
 
 

 

 
Program ogólny  

Warsztatu Umiejętności Społecznych: 
„Efektywna komunikacja interpersonalna” 

(Wersja 1.1) 

1. Nazwa formy kształcenia 

Warsztat Umiejętności Społecznych „ Efektywna komunikacja” 

2. Czas trwania, sposób realizacji 
 Czas trwania 15 godzin lekcyjnych. 

 Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu takich form jak: mini wykład, dyskusja, ćwiczenia 
grupowe i indywidualne, praca w parach, „burza mózgów”, prezentacja trenerska. 

3. Wymagania wstępne, sylwetka uczestnika 
 Potrzeba warsztatowa uwzględniona w Indywidualnym Planie Działania 

 Warsztat przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych chcących czynnie wrócić do życia 
zawodowego. Zajęcia przeznaczone są dla osób poszukujących zatrudnienia, zarówno dla 
tych, które poszukują pracy już od pewnego czasu i chcą zwiększyć skuteczność swoich 
działań, jak i tych, które dopiero te poszukiwania rozpoczynają.  

4. Cele kształcenia 

Cele ogólne: 

 wzbogacenie wiedzy i kompetencji językowych  

 poznanie sposobów efektywnej komunikacji interpersonalnej,  
sprzyjającej pozytywnym relacjom z otoczeniem 

Cele szczegółowe - Wiedza: 

 wiedza na temat rodzajów i form komunikacji 

 wiedza dotycząca posługiwania się mowa ciała tzw. komunikacją niewerbalną 

 wiedza na temat rodzajów reprezentacji: słuchowcy, wzrokowcy, kinestetycy 

Cele szczegółowe – Umiejętności: 

 umiejętność analizy własnych kompetencji komunikacyjnych 

 umiejętność niwelowania barier komunikacyjnych 



 
 

 

 umiejętność wykorzystania poznanych metod prawidłowej komunikacji 

5. Plan nauczania 

Lp Temat Liczba godzin zajęć praktycznych 

1. 
Poznanie rodzajów komunikacji. Identyfikacja własnego stylu 

komunikacji. 
5 

2. 
Komunikacja niewerbalna; Metody i techniki efektywnej 

komunikacji 
5 

3. 
Asertywna komunikacja; Ćwiczenia rozwijające komunikację 

interpersonalną 
5 

 Razem godzin 15 

6. Treści kształcenia  
 Style i rodzaje komunikowania się  

 Strategie efektywnego słuchania 

 Komunikacja niewerbalna 

 Mowa ciała, gestów, dotyku, mowa ubioru, określanie typów odbiorców 

 (słuchowcy, wzrokowcy, kinestetycy), dostosowanie środków ekspresji do konkretnego 
odbiorcy) 

 Bariery i błędy komunikacyjne 

 Asertywność w wyrażaniu siebie: postawa asertywna, asertywne wyrażanie opinii i uczuć 

7. Dodatkowe wytyczne 
 Osadzenie tematów do ćwiczeń w kontekście aktywizacji zawodowej  

 Wstępna część integracyjna warsztatu powinna nawiązywać do Konkursu na Integracyjny 
Warsztat Wyjazdowy – gdzie Uczestnicy/-czki projektu w e-Centrum, wspólnie tworzą pracę 
konkursową. 

8. Warunki zaliczenia 
Uczestnik warsztatu otrzymuje zaświadczenie pod warunkiem: 

 Aktywności, współdziałania podczas zajęć warsztatowych  

 Obecności na 100% zajęć 
 


