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NOWY PROGRAM KURSU 

 
Dotyczy realizacji projektu  “ŚWIADOMY SWOJEJ WARTOŚCI”  finansowanego z programu „Ścieżki 
współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach 
działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 
  
nr umowy 82/2021/BZP/CPE/W.354.III.2020, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 
 
Okres realizacji współpracy ponadnarodowej:  
01.04.2021 – 31.10.2021 
 

Lider: Instytut Doradztwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Partner: Asociacion Socioeducativa EDUPLUS 

 

Program podstawowy wraz z dodatkowym modułem z kompetencji społecznych obejmie 24 h 

szkoleniowe, koszt kompletnego kursu wyniesie 1500,00 zł netto/os. (część podstawowa + moduł z 

kompetencji społecznych w grupie 8-10 osobowej) 

 

NOWY PROGRAM SZKOLENIA “MAM TĘ MOC”: uzupełniający moduł kompetencji społecznych jako 

dodatek do standardowego szkolenia “Uprawnienia energetyczne Grupa1/Grupa2/Grupa3" w 

oparciu o transfer i adaptację rozwiązań stosowanych przez partnera zagranicznego.  

„MAM TĘ MOC - UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE GRUPA 1/GRUPA 2/GRUPA 3 

+ KOMPETENCJE SPOŁECZNE WAŻNE W MIEJSCU PRACY”  - kurs 24h 

(16h szkoleniowych: program bazowy szkolenia + 8h szkoleniowych z zakresu 

kompetencji społecznych) 

 

DZIEŃ 1 Czas trwania szkolenia 

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac 
elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV 

2h 
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Przerwa kawowa  15 min 

Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, 
instalacji i sieci 

2h 

Przerwa obiadowa  30 min 

Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych 

2h 

Przerwa kawowa  15 min 

Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i 
montażowych 

2h 

DZIEŃ 2  Czas trwania szkolenia 

Zasady uwalniania porażonych spod napięcia oraz udzielania pierwszej 
pomocy 

2h 

Przerwa kawowa  15 min 

Organizacja ochrony przeciwpożarowej, sprzęt przeciwpożarowy i sposób 
jego użycia. Wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji 
technicznej i eksploatacyjnej 

2h 

Przerwa obiadowa 30 min 

Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia 
bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i 
środowiska 

2h 

Przerwa kawowa  15 min 

Przepisy dotyczące zakresu działania Urzędu Regulacji Energetyki 2h 

DZIEŃ 3 
(dodatkowy moduł z kompetencji społecznych - warsztaty) 

 Czas trwania szkolenia 
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"Asertywność, motywacja, komunikacja - ważne uzupełnienie 
kompetencji zawodowych" 

 Poznajmy się, czyli kim jestem i co tutaj robię?  
 Uczestnicy dobrani w pary przedstawiają siebie 

wzajemnie 
 Lodołamacz: rzucanie piłki  

 Kontrakt trenera z Uczestnikami: jak dbamy o siebie i na co się 
umawiamy?  

 Ćwiczenie w dwóch grupach: mapa dobrej komunikacji 
interpersonalnej  

 Komunikacja interpersonalna (mini wykład: od empatycznej 
komunikacji do porozumienia bez przemocy)  

 Dopasowanie mowy ciała do przekazu werbalnego  

2 h 

Przerwa kawowa  15 min 

 Jak przejść z komunikaty TY (opinie) na JA (fakty)?  
 Ćwiczenie: moje atuty i słabe strony w komunikacji 

(ćwiczenie indywidualne)  

 Asertywność w komunikacji (wprowadzenie  oparte o model H. 
Fensterheima – jak stanowić swoje prawa) 

 Jak chronić siebie, czyli dlaczego warto być asertywnym  

2h 

Przerwa obiadowa 30 min 

 Model asertywnej odmowy  
 Ćwiczenie w parach: asertywna odmowa (scenki)  

 Warsztat teatralny  (trener prezentuje założenia ćwiczenia – sam 
pokazuje jak wykonać ćwiczenie – po ćwiczeniu uczestnik 
otrzymuje informację zwrotną od grupy – od trenera – ocenia sam 
siebie – wykonuje ćwiczenie jeszcze raz) 

 Uświadamianie sobie swojego indywidualnego, 
unikalnego i nieporównywalnego JA 
- prezentacja sceniczna  

 Rozpoznawanie i wyrażanie emocji bez strachu i wstydu - 
scenki  improwizowane 

2h 

Przerwa kawowa  15 min 

 Motywacja jako kluczowy element rozwoju (mini wykład: prawa i 
strategie motywacji)  

 Poznaj swoją motywację do tego co robisz, zanim 
spróbujesz przekonać kogokolwiek do czegoś. Twoje 

2h 
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praca/zadanie będzie bardziej wydajne, jeśli dokładnie 
wiesz, co Cię motywuje 

 Dlaczego trudno nam się zmotywować? 
 Ćwiczenie – trzy pytania (ćwiczenie indywidualne) 

 Argumentacja (mini wykład – jak przekonać kogoś do swoich racji?)  
 Budowanie argumentacji: ćwiczenie w parach 
 Ćwiczenie: MYLIŁEM SIĘ I CO Z TEGO? (ćwiczenie 

grupowe) 

 Podsumowanie szkolenia  
 Mapa moich silnych stron i obszarów do wzmocnienia 
 Co zabieram ze sobą ze szkolenia? 

 


