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Trening Umiejętności Społecznych 

 

 

 

Trening przeznaczony jest dla młodzieży, maksymalnie 12 osób, w wieku 14-17 lat, klientów 

Młodzieżowego Centrum Terapeutycznego ZAKRĘT. 

 

 

 

 

Celem TUS jest wzmocnienie Uczestników w zakresie funkcjonowania i budowania 

satysfakcjonujących relacji społecznych, wsparcie w zdobywaniu kompetencji 

interpersonalnych oraz wzmocnienie samooceny. Program został opracowany na podstawie 

indywidualnych potrzeb Uczestników, określonych podczas pierwszego spotkania (diagnozy). 

 

 

 

 

Trening Umiejętności Społecznych ma charakter warsztatowy, z wykorzystaniem 

następujących metod: 

• ćwiczenia indywidualne  

• ćwiczenia grupowe 

• prezentacja wypracowanych treści na forum grupy 

• odgrywanie ról, scenki 

• mini-wykład 

• kwestionariusze 

• burza mózgów 

• zespołowe rozwiązywanie problemów 

• dyskusja - wymiana doświadczeń 

• konsultacje  

 

PROFIL UCZESTNIKÓW 

CEL TRENINGU 

METODY  
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• karty pracy 

• easy flip 

• flipchart 

• kolorowe kartki 

• kartki post-it 

• mazaki 

 

 

 

Spotkanie I, 2h - Zapoznanie  

1. Zapoznanie Uczestników z grupą oraz Trenerkami. 

2. Przedstawienie programu, celu oraz metod pracy. 

 

Spotkanie II i III, 4h – Komunikowanie się  

1. Doskonalenie umiejętności komunikowania się:  

- umiejętność uważnego słuchania 

- rozumienie komunikatów werbalnych i niewerbalnych 

- spojrzenie na daną sytuację oczami innych ludzi, określanie ich perspektywy i uczuć. 

2. Rola wzmocnień pozytywnych, informacji zwrotnych i konstruktywnej krytyki.  

 

Spotkanie IV i V, 4h – Dbanie o granice swoje i innych 

1. Asertywny sposób funkcjonowania i komunikowania się. 

2. Szacunek do siebie i innych. 

 

Spotkanie VI, 2h – Samoocena 

1. Wzmacnianie poczucia własnej wartości: 

- co wpływa na sposób, w jaki myślę o sobie? 

- co mogę zrobić, żeby poprawić swoją samoocenę? 

- jak mnie widzą inni? 

2. Jakie są moje mocne strony? 

PROGRAM TRENINGU 

NARZĘDZIA 
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Spotkanie VII i VIII, 4h – Emocje 

1. Rozumienie emocji swoich i innych. 

2. Dostrzeganie różnic i podobieństw. 

3. Empatia, wrażliwość na słowa i emocje innych. 

 

Spotkanie IX, X i XI, 6h – Relacje interpersonalne 

1. Budowanie satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi  

- określenie własnych potrzeb w zakresie budowania i utrzymywania relacji z 

rówieśnikami, rodziną i innymi ludźmi 

- czynniki wspierające bycie w relacji z innymi. 

2. Umiejętność bycia i radzenia sobie w sytuacji trudnej, konfliktowej. 

3. Współpraca w zespole 

- bycie członkiem zespołu 

- role grupowe. 

 

Spotkanie XII, 2h 

1. Podsumowanie celów i efektów Treningu. 

2. Określenie obszarów do rozwoju i dalszej pracy. 
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