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PROGRAM SZKOLENIA 
przygotowany na potrzeby realizacji usług szkoleniowych w ramach projektu „Profesjonalny Restart” 

Moduł: „Umiejętności interpersonalne” 

PROGRAM 
LICZBA 

GODZIN 

1. Kompetencje interpersonalne - podstawowe zagadnienia związane z budowaniem 

poprawnych relacji interpersonalnych w pracy.  

2. Wpływ umiejętności społecznych na osiąganie celów biznesowych.  

3. Negocjacje biznesowe:  

• Definiowanie celów i  wybór strategii negocjacyjnych, mandat negocjacyjny. 

• Etapy i przebieg negocjacji biznesowych. Kreowanie idei „wspólnego dobra”.  

• Analiza transakcyjna w negocjacjach. 

• Bariery negocjacyjne - wpływ konfliktów pozornych na proces negocjacji.  

4. Mediacje w zarzadzaniu, jako sposób rozwiązywania sporów:  

• Zastosowanie mediacji, wskazania i przeciwwskazania.  

• Przebieg postępowania mediacyjnego i zasady mediacji (dobrowolność, 

bezstronność, neutralność, poufność). 

• Rola, prawa i obowiązki mediatora. 

• Etyka zawodowa mediatora, standardy prowadzenia mediacji i postępowania 

mediatora.  

• Umiejętność sporządzania porozumienia końcowego. 

5. Zachowania asertywne:  

• Identyfikacja zachowań uległych, agresywnych i asertywnych.  

• Techniki zachowań asertywnych (Komunikaty Ja; Empatycznie Uprawomocnij; 

Eskalowanie Asertywności; Poproś o więcej czasu; Zmień słownictwo; Zdarta Płyta; 

Scenariusz).   

• Etapy asertywnej odmowy: udzielenie informacji; wyrażanie uczuć; przywołanie 

zaplecza; skorzystanie z zaplecza. 

6. Kreatywne podejście do zadań biznesowych:  

• Najczęściej stosowane techniki i narzędzia twórczego myślenia: burza mózgów 

(analiza i poszukiwanie alternatywnych rozwiązań); Kwiat lotosu Yasuno Matsumury 

(tworzenie wielu rozwiązań dla jednego problemu); Metoda 635/Brainwriting 

(zapisywanie rozwiązań: 6 osób, 3 rozwiązania, 5 minut); Philips 66 (6 osób, 6 minut 

– dyskutowanie pomysłów); Metaplan (wizualizacja graficzna rozwiązań); Synektyka 

(poszukiwanie powiązań pomiędzy elementami i zjawiskami); Mapa myśli (świadome 

wykorzystanie obu półkul mózgowych - od ogółu do szczegółu).  

• Wykorzystanie Diagramu Ishikawy, oraz Kapeluszy myślowych de Bono do 

poszukiwania rozwiązań w oparciu o potencjał biznesowy i ludzki. 

7. Radzenie sobie ze stresem:  

• Obciążenia emocjonalne w miejscu pracy: rodzaje, przyczyny i konsekwencje.  

• Rola własnych przekonań w powstawaniu napięć. 
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• „Stres oswojony” - model stresu i przyczyny jego powstawania.  

• Stres obiektywny i subiektywny, rodzaje sytuacji stresujących, szukanie 

wewnętrznych zasobów w radzeniu sobie ze stresem.  

• Sposoby odreagowania napięcia emocjonalnego/ radzenia sobie ze stresem 

poprzez pogłębianie własnej świadomości w kontakcie ze sobą i w relacjach z innymi 

ludźmi.  

• Wykorzystanie elementów NLP (programowania neurolingwistycznego) w 

procesach tworzenia nowego podejścia do rozwiązań. 

8. Kompetencje interpersonalne i budowanie zespołu. 

 

 

 

 


