
 
 

 

 
Program ogólny  

Warsztatu Umiejętności Społecznych 
„Radzenie sobie ze stresem” (Wersja 1.1) 

1. Nazwa formy kształcenia 
Warsztat Umiejętności Społecznych - „Radzenie sobie ze stresem ” 

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: 

 nabycie umiejętności diagnozy własnego stresu i sytuacji stresujących 

 rozwój umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresowymi 

 prezentacja technik i stylów radzenia sobie ze stresem  

 zdobycie umiejętności wykorzystywania poznanych metod i technik  radzenia sobie ze 
stresem 

Cele szczegółowe - Wiedza: 

 wiedza dotycząca przyczyn stresu oraz mechanizmów działania stresu na płaszczyźnie 
fizjologicznej, emocjonalnej i poznawczej 

 wiedza dotycząca technik i metod niwelowania sytuacji stresowych - przegląd i analiza 
indywidualnych sposobów 

 radzenia sobie z nadmiernym poziomem stresu 
 



 
 

 

Cele szczegółowe- Umiejętności 

 indywidualna analiza przyczyn stresu i osobistych reakcji  

 umiejętność wykorzystania poznanych technik w radzeniu sobie ze stresem 

5. Plan nauczania 

L.p. Temat Liczba godzin zajęć praktycznych 

1. 
Wiedza na temat źródeł stresu. Poznanie indywidualnych 

reakcji na sytuacje stresowe. 
6 

2. 
Rozwój umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i 

konfliktowymi – metody i techniki. 
9 

 Razem godzin 15 

6. Treści kształcenia  
 Psychofizjologia stresu 

 Skutki stresu krótkotrwałego i długotrwałego 

 Typowe reakcje na stres  

 Diagnoza indywidualnych reakcji na sytuację stresową 

 Techniki radzenia sobie ze stresem -  relaksacja, wizualizacja, metody poznawcze  

7. Dodatkowe wytyczne 
 Osadzenie tematyki omawianych przypadków, 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 warsztatu 
Uczestnik warsztatu otrzymuje zaświadczenie pod warunkiem  

 Aktywności, współdziałania podczas zajęć warsztatowych  

 Obecności na 100% zajęć 
 


