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PROGRAMY SZKOLEŃ 
W OBSZARZE GŁÓWNYCH LUK 
KOMPETENCYJNYCH GŁUCHYCH

WPROWADZENIE 

→ Osoby głuche i słabosłyszące:
 – bardzo rzadko uczestniczą w edukacji pozaformalnej 
 – najczęściej kończą naukę w ramach systemu edukacji szkolnej

→ Przyczyny: 
 – niewystarczająca znajomość języka polskiego
 – problemy w komunikowaniu się ze słyszącym otoczeniem

Propozycja szkoleń ma na celu niwelowanie 
głównych luk kompetencyjnych osób 
głuchych i słabosłyszących, co jest kluczowe 
dla ich samodzielnego funkcjonowania 
w społeczeństwie bez dyskryminacji 
i konsekwencji niepełnosprawności.

PROPOZYCJA
 SZKOLEŃ



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W043/15

DEAF WORK. Model zwiększenia dostępu do zatrudnienia Głuchych

http://dobrekadry.pl/deaf-work-model-zwiekszenia-dostepu-do-zatrudnienia-gluchych/ ©
 

C
op

yr
ig

ht
 D

ob
re

 K
ad

ry
. C

en
tr

um
 b

ad
aw

cz
o-

sz
ko

le
ni

ow
e 

 S
p.

 z 
o.

o.

SZKOLENIA OBLIGATORYJNE

→ budowanie poczucia własnej wartości w połączeniu 
 z umiejętnością zachowań asertywnych

→ kwestie różnorodności kulturowej (osoby słyszące i niesłyszące) 
 i przynależność do kultury głuchych

→ bezpieczeństwo w sieci i wykorzystanie jej do zarządzania 
 własną tożsamością zawodową

→ troska o własny wizerunek i podstawowe zasady etykiety pracy

→ umiejętność zarządzania własnymi finansami 
 (w tym planowania wydatków, oszczędzania, kredytowania)

→ umiejętne korzystanie z praw i wypełnianie obowiązków obywatelskich

→ znajomość rynku pracy i instytucji w jego ramach działających

→ konieczność uczenia się przez całe życie i korzyści z tego wynikające 
 w kontekście funkcjonowania w społeczeństwie i życia zawodowego

SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCE 
Szkolenia uzupełniające stanowią rozwinięcie tematu jednego 
z bloków szkoleń obligatoryjnych

→ rozwój umiejętności kluczowych w obszarze ICT 
 (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint)

→ poznanie sposobów prowadzenia działalności gospodarczej, 
 oceny efektywności i możliwości pozyskania źródeł finansowania

→ przybliżenie kluczowych zagadnień z obszaru kreatywności, w tym 
uświadomienie jej znaczenia dla zwiększenia efektywności działań 
podejmowanych zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym

→ poznanie elementów składowych, formy i zasad przygotowania skutecznej 
autoprezentacji dla potrzeb rynku pracy

→ usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy na temat bodźców stresowych, 
sytuacji stresowych, reakcji na stres

→ zdobycie i usystematyzowanie wiedzy na temat kosmetyki i higieny osobistej, 
omówienie istotnych elementów wizerunku o ważnym znaczeniu przy 
staraniu się o pracę, ukierunkowanie uczestników na zmiany i motywowanie 
do pracy nad sobą
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PRZYKŁADY SZKOLEŃ

Różnorodność kulturowa Asertywność

Kulturę tworzą:
→ zachowania
→ poglądy
→ postawy
→ wartości

Co wyróżnia kulturę Głuchych?
→ sposób komunikowania się (język) 
 / mniejszość językowa

Kultura Głuchych a kultura słyszących 
– skąd się biorą różnice?
→ inny sposób postrzegania rzeczywistości 
 (zmysły) 
→ inne wzory zachowań
→ inne wzory interakcji 
 (kontaktów z innymi ludźmi)
→ inny sposób komunikowania się
→ inne doświadczenie życiowe
→ inna ścieżka edukacyjna

Komunikacja osób słyszących 
a Głuchych

Asertywność to umiejętność spokojnego, 
bez wstydu, przerażenia, unikania …
→ mówienia o sobie dobrze
→ mówienia o swoich wadach
→ przyznawanie się do błędów i przepraszania
→ wyrażania uczuć, jakie żywimy do innych
→ wyrażania czasowych stanów emocjonalnych, 

jakie mamy dla innych
→ proszenia o coś, co chcemy lub nam się należy
→ odmawiania czegoś komuś
→ przyjmowania komplementów
→ przyjmowania krytyki i negatywnych ocen
→ kończenia trudnych spraw, rozmów
→ reagowania na trudne sprawy innych

Podstawą asertywnego zachowania 
jest poczucie własnej wartości

NIESŁYSZĄCY SŁYSZĄCY

styl bezpośredni styl pośredni

przekazywanie dużej 
ilości informacji 

wszystkim 
(informacja = 

wspólne dobro)

wymiana informacji 
w mniejszych grupacch 

(lepszy dostęp 
do informacji; różne 

źródła)

prezentacja tematu 
zazwyczaj od szczegółu 

do ogółu

prezentacja tematu 
zazwyczaj od ogółu do 

szczegółu

dużo szczegółów, 
wizualizacje, liczne 

przykłady

zazwyczaj przejrzysta 
struktura, mało 
ilustracji i grafik
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PRZYKŁADY SZKOLEŃ

Tożsamość zawodowa:
→ sposób myślenia o pracy zawodowej
→ przynależność do danej grupy społecznej
→ identyfikacja siebie jako osoby aktywnej lub 

nieaktywnej zawodowo
→ motywowanie do pracy
→ wpływanie na rozwój umiejętności 

zawodowych
→ sprzyjanie podnoszeniu kwalifikacji

Zarządzanie tożsamością zawodową, czyli 
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie:
Kim jestem? Co chcę robić? Co potrafię robić? 
A czego mogę się jeszcze nauczyć?

→ uporządkowanie wiedzy o dotychczasowym 
wykształceniu

→ spisanie umiejętności
→ decydowanie o dalszym podnoszeniu 

kwalifikacji
→ motywowanie do szukania odpowiedniego 

stanowiska pracy
→ ocena własnego działania

Zarządzanie tożsamością zawodową

Autoprezentacja

Jak Cię widzą, tak Cię piszą...
Wygląd zewnętrzny / podstawowe zasady ubioru 
(dress code)

Ubiór:
→ określa naszą wiarygodność
→ ma wpływ na ocenę pracownika
→ może poprawiać kontakty z ludźmi

Zasady ubioru (DRESS CODE):
→ harmonia
→ prostota i minimalizm
→ elegancja i schludność
→ dopasowanie stroju do figury

Dobór stroju zależy od: 
→ wymogów pracodawcy 
 (spójny wizerunek firmy)
→ stanowiska, o które się ubiegamy
→ indywidualnego wyglądu, figury i typu 

kolorystycznego
→ wydarzeń w danym dniu 
 (np. zwykłe czynności, rozmowa 

kwalifikacyjna, wizyta w urzędzie)

Wizerunek to sztuka ukrywania wad 
i eksponowania zalet.

Elementy składowe wizerunku:
→ wygląd zewnętrzny
→ zachowanie i charakter, postawa 
 wobec życia
→ życiorys (rodzina, wykształcenie, 

doświadczenie zawodowe, hobby, 
 znajomości, przyjaciele)

Od czego należy zacząć kreowanie 
wizerunku?
→ zaangażowanie
→ naturalność (zgodność z osobowością)
→ motywacja i gotowość na zmiany
→ stylizacja sylwetki 
 – podkreślenie osobowości

Co jest celem kształtowania 
własnego wizerunku?
→ zdobycie pracy
→ dążenie do awansu zawodowego 

i społecznego
→ samoakceptacja, chęć poprawienia 

samooceny i samopoczucia
→ chęć zdobycia szerszego grona 
 znajomych i przyjaciół
→ chęć dostosowania się do nowego otoczenia

Wizerunek 




