaniem 

sieci  

2  
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MATERIAŁY EDUKACYJNE  

 

1.Wzór karty powitalnej -plakatu  

2.Wzór ankiety porównawczej rozwoju kompetencji międzykulturowych  

3.Wzór ankiety kompetencji społecznych 

4.Wzory scenariuszy zajęć i warsztatów  
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WZÓR KARTY POWITALNEJ  

 

Karta powitalna została opracowana, jako zaproszenie do współpracy w projekcie. 

Prezentowany wzór może być dowolnie modyfikowany przez użytkownika programu. 
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WZÓR ANKIETY PORÓWNAWCZEJ ROZWOJU KOMPETENCJI MIĘDZYKU LTUROWYCH  

 

Ankieta porównawcza mierząca poziom kompetencji międzykulturowych  uczestników, została 

opracowana na założeniu, że do węzłowych kompetencji należą:  

• umiejętności w zakresie komunikacji, w tym umiejętność słuchania, 
• inteligencja emocjonalna, w tym empatia, 
• rozumienie postaw i sposobów zachowania się ludzi innych kultur, 
• otwartość na odmienność, w tym tolerancja, 
• zdolności i umiejętności w obszarze rozwiązywania sytuacji konfliktowych, 
• umiejętność radzenia sobie w sytuacjach niepewnych.1 

 

 

ANKIETA  PORÓWNAWCZA  KOMPETENCJI MIĘDZYKULTUROWYCH  
(słuchanie, empatia, zrozumienie postaw innych, tolerancja, rozwiązywanie konfliktów, radzenie 

sobie w niepewnych sytuacjach)  
     NR 1-na początku realizacji projektu 

NR 2 -na końcu realizacji projektu 

              Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Lp.  Kompetencje Społeczne  Nigdy  
Bardzo 

rzadko  Rzadko  Często  
Bardzo 

często  Zawsze  

1 
Perswaduję tak, żeby zmienić opinię  o kimś lub o 

czymś  
            

2 

Rozumiem odmienność międzykulturową  i dzięki 

temu rozwijam własne kompetencje w zakresie 

komunikacji  

            

3 
W życiu kieruję się zasadami demokracji   

 

     

4 
Okazuję szacunek zwracając się  do słuchaczy        

5 

Rozumiem różnorodność kulturową  jako wartość i 

dzięki temu rozwijam własne kompetencje  w 

zakresie tolerancji i empatii  

      

6 
Daję przykład innym poprzez swoje postępowanie        

 
1 Mariusz Korczyński, kompetencje międzykulturowe polskich emigrantów zarobkowych w Anglii, w: Lubelski Rocznik 
Pedagogiczny, tom XXXVI,NR 3/2017,S.152-154 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Inteligencja_emocjonalna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Empatia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tolerancja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konflikt
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7 

Pragnę mieć własny wkład  w poszanowanie i 

solidarność pomiędzy jednostkami, grupami 

etnicznymi, społecznymi, kulturowymi, religijnymi  

i narodami  

      

8 

Negocjuję celem uzyskania korzyści  dla każdej ze 

stron  
      

9 
Motywuję innych do osiągania cenionych wartości 

międzykulturowych  
      

10 
Udzielam pomocy, kiedy ktoś mnie  o to poprosi        
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WZÓR ANKIETY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  

 

 

 

Lp.  Kompetencje Społeczne  Nigdy  
Bardzo 

rzadko  Rzadko  Często  
Bardzo 

często  Zawsze  

1  Występuję z pomysłami i propozycjami              

2  
Zadaję  pytania adekwatnie do danej 

sytuacji  

            

3  
Perswaduję tak, żeby zmienić opinię  o 

kimś lub o czymś  

            

4  Kreuję dobry klimat do pracy w grupie              

5  

Rozumiem odmienność międzykulturową, 

i dzięki temu rozwijam własne 

kompetencje w zakresie komunikacji  

            

6  Informuję innych o faktach              

7  
Nawiązywanie relacji z innymi osobami 

sprawia mi przyjemność  

            

8  
Kiedy z kimś rozmawiam, patrzę mu  w 

oczy  

            

9  Bezkonfliktowo rozwiązuję problemy               

10  
Pomagam innym w zagadnieniach 

merytorycznych  

            

11  
Kiedy mówię o rzeczach ważnych, robię to 

z pasją  

            

12  Potrafię instruować innych, jak to zrobić              

13  
Umiem zachęcić członków zespołu  do 

realizowania celu, który proponuję  

            

14  
Zachęcam innych do wprowadzania 

pozytywnych zmian w ich życiu  

            

15  
Kiedy słyszę konstruktywną krytykę nie 

przyjmuję jej, jako oceny mojej osoby  

            

16  Daję wskazówki              

17  

Pomagam osiągnąć wspólny cel i biorę 

odpowiedzialność za jego uzyskanie   
            

18  
Siadam blisko rozmówcy, przodem do 

niego  

            

19  
Mój instruktaż jest zrozumiały dla 

wszystkich  

            

20  W życiu kieruję się zasadami demokracji              
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21  
Znajduję trafne argumenty, żeby 

rozwiązać konflikt  

            

22  
Oddziaływuję na innych do zmiany  ich 

zachowań  

            

23  
Podsuwam argumenty do skutecznej 

realizacji zadań  

            

24  
Zadaję pytania w taki sposób, żeby 

doprowadzić do wymiany informacji  

            

25  Relacjonuję zaobserwowane sytuacje              

26  
Staram się mówić tak, żeby zaciekawić 

słuchaczy  

            

27  
Dystansując się od własnej osoby mogę 

przyjmować   konstruktywną  krytykę   

            

28  
Kiedy chcę z kimś nawiązać relację, robię 

to skutecznie  

            

29  
Wyjaśniam sytuacje, żeby dowieść 

słuszności swoich racji  

            

30  
Członkowie grupy czekają na moje 

pomysły i decyzje  

            

31  Sugeruję działania              

32  
Mówiąc gestykuluję, żeby podkreślić sens 

moich słów  

            

33  

Kiedy coś robimy zespołowo,  to 

zaczynam przewodzić innym,  w 

sposób naturalny  

            

34  
Ze spokojem przyjmuję argumenty drugiej 
strony  

            

35  Okazuję empatię w sytuacjach trudnych              

36  Dostarczam rzetelnych informacji              

37  
Dzięki  konstruktywnej krytyce wyciągam 

wnioski na przyszłość  

            

38  
Wzbudzam zaufanie poprzez uzasadnianie 

moich zachowań  

            

39  
Wkładam wysiłek w podtrzymywanie 

kontaktów z innymi  

            

40  
Okazuję szacunek zwracając się  do 

słuchaczy  

            

41  
Zadaję pytania otwarte celem 

podtrzymania konwersacji  

            

42  
Rozumiem różnorodność kulturową,  jako 

wartość i dzięki temu rozwijam własne 
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kompetencje, w zakresie tolerancji i 

empatii  

43  
Uczę innych poprzez pokazywanie im,  jak 

działać  

            

44  

Każdemu należy wyznaczyć konkretne 

zadania  
            

45  
Daję przykład innym poprzez swoje 

postępowanie  

            

46  Służę radą              

47  

Wytwarzam w grupie atmosferę 

wzajemnej akceptacji i zaangażowania  w 

pracę  

            

48  
Opanowuję mimikę, żeby nie okazywać 

emocji   

            

49  
Kiedy mam coś objaśnić, to najlepiej przez 

instruktaż  

            

50  Mam autorytet w moim środowisku              

51  

Pragnę mieć własny wkład  w 

poszanowanie i solidarność pomiędzy 

jednostkami, grupami etnicznymi, 

społecznymi, kulturowymi, religijnymi  i 

narodami  

            

52  
Negocjuję celem uzyskania korzyści  dla 

każdej ze stron  

            

53  
Motywuję innych do osiągania cenionych 

wartości  

            

54  
Udzielam pomocy kiedy ktoś mnie  o 

to poprosi  

            

55  
Zadaję pytania pogłębiające celem 

rozwiązania problemu  

            
  

56  
Podaję przykłady zachowań ludzi  w 

różnych sytuacjach  

            

57  
Podkreślam głosem to, co chcę przedstawić 

słuchaczom  

            
  

58  
Konstruktywna  krytyka wpływa na mój 

punkt widzenia  

            

59  Cenię nawiązywanie kontaktów  

interpersonalnych 

            

60  
Wpływam na poglądy innych osób  za 

pomocą własnych argumentów  
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WZORY SCENARIUSZY SZKOLEŃ I WARSZTATÓW  

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ –  1 

       

TEMAT Kompetencje społeczne i ich rola w życiu człowieka 

CZAS TRWANIA 1 godz. ( 2 godz.) 

FORMA • Praca indywidualna i w grupie 

METODY • (w grupie) – z ukierunkowaniem warsztatowym, prace w 

zespole wzmocniona dyskusją kierowaną  

• (indywidualne)  – metoda rozmowy, zadań kierowanych 

(głownie nastawionych na projektowanie własnych sytuacji 

służących rozwojowi jednostki – danej kompetencji oraz 

zastosowaniu w życiu społecznym) 

CELE  • Wiedza: istota i znaczenie kompetencji społecznych; 

• Umiejętności : umiejętność obserwowania i analizowania  
relacji społecznych; 

• Postawa: postawa otwartości w inicjowaniu relacji 
społecznych; 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 1. Wpływy społeczne – co to takiego i jakie mają znaczenie dla 
jednostki? 

2. Czym są kompetencje społeczne? 
3. Czy można rozwijać kompetencje społeczne? 
4. Uwarunkowania kompetencji społecznych 
5. Czym jest trening społeczny? 
6. Rola refleksyjności i inteligencji emocjonalnej w interakcjach 

społecznych 
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ - 2  

 

TEMAT Komunikacji interpersonalna i jej znaczenie  w życiu 

społecznym i pracy zespołowej  

CZAS TRWANIA 1 -2 godz. 

FORMA • Praca indywidualna i w grupie 

METODY • (w grupie) – z ukierunkowaniem warsztatowym, prace w 

zespole wzmocniona dyskusją kierowaną  

• (indywidualne)  – metoda rozmowy, zadań kierowanych 

(głownie nastawionych na projektowanie własnych sytuacji 

służących rozwojowi jednostki – danej kompetencji oraz 

zastosowaniu w życiu społecznym) 

CELE  • Wiedza: podniesienie poziomu wiedzy o komunikacji 
interpersonalnej; 

• Umiejętności: doskonalenie umiejętności komunikowania się 
w grupie; 

• Postawa: wzmacnianie  postawy odsłaniania się i ekspresji  

PRZEBIEG ZAJĘĆ 7. Czym jest komunikacja interpersonalna 
8. Na czym polega komunikacja interpersonalna? 
9. Cele KI 
10. Elementy KI 
11. Znaczenie KI w życiu – w rodzinie, grupie rówieśniczej i szkole 
12. Doskonalenie procesu – ocena mocnych i słabych stron swojej 

osoby w równych sytuacjach oraz projektowanie programu 
naprawczego 
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ -3 

 

TEMAT Mowa ciała jako element komunikacji interpersonalnej 

CZAS TRWANIA 1-2 godz. 

FORMA • Praca indywidualna i w grupie 

METODY • (w grupie) – z ukierunkowaniem warsztatowym, prace w 

zespole wzmocniona dyskusją kierowaną  

• (indywidualne)  – metoda rozmowy, zadań kierowanych 

(głownie nastawionych na projektowanie własnych sytuacji 

służących rozwojowi jednostki – danej kompetencji oraz 

zastosowaniu w życiu społecznym) 

CELE  • Wiedza: istota i znaczenie mowy ciała- ruchy ciała i  zależności 
przestrzenne. 

• Umiejętności: doskonalenie odczytywania i projektowania 
komunikatów z właściwym wykorzystaniem mowy ciała z 
uwzględnieniem różnic kulturowych; 

• Postawa: kształtowanie postawy otwartości na kulturowe 
różnice mowy ciała; 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 13. Czym jest mowa ciała? 
14. Mowa ciała – tak ważna, tak niedoceniana 
15. Formy komunikacji niewerbalnej 
16. Jak odczytywać mowę ciała? 
17. Znaczenie gestów – mała zmiana może odmienić Twój PR 
18. Świadome kierowanie  ciałem. 
19. Projektowanie gestów pod zadane sytuację – ćwiczenia. 
20. Mowa ciała a różnice kulturowe. 
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ -4 

TEMAT Aktywne słuchanie jako element komunikacji interpersonalnej w 

pracy zespołowej  

CZAS TRWANIA 1 -2 godz. 

FORMA • Praca indywidualna i w grupie. 

METODY • (w grupie) – z ukierunkowaniem warsztatowym, prace w 

zespole wzmocniona dyskusją kierowaną  

• (indywidualne)  – metoda rozmowy, zadań kierowanych 

(głownie nastawionych na projektowanie własnych sytuacji 

służących rozwojowi jednostki – danej kompetencji oraz 

zastosowaniu w życiu społecznym) 

CELE  • Wiedza: zasady i znaczenie aktywnego słuchania; 

• Umiejętności: doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania 
w zakresie  

• Postawa: utrwalanie  nawyków  „pełnego słuchania” w 
kontaktach interpersonalnych; 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 1. Na czym polega aktywne słuchanie w komunikacji 
interpersonalnej? 

2. Zasady aktywnego słuchania 
- skupienie i koncentracja na tym co mówi druga osoba 

- uaktywniamy mowę ciała – postawa słuchania drugiej osoby 

- zadawanie pytań – wskazywanie na zainteresowanie 

- utrzymywanie kontaktu wzrokowego z rozmówcą 

3. Gry dydaktyczne – sytuacyjne utrwalające praktyczny 

wymiar aktywnego słuchania 

       4. Techniki aktywnego słuchania 

       5. Najczęstsze błędy aktywnego słuchania 

       6. Ocena mocnych i słabych stron własnych umiejętności 

aktywnego słuchania 

       7 Program naprawczy – projekt własny 
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ –  5 

       

TEMAT Znaczenie motywacji w życiu człowieka  

 

CZAS TRWANIA 1-2 godz. 

FORMA • Praca indywidualna i w grupie 

METODY • (w grupie) – z ukierunkowaniem warsztatowym, prace w 

zespole wzmocniona dyskusją kierowaną  

• (indywidualne)  – metoda rozmowy, zadań kierowanych 

(głownie nastawionych na projektowanie własnych sytuacji 

służących rozwojowi jednostki – danej kompetencji oraz 

zastosowaniu w życiu społecznym) 

CELE  • Wiedza: istota i rola motywacji w życiu człowieka; 

• Umiejętności: rozpoznawanie motywacji działania ludzi; 

• Postawa: nastawienie na kształtowanie automotywowania; 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 1. Czym jest motywacja i jaka jej rola? 
2. Rodzaje motywacji 
3. Motywowanie innych – techniki  
4. Automotywacja i techniki  
5. Planowanie rozwoju osobistego – program własny 
6. Motywacja do zmiany 
7. Motywacja do życia 
8. Motywacja do działania 
9. Jak znaleźć motywację? 
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ –  6 

      

TEMAT Kompetencje międzykulturowe 

 

CZAS TRWANIA 1-2 godz. 

FORMA • Praca indywidualna i w grupie 

METODY • (w grupie) – z ukierunkowaniem warsztatowym, prace w 

zespole wzmocniona dyskusją kierowaną  

• (indywidualne)  – metoda rozmowy, zadań kierowanych 

(głownie nastawionych na projektowanie własnych sytuacji 

służących rozwojowi jednostki – danej kompetencji oraz 

zastosowaniu w życiu społecznym) 

CELE  •  Wiedza:  jakie kompetencje społeczne służą porozumiewaniu 
się międzykulturowemu; 

• Umiejętności: umiejętność realizacji zajęć i przedsięwzięć 
rozwijających kompetencje wielokulturowe; 

• Postawa: utrwalanie postawy otwartości na różnice kulturowe 
między jednostkami i grupami ludzi; 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 10. Mobilność ludzi i zjawisko wielokulturowość  
11. Czym są kompetencje międzykulturowe i czemu służą? 
12. Jak badać kompetencję międzykulturowe? 
13. Jak rozwijać kompetencje międzykulturowe? 
14. Planowanie zajęć dla grup wielokulturowych 
15. Pokonywanie stereotypów - warsztaty 
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ –  7 

 

TEMAT Metody i formy wspierania /pomagania innym  

 

CZAS TRWANIA 1-2  godz. 

FORMA • Praca indywidualna i w grupie 

METODY • (w grupie) – z ukierunkowaniem warsztatowym, prace w 

zespole wzmocniona dyskusją kierowaną  

• (indywidualne)  – metoda rozmowy, zadań kierowanych 

(głownie nastawionych na projektowanie własnych sytuacji 

służących rozwojowi jednostki – danej kompetencji oraz 

zastosowaniu w życiu społecznym) 

CELE  •  Wiedza: wolontariat  - forma pomocy, zasady organizowania 
pomocy; 

• Umiejętności: doskonalenie umiejętności organizowania 
pomocy; 

• Postawa: utrwalanie postawy empatycznej i altruistycznej; 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 1. Znaczenie osobiste i zbiorowe pomagania innym 
2. Pomaganie innym i pomaganie sobie – relacja współzależności 
3. Budowanie pewności siebie. 
4. Jak pomagać innym – przykłady. 
5. Wolontariat jako forma pomocy. 
6. Projekt pomocy osobie w potrzebie. 
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ –  8 

       

TEMAT   Kompetencje przywódcze jako własne zasoby 

 

CZAS TRWANIA 1-2 godz. 

FORMA • Praca indywidualna i w grupie 

METODY • (w grupie) – z ukierunkowaniem warsztatowym, prace w 

zespole wzmocniona dyskusją kierowaną  

• (indywidualne)  – metoda rozmowy, zadań kierowanych 

(głownie nastawionych na projektowanie własnych sytuacji 

służących rozwojowi jednostki – danej kompetencji oraz 

zastosowaniu w życiu społecznym) 

CELE  • Wiedza:  przywództwo jako pozytywna wartość w działaniu 
grupy;  

• Umiejętności: umiejętność współpracy z liderem; 

• Postawa:  akceptacji wartości ról społecznych w grupie; 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 7. Czym jest przywództwo? 
8. Typologia przywództwa 
9. Kompetencje przywódcze i jak je rozwijać 
10. Do czego potrzebne są w życiu kompetencje przywódcze? 
11. Rodzaje przywództwa i adekwatność o różnych sytuacji 
12. Hybrydowy model przywództwa. 
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ –  9 

       

TEMAT   Identyfikacja problemu i konfliktu, przejmowanie 

odpowiedzialności w technice zadawania pytań 

CZAS TRWANIA 1-2 godz. 

FORMA • Praca indywidualna i w grupie 

METODY • (w grupie) – z ukierunkowaniem warsztatowym, prace w 

zespole wzmocniona dyskusją kierowaną  

• (indywidualne)  – metoda rozmowy, zadań kierowanych 

(głownie nastawionych na projektowanie własnych sytuacji 

służących rozwojowi jednostki – danej kompetencji oraz 

zastosowaniu w życiu społecznym) 

CELE  • Poznawcze: na czym polega zbieranie danych i ich analiza pod 
katem identyfikacji problemów; 

• Umiejętności: podstawowe umiejętności związane ze 
zbieraniem i klasyfikacja  informacji; podniesienie poziomu 
umiejętność dostrzegania i definiowania problemów; 

• Wychowawcze: kształtowanie postawy rzetelności i 
odpowiedzialności;   

PRZEBIEG ZAJĘĆ 1. Czym jest diagnoza? 
2. Sposoby zbierania danych 
3. Praca z danymi liczbowymi (czytanie baz statystycznych) 
4. Samodzielne zbieranie danych 
5. Rozmowa jako źródło informacji 
6. Szanse i ograniczenia rozmowy – techniki zadawania pytań w 

uzyskiwaniu danych 
7. Orientacja na cel i obiektywizm 
8. Analiza zebranego materiału 
9. Warsztat: opracowanie zestawu pytań pod zadane cele i 

przeprowadzenie wywiadu , w tym uzasadnienie procesu 
wyciągania wniosków 
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ –  10 

       

TEMAT  Opieranie się na faktach w rozwiązywaniu problemów  

 

CZAS TRWANIA 1 -2godz. 

FORMA • Praca indywidualna i w grupie 

METODY • (w grupie) – z ukierunkowaniem warsztatowym, prace w 

zespole wzmocniona dyskusją kierowaną  

• (indywidualne)  – metoda rozmowy, zadań kierowanych 

(głownie nastawionych na projektowanie własnych sytuacji 

służących rozwojowi jednostki – danej kompetencji oraz 

zastosowaniu w życiu społecznym) 

CELE  • Poznawcze: pojęcie konfliktu i wiedza na temat sposobów 
rozwiązywania konfliktów;  

• Umiejętności : doskonalenie umiejętności  analizy konfliktów, 
sposobów radzenia sobie w sytuacji konfliktowej, 

• Postawa: obniżanie poziomu negatywnych emocji związanych 
z sytuacjami problemowymi/konfliktowymi,    

PRZEBIEG ZAJĘĆ 1. Znaczenie faktów w projektowaniu działań 
2. Sytuacja konfliktowa? Zawsze wysłuchaj więcej niż jednej 

strony 
3. Stwórz warunki do sygnalizowania nieprawidłowości 
4. Nie oceniaj, a badaj przyczyny 
5. Nie dopuszczaj narzekań, dopuszczaj fakty 
6. Prewencyjne rozwiązywanie problemów 
7. Motywowanie zespołu do rozwiązywania problemów 
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ –  11 

 

TEMAT  Umiejętność pokonywania konfliktów i konstruktywna krytyka 

CZAS TRWANIA 1-2 godz. 

FORMA • Praca indywidualna i w grupie 

METODY • (w grupie) – z ukierunkowaniem warsztatowym, prace w 

zespole wzmocniona dyskusją kierowaną  

• (indywidualne)  – metoda rozmowy, zadań kierowanych 

(głownie nastawionych na projektowanie własnych sytuacji 

służących rozwojowi jednostki – danej kompetencji oraz 

zastosowaniu w życiu społecznym) 

CELE  • Wiedza:  istota konfliktów i zarzadzanie nimi , sposoby 
nauczania rozwiązywaniu konfliktów; 

• Umiejętności: metody nauczania rozwiązywania konfliktów; 

• Postawa: nastawienie na pozytywne wykorzystanie konfliktów; 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 8. Konflikt jako sytuacja do rozwiązania – pozytywne ujęcie 
konfliktu  

9. Znaczenie konstruktywnej krytyki 
10. Zarządzanie konfliktem 
11. Mediacje w zarządzaniu konfliktem 
12. Jak uczyć młodzież rozwiązywania konfliktów – praca z 

podręcznikiem 
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ –  12 

 

TEMAT Rola i znaczenie osiągania kompromisu w życiu grupy  

  

CZAS TRWANIA 1-2 godz. 

FORMA • Praca indywidualna i w grupie 

METODY • (w grupie) – z ukierunkowaniem warsztatowym, prace w 

zespole wzmocniona dyskusją kierowaną  

• (indywidualne)  – metoda rozmowy, zadań kierowanych 

(głownie nastawionych na projektowanie własnych sytuacji 

służących rozwojowi jednostki – danej kompetencji oraz 

zastosowaniu w życiu społecznym) 

CELE  •  Wiedza: istota kompromisu i jego znaczenie w relacjach 
interpersonalnych;  

• Umiejętności: doskonalenie umiejętności negocjowania w celu 
osiągania kompromisów; 

• Postawa: nastawienie na osiąganie celów poprzez stosowanie 
kompromisu; 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 13. Czym jest kompromis i jakie jest jego znaczenie? 
14. Zjawisko konformizmu i jego przyczyny 
15. Co utrudnia pracę w zespole i rola kompromisu? 
16. Wady i zalety kompromisu 
17. Retrospektywna ocena własnych sytuacji i próba zamiany 

sytuacji na rozwiązanie kompromisowe 
18. Kompromis i dialog w budowaniu zaufania w grupie 
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ –  13 

 

TEMAT  Sposoby wywierania wpływu w kształtowaniu postaw 

 

CZAS TRWANIA 1-2 godz. 

FORMA • Praca indywidualna i w grupie 

METODY • (w grupie) – z ukierunkowaniem warsztatowym, prace w 

zespole wzmocniona dyskusją kierowaną  

• (indywidualne)  – metoda rozmowy, zadań kierowanych 

(głownie nastawionych na projektowanie własnych sytuacji 

służących rozwojowi jednostki – danej kompetencji oraz 

zastosowaniu w życiu społecznym) 

CELE  • Wiedza: na czym polega wywieranie wpływu – metody;  

• Umiejętności: doskonalenie umiejętności stosowania 
niektórych technik wywierania wpływu; 

• Postawa: nastawienie na osiąganie celów poprzez wywieranie 
pozytywnego wpływu na ludzi; 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 19. PSYCHOLOGIA WPŁYWU: WYWIERANIE WPŁYWU na ludzi, 
socjotechniki 

20. Reguły wpływu społecznego.  
21. Jak uchronić się przed manipulacją? 
22. Autorytet. 
23. Społeczny dowód słuszności. 
24. Sympatia i lubienie. 
25. Niedostępność 
26. Wzajemność 

27. Zaangażowanie i konsekwencja. 
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ –  14 

       

TEMAT  Formy nawiązywania relacji interpersonalnych   

 

CZAS TRWANIA 1-2 godz. 

FORMA • Praca indywidualna i w grupie 

METODY • (w grupie) – z ukierunkowaniem warsztatowym, prace w 

zespole wzmocniona dyskusją kierowaną  

• (indywidualne)  – metoda rozmowy, zadań kierowanych 

(głownie nastawionych na projektowanie własnych sytuacji 

służących rozwojowi jednostki – danej kompetencji oraz 

zastosowaniu w życiu społecznym) 

CELE  •  Wiedza: techniki nawiązywania relacji; 

• Umiejętność : stosowanie wybranych technik nawiązywania 
relacji; 

• Postawa: kształtowanie postawy otwartości w nawiązywaniu 
relacji; 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 28. Relacje interpersonalne i umiejętności interpersonalne – co to 
oznacza? 

29. Elementy relacji międzyludzkich 
30. Rodzaje relacji międzyludzkich 
31. Jak od podstaw tworzyć relacje międzyludzkie? 
32. Trudne relacje międzyludzkie i co to dla nas oznacza 
33. Zaangażowanie i zaufanie w relacjach międzyludzkich 
34. Jak budować zaufanie? 
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ –  15 

       

TEMAT Zasady  organizowania współpracy i działań 

zespołowych/wspólnotowych   

 

CZAS TRWANIA 1-2 godz. 

FORMA • Praca indywidualna i w grupie 

METODY • (w grupie) – z ukierunkowaniem warsztatowym, prace w 

zespole wzmocniona dyskusją kierowaną  

• (indywidualne)  – metoda rozmowy, zadań kierowanych 

(głownie nastawionych na projektowanie własnych sytuacji 

służących rozwojowi jednostki – danej kompetencji oraz 

zastosowaniu w życiu społecznym) 

CELE  • Wiedza: na czym polega efektywna współpraca w grupie; 

• Umiejętności : stosowanie wybranych technik nawiązywania i 
organizowania efektywnej współpracy; 

• Postawa: kształtowanie postawy otwartości na współpracę z   
różnymi , odmiennymi podmiotami/partnerami;  

PRZEBIEG ZAJĘĆ 1. Czym jest współpraca, współdziałanie, zespołowość i 
rywalizacja? 

2. Jakie korzyści daje współpraca, a jakie rywalizacja? 
3. Standardy współpracy 
4. Metody organizowania współpracy i współdziałania 
5. Jak nawiązywać współpracę? 
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ –  16 

       

TEMAT Rola doradztwa i mentoringu w życiu społecznym  i wolontariacie / 

Instruowanie innych osób  

CZAS TRWANIA 1-2 godz. 

FORMA • Praca indywidualna i w grupie 

METODY • (w grupie) – z ukierunkowaniem warsztatowym, prace w 

zespole wzmocniona dyskusją kierowaną  

• (indywidualne)  – metoda rozmowy, zadań kierowanych 

(głownie nastawionych na projektowanie własnych sytuacji 

służących rozwojowi jednostki – danej kompetencji oraz 

zastosowaniu w życiu społecznym) 

CELE  • Wiedza:  doradztwo i mentoring jako działania prospołeczne – 
wspomagające;  

• Umiejętność : dostrzeganie pozytywnych stron zaangażowania 
doradców mentorów; 

• Postawa: nastawienie na korzystanie z pomocy mentorówi/lub 
doradców; 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 1. Instruowanie innych osób jako zjawisko społeczne 
2. Techniki instruowania innych osób  
3. przekonywanie innych osób – rola uzasadnionych argumentów 
4. Co to jest mentoring? I kim jest mentor? 
5. Jak przebiega mentoring? 
6. Rola mentoringu w rozwoju zawodowym 
7. Praca z podręcznikiem – dyskusja na kanwie opracowania 
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ –  17 

       

TEMAT Bilans uczestnictwa  

CZAS TRWANIA 1-2 godz. 

FORMA • Praca indywidualna i w grupie 

METODY • (w grupie) – z ukierunkowaniem warsztatowym, prace w 

zespole wzmocniona dyskusją kierowaną  

• (indywidualne)  – metoda rozmowy, zadań kierowanych 

(głownie nastawionych na projektowanie własnych sytuacji 

służących rozwojowi jednostki – danej kompetencji oraz 

zastosowaniu w życiu społecznym) 

CELE  • Wiedza: wiedz o  mocnych i słabych stronach i o  poziome 
wiedzy i umiejętności uzyskanych w trakcie szkolenia;  

• Umiejętności : doskonalenia umiejętności oceny swoich 
mocnych i słabych stron; 

• Postawa: wzrost motywacji do działania, wzrost poczucia 
własnej wartości; nastawienie na samodoskonalenie i 
samokształcenie;  

PRZEBIEG ZAJĘĆ 8. Ocena SWOT – porównanie wstępnego poziomu posiadanych 
kompetencji z oceną stanu aktualnego 

9. Ocena mocnych stron i technik ich wzmacniania – umacnianie 
świadomej autokreacji 

10. Ocena słabych stron i opracowanie programu naprawczego 
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KOD KRESKOWY DO POBRANIA PROGRAMU  I PREZENTACJI SZKOLENIOWYCH  

Motywowanie do rozwoju 

Mowa ciała 

Relacje interpersonalne -rola zaufania 

Kompetencje przywódcze 

Wywieranie wpływu na innych 

Zasady właściwej komunikacji  

Jak widzimy innych 

Kompetencje międzykulturowe  

Znaczenie kompetencji społecznych w życiu i możliwości ich kształtowania  
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