
UZUPEŁNIAJĄCY PRZEWODNIK PO SZKOLENIU 

NAZWA ORGANIZACJI:  

INDEPCIE 

NAZWA UMIEJĘTNOŚCI: 

PRZYWÓDZTWO I WPŁYW SPOŁECZNY 

Wpływ społeczny odnosi się do sposobu, w jaki jednostki zmieniają swoje zachowanie, 
aby dostosować się do wymagań społeczeństwa. Wpływ społeczny przybiera wiele 
form i może być zaobserwowany w konformizmie, presji rówieśników, posłuszeństwie, 
przywództwie, perswazji, sprzedaży i marketingu. Zazwyczaj wpływ społeczny wynika 
z konkretnego działania, polecenia lub prośby, ale ludzie również zmieniają swoje 
postawy i zachowania w odpowiedzi na swoje opinie dotyczące tego, co inni mogą 
robić lub myśleć. 

KOMPETENCJE: 

▪ Stosowanie technik wpływu społecznego
▪ Identyfikacja narzędzi wpływu społecznego wobe3c siebie I innych osób
▪ Stosowanie wpływu społecznego w miejscu pracy
▪ Rozwój samokontroli
▪ Powstrzymywanie negatywnych efektów nieposiadania wpływu społecznego

CELE: 

▪ Zrozumienie znaczenie wpływu społecznego w miejscu pracy
▪ Poznanie sześciu podstawowych technik wpływu społecznego
▪ Zrozumienie znaczenia rozmów w strukturze organizacji
▪ Rozwój wpływu społecznego jako sposób samokontroli
▪ Przewidywanie wad i ryzyka związanego z brakiem wpływu społecznego

REZULTATY: 

▪ Stosowanie technik wpływu społecznego
▪ Zrozumienie, jak inni mogą próbować na nas wpłynąć
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▪ Rozumienie przywództwa jako zdolności do wywierania wpływu
▪ Dzielenie się przywództwem i jego efektami w organizacji
▪ Zdobycie zdolności perswazyjnych

INFORMACJE O EKSPERTACH: 

▪ Imię i nazwisko: Ana Lopez Sousa
▪ Krótka biografia: Założycielka GlocalChange. Jest coachem kratywnym, członkinią

ICF (Międzynarodowej Federacji Coachów). Twórca scenariuszy filmowych i
telewizyjnych. Konsultant scenariuszy. Pracowała jako koordynator pisania scenariuszy
i jako asystent dyrektora programów telewizyjnych. Ukończyła studia dziennikarskie
(Uniwersytet w Sewilli). Uzyskała stopień magistra z zarządzania firmami
audiowizualnymi (Uniwersytet w Sewilli). Jest coachem w Międzynarodowej Szkole
Coachingu. Przeszkolona w zakresie programowania neurolingwistycznego. Posiada
dyplom eksperta w zakresie coachingu wykonawczego i organizacyjnego na
Uniwersytecie w Sewilli. Organizowała kursy, konferencje, warsztaty z coachingu,
kreatywności i innowacji stosowanych w firmie, relaksacji i kontroli stresu, scenariuszy
filmowych i telewizyjnych, na uczelniach, w instytucjach prywatnych i firmach.
Nauczyciel przedmiotu „Umiejętności managerskie” w Loyola Leadership School.
Koordynatorka „Procesów rozwoju osobistego i zawodowego” w programie „Liderzy
dla świata”.

▪ Stanowisko: Dyrektor i założyciel GlocalChange i nauczyciel na Uniwersytecie Loyola
▪ Firma: Uniwersytet Loyola jest jedenastą uczelnią w andaluzyjskim systemie

uniwersyteckim i pierwszą prywatną uczelnią inicjatyw społecznych w Andaluzji.
Program „Liderzy dla świata” to stopień na Uniwersytecie Loyola, któremu nadaje się
certyfikat specjalizacji. To program o wysokiej wydajności, w którym osoba jest osią i
centrum. Program łączy rozwój zdolności, umiejętności i wartości.

JAK DALEJ PRACOWAĆ NAD UMIEJĘTNOŚCIĄ: 

 Bibliografia:

- La empresa emergente. La confianza y los desafíos de la transformación. Rafael 
Echeverría (2000). 

- Pre-Suation. A revolutionary way to influence and persuade. Robert Cialdini (2016) 

- Follow the leader? The effects of social influence on employer choice. Monica Hingins 
(2001). 
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- The psychology of social influence. 
https://medium.com/predict/the-psychology-of-social-influence-6c3cab15a8b2 

- The 6 Principles of Influence: How To Master Persuasion 
https://medium.com/@alyjuma/the-6-principles-of-influence-how-to-master-persuasion-
2f8c581da38b#:~:text=Learn%20about%20the%206%20principles,and%20get%20what%2
0you%20want.&text=In%20it%2C%20Cialdini%20introduces%20the,liking%2C%20autho
rity%2C%20and%20scarcity.  

- Principles of Persuasion. 
https://www.influenceatwork.com/principles-of-persuasion/ 

 Wideografia:

- The Social Proof Principle The Six Principles of Influence. 
https://www.youtube.com/watch?v=grxQa2o-jCg 

- The future of social influence. 
https://www.youtube.com/watch?v=QSi-K0KhIMQ 

- What Is Social Influence? 
https://www.youtube.com/watch?v=ZyQAMbrrw78 

- Social influences | Individuals and Society 
https://www.youtube.com/watch?v=DFD1oDbrSjM 

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja 
odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu 
Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.
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