
    

             

 

 



    

             

 

 

Opracowanie, które Państwu przedstawiamy, jest rezultatem współpracy partnerskiej Fundacji 

Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM z Warszawy i AP Hogeschool z Antwerpii.  

Wspólnie zrealizowaliśmy zadanie “Zrób to dla siebie - kompleksowy zestaw narzędzi dla trenera 

kompetencji społecznych” finansowane ze środków projektu grantowego “Ścieżki współpracy – 

wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”, który wdrażany jest w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - działanie 4.3 Współpraca 

ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. 

Celem pracy naszego partnerstwa ponadnarodowego jest zwiększenia efektywności wsparcia 

udzielanego uczestnikom projektu “Aktywność społeczna – zrób to dla siebie”, który Fundacja 

Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM wdraża w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego - działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu. 

 

Przewodnik „Zrób to dla siebie - kompleksowy zestaw narzędzi dla trenera kompetencji społecznych” 

został opracowany przez zespół ekspertów Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM pod 

kierunkiem Małgorzaty Domagała. 

Autorzy rozwiązania wypracowanego w Belgii: 

Ine Janssens (coach, Coaching Company) 

Elke Denoo (coach, De Vuurvlieg) 

Peter David (AP Hogeschool Antwerpen) 

AP Hogeschool Antwerpen 

 

Serdecznie dziękujemy instytucji edukacyjnej Go! z Brukseli za umożliwienie nam wykorzystania 

wypracowanych przez jej ekspertów narzędzi do oceny poziomu rozwoju kompetencji społecznych.  

 

 

Egzemplarz bezpłatny 

Warszawa, 2020 rok  
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Słowo wstępne 

 

Współpraca ponadnarodowa w ramach grantu “Zrób to dla siebie - kompleksowy zestaw narzędzi 

dla trenera kompetencji społecznych” została podjęta w celu zwiększenia atrakcyjności działań 

wdrażanych w ramach projektu „ Aktywność społeczna – zrób to dla siebie”. Projekt standardowy jest 

realizowany od września 2019 roku do maja 2021 roku. Bierze w nim udział 115 uczniów szkół 

branżowych i techników z województwa śląskiego oraz małopolskiego. 

 

Efektem podejmowanych przez nas działań projektowych ma być rozwój umiejętności miękkich tak 

bardzo oczekiwanych przez pracodawców. Dla jego osiągnięcia konieczne jest zapewnienie doradcom 

i trenerom pracującym z młodzieżą dostępu do nowoczesnych, atrakcyjnych i sprawdzonych narzędzi. 

 

W ramach grantu „Zrób to dla siebie - kompleksowy zestaw narzędzi dla trenera kompetencji 

społecznych” podjęliśmy współpracę międzynarodową, której celem był transfer dobrych praktyk 

wdrożonych w Belgii. Udział w wizycie studyjnej umożliwił przedstawicielom naszej Fundacji poznanie 

rozwiązań już stosowanych przez partnera z Antwerpii. Z kolei spotkanie doradcze zaowocowało 

udoskonaleniem polskiej wersji poradnika. Bardzo dziękujemy naszym Partnerom za ogromne 

zaangażowanie i wspieranie nas na każdym etapie pracy!  

 

Przedstawiamy Państwu nowe narzędzie, która wdrażamy w projekcie standardowym i we wszystkich 

innych naszych działaniach skierowanych do uczniów. Zachęcamy wszystkie osoby, które wspierają 

młodzież szkolną w działaniach rozwijających umiejętności społeczne, do zapoznania się z niniejszym 

opracowaniem, wykorzystania wybranych ćwiczeń i podzielenia się z nami swoimi uwagami. 

Zachęcamy również do udziału w organizowanych przez nas szkoleniach wdrożeniowych i aktywności 

w sieci trenerów kompetencji społecznych. 

 

Dostrzegamy potrzebę wypracowania standardów pracy trenerów kompetencji społecznych. Wiemy, 

jak ważny jest to temat na współczesnym rynku pracy. Przede wszystkim jednak chcemy to zrobić dla 

młodych ludzi, którzy przygotowują się do podjęcia zatrudnienia. Niniejsze opracowanie jest 

pierwszym krokiem do przygotowania takich standardów. Podobno, najtrudniejszy pierwszy krok…  

 Marek Domagała 

  Prezes Zarządu 
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Wprowadzenie  
 

„Aktywność społeczna – zrób to dla siebie” 

W projekcie „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie” bierze udział 115 uczniów technikum i szkoły 

branżowej. Zorganizowaliśmy ich pracę w ośmiu Centrach Młodzieżowych. Każde z nich powstało w 

celu wspierania jednej grupy uczestników.  

Do udziału w projekcie może być zakwalifikowany uczeń, który ma ukończone 15 lat, nie włącza się w 

aktywności społeczne inne niż obowiązkowe i uzyska odpowiedni wynik testu psychometrycznego 

obejmującego 15 umiejętności społecznych potrzebnych na rynku pracy. Pod pojęciem „odpowiedni 

wynik” należy rozumieć interpretację dyplomowanego psychologa, z której wynika, że minimum 

osiem z tych piętnastu umiejętności jest rozwiniętych na poziomie nie wyższym niż średni (w 

pięciostopniowej skali, gdzie „średni” do poziom nr 3). 

W trakcie rekrutacji i weryfikacji końcowej każdy uczestnik dokonuje samooceny rozwoju 

umiejętności społecznych. Opinię w tym zakresie formułuje również opiekun grupy uczestników. Test 

psychometryczny dopełnia proces oceny. Zakres wsparcia udzielanego w projekcie wynika z 

wypracowanego przez uczestnika i opiekuna Indywidualnego Planu Uczestnictwa, który zapewnia, że 

udzielane będzie ono maksymalnie dopasowane do potrzeb każdej osoby. 

Dostępne wsparcie obejmuje zajęcia indywidualne i zespołowe, które realizowane jest w formie 

pięciu aktywności. Udział w tych aktywnościach ma skutkować rozwojem minimum ośmiu 

umiejętności społecznych wybranych z poniższej listy.   

 Doradzanie innym  

 Praca w zespole 

 Posługiwanie się mową ciała 

 Instruowanie innych osób 

 Przewodzenie innym osobom 

 Kompetencje międzykulturowe 

 Wypracowywanie kompromisu 

 Motywowanie innych 

 Wspieranie współpracowników 
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 Stosowanie technik zadawania pytań 

 Przekazywanie informacji o faktach 

 Zwracanie się do słuchaczy 

 Przyjmowanie konstruktywnej krytyki 

 Wchodzenie w interakcję z innymi osobami 

 Przekonywanie innych osób 

Grupy realizują swoje zadania w ośmu Centrach Młodzieżowych utworzonych w: 

 Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich (4 grupy); 

 Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach (2 grupy); 

 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie (2 grupy). 

 

Każda z tych grup jest zaangażowana w pięć aktywności, ale realizuje działania dotyczące różnych 

tematów, wybranych przez uczestników. Niezależnie jednak od tematu poszczególnych zajęć, cel jest 

zawsze ten sam – rozwijanie umiejętności społecznych. Dostrzegliśmy potrzebę udostępnienia 

opiekunom grup, doradcom i trenerom propozycji gier, ćwiczeń, prezentacji i programów, które 

uatrakcyjnią zajęcia i będą dodatkowo wspierać realizację celu projektu. Szukaliśmy narzędzi, które 

będą uniwersalne, ale jednocześnie pozwolą na utrzymanie indywidualizacji wsparcia i 

maksymalnego dostosowania go do potrzeb każdej grupy i poszczególnych uczestników. 

 

 

„Ścieżki współpracy” 

 

Podczas jednego z międzynarodowych wydarzeń networkingowych spotkaliśmy przedstawicieli AP 

Hogeschool w Antwerpii, którzy opowiedzieli nam o rezultatach projektu „Kickstart”. Byliśmy 

przekonani, że są to rozwiązania, które mogą stać się atrakcyjnym narzędziem dla osób pracujących z 

młodzieżą w projekcie „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie”. Możemy skorzystać z doświadczeń 

belgijskich partnerów dzięki wsparciu, które uzyskaliśmy w ramach projektu grantowego „Ścieżki 

współpracy” wdrażanego przez Fundację „Fundusz Współpracy”. 
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„Kickstart” 

Projekt „Kickstart” był realizowany przez uczelnię AP Hogeschool z Antwerpii. Jego głównym 

rezultatem jest platforma internetowa zawierająca m.in. narzędzia do diagnozowania poziomu 

rozwoju umiejętności społecznych. Najważniejszą częścią tego rozwiązania jest test, który 

samodzielnie wykonują uczniowie. Narzędzie to pozwala na szybkie otrzymanie informacji zwrotnej 

wraz z dostępnie zredagowaną podpowiedzią, nad czym warto jeszcze pracować. Istnieje też 

możliwość przeprowadzenia takiego testu przez całą grupę (np. klasę), co pozwala nauczycielom 

wyznaczyć najbardziej potrzebne tematy pracy. 

Niestety, ze względu na dostępne fundusze i krótki okres wdrażania współpracy ponadnarodowej, nie 

mogliśmy „zaimportować” tego rozwiązania. Skorzystaliśmy natomiast z innych rezultatów projektu 

„Kickstart”. To właśnie m.in. narzędzia do diagnozy poziomu rozwoju umiejętności społecznych oraz 

propozycje 81 ćwiczeń, które dotyczą rozwoju dziewięciu umiejętności. 

Umiejętności komunikacyjne: 

 Asertywność 

 Umiejętność słuchania 

 Empatia  

Ogólne umiejętności zawodowe: 

 Planowanie i wyznaczanie priorytetów 

 Praca zespołowa  

 Rozwiązywanie problemów 

 Odpowiedzialność i punktualność 

 Wizerunek 

 Wielokulturowość 
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Część I - Jak korzystać z narzędzi „Kickstart”? 
 

 

Odkrywanie i rozwijanie umiejętności społecznych 

Pracodawcy nie oczekują od osób zatrudnionych wyłącznie rozwiniętych kompetencji zawodowych 

związanych z wykonywaną pracą. Bardzo ważne dla sukcesu każdej firmy są także ogólne 

umiejętności zawodowe. Potwierdzają to wnioski licznych analiz rynku pracy. Eksperci zgodnie 

twierdzą, że jeszcze nie istnieje duża część zawodów, których będzie dotyczyć rekrutacja prowadzona 

za 20 - 30 lat. Niektórzy szcują, że w kolejnych latach nawet 80% miejsc pracy zostanie utworzonych 

od podstaw.  

Młode osoby, które chcą podjąć zatrudnienie i mają dobrze rozwinięte takie kompetencje, jak np. 

wiarygodność, empatia i praca zespołowa, są dla pracodawców najbardziej atrakcyjnymi 

kandydatami.  

W literaturze europejskiej cechy te nazywane są kluczowymi umiejętnościami zawodowymi. We 

Flandrii, gdzie opracowano narzędzie „Kickstart” nazywa się je postawami zawodowymi. W Polsce 

mówimy o umiejętnościach społecznych. To ostatnie określenie nie wskazuje jednoznacznie i 

dostatecznie mocno, że są to również umiejętności niezbędne w pracy zawodowej. Dlatego wraz z 

„zaimportowaniem” wybranych rezultatów projektu „Kickstart” chcemy również promować 

określenie postawy zawodowe. Uważamy, że bardzo dobrze oddaje ono zarówno powiązanie z 

rynkiem pracy, jak i fakt, że nie można ich zbudować w ciągu krótkiego kursu czy szkolenia. Praca nad 

kształtowaniem postaw wymaga długiego czasu i różnorodnych aktywności. Dlatego tak ważne jest 

włączenie zagadnień, których dotyczy niniejsze narzędzie, do systematycznych działań realizowanych 

z młodzieżą w trakcie nauki szkolnej. 

Najwyższy czas, by głośno powtarzać, że jeżeli szkoła nie przygotuje absolwenta kierunku 

„logistyka” do wykorzystywania konkretnego programu komputerowego w pracy magazynu, to 

będzie on mógł nadrobić te braki podczas różnych szkoleń w firmie lub poza nią. Jeśli natomiast nie 

będzie radził sobie z wyznaczaniem priorytetów i planowaniem pracy, to nie utrzyma zatrudnienia 

w żadnej firmie. 
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Niestety, młodzi ludzie (a nawet ich rodzice) często nie są świadomi znaczenia pracy nad 

kształtowaniem postaw zawodowych. Nie mają wystarczającej wiedzy na temat swoich mocnych i 

słabych stron. Odkrycie tych cech i ich rozwój w trakcie ciekawych ćwiczeń może być ważnym 

impulsem do zastanowienia się nad własnym potencjałem i jednocześnie motywacją do 

zaangażowania się w proces rozwoju, który powinien trwać przez całe życie. 

Dlatego tak ważne jest wspieranie trenerów kompetencji społecznych w doskonaleniu ich 

warsztatu. Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM zaangażowała się w ten proces m.in. 

poprzez przygotowanie zestawu materiałów, który zawiera arkusze gier i wskazówki do prowadzenia 

różnorodnych ćwiczeń, w tym angażujących uczestników do odgrywania ról. Są one przeznaczone do 

wykorzystania podczas sesji indywidulnych oraz w pracy z małymi i dużymi grupami. Przedstawiamy 

Państwu 81 ćwiczeń, które są odzwierciedleniem rezultatów projektu „Kickstart”. Uzupełnieniem 

tych pomysłów są narzędzia do diagnozy poziomu rozwoju umiejętności społecznych oraz założenia 

programu coachingu, który może być wdrażany w szkole. 

 

Działamy dalej 

Narzędzie, które Państwu przedstawiamy, to końcowy efekt współpracy partnerskiej realizowanej w 

ramach zadania wybranego do dofinansowania w projekcie grantowym „Ścieżki współpracy”. 

Zapewniamy jednak, że nie jest to koniec naszej pracy nad jego doskonaleniem i rozbudową. Bardzo 

zależy nam na Państwa ocenie, podpowiedziach i dodatkowych informacjach. Wszystkie informacje, 

które otrzymamy, będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół ekspercki. Pragniemy również 

poinformować, że nasze działania wspierające pracę trenerów kompetencji społecznych będą w 

przyszłości dotyczyć również szkolenia takich specjalistów i budowania sieci współpracy. Również w 

tym zakresie prosimy o przedstawienie Państwa oczekiwań i sugestii. 

Już teraz należą się Państwu dodatkowe wyjaśnienia dotyczące założeń przedstawianego przez nas 

rozwiązania.  

Po pierwsze, prosimy wziąć pod uwagę, że rezultaty belgijskiego projektu „Kickstart” dotyczą w 

dużym stopniu młodzieży biorącej udział w kształceniu dualnym. Ci młodzi ludzie mają już pierwsze 

doświadczenia w środowisku pracy i dlatego np. w formularzach wykorzystywanych na etapie 

diagnozy poziomu rozwoju umiejętności społecznych pojawiają się opisy sytuacji właśnie z tego 

środowiska. Z naszych doświadczeń wiemy, że w polskich szkołach ponadpodstawowych również 

część młodzi ma za sobą pierwsze takie doświadczenia (np. praktyki, praca wakacyjna, weekendowa 
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itp.). Jednak w sytuacji, gdy będą Państwo wspierać młodzież, która jeszcze nie sprawdziła, jak się 

zachowuje w miejscu pracy, warto pomyśleć o zmianie sformułowań zawartych w kwestionariuszach. 

Po drugie, w pracy trenera kompetencji społecznych konieczne jest uwzględnienie, że rezultaty 

projektu „Kickstart” zostały przygotowane w oparciu o założenia teorii Appreciative Inquiry (AI), czyli 

„podejścia doceniającego". We wszystkich ćwiczeniach kładziemy nacisk na poszukiwanie 

pozytywnych rozwiązań i koncentrujemy się na mocnych stronach uczniów. Wierzymy, że pozytywna 

forma stymulacji skutecznie rozpocznie długi proces rozwoju uczestników zajęć.   

 

 

Włączenie projektu w życie szkoły 

Dostrzeganie znaczenia rozwoju postaw zawodowych jest zadaniem dla całej szkoły  

i wymaga wytrwałości. Ćwiczenia „Kickstart” powinny być czymś więcej niż tylko elementem 

jednorazowego wydarzenia (np. sesji warsztatowej) w trakcie edukacji młodego człowieka. Dobrze by 

było, gdyby szkoła miała opracowany program włączenia tych działań w różnych formach i podczas 

całego roku szkolnego. 

Program, o którym piszemy, powinien być starannie zaplanowany również pod względem organizacji 

pracy zespołu, który będzie go wdrażać. Zwykle jest to kilka kluczowych osób, z których każda 

powinna zapewnić optymalne warunki wykorzystania rezultatów projektu „Kickstart”. 

Oto przykładowy skład zespołu wdrażającego szkolny program rozwoju postaw zawodowych:  

 Koordynator nadzoruje realizację projektu pod względem merytorycznym. Wspiera 

nauczycieli, doradców i trenerów. Na bieżąco śledzi przebieg działań i czuwa nad właściwą 

realizacją wsparcia. Zachęca kolegów do rozwoju warsztatu pracy i kieruje przepływem 

informacji. Jego celem jest optymalizacja kontaktu z uczniami, tak aby tworzyć wysokiej 

jakości stosunki interpersonalne. Ponadto, koordynator informuje pozostałych członków 

zespołu szkolnego i rodziców o podejmowanych działaniach i znaczeniu postaw zawodowych 

i w ten sposób tworzy jeszcze silniejszy fundament dla powodzenia projektu.  

 Trener kompetencji społecznych pełni rolę opiekuna grupy uczestników. Trener powinien 

znać lokalne uwarunkowania m.in. dotyczące rynku pracy i możliwości dalszej edukacji. 

Ważne, by miał już dobre relacje z uczniami i był dobrze przygotowany do pełnienia tej roli. 
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 Nauczyciel/nauczyciele, który/którzy podczas zajęć lekcyjnych zwraca/zwracają uwagę na 

kluczowe umiejętności zawodowe. Każdy nauczyciel powinien występować - w mniejszym lub 

większym stopniu – w roli coacha i wspierać uczniów w rozwijaniu postaw zawodowych. 

Uważamy, że wszyscy nauczyciele powinni brać aktywny udział w procesie kształcenia 

kluczowych umiejętności zawodowych uczniów. Lekcje, podczas których realizowane są 

ćwiczenia praktyczne, dają więcej możliwości w tym zakresie, ale również podczas zajęć 

teoretycznych realizacja tych zadań jest możliwa i potrzebna.  

 

Opracowanie planu coachingu 

 

Praca nad kształtowaniem postaw zawodowych uczniów będzie bardziej efektywna, jeśli będzie 

wdrażana przez cały zespół lub dużą jego część. Opracowanie planu działań ułatwi trwałe włączenie 

projektu do życia szkoły. 

Plan może zawierać następujące elementy: 

 Cele merytoryczne dla grupy w perspektywie krótko- i długoterminowej 

Warto opracować modelowy obraz umiejętności zawodowych danej grupy/klasy. To pozwoli określić 

priorytety. Ważne, by przy ich wyborze uwzględnione były również wybory dokonane przez uczniów. 

W projekcie „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie” naszkicowaliśmy wstępnie bardzo ogólne 

informacje o planowanych aktywnościach. Każda grupa wraz z opiekunem sama zadecydowała o 

wypełnieniu zaplanowanych zajęć konkretnymi treściami. Na podstawie arkusza samooceny 

wypełnionego przez każdego uczestnika oraz opinii opiekuna grupy sporządzonej m.in. na podstawie 

spotkania rekrutacyjnego, wspólnie z młodzieżą przyjmowaliśmy do realizacji Indywidualne Plany 

Uczestnictwa. To zaś znacznie ułatwiło wyznaczenie celu dla każdej grupy. Taka praca wymaga od 

opiekuna dużej uwagi i wsłuchania się w potrzeby uczestników. Młodzież czasami nie potrafi 

precyzyjnie tych potrzeb nazwać. 

 Harmonogram sesji coachingowych (prowadzonych podczas zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych) 

Jeżeli wdrażanie programu jest zaplanowane na dłuższy czas (a – jak napisaliśmy wcześniej – nie uda 

się ukształtować postaw w krótkim okresie), to przydatny może być harmonogram zajęć 

przygotowany z odpowiednim wyprzedzeniem. To ułatwia utrzymanie zainteresowania młodzieży i 

zapewnia wysoką frekwencję, ale również pozwala poszczególnym nauczycielom przemyśleć, kiedy 
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mogą wykorzystać podczas zajęć lekcyjnych ćwiczenia rozwijające poszczególne kompetencje 

społeczne. 

 Ustalenie metod i form pracy 

To zagadnienie jest mocno związane z planowaniem. Jeżeli odpowiednio wcześnie uda się uzgodnić 

wykorzystanie poszczególnych materiałów do ćwiczeń, to łatwiej będzie uniknąć powtarzania się sesji 

i znudzenia uczestników. 

 Zadania koordynatora, nauczycieli i trenerów kompetencji społecznych 

Wdrażanie każdego programu, które odbywa się w dłuższym czasie, w szczególny sposób wymaga 

przypisania zadań, określenia sposobu komunikacji w zespole, zasad monitoringu i ewaluacji.  

 Czas przeznaczony na konsultacje zespołu wdrażającego program 

Regularne konsultacje zespołu bardzo ułatwiają wymianę doświadczeń i pozwalają na monitorowanie 

wyznaczonych celów. W sytuacji, gdy program wdrażany jest równolegle w kliku środowiskach (a tak 

się dzieje w projekcie „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie”), bardzo ważną role odgrywają 

spotkania networkingowe, które są źródłem dodatkowej motywacji i okazją do zastanowienia się nad 

specyfiką każdej grupy. 

 Szkolenie zespołu i współpraca z rynkiem pracy 

Efektywna praca zespołu zaangażowanego we wdrażanie programu wymaga także utrzymywania 

kontaktów z instytucjami regionalnego rynku pracy i organizacjami społecznymi oraz zrzeszającymi 

pracodawców.  

 

 

Coaching to praca zespołowa 

Gdy już opracujemy plan wdrażania programu, to warto bliżej przyjrzeć się osobom, które będą 

tworzyć zespół. Różnorodność osobowości może stanowić wyjątkową wartość dodaną, bo uczniowie 

będą mieli kontakt z różnymi trenerami.  

Trener kompetencji społecznych/coach nie musi posiadać bardzo dobrze rozwiniętych 

poszczególnych umiejętności. Ważne, by był autentyczny i wykazywał się inicjatywą oraz otwartością 

na potrzeby uczniów. Warto z góry założyć, że nikt nie jest w stanie samodzielnie pomóc wszystkim 
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uczniom i nie wszyscy uczniowie chcą być przez daną osobę wspierani. Jeśli uda się zbudować 

różnorodny zespół, w którym znajdą się osoby o różnych temperamentach i sposobach 

prezentowania wiedzy, to każdy uczestnik „wybierze” swojego coacha wiodącego. W ten sposób 

powstanie idealny zespół odpowiadający na indywidualne potrzeby uczniów. 

Coaching umiejętności społecznych zaczyna się w sposób nieformalny już od początku edukacji w 

szkole. Nauczyciele dają przykład odpowiedniego zachowania i w ten sposób tworzą odnośnik do 

wymagań rynku pracy. Sposób, w jaki nauczyciele mówią o rynku pracy, ma również znaczący wpływ 

na uczniów. Program, który oferujemy, jest uzupełnieniem tych działań nieformalnych. Ważne, aby 

obie formy przekazu były spójne!  

Na zakończenie informacji o zespole warto zauważyć, że trenerzy kompetencji społecznych 

koncentrują swoje działania wyłącznie na realizacji przyjętego programu coachingu. Jeśli napotkają 

na problemy psychospołeczne utrudniające młodzieży pracę nad tymi umiejętnościami, to powinni 

skierować uczniów do specjalistów. 

 

 

Wnioski z wdrażania projektu „Kickstart” 

 

Wielu nauczycieli posiada umiejętności coachingowe, które rozwinęli w dotychczasowej pracy. W 

szkołach, które brały udział we wdrażaniu projektu „Kickstart” w realizację zadań włączyła się spora 

grupa pedagogów, którzy wykazywali postawy profesjonalnych coachów. 

W projekcie „Kickstart” uczniowie pracowali przez cały rok szkolny nad budową swoich postaw 

zawodowych. W projekcie „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie” minimalny okres udziału we 

wsparciu wynosi sześć miesięcy.  

Warto zauważyć, że dotychczas - w wielu przypadkach - dodatkowe wsparcie (doradcze, 

warsztatowe, coachingowe) jest kierowane do uczniów, u których zdiagnozowano pewne braki, 

problemy, niewłaściwe zachowanie itp. Natomiast udział w projekcie takim, jak „Kickstart” czy 

„Aktywność społeczna – zrób to dla siebie” jest dobrowolny i nie wynika z tego, że uczeń ma 

problemy, ale z tego, że chce się rozwijać. To bardzo ważna różnica. 
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Dodatkowo, planowy charakter wsparcia rozłożonego na długi czas sprawia, że uczniowie oraz ich 

rodzice i nauczyciele mają pewność, że podejście do tematu postaw zawodowych jest pozytywne i 

będzie prowadzić do osiągnięcia wspólnie wyznaczonych celów .  

Nauczyciele ze szkół biorących udział w projekcie „Kickstart” wypowiedzieli się na temat tego, co 

czyni ich dobrymi coachami. Wymienili następujące cechy:  

 stwarzanie poczucia bezpieczeństwa,  

 śmiałość pokazania swojej wrażliwej strony,  

 umiejętność słuchania innych, 

 umiejętność zadawania właściwych pytań,  

 identyfikacja z tym, co się robi,  

 stosowanie motywacji zewnętrznej,  

 autentyczność. 

Wiele z tych cech znajduje odzwierciedlenie w charakterystyce postawy profesjonalnych coachów. 

 

Jak przygotować sesję coachingową?  

 

Wskazówka 1: Przygotujmy plan pracy 

Plan coachingu zawiera cele merytoryczne. Możemy uzupełnić je opisem działań dotyczących 

wybranych umiejętności społecznych. Informacje te mogą być ważne również dla uczniów, zwłaszcza 

jeśli nawiązują do realiów rynku pracy lub działań, które będą realizowane przez innych nauczycieli. 

Wskazówka 2: Weźmy pod uwagę możliwości 

Wybierzmy działania i sposób ich realizacji z uwzględnieniem celu sesji, wielkości i charakterystyki 

grupy, czasu, którym dysponujemy i warunków lokalowych. Pamiętajmy, że w sytuacji, gdy sesja 

dotyczy umiejętności, które nie są w danej grupie dobrze rozwinięte, dobór właściwych działań i 

metod pracy może mieć duże znaczenie dla zaangażowania się grupy. 

Wskazówka 3: Zaangażowanie uczniów zwiększa ich motywację 

Zaangażujmy uczniów we wszystkie dokonywane wybory, np. dotyczące wyboru rozwijanych 

umiejętności społecznych, harmonogramu, priorytetów i form pracy. To zwiększa motywację 

uczestników i sprawia, że czują się współodpowiedzialni za osiągnięcie zaplanowanych celów. 
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Wskazówka 4: Wszystko zaczyna się od dobrego przygotowania 

Warto dokładnie przeczytać informacje zawarte w arkuszu ćwiczeń. Odnoszą się one do przebiegu 

ćwiczenia i potrzebnych materiałów oraz sposobu rozpoczęcia dyskusji przed i po wykonaniu 

ćwiczenia. Pamiętajmy, że nie wszystkie materiały są ujęte w opisie i część z nich musimy 

przygotować sami. Przy planowaniu zajęć weźmy pod uwagę również czas, który będzie potrzebny do 

omówienia wykonanego ćwiczenia. To bardzo ważne – refleksja jest kluczowym elementem każdego 

ćwiczenia. 

Wskazówka 5: Wykorzystajmy własne doświadczenia  

Dodatkowe przykłady pochodzące z własnego doświadczenia lub przykłady z życia zawodowego, 

pozytywnie zachęcą do ćwiczenia i zmotywują młodzież. Jeśli przykłady będą wystarczająco 

konkretne, cel sesji stanie się bardziej zrozumiały.  

Wskazówka 6: Zacznijmy sesję od przełamania lodu 

Podobno najważniejszy jest pierwszy krok! Dlatego w zestawie materiałów można znaleźć kilka 

działań, które trwają tylko pięć minut i są idealne do wykorzystania ich w formie przełamania lodów 

lub do stworzenia spokojnej atmosfery w klasie. Uczniowie powinni być przygotowani do rozpoczęcia 

sesji. Jako dobry początek można również wykorzystać humorystyczny filmik lub utwór muzyczny, 

który pasuje do tematu. 

Wskazówka 7: Incydenty traktujmy priorytetowo 

Uczniowie będą otwarci na coaching tylko wtedy, gdy ich umysł będzie mógł swobodnie angażować 

się w nowe doświadczenia edukacyjne. Małe i duże, pozytywne czy też negatywne incydenty w szkole 

mogą rozpraszać ich uwagę i zakłócać sesje coachingowe. Przydatne może być zaplanowanie czasu na 

krótkie wysłuchanie doświadczeń uczniów. Postarajmy się wspólnie z nimi w odpowiedni sposób 

zakończyć ten dodatkowy temat lub wykorzystując zgłaszany problem przejdźmy do umiejętności 

społecznych. 

Wskazówka 8: Zabawa ułatwia pracę 

Dobry nastrój pomaga w tworzeniu więzi i sprawia, że łatwiej zmierzyć się z trudnymi sytuacjami. 

Podczas sesji nie ma miejsca na nudę! Teoria zabawy opisuje, że ludzie łatwiej zmieniają swoje 

zachowanie gdy doświadczają przyjemności. Warto więc poświęcić uwagę dobremu nastrojowi 

podczas sesji. Tutaj znajduje się inspirujący film: http://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw. 
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Wskazówka 9: Dajmy wszystkim szansę, aby zabłysnęli 

Talenty rozwijają się dzięki bodźcom zewnętrznym. Jeśli uczniowie mają lepiej rozwiniętą jedną lub 

kilka umiejętności społecznych, poświęcenie jej dodatkowej uwagi i zauważenie tego, może 

inspirować ich do dalszego rozwoju. Zarówno coach jak i uczniowie powinni uczestniczyć w procesie 

odkrywania, identyfikowania i rozwijania mocnych stron. 

Wskazówka 10: Przełamujmy stereotypy  

Wybór kierunku studiów i zawodu, który młodzi ludzie podejmują, podlega wpływom kulturowym. 

Na przykład dziewczęta częściej wybierają zawody związane z opieką, podczas gdy chłopcy są bardziej 

zainteresowani zawodami technicznymi lub związanymi z konkretnym działaniem (np. policjanci). 

Jeżeli są to wybory naturalne, nie stanowi to problemu. Jeśli jednak ktoś uważa, że nie powinien 

realizować swoich pasji, bo oczekiwania rodziców są inne lub rówieśnicy nie akceptują takich 

wyborów, to trzeba działać! Zawsze potrzebny jest pewien rodzaj wrażliwości na temat płci i 

podnoszenie świadomości, a stereotypy powinny być tematem dyskusji. Możemy na przykład 

zainicjować dyskusję, aby młodzi ludzie mogli się zastanowić, jak wykonywana by była praca, gdyby w 

danym sektorze pracowało tyle samo mężczyzn i kobiet. 

Ważny moment: zakończenie sesji 

 

Uwagę uczniów zwykle pochłania ciekawe ćwiczenie lub powierzone im zadanie. Wówczas czas 

płynie bardzo szybko. Wykonanie ćwiczenia aż do samego końca ma pozytywny oddźwięk, ale często 

nie jest to warunek do uznania sesji coachingowej za wartościową. Przeprowadzenie dyskusji ma 

zasadnicze znaczenie w zakresie pogłębiania umiejętności społecznych uczniów. 

Podczas podsumowania możemy sprawdzić, czego uczniowie nauczyli się. Czy rozumieją, dlaczego 

jest to ważne na rynku pracy? Możemy również zapytać uczniów, w jaki sposób chcą rozwijać 

określoną umiejętność społeczną. 

Każdy arkusz ćwiczeń zawiera inspirację do przeprowadzenia udanej dyskusji, która jest ściśle 

związana z danym ćwiczeniem lub wyznaczonym zadaniem. Warto zapewnić, że każda opinia będzie 

wysłuchana i respektowana. Jeśli zauważyliśmy dominujące umiejętności społeczne uczniów, to 

poświęćmy im uwagę podczas dyskusji. Ten, kto jest na dobrej drodze do rozwijania określonych 

umiejętności, może wykorzystać taką zachętę do wykonania kolejnego ćwiczenia. 
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Warto też pamiętać, że niektórzy uczniowie przyswajają dużo wiadomości podczas sesji, ale odważą 

się zabrać głos wyłącznie podczas indywidualnej rozmowy. Możliwość umówienia się na 

indywidualne spotkanie jest dla tych uczniów niezwykle ważna. 

Podejście doceniające w coachingu  

Projekt „Kickstart” zakłada, że wsparcie kierowane do uczniów będzie koncentrować się na ich 

mocnych stronach. Podejście doceniające ma swoje korzenie w psychologii pozytywnej, według 

której ludzie automatycznie zaczynają lepiej funkcjonować, gdy rozwijają swoje pozytywne cechy. 

Koncentracja na możliwościach 

Coaching doceniający koncentruje się na mocnych stronach i możliwościach. Poniższy schemat 

ilustruje różnicę między podejściem zorientowanym na problem, a podejściem doceniającym. 

Skoncentrowanie się na problemie Skoncentrowanie się na możliwościach 

  

Identyfikowanie się z problemem Uznanie, że najlepsze jest „to, co jest" 

  

Analizowanie przyczyn Wizualizacja „tego, co może się zdarzyć" 

  

Przedstawienie rozwiązania Planowanie „tego, co musi się wydarzyć" 

  

Opracowanie planu rozwiązania Innowacje „co będzie miało miejsce" 

  

Uczeń stanowi problem, który musi zostać 

rozwiązany 

Uczeń jest źródłem możliwości, które razem 

odkrywacie i uczestniczycie w procesie 

rozwoju 

 

Jeśli chcemy stymulować uczniów w ich rozwoju społecznym, skoncentrujmy się na możliwościach, 

które są już odzwierciedlone w zdiagnozowanym potencjale.  
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Coach stosujący podejście doceniające szuka, w jakiej dziedzinie dana osoba pokazuje swoje mocne 

strony (poprzez poznanie jej pozytywnych doświadczeń). Następnie wskazuje uczestnikowi 

możliwości dalszego rozwoju.  

To, czemu poświęcamy uwagę, uaktywnia proces rozwoju 

Jeśli trener ma negatywny wizerunek ucznia i kładzie nacisk na negatywne aspekty, uczeń będzie ten 

wizerunek ciągle powielał. Podejście doceniające stawia wyzwanie - musimy stworzyć pozytywne 

warunki do rozwoju osobistego ucznia. Ważnym punktem wyjścia w doceniającym sposobie 

obserwacji jest zdanie "To czemu poświęcasz uwagę, uaktywnia proces rozwoju". Jeśli będziemy 

zwracać uwagę na to, co ma pozytywną wartość, będzie to owocować. 

Przyjazne relacje międzyludzkie 

W poniższym filmie znajdujemy wyjaśnienie, dlaczego pozytywne podejście do ucznia jest niezbędne, 

a dobre relacje międzyludzkie są w centrum procesu edukacji: 

http://www.youtube.com/watch?v=SFnMTHhKdkw. Jedno z głoszonych haseł ma ważne przesłanie: 

"Dzieci nie uczą się od nauczycieli, których nie lubią". 

Nie dotyczy to tylko relacji między uczniami a nauczycielami. W sytuacji, kiedy relacje międzyludzkie 

mają przyjazny charakter, atmosfera poprawia się do tego stopnia, że każdy (dyrekcja, nauczyciele, 

uczniowie) może w pełni uczestniczyć w procesie rozwoju. Poprawia to samopoczucie wszystkich 

zainteresowanych i prowadzi do lepszych wyników. 

Na relacje duży wpływ mają komunikaty, które przekazujemy. Sformułowanie właściwego 

komunikatu ma niezwykle ważne znaczenie. Słowa rzadko są neutralne. To, w jaki sposób dana 

sprawa zostaje omówiona, można przedstawić określeniem: "Words create worlds".  

 

 

Postawa coacha  

 

Atutem coacha, który działa w ramach podejścia doceniającego, jest przede wszystkim jego postawa. 

Ponadto, dobry coach charakteryzuje się nastawieniem, które kładzie nacisk na rozwój osobisty. 
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Jakich cech dotyczy postawa coacha? Które z umiejętności społecznych prezentowane są w trakcie 

sesji?   

 

 Pełna koncentracja w trakcie sesji. 

 Budowanie wzajemnego zaufania. 

 Okazanie szacunku wobec indywidualności każdego uczestnika. 

 Aktywne słuchanie i zadawanie konkretnych pytań. 

 Umiejętność podsumowania zebranych informacji. 

 Świadomość postępu drugiej osoby i tworzenie nowych możliwości. 

 Motywowanie innych oraz wspieranie ich autonomii. 

 Posiadanie odwagi nazwania po imieniu sytuacji, tego co ma miejsce. 

 Zauważenie małych postępów i chwalenie drugiej osoby za osiągnięte rezultaty. 

 Nieinterpretowanie sytuacji według własnych norm. Świadomość własnych wartości, 

przekonań i sposobu myślenia jest ważna, ale nie można narzucać ich drugiej osobie. 

 

Nastawienie na rozwój osobisty 

Carol Dweck, profesor psychologii na Uniwersytecie Stanford, od ponad dwóch dekad prowadzi 

badania dotyczące opinii ludzi na temat możliwości rozwoju swoich zdolności. Dweck rozróżnia dwa 

rodzaje przekonań: fixed mindset tzw. sztywne podejście i growth mindset tzw. rozwojowe podejście. 

Ludzie nastawieni na podejście sztywne zakładają, że cechy są wrodzone i nie są zmienne lub w 

małym stopniu można je rozwijać. Z drugiej strony, osoby nastawione na rozwój postrzegają cechy 

jako potencjał do rozwoju, które można dalej pogłębiać, jeśli podjęte zostaną wysiłki i właściwe formy 

uczenia się.  

 

W coachingu bardzo ważne jest stymulowanie nastawienia na rozwój. Określa ono  

w dużym stopniu zdolność do nabycia nowych kompetencji. Przejście ze sztywnego podejścia na 

myślenie nastawione na rozwój nie jest łatwe. Wszystko to, czego uczniowie często unikają, jak na 

przykład podejmowanie wyzwań, popełnianie błędów i podjęcie starań, powinni teraz zaakceptować. 

 

Kluczowe znaczenie ma zapewnienie bezpiecznego podejścia, w którym można popełniać błędy.  

 

Trener może zatem odegrać ważną rolę w stymulowaniu nastawienia na rozwój.  

 



    

             

22 

 

Wskazówki dotyczące stymulowania nastawienia na rozwój 

 

1. Skoncentrujmy się na procesie 

Skoncentrujmy się na procesie, przez który przechodzi uczeń i nie bójmy się poświęcać mniej uwagi 

innym rezultatom. Chwalmy podejście, zaangażowanie i wytrwałość. Regularnie pytajmy, czego uczeń 

się nauczył i pozwólmy mu opowiedzieć o tym, jak mu się udało tego dokonać. 

2. Zauważmy podjęcie starań 

Skierujmy pochwały za ciężką pracę i wykonywanie ćwiczeń przez ucznia. Upewnijmy się, że 

informacja zwrotna jest dostosowana do jego poziomu, tak, aby mógł doświadczyć, jak ważne jest 

podjęcie starań i wysiłku. 

3. Doceniajmy sukcesy 

Starajmy się pokazać, że wierzymy w potencjał rozwoju umiejętności społecznych. Pokierujmy uwagę 

ucznia na samodoskonalenie się i osiągniecie przez niego wyznaczonych celów, a nie na 

porównywanie się z innymi. Pochwalmy każdy jego sukces, nieważne, czy jest duży, czy mały. 

4. Wspierajmy w procesie uczenia się 

Stwórzmy uczniowi możliwości uczenia się nowych rzeczy, w taki sposób, aby nie odniósł wrażenia, że 

musi szybko osiągnąć zaplanowane rezultaty. Przedstawmy uczniowi te umiejętności społeczne, które 

będzie rozwijać i pomóżmy mu w tym procesie. 

5. Pokażmy korzyści z uczenia się na błędach 

Dajmy uczniowi możliwość popełniania błędów. Przyjrzyjmy się temu wspólnie, w jaki sposób takie 

doświadczenia mogą służyć rozwojowi, a następnie poświęćmy im uwagę.  

 

 

 

  



    

             

23 

 

Techniki coachingu 

 

Coaching może być prowadzony na różne sposoby. Często wykorzystując proste "techniki coachingu" 

można wprowadzić dużą różnorodność.  

Możemy preferować jedną lub więcej technik. Wybierzmy te propozycje, które do nas najlepiej 

przemawiają. W przypadku niektórych technik istotne jest, aby uczeń był naprawdę chętny do 

podjęcia "rozmowy". Bez jego otwartości i zaangażowania nie jest możliwy rozwój. 

 Pochwały 

Pochwała jest bardzo ważna dla każdego z nas. Ma też bardzo ważne znaczenie dla ucznia  

"w procesie rozwoju". Działa to jak olej w silniku, jak drewno w ognisku. Ale nie wszystkie pochwały 

mają charakter wspomagający. 

Psycholog Carol Dweck rozróżnia dwa rodzaje komplementów/pochwał: komplementy dotyczące 

cech i komplementy dotyczące procesu. Komplement dotyczący cech to pochwała ucznia za jego 

(stałą) cechę. Komplementy dotyczące procesu to pochwała ucznia za jego wysiłek lub skuteczną 

strategię. Oba rodzaje komplementów mają w sposób fundamentalny różny wpływ na późniejsze 

zachowania ucznia. Ci, którzy otrzymują komplement za daną cechę, będą podejmować mniejszy 

wysiłek i starania, niż ci, którzy otrzymują komplement dotyczący procesu. Wyjaśnia to poniższa 

tabela: 

 

Rodzaj komplementu 
Komplement dotyczący 

cechy 

Komplement dotyczący 

procesu 

Przykład Ale jesteś mądry 
Doskonale sobie z tym 

poradziłeś 

Wpływ na odczucie 
Przywołuje odczucie dumy i 

zadowolenia 

Przywołuje odczucie dumy i 

zadowolenia 

Wpływ na zachowanie 

Unikanie wyzwań 

Niepodejmowanie wysiłku 

Mniej wytrwałości 

Reakcja obronna na 

niepowodzenie 

Podjęcie wyzwań 

Podejmowanie wysiłku 

Większa wytrwałość 

Nauka na bazie błędów 
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Stymulowanie sposobu myślenia nastawionego na rozwój najlepiej jest wspierać z wykorzystaniem 

komplementów dotyczących procesu. Stosowanie komplementów i pochwał jest odpowiednie 

zarówno podczas sesji indywidualnych, jak i grupowych. 

Przykłady: 

 Stworzyłeś dobry plan! 

 Znaleźliście dobre rozwiązanie tego problemu!  

 Dobrze sobie poradziłeś z tym zadaniem! 

 

 Udzielanie doceniających informacji zwrotnych 

Każdy coach udziela uczniom informacji zwrotnych. Ale bez względu na to, jak dobre są jego intencje, 

niekiedy wyrażona opinia może być odebrana w sposób niewłaściwy. Sposób, w jaki udzielamy 

informacji zwrotnej, w dużym stopniu decyduje o jej skuteczności. 

Skuteczna i doceniająca informacja zwrotna ma wiele ważnych cech: 

 Jest konkretna i wyważona. 

 Skupia się na zachowaniu, a nie na osobie. 

 Jest przekazywana z użyciem formy pierwszej osoby liczby pojedynczej "Ja". 

 Ton informacji nie ma oddźwięku doradczego. 

 Treść jest przydatna i zrozumiała. 

 

Coach podczas udzielania informacji zwrotnych może wybrać metodę sandwich: 

W pierwszej kolejności udziel pochwały 

(Jestem pod wrażeniem, w jaki sposób poradziłeś sobie z ułożeniem tego planu.) 

▼ 

Następnie zwróć uwagę na obszar wymagający poprawy 

(Widzę, że nie wzięłaś jeszcze pod uwagę okresu urlopowego). 

▼ 

Zakończ pozytywnym akcentem 

(Podoba mi się, że sam rozpocząłeś nad tym pracę, bez mojego przypomnienia ci o tym.) 
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Przykład: 

 Uważam, że dobrze poradziłeś sobie z tym problemem. Widzę, że mógłbyś poświęcić więcej 

uwagi temu rozwiązaniu. Uważam, że to bardzo dobrze, że już zacząłeś pracować nad 

rozkładem zajęć. 

Udzielanie doceniających informacji zwrotnych jest odpowiednie zarówno w przypadku pochwały 

indywidualnej, jak i pochwały udzielanej całej grupie. Oczywiście, informacja zwrotna będzie miała 

najbardziej pozytywny oddźwięk, jeśli zostanie bezpośrednio skierowana do indywidualnego ucznia. 

 Nadanie nowego znaczenia  

Jest to technika coachingu polegająca na spojrzeniu na "problemowe" zachowanie z innej 

perspektywy, dzięki temu nadajemy mu innego znaczenia. Gdy stosujemy tę technikę, zachowanie 

samo w sobie nie zmienia się. Zmienia się natomiast sposób mówienia i często jest to konieczne, aby 

móc dalej prowadzić sesję. Technikę tę można stosować zarówno w grupach, jak i podczas sesji 

indywidualnych. 

Przykład: 

Janek ciągle zakłóca zajęcia praktyczne, nie stosuje się do przyjętego planu i ustaleń. Raz po raz ma 

nowe pomysły, które chce wypróbować, co powoduje, że nie nadąża za innymi uczniami i rozprasza 

uwagę pozostałych uczestników. 

Coach może pochwalić Janka za jego umiejętności rozwiązywania problemów i kreatywność; jego 

entuzjazm i zapał są fantastyczne. Jego zachowanie nie pasuje jednak do kontekstu zajęć. Na 

zajęciach praktycznych trzeba nauczyć się pewnych rzeczy, które z pewnością przydadzą się również 

jemu. Prawdopodobnie coach powinien wykorzystać odpowiedni moment, w którym Janek będzie 

mógł zrealizować swoje "ważne plany" i przez to okazać mu uznanie za jego umiejętności. 

 Pytania wykorzystywane w coachingu 

Szereg pytań, które są często wykorzystywane w coachingu, może pomóc uczniom zrozumieć istotę 

sprawy. Pytania można również zastosować podczas sesji w grupach. 

Cudowne pytanie 

„Wyobraź sobie, że budzisz się jutro rano i zdarza się cud. Twój problem lub to, co cię trapiło, zostało 

pozytywnie rozwiązane. Jak mógłbyś to zauważyć? Co dokładnie się zmieniło?" 
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Można sformułować to pytanie, aby skupić uwagę na przyszłości i zrozumieć proces rozwoju, którego 

uczeń chce doświadczyć. Dajmy uczniowi wystarczająco dużo czasu na stworzenie takiego obrazu. 

Szczegółowa wizualizacja pożądanej sytuacji czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną. Daje to uczniowi 

energię i chęć do podjęcia kroków w tym kierunku. 

Pytania – skale 

Rozmawiacie o jednej z umiejętności społecznych rozwijanych w ramach programu. 

"Na jakim poziomie rozwoju tej umiejętności znajdujesz się obecnie w skali od 0 do 10, gdzie 10 to 

stan idealny?" 

Trener pyta z użyciem formy doceniającej o podane cyfry. Na przykład: 

 - jestem przy 6 … 

o „Wspaniale, że znajdujesz się już przy 6! Co sprawia, że tu jesteś?" 

 - jestem przy 3 …. 

o „Okay, wyraźnie wskazujesz, że jeszcze nie idzie ci dobrze. Jaki jest powód, że nadal 

przyznajesz sobie ocenę 3? Powiedz, co według ciebie idzie dobrze?" 

 - jestem przy 0 … 

o „0 w skali 10 to naprawdę bardzo mało... Co sprawia, że masz jeszcze energię lub 

pragnienie, aby kontynuować ćwiczenia?" 

 

Coach, zawsze powinien zaczynać od tego, z czego uczeń może czerpać energię, aby tworzyło to 

dobrą bazę dla następnego pytania. 

 „Co musisz zrobić, żeby postawić krok wyżej?" 

 „Kiedy mógłbyś powiedzieć, że możesz przejść punkt wyżej?" 

 „Co sprawiłoby, że dałbyś sobie jeden punkt więcej?" 

Pytania - skale dają „wynik", który jest oceną w stosunku do pewnych sytuacji. To sprawia, że można 

analizować, na jakim poziomie znajduje się uczeń. Najprawdopodobniej będzie mu łatwiej określić 

mały krok, który potrzebny jest do przejścia na "wyższy" poziom.  
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Część II - Znaczenie kompetencji społecznych na rynku 

pracy 
 

 

Publiczne Służby Zatrudnienia (urzędy pracy) ramach monitoringu zawodów nadwyżkowych i 

deficytowych dokonują analizy umiejętności na lokalnych rynkach pracy.  

Dla osób młodych, wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy, interesujące jest ujęcie popytowe 

czyli „spojrzenie oczami pracodawcy” na umiejętności, które są najczęściej wymagane / oczekiwane 

przez pracodawców i zawarte w ofertach pracy. Analiza popytu i podaży umiejętności (czyli 

porównanie tego, czego oczekują pracodawcy z tym, co mają do zaoferowania kandydaci do 

zatrudnienia) pozwala ocenić dopasowanie tych dwóch wielkości.  

W przypadku, gdy umiejętności, które najczęściej posiadają kandydaci do pracy pokrywają się z tymi, 

których oczekują pracodawcy, mamy do czynienia z równowagą rynkową.  

Gdy jednak w wyniku przeprowadzonej analizy danych, umiejętności poszukiwane przez 

pracodawców w ofertach pracy okażą się inne, niż umiejętności posiadane przez kandydatów do 

pracy, możemy mówić o niedopasowaniu struktury kwalifikacyjno-zawodowej na badanym rynku 

pracy. 

Jakich umiejętności oczekują pracodawcy?   

Najczęściej wymagane umiejętności wskazywane w ofertach pracy: 

 dla zawodów urzędniczych i kierowniczych to: 

 planowanie i organizacja pracy własnej; 

 zarządzanie ludźmi, przywództwo; 

 dla specjalistów, techników i innego personelu średniego, pracowników biurowych, 

pracowników usług i sprzedaży to: 

 komunikacja ustna/ komunikatywność; 

 dla rolników, ogrodników, leśników i rybaków; robotników przemysłowych i rzemieślników; 

operatorów i monterów maszyn i urządzeń oraz pracowników wykonujących prace proste to:  

 sprawność psychofizyczna i psychomotoryczna. 
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Pracodawcy pytani o to, jakie cechy lub umiejętności potencjalnych pracowników są najbardziej 

oczekiwane wskazują: 

1. komunikacja ustna / komunikatywność; 

2. współpraca w zespole; 

3. planowanie i organizacja pracy własnej; 

4. doświadczenie zawodowe;  

5. czytanie ze zrozumieniem; 

6. sprawność psychofizyczna i psychomotoryczna; 

7. wyszukiwanie informacji, wyciąganie wniosków; 

8. wykonywanie obliczeń; 

9. obsługa komputera i wykorzystanie Internetu; 

10. wyuczony zawód. 

 

Warto zauważyć, że w pierwszej dziesiątce umiejętności pojawia się wyuczony zawód  

i doświadczenie zawodowe, ale od lat nie są to najważniejsze elementy wskazywane przez 

pracodawców. NAJWAŻNIEJSZĄ umiejętnością jest komunikacja ustna/ komunikatywność, 

współpraca w zespole, planowanie i organizacja pracy własnej. 

Według Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w 

sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01), każda 

osoba ma prawo do dobrej jakości i włączającego kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie 

w celu utrzymania i nabywania umiejętności, które pozwolą jej w pełni uczestniczyć w życiu 

społeczeństwa i skutecznie radzić sobie ze zmianami na rynku pracy.  

Biorąc pod uwagę fakt, że obecnie na rynku pracy wymagania dotyczące kompetencji uległy zmianie 

w związku z rosnącą liczbą miejsc pracy poddanych automatyzacji, z rozwojem cyfryzacji i technologii 

we wszystkich dziedzinach pracy i życia oraz zwiększającym się znaczeniem kompetencji społecznych, 

obywatelskich i w zakresie przedsiębiorczości, które pozwalają zapewnić odporność i elastyczność w 

dostosowywaniu się do zmian, wyróżniono 8 kompetencji kluczowych:  

1. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji. 

2. Kompetencje w zakresie wielojęzyczności. 

3. Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i 

inżynierii. 

4. Kompetencje cyfrowe. 
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5. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się. 

6. Kompetencje obywatelskie.  

7. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.  

8. Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. 

 

Kompetencje kluczowe stały się ramami określającymi nowe umiejętności podstawowe uzyskiwane w 

procesie uczenia się przez całe życie, powstałymi w odpowiedzi na zmiany w społeczeństwie i 

gospodarce, z uwzględnieniem dyskusji o przyszłości rynku pracy.  

Szczególną wagę w tym zestawie przywiązuje się do poprawy umiejętności podstawowych, zwłaszcza 

w zakresie inwestowania w uczenie się języków obcych, wzmocnienia kompetencji cyfrowych i w 

zakresie przedsiębiorczości, znaczenia wspólnych wartości w funkcjonowaniu społeczeństw państw 

członkowskich oraz do zachęcania większej liczby młodych ludzi do angażowania się w karierę 

naukową, do wybierania zawodów związanych z naukami przyrodniczymi, technologią, inżynierią i 

matematyką (STEM).  

Jak widać, na kształt definicji zestawu kompetencji kluczowych warunkujących samorealizację, szansę 

na zatrudnienie oraz dobre funkcjonowanie społeczne wpływ mają zarówno zmiany społeczno-

gospodarcze, jak i różne inicjatywy podejmowane w Europie, jak choćby stworzenie wspólnych ram 

kwalifikacji, zapewniających wspólne ramy odniesienia służące porównywaniu poziomów kwalifikacji, 

poprzez wskazanie kompetencji niezbędnych do ich osiągnięcia.  

Edukacja - zarówno formalna, jak i pozaformalna oraz nieformalna– zaczyna pełnić kluczową rolę we 

wspomaganiu rozwoju niezbędnych kompetencji interpersonalnych, komunikacyjnych i 

poznawczych, takich jak na przykład: krytyczne myślenie, umiejętności analityczne, kreatywność, 

umiejętność rozwiązywania problemów i odporność na stres, które ułatwiają młodym ludziom 

wchodzenie w dorosłe życie, aktywne obywatelstwo i pracę zawodową.  

Dlatego konieczne staje się uwrażliwienie młodych osób wchodzących na rynek pracy na to, jak 

ważne jest nabycie tzw. kompetencji cywilizacyjnych, takich, jak: 

• znajomość języków obcych, (poziomy A, B, C zgodnie z tabelą europejskich poziomów 

biegłości językowej), 

• umiejętność obsługi komputera, (dostosowana do potrzeb stanowiska pracy), 

• prawo jazdy kat. „B”, 

• nastawienie na udział w kształceniu ustawicznym, 
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• elastyczność (dopasowanie się do zmian, rozpoznanie prac alternatywnych),  

• mobilność zawodowa i geograficzna, 

• przejawianie inicjatywy. 

 

Kompetencje przyszłości 

By sprostać oczekiwaniom rynku pracy i zapobiegać niedopasowaniu kompetencyjnemu wymaga się 

powiązania rozwoju umiejętności z zatrudnieniem i rozwojem gospodarczym. Oznacza to, iż 

włączenie partnerów społecznych i kluczowych stron w rozwój umiejętności przyszłości z 

uwzględnieniem analiz opisujących sytuację na rynku pracy, będzie umożliwiać odpowiednie 

przygotowanie młodych ludzi do jego potrzeb. 

Zatem warto bardziej skoncentrować się na planowaniu kształcenia z uwzględnieniem przyszłości, tj. 

tego, co może być oczekiwane na rynku. W raporcie FutureWorkSkills 2020 z 2011 roku (Davies A., 

Fidler D., Gorbis M., , Institute for the Future for the University of Phoenix ResearchInstitute,) autorzy 

podjęli się prognozy kompetencji, które będą wymagane za 10-20 lat na rynku pracy, a więc dziś. W 

analizach uwzględnili kontekst społeczno-ekonomiczny, który będzie przyczynkiem do zmian na rynku 

pracy. Czynniki te to: wydłużająca się oczekiwana długość życia, coraz częstsze wykorzystywanie 

maszyn wykonujących powtarzające się rutynowe czynności, środowisko nowych mediów, wzrost 

znaczenia dużych ustrukturyzowanych organizacji oraz postępująca globalizacja. Przy uwzględnieniu 

powyższych determinantów zidentyfikowano kompetencje przyszłości:  

 Zdolność do dostrzegania głębszych znaczeń, ukrytych sensów, empatia. 

 Inteligencja społeczna - umiejętność komunikowania się z innymi.  

 Nowatorskie myślenie i zdolność do adaptacji - w przyszłości na znaczeniu zyskają: 

umiejętność reagowania na nieoczekiwane sytuacje oraz kreatywność.  

 Kompetencje multikulturowe - zdolność do pracy w różnych środowiskach kulturowych, 

umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków, reagowania na zróżnicowane 

konteksty kulturowe.  

 Myślenie analityczne - umiejętność interpretacji danych, zdolność do rozumowania w oparciu 

o olbrzymie ilości danych. 

 Transdyscyplinarność - zdolność rozumienia koncepcji w ramach różnych dziedzin nauki.  
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 Nastawienie projektowe - zdolność realizacji projektów prowadzących do pożądanych 

rezultatów.  

 Umiejętność filtrowania informacji - w świecie bogatym w informacje można doświadczyć 

przeciążenia poznawczego.  

 Współpraca wirtualna - umiejętność efektywnego działania jako członek wirtualnego zespołu.  

Zmiany, które prawdopodobnie zachodzą na rynku pracy, wymuszają umiejętność adaptacji, 

przystosowania się do zmieniających się warunków pracy, korzystania z technologii itp.  

W przyszłości większa też będzie potrzeba mobilności zawodowej. Już teraz badania dostarczają 

informacji o coraz większej gotowości do zmiany miejsca pracy, szczególnie u osób z wykształceniem 

wyższym. Często ta chęć do zmodyfikowania swojej ścieżki zawodowej wynika właśnie z potrzeby 

lepszego dopasowania umiejętności do wymagań pracodawcy. Opisane kompetencje przyszłości 

będą nabierać znaczenia, dlatego kształcenie (na każdym etapie edukacji) powinno uwzględniać te 

potrzeby kompetencyjne w efektach kształcenia.  

W innym raporcie  Future of Jobs Report z 2016 roku (World Economic Forum) wymienionych zostało 

na najbliższe 10 lat dziesięć kompetencji przyszłości, a wśród nich takie, które nie zostały wskazana w 

poprzednim raporcie. Autorzy opracowania wymieniają wśród kompetencji przyszłości:  

1. Kompleksowe rozwiązywanie problemów. 

2. Krytyczne myślenie. 

3. Kreatywność. 

4. Zarządzanie ludźmi. 

5. Współpraca z innymi. 

6. Inteligencja emocjonalna. 

7. Wnioskowanie i podejmowanie decyzji. 

8. Zorientowanie na usługi. 

9. Negocjacje. 

10. Elastyczność poznawcza. 

Natomiast raport Future of skills. Employment in 2030  (https://futureskills.pearson.com/#/welcome-

video{dostęp na 12.10.2020}) wskazuje, że w nadchodzących latach liczyć się będą umiejętności 

interpersonalne, społeczne, systemowe i poznawcze. Wśród dziedzin natomiast, które będą 

konieczne do wykonywania zawodów przyszłości, znajdują się te związane z kompetencjami 

miękkimi, jak i te dotyczące zarządzania, nauk ścisłych i znajomości języków obcych. 
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Są wśród nich wymienione: 

 Uczenie siebie oraz innych. 

 Aktywna nauka i słuchanie. 

 Współdziałanie. 

 Sztuka dedukcji. 

 Kompleksowe rozwiązywanie problemów. 

 Koordynacja. 

 Myślenie logiczne i krytyczne. 

 Ocena i podejmowanie decyzji. 

 Zarządzanie zasobami finansowymi. 

 Zarządzanie zasobami ludzkimi. 

 Monitorowanie i ocena wyników. 

 Negocjowanie i perswazja. 

 Jasne komunikowanie się. 

 Programowanie. 

 Szybkie reagowanie. 

 Percepcja społeczna. 

 Ocena systemów i procesów. 

 Projektowanie technologii. 

 Zarządzanie czasem. 

 Wizualizowanie. 

 Instruowanie. 

Jak wynika z powyższych raportów warunkiem uzyskania dobrej pracy będzie ciągła nauka i 

doskonalenie się, najlepiej z wykorzystaniem wielu różnorodnych metod, tak aby były one jak 

najefektywniejsze oraz uzupełnianie kwalifikacji spoza dziedzin, w których kształciliśmy się. 

W nadchodzących latach rynek pracy będzie się dynamicznie zmieniał, a zmiany te będzie 

determinować wiele czynników, na które w większości przypadków nie będziemy mieli wpływu. 

Nie powinno być to dla nas jednak powodem do obaw. Jeśli będziemy się tym determinantom 

bacznie przyglądać i przystosowywać się do otaczającej nas rzeczywistości, będzie to proces 

naturalny, w którym możemy upatrywać perspektyw swojego sukcesu zawodowego. 
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Prawidłowo funkcjonujący system edukacji oraz szkoleń powinien prowadzić do zmniejszenia 

poziomu niedopasowania kompetencyjnego pomiędzy umiejętnościami absolwentów a 

wymaganiami rynku pracy.  

W obecnej sytuacji na rynku pracy problemem nie jest zbyt duża liczba absolwentów szkół, a raczej 

kwestia umiejętności, których brakuje nowym pracownikom pomimo posiadania wykształcenia. 

Reagowanie systemu edukacji na zmiany w zapotrzebowaniu na poszczególne umiejętności jest 

istotne. Problem dopasowania kształcenia do oczekiwań rynku pracy jest szeroko dyskutowany. 

Kształcenie ma na celu nie tylko przekazanie wiedzy przedmiotowej - jest to również kształtowanie 

pewnego stylu życia, postaw, wartości ogólnie podzielanych przez społeczność.  

Warto zauważyć, że pracodawcy oczekują przede wszystkim kompetencji i postaw, które można 

ukształtować bez szczególnego ingerowania w treści nauczania. Takie narzędzia prezentujemy w 

niniejszym opracowaniu. 

W opinii wielu ekspertów znaczenie umiejętności społecznych, w tym komunikacyjnych, będzie coraz 

większe, ponieważ pracownicy muszą współpracować w coraz większych, bardzo zróżnicowanych 

zespołach.  
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Część III: Określenie poziomu rozwoju umiejętności 

społecznych  
 

 

Wprowadzenie 

 

Pierwszym etapem wdrażania programu rozwoju kompetencji społecznych powinna być diagnoza 

sytuacji wyjściowej. Dotyczy to zarówno pracy z każdym uczniem indywidualnie, jak i z całą 

grupą/klasą. 

 

Ćwiczenia, które prezentujemy w niniejszym opracowaniu podzielone są m. in. ze względu na stopień 

trudności. Warto dopasować je do możliwości i potrzeb uczestników zajęć. Zbyt łatwe ćwiczenia nie 

pozwolą rozwijać wybranej umiejętności i nie będą uznane przez młodzież jako ciekawe. Natomiast 

zbyt trudne szybko zniechęcą uczestników do dalszej pracy. 

Jednolity system oceniania pozwoli uczniom i trenerom obserwować postępy wynikające z udziału w 

programie oraz wyznaczać cele na kolejne okresy. 

Uczestnicy projektu „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie” korzystają z systemu weryfikacji 

kompetencji społecznych, który został opracowany na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki  

Społecznej. System ten składa się z min. z karty umożliwiającej młodzieży dokonanie samooceny, 

arkusza oceny wypełnianego przez opiekuna grupy oraz testu psychometrycznego, którego wyniki 

interpretuje dyplomowany psycholog. W ten sam trzyetapowy sposób dokonywana jest ocena na 

początku i na końcu udziału w projekcie. Uznajemy, że ponad sześciomiesięczny okres realizacji 

działań projektowych zakończył się sukcesem, jeśli uczeń podniósł poziom rozwoju minimum 8 z 15 

badanych kompetencji społecznych (i w ocenie końcowej był to poziom minimum trzeci w 

pięciostopniowej skali). 

Trenerzy kompetencji społecznych, którzy będą korzystać z niniejszego opracowania również powinni 

dysponować odpowiednimi narzędziami do diagnozy poziomu rozwoju umiejętności społecznych. W 

Internecie można znaleźć różne propozycje testów. My przedstawiamy narzędzia wykorzystywane w 

Belgii. 
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W projekcie „Kickstart” , w którym zespół z AP Hogeschool z Antwerpii wypracował ćwiczenia opisane 

w niniejszym opracowaniu, powstała również specjalna platforma internetowa zawierająca 

rozbudowane narzędzia do diagnozy poziomu rozwoju poszczególnych umiejętności. Niestety, jest to 

rozwiązanie bardzo drogie i nie jesteśmy w stanie – na obecnym etapie - zaoferować go polskim 

użytkownikom. Natomiast udało nam się „zaimportować” inne ciekawe narzędzia, których autorem 

jest flamandzka instytucja edukacyjna Go! Możemy je przedstawić po adaptacji do potrzeb 

niniejszego opracowania na podstawie licencji https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/  

 

 

W tym miejscu należy zauważyć, że w Belgii rozwinięty jest system kształcenia dualnego, w którym 

uczniowie zdobywają zawód jednocześnie ucząc się i pracując. Mają więc już na etapie edukacji sporo 

własnych doświadczeń ze środowiska pracy. Dlatego sytuacje wykorzystywane do analizy poziomu 

rozwoju umiejętności społecznych, które zawarte są w poniższych narzędziach, dotyczą miejsca 

pracy. Jeżeli trener umiejętności społecznych pracuje z młodzieżą, która nie ma żadnych doświadczeń 

zawodowych (lub ma niewielkie), to powinien zmienić opisywane sytuacje w ten sposób, by uczniom 

łatwiej było wyobrazić siebie w przedstawianej roli. 

Przedstawiany przez nas system określania poziomu rozwoju umiejętności społecznych składa się z 

trzech narzędzi: 

 Jak sobie radzę w trudnych sytuacjach?  

 Formularz samooceny  ME-Tool 

 Formularz oceny kompetencji społecznych WE- Tool 
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Jak sobie radzę w trudnych sytuacjach?  

 

To narzędzie do oceny poziomu rozwoju umiejętności miękkich wykorzystuje pytania otwarte. W tym 

przypadku uczeń nie ma możliwości zaznaczenia odpowiedzi zgodnie z pewną poprawnością 

społeczną (to znaczy takiej, którą uzna - w zamkniętym katalogu odpowiedzi - za najbardziej 

oczekiwany sposób zachowania się). Wpisana przez niego krótka odpowiedź faktycznie odzwierciedla 

tok jego myślenia i motywację. 

Trzeba jednak zauważyć, że takie odpowiedzi nie prowadzą do automatycznego wyświetlenia wyniku 

końcowego i wymagają od trenera umiejętności społecznych dokonania ich wnikliwej analizy. 

Przedstawiamy zarówno opisy sytuacji, które dotyczą wybranych siedmiu umiejętności społecznych, 

jak i poradnik dotyczący interpretacji odpowiedzi. Końcowa ocena rozwoju każdej umiejętności 

została zawarta w trzystopniowej skali: 

 poziom zaawansowany; 

 poziom średni; 

 poziom startowy. 

 

Trener może w trakcie diagnozy wykorzystać wszystkie przedstawione sytuacje, ale zdajemy sobie 

sprawę, że dla niektórych uczniów będzie to trudne zadanie i zajmie – wraz z analizą wyników i ich 

omówieniem – dużo czasu. Dlatego proponujemy wybrać dwie sytuacje odnoszące się do każdej z 

siedmiu umiejętności, co da łącznie 14 pytań. Wyniki tego badania można traktować również jako 

wskazówkę do spotkań doradczych i wyboru ćwiczeń.  

 

Praca z uczniem dotycząca oceny poziomu umiejętności społecznych może przebiegać w różny 

sposób i jest zależna zarówno od stylu działania trenera, jak i od cech danej grupy uczestników 

(takich, jak np. swoboda wypowiedzi, wiek, ewentualne trudności w nauce). Oto przykładowe 

scenariusze:  

• Uczeń otrzymuje arkusze z opisem wybranych sytuacji, samodzielnie je analizuje i udziela 

odpowiedzi.  

• Trener wspiera ucznia w analizie opisanych sytuacji, by ułatwić mu zrozumienie problemu i 

wypracowanie odpowiedzi, którą uczeń wpisuje do arkusza. 

• Trener omawia z uczniem wybraną sytuację, zadaje pytania dodatkowe, pyta o odpowiedź, prosi o 

doprecyzowanie niektórych kwestii i sam zapisuje końcowe ustalenia. 
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W trakcie zadawania pytań warto wykorzystać metodę coachingu określaną jako STARR. 

 

Metoda STARR 

 

Wyobraźmy sobie, że uczeń, z którym pracuje trener, twierdzi iż jest dobrym organizatorem. Co takie 

określenie oznacza w przypadku tej konkretnej osoby? Prawdopodobnie samoocena rozwoju 

umiejętności organizacyjnych nie jest oparta o żadne standardy. Warto podjąć rozmowę, która 

pozwoli zrozumieć jej podstawy.       

 

Praca coachingowa metodą STARR obejmuje pięć stałych elementów (jej nazwa składa się z 

pierwszych liter angielskich słów: situation – sytuacja, task – zadania, actions – działania, result – 

rezultat, reflection – refleksja) . 

 

1. Sytuacja 

 

Trener pyta ucznia o niedawne doświadczenia związane z konkretną sytuacją, w której 

zademonstrował swój talent organizacyjny.  

Zwięzły opis tej sytuacji powinien zawierać odpowiedzi na pytania: 

• Co się wydarzyło? 

• Kiedy? 

• Gdzie to było? 

• Kto był obecny? 

 

2. Zadania 

 

Kolejne pytania dotyczą zadań, które uczeń wykonywał w związku z opisaną sytuacją. Na czym 

polegały i jak je planował? 

Pomocnicze pytania to np.: 

• Jakie było Twoje zadanie w tej konkretnej sytuacji? 

• Czego dokładnie inni oczekiwali od ciebie? 

• Co chciałeś osiągnąć samemu? 
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3. Działania 

 

To czas na szczegółowy opis zachowania związanego z pewną kompetencją (w tym przypadku opis 

działań potwierdzających, że uczeń jest dobrym organizatorem) Coach powinien pomóc uczniowi 

szczegółowo opisać i nazwać to, co zrobić.  

Pytania, które pomogą uczniowi udzielić wyczerpującej odpowiedzi: 

• Co potwierdziło wówczas, że jesteś dobrym organizatorem? 

• Co dokładnie zrobiłeś? 

• Jak zaplanowałeś swoje działania? 

• Jaka była reakcja pozostałych uczestników wydarzenia na twoje działania? 

• Co zrobiłeś po zakończeniu swoich działań? 

 

4. Rezultat 

 

Kolejny etap dotyczy wyniku opisanych wcześniej działań i jego logiczne powiązanie z daną 

kompetencją (np. „dobry organizator”) . 

Coach zadaje pytania pomocnicze: 

• Jaki był rezultat twoich działań?  

  W jakim zakresie ten rezultat wynikał z twoich umiejętności …… (np. organizacyjnych)  

• Jak inni zareagowali na Twój talent organizacyjny? 

 

5. Refleksja  

 

To czas na podsumowanie i wyciągnięcie wniosków. 

Przykładowe pytania pomocnicze:  

• Dlaczego uważasz, że ta aktywność jest dowodem twojego talentu organizacyjnego? 

• Jak chcesz wykorzystać swoje umiejętności organizacyjne na etapie wyboru zawodu (lub na etapie 

ubiegania się o zatrudnienie)? 

• Co chciałeś osiągnąć? Czego oczekiwały od ciebie inne osoby? 

• Co czułeś? Co czuły inne osoby? 

• Co pomyślałeś? Co myślą inni? 

• Jakie są twoje mocne strony? 

• Jakie są twoje słabości? 

• Czego jeszcze możesz się nauczyć? 
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Rozmowa z uczniem przeprowadzona według powyższego schematu może być bardzo ważna dla 

coacha i dla jej młodego uczestnika, który lepiej poznaje siebie samego. Z kolei coach wie, czy uczeń  

jest zorientowany społecznie, czy może przedsiębiorczy. Ujawnia się jego kreatywność lub podejście 

konserwatywne. Łatwo określić, czy w danej sytuacji był: inteligentny, emocjonalny, pozytywny, 

konsekwentny, czekał ...? 

Opis sytuacji 

 

ASERTYWNOŚĆ 

Sytuacja 1 

W pracy masz kontakt z klientami. Jeden z nich w nieprzyjazny sposób mówi ci, że nie jest zadowolony 

z wykonanej usługi. Jak na to reagujesz? 

 

Poziom zaawansowany Poziom średni Poziom startowy 

jeśli odpowiedzi są zgodne z: 

Omawiam to z moim szefem. 

Sprawdzam, co mogę zrobić 

lepiej. 

Nie dotyczy Nie pozwalam na takie uwagi i 

reaguję w ten sam niemiły 

sposób. 

Uważam, że to nie jest mój 

problem, tylko szefa. 

 

Sytuacja 2 

Twoje wynagrodzenie nie zostało wypłacone z powodu błędu administracyjnego. Jak reagujesz w tej 

sytuacji? 

 

Poziom zaawansowany Poziom średni Poziom startowy 

jeśli odpowiedzi są zgodne z: 

Proszę szefa o wyjaśnienie tej 

sytuacji. 

 

Zakładam, że mój szef właśnie o 

tym zapomniał i sam szybko to 

załatwi. 

 

Natychmiast rezygnuję z takiej 

pracy. 

Nagłaśniam to w mediach 

społecznościowych, by szybko 

zapłacili. 

Natychmiast składam skargę na 

pracodawcę. 
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Sytuacja 3 

Źle się czujesz w pracy, bo masz wrażenie, że szef cały czas na ciebie krzyczy. Jak sobie z tym radzisz? 

 

Poziom zaawansowany Poziom średni Poziom startowy 

jeśli odpowiedzi są zgodne z: 

Pytam szefa, dlaczego tak na 

mnie krzyczy. 

 

Zakładam, że mój szef jest 

właśnie taki i staram się dalej 

wykonywać swoją pracę. 

 

Narzekam na to w mediach 

społecznościowych i mam 

nadzieję, że ktoś z nim o tym 

porozmawia. 

Rezygnuję natychmiast. 

 

Sytuacja 4 

Pod koniec dnia pracy musisz wynieść  śmieci i posprzątać  halę. Nie jesteś z tego  zadowolony. Jak na 

to reagujesz? 

 

Poziom zaawansowany Poziom średni Poziom startowy 

jeśli odpowiedzi są zgodne z: 

To po prostu część pracy. 

 

Nie robię tego i umawiam się 

na rozmowę z szefem. 

 

Odmawiam wykonania tej 

pracy. 

Wynoszenie śmieci i sprzątanie 

to nie jest mój problem. 

 

Sytuacja 5 

Kolega wyraził niezadowolenie z tego, w jakim tempie pracujesz. Jak na to reagujesz? 

 

Poziom zaawansowany Poziom średni Poziom startowy 

jeśli odpowiedzi są zgodne z: 

Proszę, aby opisał konkretne 

sytuacje. 

Idę do szefa, aby omówić 

tempo mojej pracy. 

 

Przyjmuję uwagi do 

wiadomości i staram się 

pracować szybciej. 

 

Jestem zły i mówię mu, że 

zawsze muszę robić wszystko 

sam. 

Odwracam się i odchodzę. 

Nie pozwolę sobie na to i 

powiem, że mój kolega sam 

pracuje wolno. 
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 PUNKTUALNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Sytuacja 1 

Jesteś w drodze do pracy i wiesz, że się spóźnisz, ale telefon przestał działać (skończyły się środki na 

koncie) i nie możesz zawiadomić pracodawcy. Jak postąpisz? 

 

Poziom zaawansowany Poziom średni Poziom startowy 

jeśli odpowiedzi są zgodne z: 

Dbam o to, aby zawsze mieć 

doładowaną kartę. 

Idę do pracy - spóźnię się, ale 

przepraszam zaraz po wejściu . 

Wysyłam darmową wiadomość 

tekstową lub WhatsApp. 

Proszę spotkaną osobę o 

możliwość wykonania 

połączenia z jej telefonu. 

Staram się przyjść do pracy 

niezauważony i upewniam się, 

że nikt mnie nie widział. 

Wracam do domu. 

 

 

Sytuacja 2 

Już wkrótce powinieneś zacząć kolejny dzień pracy. Jednak już czwarty raz w tym miesiącu stoisz na 

przystanku i wiesz, że Twój autobus nie przyjechał. Jak się zachowasz? 

 

Poziom zaawansowany Poziom średni Poziom startowy 

jeśli odpowiedzi są zgodne z: 

Natychmiast powiadamiam 

mojego pracodawcę o 

zaistniałej sytuacji. 

Poszukuję na przyszłość innych 

sposobów podróżowania, by 

takie sytuacje się nie 

powtarzały. 

Idę do pracy - spóźnię się, ale 

przepraszam i przedstawiam 

przyczynę.  

. 

Nie czuję się winny – to wina 

przewoźnika i nie mam za co 

przepraszać. 

Po prostu przyjdę do pracy 

później. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

             

42 

 

Sytuacja 3 

Musisz zacząć pracę o godz. 08.00. Wstajesz rano, ale nie czujesz się dobrze, źle spałeś i chyba jesteś 

przeziębiony. Co robisz? 

 

Poziom zaawansowany Poziom średni Poziom startowy 

jeśli odpowiedzi są zgodne z: 

Idę do pracy i walczę ze złym 

samopoczuciem. 

Dzwonię do szefa, opisuję 

sytuację i pytam, co 

powinienem zrobić. 

Najpierw idę do lekarza, a 

potem do pracy. Wcześniej 

zawiadamiam pracodawcę.   

Idę do lekarza. Potem 

zawiadomię pracodawcę. 

Piszę sms do kolegi z pracy. 

. 

Śpię dalej – pójdę do pracy 

trochę później. 

Zostaję w domu. 

 

 

Sytuacja 4 

Umówiłeś się z kolegą do kina, ale już wiesz, że dotrzesz na miejsce z 15-minutowym opóźnieniem. Co 

zrobisz? 

 

Poziom zaawansowany Poziom średni Poziom startowy 

jeśli odpowiedzi są zgodne z: 

Robię, co mogę, by zmniejszyć 

spóźnienie i – jednocześnie – 

informuję kolegę. 

Dzwonię do kolegi i pytam, czy 

zechce na mnie zaczekać. 

Spieszę się na spotkanie i 

wyjaśnię mu wszystko, gdy 

tylko tam dotrę. 

 

Rezygnuję ze spotkania. 

Uważam, że kolega powinien 

na mnie poczekać i nie muszę 

go powiadamiać.  

 

 

Sytuacja 5 

Zaspałeś. Obudziłeś się w chwili, gdy powinieneś być już w pracy. Wiesz, że spóźnisz się i to całkiem 

sporo. Co teraz zrobisz? 

 

Poziom zaawansowany Poziom średni Poziom startowy 

jeśli odpowiedzi są zgodne z: 

Spieszę się, powiadamiam 

pracodawcę i przepraszam. 

Po wejściu do pracy proponuję, 

że odpracuję stracony czas. 

Spieszę się do pracy. 

Przepraszam, gdy tylko wejdę 

do budynku.  

 

Zostaję dzisiaj w domu. 
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EMPATIA 

 

Sytuacja 1 

Dzisiaj jest Twój pierwszy dzień pracy, nie znasz nikogo w nowej firmie. Jak sobie z tym poradzisz? 

 

Poziom zaawansowany Poziom średni Poziom startowy 

jeśli odpowiedzi są zgodne z: 

Przedstawię się kolegom i 

powiem, że to mój pierwszy 

dzień w pracy. 

Jeśli nowi koledzy będą chcieli 

wiedzieć coś o mnie, to im 

opowiem. 

Po prostu wykonuję swoją 

pracę i nie rozmawiam z nikim 

o sobie 

 

Koledzy z pracy to nie są 

przyjaciele, nie musimy nic o 

sobie wiedzieć. 

 

 

Sytuacja 2 

Twój szef powiedział ci, że zbyt często robisz sobie przerwy w pracy. Jak na to reagujesz? 

 

Poziom zaawansowany Poziom średni Poziom startowy 

jeśli odpowiedzi są zgodne z: 

Zgadzam się z szefem i 

ograniczam przerwy. 

Uzgadniam z szefem, jakie 

zachowanie w zakresie przerw 

w pracy jest akceptowalne.  

Nie dotyczy 

 

Jeśli mam potrzebę zrobienia 

przerwy, to robię. 

Uważam, że przerwy pomagają 

mi zbudować pełną 

koncentrację na czas 

wykonywania pracy. 
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Sytuacja 3 

Po długich poszukiwaniach znalazłeś pracę, którą zaczniesz wykonywać w styczniu. Jednak już 

wcześniej wykupiłeś bilety i miejsce w hotelu na wyjazd narciarski w marcu. Jak rozwiążesz ten 

problem? 

 

Poziom zaawansowany Poziom średni Poziom startowy 

jeśli odpowiedzi są zgodne z: 

Praca jest najważniejsza - 

rezygnuję z wyjazdu. 

Omawiam z wyprzedzeniem z 

pracodawcą, czy istnieje 

możliwość pogodzenia 

zatrudnienia z realizacją 

wcześniej zaplanowanych 

działań.  

Proszę o przesunięcie terminu 

rozpoczęcia pracy na okres po 

powrocie z nart. 

 

Przeciągam podpisanie umowy 

tak, by spokojnie wyjechać na 

narty. 

Wyjeżdżam na urlop i szukam 

usprawiedliwienia nieobecności 

(np. choroba). 

 

 

Sytuacja 4 

Jesteś szczęściarzem! Po długich poszukiwaniach znalazłeś ciekawą pracę. Jednak pracodawca chce, 

by pierwszym dniem twojego zatrudnienia był najbliższy poniedziałek. Ty zaś umówiłeś się z 

przyjaciółmi, że tego dnia będziecie świętować obronę pracy magisterskiej jednego z kolegów. W ten 

sam sposób obchodzicie ten wyjątkowy dzień w życiu każdego z twoich przyjaciół (tak było również 

wówczas, gdy ty skończyłeś studia). Czy powinieneś teraz złamać słowo, które dałeś swoim 

najlepszym przyjaciołom? Jak się zachowasz? 

 

Poziom zaawansowany Poziom średni Poziom startowy 

jeśli odpowiedzi są zgodne z: 

Rozmawiam z przyjaciółmi i 

tłumacze, jak ważna dla mnie 

jest ta praca.  

Proponuję, że dołączę do 

uroczystości po zakończeniu 

pracy.  

Pytam szefa, czy nie będzie 

problemem, jeśli rozpocznę 

pracę dzień później. 

 

Przyjaciele są ważniejsi niż 

praca – poszukam innej. 

Zawiadomię pracodawcę w 

poniedziałek, że nie mogę z 

jakiegoś powodu rozpocząć 

pracy tego dnia i przyjdę we 

wtorek.  
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Sytuacja 5 

Właśnie podjąłeś nową pracę i bardzo Ci się podoba. Większość kolegów jest przyjazna, ale jeden z 

kierowników nie okazuje cierpliwości, gdy masz problemy z wykonaniem pewnych zadań . Myślisz, że 

jest  niegrzeczny. Nie czujesz się traktowany z szacunkiem. Jak na to reagujesz? 

 

Poziom zaawansowany Poziom średni Poziom startowy 

jeśli odpowiedzi są zgodne z: 

Omawiam moje odczucia z 

bezpośrednim przełożonym  

Moja motywacja spada, ale 

będę nadal wykonywał swoją 

prace najlepiej jak umiem. 

Zachowuję swoją ocenę tego 

kierownika dla siebie.  

 

Skarżę się kolegom. 

Przestaję starać się, by dobre 

wykonywać pracę. 

Okazuję kierownikowi, że jego 

ocena nie ma dla mnie 

znaczenia.  

 

 

PLANOWANIE I WYZNACZANIE PRIORYTETÓW 

 

Sytuacja 1 

Jutro masz zaplanowany dzień pracy. Mama powiedziała ci, że  przedszkole będzie zamknięte i musisz 

zaopiekować się młodszym bratem. Jak na to reagujesz? 

 

Poziom zaawansowany Poziom średni Poziom startowy 

jeśli odpowiedzi są zgodne z: 

Wyjaśniam mamie, że to nie 

jest możliwe i szukamy innego 

rozwiązania. 

Kontaktuję się z szefem, 

wyjaśniam mu zaistniałą 

sytuację. Pytam, czy wyjątkowo 

mogę zostać w domu ten jeden 

raz i później odpracować te 

godziny. 

Pytam szefa, czy wyjątkowo 

mogę zostać w domu ten jeden 

raz. 

 Zostaję w domu, bo praca 

mojej mamy jest ważniejsza. 

Zostaje w domu, bo rodzina jest 

najważniejsza i szef musi to 

zrozumieć. 
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Sytuacja 2 

Pracujesz w świetnym zespole i zwykle kończycie zajęcia około godziny 17:00. Tymczasem jest już 

godzina 18:00, a Twoi koledzy są nadal zajęci. Ty jednak chciałbyś już wrócić do domu. Jak się 

zachowasz? 

 

Poziom zaawansowany Poziom średni Poziom startowy 

jeśli odpowiedzi są zgodne z: 

Rozumiem, ze takie sytuacje 

mogą się w pracy zdarzyć i 

łatwo się dostosuję. 

 

Porozmawiam z kolegami i 

powiem im, że mam nadzieję, 

że to wyjątkowa sytuacja i 

więcej się nie powtórzy. 

Kończę pracę i idę do domu. 

Nie zostaję z kolegami – praca 

kończy się o 17.00. 

 

 

Sytuacja 3 

Pracodawca pozwala Ci korzystać podczas pracy z telefonu komórkowego. Twoi przyjaciele wysyłają 

do Ciebie sms-y przez cały dzień. Zauważasz, że to często odwraca Twoją uwagę od pracy. Jak sobie z 

tym radzisz? 

 

Poziom zaawansowany Poziom średni Poziom startowy 

jeśli odpowiedzi są zgodne z: 

Nie zabieram już ze sobą 

telefonu komórkowego. 

Informuję moich przyjaciół, że 

można się ze mną 

skontaktować dopiero po 

godzinach pracy. 

Odpowiadam na wiadomości 

tylko podczas przerw. 

 Wyciszam telefon, aby nikt w 

pracy tego nie zauważył. 

Dopóki nikt nie zwróci mi 

uwagi, będę swobodnie 

korespondował z przyjaciółmi. 
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Sytuacja 4 

Na początku zatrudnienia otrzymałeś od pracodawcy ustalony harmonogram. Zgodnie z nim 

zaplanowałeś wszystkie swoje zajęcia dodatkowe. Jednak jeden z twoich współpracowników będzie 

przez kilka dni nieobecny i twój szef oczekuje, że będziesz pracować w innych godzinach. Jak na to 

reagujesz? 

 

Poziom zaawansowany Poziom średni Poziom startowy 

jeśli odpowiedzi są zgodne z: 

Omawiam to grzecznie z 

szefem i będę pracować 

zgodnie z nowym 

harmonogramem. Zajęcia 

dodatkowe przekładam. 

Będę pracować zgodnie z 

nowym harmonogramem, ale 

wyraźnie wyrażam swoje 

niezadowolenie. 

 

 Poinformowałem mojego 

pracodawcę, że zmiana 

harmonogramu nie jest teraz 

niemożliwa. 

 

 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 

Sytuacja 1 

Właśnie zakończyłeś zadanie, które otrzymałeś od swojego szefa. Jak teraz postąpisz? 

 

Poziom zaawansowany Poziom średni Poziom startowy 

jeśli odpowiedzi są zgodne z: 

Patrzę, co jeszcze mogę zrobić. 

Proszę szefa o wyznaczenie 

nowego zadania. 

Nie dotyczy  Czekam aż szef wskaże mi 

nowe zadanie.  
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Sytuacja 2 

Popełniłeś błąd podczas wykonywania swojego zadania. W zeszłym tygodniu twój kolega również 

popełnił podobny błąd. Wasz szef był wówczas bardzo zły i słyszałeś, jak mówił do twojego kolegi: 

„Jeśli to się powtórzy, to będzie oznaczać koniec twojej pracy! ” Jak teraz postąpisz? 

 

Poziom zaawansowany Poziom średni Poziom startowy 

jeśli odpowiedzi są zgodne z: 

Mówię szefowi, co się stało. 

 

Nie mówię nic szefowi i staram 

się naprawić błąd. 

 Nic nie robię i mam nadzieję, 

że szef się nie dowie. 

Pytam szefa, czy nigdy nie 

popełnił błędu. 

Natychmiast rezygnuję z pracy. 

 

 

Sytuacja 3 

Zawsze bardzo ostrożnie obchodzisz się z narzędziami w pracy, bo wiesz, że są delikatne i bardzo 

drogie. Mimo tej ostrożności dzisiaj zniszczyłeś narzędzie. Jak na to reagujesz? 

 

Poziom zaawansowany Poziom średni Poziom startowy 

jeśli odpowiedzi są zgodne z: 

Zgłoszę to niezwłocznie osobie 

odpowiedzialnej. 

Natychmiast omówię to z moim 

szefem. 

Panikuję i pytam kolegów, jak 

najlepiej się zachować. 

Zgłaszam to anonimowo („ktoś 

to zrobił”). 

 Udaję, że nic się nie stało. 

W pracy mogą zdarzyć się takie 

sytuacje, to nie moja wina. 

Staram się naprawić tak, jak 

umiem. 
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PRACA ZESPOŁOWA 

 

Sytuacja 1 

Twój szef każe ci skorzystać z pomocy jednego z twoich kolegów, ale ten kolega odmawia współpracy. 

Jak się zachowasz? 

 

Poziom zaawansowany Poziom średni Poziom startowy 

jeśli odpowiedzi są zgodne z: 

Daję koledze do zrozumienia, 

że wykonuję polecenie szefa i 

że powinien je zaakceptować. 

Proszę szefa, by swoją decyzję 

przekazał również mojemu 

koledze. 

Wykonuję zadanie 

samodzielnie i później zgłaszam 

to szefowi. 

 

 Skoro kolega nie chce mi 

pomóc, to nie wykonuję 

zadania. 

 

 

 

Sytuacja 2 

Kolega pyta Cię, czy zechcesz mu pomóc. Jeśli się zgodzisz, to będziesz musiał zostać dłużej w pracy, a  

umówiłeś się na ważne spotkanie z babcią. Co odpowiesz? 

 

Poziom zaawansowany Poziom średni Poziom startowy 

jeśli odpowiedzi są zgodne z: 

Pomagam koledze i dzwonię do 

babci, by wytłumaczyć dlaczego 

przyjadę później.  

Mówię koledze, że nie mogę 

dzisiaj pomóc, ale chętnie 

zrobię to w innym terminie. 

Nie pomogę koledze, bo już 

skończyłem swoją pracę. 

Mówię koledze, że nie pomogę, 

bo mam już inne plany na 

najbliższe godziny. 

Każdy ma swoje obowiązki – ja 

swoje wykonałem. 
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WIZERUNEK 

 

Sytuacja 1 

Nowe ubrania robocze, które zakupiła twoja firma, są nieładne i koledzy pewnie będą się z Ciebie 

śmiać. Jak zareagujesz? 

 

Poziom zaawansowany Poziom średni Poziom startowy 

jeśli odpowiedzi są zgodne z: 

Bezpieczeństwo przede 

wszystkim - śmiech się nie liczy. 

Odzież robocza jest ważna w 

mojej pracy - będę z niej 

korzystał bez problemu. 

Noszę starą odzież roboczą. 

 

Wkładam bluzę na ubranie 

ochronne. 

Szukam innej pracy. 

 

 

Sytuacja 2 

Musisz iść na spotkanie biznesowe ze swoim szefem i kilkoma kolegami. Jak się ubierzesz? 

 

Poziom zaawansowany Poziom średni Poziom startowy 

jeśli odpowiedzi są zgodne z: 

Pytam szefa, jakie ubranie -  

według niego - będzie najlepsze 

na taką okazję. 

Wkładam ubranie, które zwykle 

noszę do pracy. 

Zakładam swobodny strój – 

będę czuć się przyjemnie. 
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Formularz samooceny  ME-Tool 

 

Uczeń powinien mieć dostęp do narzędzi, które umożliwiają mu dokonanie samooceny poziomu 

rozwoju kompetencji miękkich. Tego typu kwestionariusze powinny być dostosowane do możliwości 

młodego człowieka, stosunkowo krótkie i gwarantować szybkie otrzymanie czytelnej informacji 

zwrotnej. Często okazuje się jednak, że są to warunki bardzo trudne do spełnienia. To, że formularz 

jest krótki i zawiera łatwe w interpretacji treści, oznacza zwykle, że dostarcza małej liczby informacji, 

które mają być podstawą oceny. Diagnoza jest bardzo ogólna. Ważny jest też fakt, że wielu młodych 

ludzi ma problemy z prezentacją własnych zachowań i reakcji. Często wybierają odpowiedzi 

„społecznie słuszne”, a zdarza się też, że nie dostrzegają swoich mocnych stron. 

Formularz ME-Tool został opracowany w Belgii w związku z realizacją projektu Kickstart. „ME” 

oznacza „Myself and Exploration” czyli jest narzędziem, które powinno każdemu młodemu 

człowiekowi umożliwić lepsze poznanie siebie.  

Poniższe narzędzie podzielono na siedem kompetencji miękkich, potrzebnych w każdej wykonywanej 

pracy:  

 punktualność i odpowiedzialność,  

 umiejętność słuchania,  

 planowanie i wyznaczanie priorytetów,   

 praca zespołowa,  

 wizerunek,  

 empatia,  

 asertywność.   

Każdej z nich przypisane są trzy poziomy: startowy, średni i zaawansowany. Formularz należy czytać 

rzędami i z trzech odpowiedzi odnoszących się do danej sytuacji należy wybrać jedną. Przy niej uczeń 

stawia ustalony wcześniej znak (np. krzyżyk). Jeśli odpowiedź wymaga dodatkowych uwag, można je 

wpisać do ostatniego rzędu danej tabeli. Następnie coach przedstawia graficzną interpretację 

wyników według wzoru, który prezentujemy poniżej.  

Na wstępie uczeń powinien przeczytać, że stawia dopiero pierwsze kroki na swojej ścieżce 

zawodowej. Nie musi mieć już teraz rozwiniętych wszystkich kompetencji na najwyższym poziomie! 

Czas nauki w szkole to najlepszy moment, by pracować nad ich rozwojem i uczyć się wielu nowych 

rzeczy. To ważne, by końcowy wynik motywował do dalszej pracy, a nie zniechęcał.     
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Punktualność i odpowiedzialność 

Poziom startowy Poziom średni Poziom zaawansowany 

Czasami robisz sobie 

dzień wolny lub 

zgłaszasz chorobę z 

powodu niewielkich 

dolegliwości (ból głowy, 

ból gardła ...). 

 Czasami robisz długie 

przerwy lub kończysz 

pracę wcześniej, przez 

co współpracownicy nie 

zawsze mogą na Ciebie 

liczyć. 

 Jesteś zawsze obecny i 

upewniasz się, że firma 

może na Ciebie liczyć. 

 

Nie przychodzisz do 

pracy z ważnego 

powodu, który nie 

zależy od ciebie. Nie 

powiadamiasz firmy. 

 Spóźniasz się do pracy z 

przyczyn niezależnych 

od ciebie, ale nie 

informujesz o tym firmy. 

 Informujesz firmę, że 

spóźnisz się do pracy z 

powodu siły wyższej. 

 

Regularnie spóźniasz się 

do pracy. 

 Zazwyczaj przyjeżdżasz 

do firmy w chwili 

rozpoczęcia pracy, przez 

co zaczynasz działać 

później niż powinieneś. 

 Jesteś obecny w firmie 

z wyprzedzeniem i 

gotowy do rozpoczęcia 

pracy o czasie. 

 

Nie masz szacunku dla 

materiałów i towarów  - 

obchodzisz się z nimi 

niedbale. 

 Zwykle odpowiednio 

obchodzisz się z 

materiałami i towarami, 

ale zdarza się, że przez 

coś zepsujesz. 

 Dbasz o materiały i 

towary oraz 

odpowiednio się z nimi 

obchodzisz. 

 

Nigdy nie przyznajesz 

się, że popełniłeś błąd. 

 Czasami próbujesz 

ukrywać, że popełniłeś 

błąd. 

 Jesteś szczery i od razu 

przyznajesz się do 

błędu. 

 

Uwagi  
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Umiejętność słuchania 

Poziom startowy Poziom średni Poziom zaawansowany 

Nie słuchasz zadania i 

często jesteś 

rozkojarzony. Sprawiasz 

wrażenie nieobecnego. 

 Słuchasz zadania, ale nie 

zawsze rozumiesz 

wszystkie instrukcje 

 Słuchasz zadania i 

rozumiesz instrukcje. 

 

Uwagi  

 

Planowanie i wyznaczanie priorytetów 

Poziom startowy Poziom średni Poziom zaawansowany 

Nie angażujesz się w 

pracę. Po zakończeniu  

jednego zadania nie 

wykazujesz inicjatywy, 

by rozpocząć następne. 

Nie potrafisz wskazać 

priorytetów na swojej 

liście zadań. 

 Pracujesz z 

zaangażowaniem, ale po 

zakończeniu zadania nie 

rozpoczynasz kolejnego 

jeśli nie otrzymasz 

takiego polecenia. 

Zgłaszasz gotowość 

przełożonemu, ale 

biernie czekasz na 

instrukcje. Potrzebujesz 

wskazania zadań 

priorytetowych. 

 Jesteś zaangażowany w 

pracę i sam wykonujesz 

kolejne zadania bez 

polecenia 

przełożonego. Potrafisz 

określić, które z tych 

zadań są priorytetem i 

realizujesz je według 

odpowiedniej 

kolejności. Informujesz 

o wykonanej pracy. 

 

Uwagi  
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Praca zespołowa 

Poziom startowy Poziom średni Poziom zaawansowany 

Wykazujesz się 

niewielką inicjatywą we 

współpracy z kolegami. 

Izolujesz się. 

 Dobrze sobie radzisz 

pracując w grupie, ale 

nie zauważasz, kiedy 

członek zespołu 

potrzebuje pomocy. Nie 

pomagasz z własnej 

inicjatywy, ale robisz to, 

gdy zostaniesz o to 

poproszony. 

 Dobrze pracujesz w 

zespole i pomagasz 

współpracownikom. 

 

Uwagi  

 

Wizerunek 

Poziom startowy Poziom średni Poziom zaawansowany 

Nie zwracasz 

wystarczającej uwagi na 

higienę osobistą i / lub 

masz zaniedbany 

wygląd. 

 Czasami odważysz się 

zaniedbać pewne 

punkty z zakresu higieny 

osobistej lub wyglądu, 

które są zgodne z 

zasadami firmy, ale 

natychmiast je 

poprawiasz, gdy ktoś 

zwróci Ci uwagę. 

 Przywiązujesz dużą 

uwagę do swojego 

wyglądu i higieny 

osobistej, by były 

zgodne z zasadami 

firmy. 

 

Nie nosisz przepisanej 

odzieży firmowej. Nie 

stosujesz się do 

przyjętych zasad ubioru 

w swojej firmie. 

 Zdarza się, że 

zapominasz o noszeniu 

odzieży firmowej. 

Czasami nosisz ubrania, 

które nie pasują do 

Twojego miejsca pracy 

lub stanowiska. 

 Nosisz odzież firmową 

lub taką, która jest 

odpowiednia w twoim 

miejscu pracy. 

 

Uwagi  
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Empatia 

Poziom startowy Poziom średni Poziom zaawansowany 

Nie masz związku z 

kulturą korporacyjną. 

 Nie zawsze stosujesz 

się do kultury 

korporacyjnej, ale 

dostosowujesz się, gdy 

pojawia się komentarz 

na ten temat. 

 Możesz w pełni wczuć 

się w kulturę 

korporacyjną. 

 

Nie jesteś 

zainteresowany pracą 

do wykonania. Rzadko 

zadajesz pytania 

dotyczące pracy lub 

firmy. Brakuje Ci 

motywacji. 

 Wykazujesz 

umiarkowane 

zainteresowanie pracą 

i firmą. Czasami 

zadajesz pytania. 

 Wykazujesz duże 

zainteresowanie 

pracą i firmą. Zadajesz 

pytania i chcesz się 

uczyć. Jesteś bardzo 

zmotywowany. 

 

Wprowadzasz swoje 

godziny pracy bez 

żadnego związku z 

wykonaną pracą. 

 Odpowiedzialna praca i 

powierzchowne 

działanie występują na 

przemian. 

 Czujesz się 

odpowiedzialny za 

swoją własną pracę. 

 

Uwagi  
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Asertywność 

Poziom startowy Poziom średni Poziom zaawansowany 

Nie potrafisz 

odpowiednio 

komunikować się ze 

współpracownikami. 

Nie wyróżniasz się na 

tle innych. 

 Czasami odważysz się 

przejąć inicjatywę w 

trakcie rozmowy ze 

współpracownikami. 

 Dobrze komunikujesz 

się z innymi 

współpracownikami i 

często przejmujesz 

inicjatywę w rozmowie. 

 

Nigdy nie zadajesz 

pytań. Trudno jest 

zweryfikować, czy 

zrozumiałeś zadanie. 

 Czasami nie odważysz 

się poprosić o 

dodatkowe informacje, 

jeśli nie zrozumiałeś 

zadania. 

 Nie masz problemu z 

zadawaniem pytań jeśli 

czegoś nie rozumiesz. 

 

Uwagi  

 

Graficzna interpretacja wyników 

Ważne, by wyniki pozwalały uczniowi wzrokowo odczytać, ile jeszcze może poprawić, by osiągnąć 

maksymalny poziom.  Przykładowa interpretacja wyników zaproponowana przez autorów „ME-Tool” 

dotyczy sytuacji, gdy uczeń udzielił następujących odpowiedzi: 
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Punktualność i odpowiedzialność 

Poziom startowy Poziom średni Poziom zaawansowany 

Czasami bierzesz dzień 

wolny …. 

X Czasami robisz zbyt 

długie przerwy … 

 Jesteś zawsze obecny 

… 

 

Nie przychodzisz do 

pracy …  

 Spóźniasz się do pracy …  X Informujesz firmę, że 

spóźnisz się … 

 

Regularnie spóźniasz się 

do pracy. 

 Zazwyczaj przyjeżdżasz 

do firmy … 

 Jesteś obecny w firmie 

… 

X 

Nie masz szacunku dla 

materiałów …  

 Zwykle odpowiednio 

obchodzisz się … 

 Dbasz o materiały i 

towary …. 

X 

Nigdy nie przyznajesz 

się… 

 Czasami próbujesz 

ukrywać… 

 Jesteś szczery i od razu 

przyznajesz się … 

X 

Uwagi  

 

Umiejętność słuchania 

Poziom startowy Poziom średni Poziom zaawansowany 

Nie słuchasz zadania i 

często jesteś… 

 Słuchasz zadania, ale nie 

zawsze … 

 Słuchasz zadania i 

rozumiesz instrukcje… 

X 

Uwagi  

 

Planowanie i wyznaczanie priorytetów 

Poziom startowy Poziom średni Poziom zaawansowany 

Nie angażujesz się 

pracę…  

 Pracujesz z 

zaangażowaniem… 

X Jesteś zaangażowany w 

pracę… 

 

Uwagi  
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Praca zespołowa 

Poziom startowy Poziom średni Poziom zaawansowany 

Wykazujesz się 

niewielką inicjatywą … 

 Dobrze sobie radzisz 

pracując w grupie… 

X Dobrze pracujesz w 

zespole … 

 

Uwagi  

 

Wizerunek 

Poziom startowy Poziom średni Poziom zaawansowany 

Nie zwracasz 

wystarczającej uwagi … 

 Czasami odważysz się 

zaniedbać … 

 Przywiązujesz dużą 

uwagę … 

X 

Nie nosisz przepisanej 

odzieży firmowej… 

 Zdarza się, że 

zapominasz … 

X Nosisz odzież firmową 

lub taką, która … 

 

Uwagi  

 

Empatia 

Poziom startowy Poziom średni Poziom zaawansowany 

Nie masz związku z 

kulturą korporacyjną. 

 Nie zawsze stosujesz 

się do kultury … 

X Możesz w pełni wczuć 

się w kulturę … 

 

Nie jesteś 

zainteresowany … 

 Wykazujesz 

umiarkowane … 

 Wykazujesz duże 

zainteresowanie … 

X 

Wprowadzasz swoje 

godziny pracy … 

 Odpowiedzialna praca i 

powierzchowne … 

 Czujesz się 

odpowiedzialny … 

X 

Uwagi  
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Asertywność 

Poziom startowy Poziom średni Poziom zaawansowany 

Nie potrafisz 

odpowiednio … 

 Czasami odważysz się 

przejąć inicjatywę … 

X Dobrze komunikujesz 

się z innymi… 

 

Nigdy nie zadajesz 

pytań.. . 

X Czasami nie odważysz 

się poprosić … 

 Nie masz problemu z 

zadawaniem pytań … 

 

Uwagi  

    

Proponowana interpretacja graficzna powyższych odpowiedzi: 
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Formularz oceny kompetencji społecznych WE- Tool 

 

Narzędzie do określania poziomu rozwoju kompetencji społecznych, które poniżej przedstawiamy, 

zostało opracowane tak, jak formularz ME-Tool, ale jest przeznaczone dla trenerów/coachów 

pracujących z młodzieżą.  

W projekcie „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie” wykorzystujemy narzędzia opracowane na 

zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które obejmują m.in. karty oceny 

opiekunów grup. Nasze doświadczenie wskazuje, że zawarte tam sformułowania czasami istotnie 

różnią się od tych, które do karty samooceny wpisują sami uczestnicy. Uznaliśmy, że również w 

niniejszym opracowaniu warto przygotować formularz, który trenerowi/coachowi ułatwi określenie 

priorytetów pracy z każdym uczniem.  

Formularz WE-Tool został opracowany w Belgii w związku z realizacją projektu Kickstart. „WE” to 

skrót od niderlandzkich słów oznaczających „pracodawca i odkrywanie” czyli jest to narzędzie, które 

powinno każdemu pracodawcy umożliwić lepsze poznanie młodego pracownika. Uważamy, że może 

ono być również z powodzeniem stosowane w szkole przez trenera kompetencji społecznych.    

Poniższe narzędzie podzielono na siedem kompetencji miękkich, potrzebnych w każdej wykonywanej 

pracy:  

 punktualność i odpowiedzialność,  

 umiejętność słuchania,  

 planowanie i wyznaczanie priorytetów,   

 praca zespołowa,  

 wizerunek,  

 empatia,  

 asertywność.   

Każdej z nich przypisane są trzy poziomy: startowy, średni i zaawansowany. Formularz należy czytać 

rzędami i z trzech odpowiedzi odnoszących się do danej sytuacji trzeba wybrać jedną. Przy niej 

pracodawca/nauczyciel/trener stawia ustalony wcześniej znak (np. krzyżyk). Jeśli odpowiedź wymaga 

dodatkowych uwag, można je wpisać do ostatniego rzędu danej tabeli. Następnie można 

przygotować graficzną interpretację wyników według wzoru, który prezentujemy na końcu tego 

rozdziału.  
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Przy dokonywaniu oceny warto pamiętać, że uczeń stawia dopiero pierwsze kroki na swojej ścieżce 

zawodowej. Nie musi mieć już teraz rozwiniętych wszystkich kompetencji na najwyższym poziomie. 

Czas nauki w szkole to najlepszy moment, by pracować nad ich rozwojem i uczyć się wielu nowych 

rzeczy. To ważne, by końcowy wynik pomagał wspólnie ustalić kierunki dalszej pracy, a nie 

zniechęcał.     

 

Punktualność i odpowiedzialność 

Poziom startowy Poziom średni Poziom zaawansowany 

Czasami robi sobie 

dzień wolny lub zgłasza 

chorobę z powodu 

niewielkich dolegliwości 

(ból głowy, ból gardła 

...). 

 Czasami robi długie 

przerwy lub kończy 

pracę wcześniej, przez 

co współpracownicy nie 

zawsze mogą na niego 

liczyć. 

 Jest zawsze obecny i 

upewnia się, że firma 

może na niego liczyć. 

 

Nie przychodzi do pracy 

z ważnego powodu, 

który nie zależy od 

niego. Nie powiadamia 

firmy. 

 Spóźnia się do pracy z 

przyczyn niezależnych 

od niego, ale nie 

informuje o tym firmy. 

 Informuje firmę, że 

spóźni się do pracy z 

powodu siły wyższej. 

 

Regularnie spóźnia się 

do pracy. 

 Zazwyczaj przyjeżdża do 

firmy w chwili 

rozpoczęcia pracy, przez 

co zaczyna działać 

później niż powinien. 

 Jest obecny w firmie z 

wyprzedzeniem i 

gotowy do rozpoczęcia 

pracy o czasie. 

 

Nie ma szacunku dla 

materiałów i towarów  - 

obchodzi się z nimi 

niedbale. 

 Zwykle odpowiednio 

obchodzi się z 

materiałami i towarami, 

ale zdarza się, że przez 

coś zepsuje. 

 Dba o materiały i 

towary oraz 

odpowiednio się z nimi 

obchodzi. 

 

Nigdy nie przyznaje się, 

że popełnił błąd. 

 Czasami próbuje 

ukrywać, że popełnił 

błąd. 

 Jest szczery i od razu 

przyznaje się do błędu. 

 

Uwagi  
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Umiejętność słuchania 

Poziom startowy Poziom średni Poziom zaawansowany 

Nie słucha zadania i 

często jest 

rozkojarzony. Sprawia 

wrażenie nieobecnego. 

 Słucha zadania, ale nie 

zawsze rozumie 

wszystkie instrukcje 

 Słucha zadania i 

rozumie instrukcje. 

 

Uwagi  

 

 

Planowanie i wyznaczanie priorytetów 

Poziom startowy Poziom średni Poziom zaawansowany 

Nie angażuje się w 

pracę. Po zakończeniu  

jednego zadania nie 

wykazuje inicjatywy, by 

rozpocząć następne. 

Nie potrafi wskazać 

priorytetów na swojej 

liście zadań. 

 Pracuje z 

zaangażowaniem, ale po 

zakończeniu zadania nie 

rozpoczyna kolejnego 

jeśli nie otrzyma takiego 

polecenia. Zgłasza 

gotowość 

przełożonemu, ale 

biernie czeka na 

instrukcje. Potrzebuje 

wskazania zadań 

priorytetowych. 

 Jest zaangażowany w 

pracę i sam wykonuje 

kolejne zadania bez 

polecenia 

przełożonego. Potrafi 

określić, które z tych 

zadań są priorytetem i 

realizuje je według 

odpowiedniej 

kolejności. Informuje o 

wykonanej pracy. 

 

Uwagi  

 

 

 

 

 

 



    

             

63 

 

Praca zespołowa 

Poziom startowy Poziom średni Poziom zaawansowany 

Wykazuje się niewielką 

inicjatywą we 

współpracy z kolegami. 

Izoluje się. 

 Dobrze sobie radzi 

pracując w grupie, ale 

nie zauważa, kiedy 

członek zespołu 

potrzebuje pomocy. Nie 

pomaga z własnej 

inicjatywy, ale robi to, 

gdy zostanie o to 

poproszony. 

 Dobrze pracuje w 

zespole i pomaga 

współpracownikom. 

 

Uwagi  

 

 

Wizerunek 

Poziom startowy Poziom średni Poziom zaawansowany 

Nie zwraca 

wystarczającej uwagi na 

higienę osobistą i / lub 

ma zaniedbany wygląd. 

 Czasami odważy się 

zaniedbać pewne 

punkty z zakresu higieny 

osobistej lub wyglądu, 

które są zgodne z 

zasadami firmy, ale 

natychmiast je 

poprawia, gdy ktoś 

zwróci mu uwagę. 

 Przywiązuje dużą 

uwagę do swojego 

wyglądu i higieny 

osobistej, by były 

zgodne z zasadami 

firmy. 

 

Nie nosi przepisanej 

odzieży firmowej. Nie 

stosuje się do 

przyjętych zasad ubioru 

w swojej firmie. 

 Zdarza się, że zapomina 

o noszeniu odzieży 

firmowej. Czasami nosi 

ubrania, które nie 

pasują do jego miejsca 

pracy lub stanowiska. 

 Nosi odzież firmową 

lub taką, która jest 

odpowiednia w jego 

miejscu pracy. 

 

Uwagi  
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Empatia 

Poziom startowy Poziom średni Poziom zaawansowany 

Nie ma związku z 

kulturą korporacyjną. 

 Nie zawsze stosuje się 

do kultury 

korporacyjnej, ale 

dostosowuje się, gdy 

pojawia się komentarz 

na ten temat. 

 Może w pełni wczuć 

się w kulturę 

korporacyjną. 

 

Nie jest zainteresowany 

pracą do wykonania. 

Rzadko zadaje pytania 

dotyczące pracy lub 

firmy. Brakuje mu 

motywacji. 

 Wykazuje 

umiarkowane 

zainteresowanie pracą 

i firmą. Czasami zadaje 

pytania. 

 Wykazuje duże 

zainteresowanie 

pracą i firmą. Zadaje 

pytania i chce się 

uczyć. Jesteś bardzo 

zmotywowany. 

 

Wprowadza swoje 

godziny pracy bez 

żadnego związku z 

wykonaną pracą. 

 Odpowiedzialna praca i 

powierzchowne 

działanie występują na 

przemian. 

 Czuje się 

odpowiedzialny za 

swoją własną pracę. 

 

Uwagi  

 

Asertywność 

Poziom startowy Poziom średni Poziom zaawansowany 

Nie potrafi 

odpowiednio 

komunikować się ze 

współpracownikami. 

Nie wyróżnia się na tle 

innych. 

 Czasami odważy się 

przejąć inicjatywę w 

trakcie rozmowy ze 

współpracownikami. 

 Dobrze komunikuje się 

z innymi 

współpracownikami i 

często przejmuje 

inicjatywę w rozmowie. 

 

Nigdy nie zadaje pytań. 

Trudno jest 

zweryfikować, czy 

zrozumiał zadanie. 

 Czasami nie odważy się 

poprosić o dodatkowe 

informacje, jeśli nie 

zrozumiał zadania. 

 Nie ma problemu z 

zadawaniem pytań jeśli 

czegoś nie rozumie. 

 

Uwagi  
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Graficzna interpretacja wyników 

Ważne, by wyniki pozwalały opiekunowi/trenerowi wzrokowo odczytać, nad czym powinien 

skoncentrować się w pracy, by pomóc uczniowi osiągnąć maksymalny poziom.  

Przykładowa interpretacja wyników zaproponowana przez autorów „WE-Tool” dotyczy sytuacji, gdy 

opiekun/trener udzielił następujących odpowiedzi: 

 

Punktualność i odpowiedzialność 

Poziom startowy Poziom średni Poziom zaawansowany 

Czasami bierze dzień 

wolny …. 

X Czasami robi zbyt długie 

przerwy … 

 Jest zawsze obecny …  

Nie przychodzi do pracy 

…  

 Spóźnia się do pracy …  X Informuje firmę, że 

spóźni się … 

 

Regularnie spóźnia się 

do pracy. 

 Zazwyczaj przyjeżdża do 

firmy … 

 Jest obecny w firmie … X 

Nie ma szacunku dla 

materiałów …  

 Zwykle odpowiednio 

obchodzi się … 

 Dba o materiały i 

towary …. 

X 

Nigdy nie przyznaje 

się… 

 Czasami próbuje 

ukrywać… 

 Jest szczery i od razu 

przyznaje się … 

X 

Uwagi  

 

Umiejętność słuchania 

Poziom startowy Poziom średni Poziom zaawansowany 

Nie słucha zadania i 

często jest… 

 Słucha zadania, ale nie 

zawsze … 

 Słucha zadania i 

rozumie instrukcje… 

X 

Uwagi  
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Planowanie i wyznaczanie priorytetów 

Poziom startowy Poziom średni Poziom zaawansowany 

Nie angażuje się pracę…   Pracuje z 

zaangażowaniem… 

X Jest zaangażowany w 

pracę… 

 

Uwagi  

 

Praca zespołowa 

Poziom startowy Poziom średni Poziom zaawansowany 

Wykazuje się niewielką 

inicjatywą … 

 Dobrze sobie radzi 

pracując w grupie… 

X Dobrze pracuje w 

zespole … 

 

Uwagi  

 

Wizerunek 

Poziom startowy Poziom średni Poziom zaawansowany 

Nie zwraca 

wystarczającej uwagi … 

 Czasami odważy się 

zaniedbać … 

 Przywiązuje dużą 

uwagę … 

X 

Nie nosi przepisanej 

odzieży firmowej… 

 Zdarza się, że zapomina 

… 

X Nosi odzież firmową 

lub taką, która … 

 

Uwagi  
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Empatia 

Poziom startowy Poziom średni Poziom zaawansowany 

Nie ma związku z 

kulturą korporacyjną. 

 Nie zawsze stosuje się 

do kultury … 

X Może w pełni wczuć 

się w kulturę … 

 

Nie jest zainteresowany 

… 

 Wykazuje 

umiarkowane … 

 Wykazuje duże 

zainteresowanie … 

X 

Wprowadza swoje 

godziny pracy … 

 Odpowiedzialna praca i 

powierzchowne … 

 Czuje się 

odpowiedzialny … 

X 

Uwagi  

 

Asertywność 

Poziom startowy Poziom średni Poziom zaawansowany 

Nie potrafi 

odpowiednio … 

 Czasami odważy się 

przejąć inicjatywę … 

X Dobrze komunikuje się 

z innymi… 

 

Nigdy nie zadaje pytań.. 

. 

X Czasami nie odważy się 

poprosić … 

 Nie ma problemu z 

zadawaniem pytań … 

 

Uwagi  
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Proponowana interpretacja graficzna powyższych odpowiedzi: 
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 Część IV - Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych 
 

 

Znaczenie komunikacji 

Komunikacja międzyludzka, baczne obserwowanie zachowania innych osób, pozwala nam na 

skuteczniejsze porozumiewanie się i rozszyfrowywanie intencji.  

Trudno wyobrazić sobie życie w społeczeństwie, rodzinie czy organizacji  

bez komunikowania się z innymi. Komunikacja daje nam szansę na wymianę myśli, współdziałanie. 

Dzięki niej dowiadujemy się, co czują i myślą inni, a także możemy wyrazić siebie. Pojęcie 

komunikowanie pochodzi z łacińskiego communico, oznaczającego „czynić wspólnym, coś z kimś 

dzielić”, a także „komuś czegoś użyczyć, udzielić, dopuścić do udziału”. Najczęściej komunikowanie 

się rozumiemy jako przekazywanie wiadomości pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Pełny proces 

komunikacji się powinien przebiegać w dwóch kierunkach. Z jednej strony nadawca przekazuje swój 

komunikat, z drugiej - odbiorca reaguje w taki sposób, że zwrotnie przesyła wiadomość nadawcy. Ta 

dwukierunkowość dotyczy wymiany sygnałów werbalnych i niewerbalnych.  

Dlatego jednym z istotniejszych elementów składowych komunikacji jest mowa ciała. „Repertuar” 

naszych gestów, swoboda w operowaniu nimi oraz odpowiednie zgranie ich z samą wypowiedzią 

bardzo pomagają w wykreowaniu pozytywnego wizerunku. Każdy chce uchodzić za osobę 

dynamiczną, pewną siebie, opanowaną, świadomą swych zalet oraz komunikatywną. Sposób, w jaki 

gestykulujemy, wiele też mówi o naszym temperamencie. Zasób gestów, którymi się posługujemy, 

nie musi być bardzo rozbudowany – liczy się przede wszystkim umiejętność ich wykorzystywania. 

Tego można się stopniowo nauczyć, wystarczy odrobina wiedzy.  

W proponowanych uczniom zajęciach chcemy zwrócić uwagę na rolę komunikacji w ich życiu. Główny 

nacisk położony jest na komunikację, zarówno werbalną, jak i niewerbalną. W trakcie zajęć uczniowie 

będą mogli nie tylko zdobyć wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim sprawdzić ją w trakcie 

proponowanych ćwiczeń i zabaw. Zajęcia te pozwolą im na sprawdzenie dotychczas zdobytej wiedzy i 

umiejętności oraz wykorzystanie ich dla stworzenia własnej prezentacji. Celem wszystkich zajęć 

będzie uzmysłowienie uczniom znaczenia efektywnej komunikacji oraz ich wpływu na to, jak są 

odbierani przez otoczenie. 
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 ASERTYWNOŚĆ 

 

 

Co oznacza asertywność? 

 Zadbanie o własne interesy. 

 Podejmowanie inicjatywy. 

 Zaznaczenie swojej pozycji w grupie . 

 Pytanie o pomoc. 

 Pytanie o wyjaśnienie/wytłumaczenie. 

 Liczenie się ze zdaniem innych osób. 

 Odwaga do powiedzenia „nie” (z uzasadnieniem/ bez uzasadnienia). 

 Radzenie sobie z presją społeczną. 

 Wyrażanie własnej opinii na poziomie obowiązujących norm społecznych. 

 Odwaga obrony własnych zapatrywań przy szacunku okazywanym innym. 

 Umiejętność wyznaczania własnych granic. 

 

Zachowanie asertywne: Dbam o własne interesy i liczę się z innymi. 

Asertywność oznacza umiejętność ochrony osobistych interesów, wyrażanie swoich uczuć, myśli i 

życzeń w odpowiedni sposób, z szacunkiem wobec siebie i innych. Jest to szczera forma komunikacji. 

Asertywne zachowanie prowadzi do sytuacji korzystnej dla obu stron. 

 

Zachowanie subasertywne: Czuję się gorszy niż inni. 

Te osoby, które są subasertywne, pozwalają, aby potrzeby innych miały pierwszeństwo przed ich 

własnymi, unikają przez to konfliktów, łatwo podejmują się wykonania nadmiaru pracy innych, 

pozwalają, aby inni ich nie szanowali. Często takie zachowanie wykazują osoby nieśmiałe i 

introwertyczne. Subasertywność prowadzi do niezadowolenia i problemów. 

 

Zachowanie agresywne: Forsuję swoją wolę, nie biorę pod uwagę drugiej osoby. 

Agresywne zachowanie oznacza, że ludzie stają się bardzo dominujący wobec innych. Wykazują 

niewielki szacunek wobec opinii drugiej osoby, nie słuchają, wyrażają dużo krytyki i szybko podnoszą 
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głos. Taka forma komunikacji działa przez krótki czas; ludzie na początku będą wykonywać polecenia, 

ale po jakimś czasie takie zachowanie obróci się przeciwko agresywnej osobie. Agresywna 

komunikacja często prowadzi do konfliktów. 

 

Manipulacyjne zachowanie: Poprzez manipulację osiągam osobistą korzyść. 

Zachowanie manipulacyjne polega na próbie uzyskania tego, do czego się dąży, za pomocą 

narzuconego zachowania. Osoba manipulująca stara się wpływać na drugą osobę w taki sposób, aby 

jej wola została zrealizowana, pomijając wolę tej drugiej osoby. Manipulacja jest nazywana pośrednio 

formą agresywną. Posiada ona ważną ukrytą cechę: jest przeciwieństwem rzeczywistego okazywania, 

czego naprawdę chcemy. Takie zachowanie prowadzi do niezadowolenia i problemów.  

 

Wskazówki 

 

Poziom podstawowy 

 

 Bądź z siebie dumny. Pokaż innym kim jesteś. 

 Wykaż inicjatywę, aby spontanicznie wyrazić swoją opinię. Zacznij od znajomego ci 

środowiska. Będziesz mógł szybko zauważyć, że inni to doceniają.  

 Słuchaj własnych emocji i miej odwagę je wyrażać. 

 

Poziom średni 

 

 Miej śmiałość wyrażać swoją opinię z szacunkiem, bez względu na to z kim rozmawiasz. 

 Stań w obronie własnych interesów, jeśli ktoś potraktuje cię niesprawiedliwie. 

 Podziel się swoją opinią i wyjaśnij, dlaczego podtrzymujesz swój punkt widzenia.  

W ten sposób inni będą mogli cię lepiej zrozumieć. 

 

Poziom zaawansowany 

 

 Miej na uwadze opinię innych, nawet jeśli ty sam masz inne zdanie. 

 Śmiało stań w obronie innych, którzy są mniej asertywni. 

 Bądź świadomy swoich działań, aby nie spowodowały lekceważenia drugiej osoby. 



    

             

72 

 

Asertywność – ćwiczenia 

 

Ćwiczenie 1 Komunikacja bez przemocy  

Cel Rozwój asertywności 

Forma ćwiczenia Odgrywanie roli 

Wykorzystywane materiały Kartki z rolami, reguły gry i prezentacja metody „komunikacji 

bez przemocy” 

Liczba uczestników duża grupa 

Czas trwania 30 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie Przygotowanie kartek z opisem ról, reguły gry, prezentacja 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener prosi uczestników, aby usiedli w parach i udziela następujących wskazówek: 

"Odegraj rolę na podstawie zdefiniowanych ról." 

Następnie trener wręcza arkusz z regułami komunikacji bez przemocy i prosi o powtórzenie 

odegrania tej samej roli, ale z uwzględnieniem poznanych reguł. 

Materiały pomocnicze  

Role 

Rola 1 

Pracujesz od roku u pewnego pracodawcy. Starasz się, aby być w pracy na czas i zawsze wykonujesz 

do końca powierzone ci obowiązki. Obecnie firma ma bardzo dużo zamówień. Mimo to chciałbyś w 

tym tygodniu wziąć wolny dzień. Obiecałeś swojemu przyjacielowi, który się przeprowadza, że mu 

pomożesz. 

Rola 2 

Od roku masz nowego pracownika. Zawsze przychodzi na czas i jest bardzo pracowity. Pewnego dnia 

przychodzi do ciebie i pyta się, czy mógłby prosić o dzień urlopu. W twojej firmie jest teraz bardzo 

dużo zamówień i wszyscy pracują w godzinach nadliczbowych, aby na czas wykonać zlecenia. 
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Zasady komunikacji bez przemocy 

Komunikacja bez przemocy składa się z czterech etapów: 

1. Obiektywna obserwacja, jakie uczucia wywołuje dana sytuacja/zachowanie. 

2. Świadome odczuwanie uczuć. 

3. Rozpoznanie powodu/przyczyny danych uczuć i zbudowanie świadomości, jakie potrzeby nie 

zostały zaspokojone. 

4. Sformułowanie konkretnej prośby w powiązaniu z potrzebą (potrzebami), które nie zostały 

zaspokojone. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie 

Trener prosi grupę o wskazanie różnic pomiędzy tymi dwoma odgrywanymi rolami. 

 Czy w obu przypadkach byli w stanie wyrazić swoją opinię/ pytanie? W jaki sposób wyrażali 

ją najlepiej? 

 Czy w obu przypadkach słuchali siebie nawzajem? Kiedy robili to najlepiej? 

 Po której rozmowie uczestnicy czuli się najlepiej? 

 

JA TY ŻYCZENIE 

POTRZEBA POTRZEBA 

UCZUCIE UCZUCIE

PERCEPCJ

A 

PERCEPCJ

A 
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Ćwiczenie 2 Nowy sąsiad 

Cel Rozwój asertywności 

Forma ćwiczenia Odgrywanie roli 

Wykorzystywane materiały Kartki z rolami 

Liczba uczestników mała grupa 

Czas trwania 45 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie Przygotowanie kartek z opisem ról  

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener tworzy pary i daje każdemu uczestnikowi kartkę z opisem odgrywanej roli. Prosi wszystkich, 

aby odgrywali tę rolę najlepiej, jak potrafią. 

Trener może również zadecydować, aby to ćwiczenie było wykonywane przez trzy osoby. Jeden 

uczestnik obserwuje dwóch pozostałych uczestników gry. Następnie trener pyta, jakim zachowaniem 

wyróżniali się uczestnicy gry. 

 

Materiały pomocnicze - role 

Gracz 1 

Niedawno się przeprowadziłeś i nie znasz dobrze swojego sąsiada. Chcesz wyjechać do pracy, ale 

widzisz, że jego samochód blokuje przejazd. Widzieliście się już i pozdrowiliście kiwnięciem głowy, ale 

jeszcze ze sobą nie rozmawialiście. Musisz pójść do niego i poprosić, żeby przestawił swój samochód. 

Pamiętaj, że nie masz teraz czasu i nie możesz prowadzić dłuższej rozmowy.  

Gracz 2 

Dzwoni dzwonek do drzwi. Przed tobą stoi nowy sąsiad, który prosi cię o przeparkowanie twojego 

samochodu. Postrzegasz to jako doskonałą okazję, by w końcu bliżej go poznać. Kiedy kierujesz się w 

stronę swojego samochodu, próbujesz nawiązać rozmowę i zaczynasz mówić o swojej pracy, 

najbliższych sklepach, rodzinie i sąsiadach... Długo musiałeś czekać na ten moment. Chcesz lepiej go 

poznać. Zaczynasz być troszkę natarczywy. 
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Podsumowanie 

Trener omawia z uczestnikami, czy mieli trudność odegrania poszczególnych ról. 

 Kto z powodzeniem zaliczył to ćwiczenie? W jaki sposób tego dokonał? 

 Czy obaj partnerzy/gracze podczas odgrywania ról pozostali wobec siebie uprzejmi? 

 Czy było im trudno w poprawny sposób być asertywnym? 

 

Ćwiczenie 3 Moja przestrzeń osobista 

Cel Rozwój asertywności 

Forma ćwiczenia Odgrywanie roli 

Wykorzystywane materiały ---------- 

Liczba uczestników Ćwiczenie indywidualne 

Czas trwania Minimum 20 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie ---------  

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Ćwiczenie składa się z dwóch części: poznanie i uświadomienie sobie własnych granic oraz określenie 

ich w prawidłowy sposób. 

 

Świadomość poznania własnych granic. 

Trener prosi uczestnika, aby stanął w jakimś miejscu w pomieszczeniu klasowym. Nie wolno mu się 

przemieścić. Następnie trener staje w odległości 3 m. Robi jeden krok w kierunku uczestnika i po jego 

zrobieniu, pyta się, czy uczestnik odczuwa jakąś różnicę. Jeżeli trener doszedł do granicy uczestnika, 

trener pyta uczestnika o jego odczucia: "Co przeżywasz i jak to odczuwasz? 

Określenie własnych granic. 

Uczestnik i trener postępują w taki sam sposób, jak powyżej. Jednak teraz trener pozwala 

uczestnikowi gry, aby sam wyznaczył własną granicę: "Zatrzymaj się - do tego miejsca". 

Jeśli nie zasygnalizuje tego w sposób przekonywujący, po prostu stawiaj kroki dalej. 
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Podsumowanie 

Trener wyjaśnia czym jest wyznaczenie własnych granic (demonstrując przestrzeń osobistą). 

Wyjaśnia, że jeśli inna osoba wejdzie w twoją przestrzeń, możesz odczuć to nawet na poziomie 

fizycznym (np. napięcie, drżenie, pocenie się, itp.). 

W jaki sposób uczestnik wyznaczył swoją granice? Wspólnie zastanawiacie się, jak można to zrobić 

jeszcze lepiej. 

Trener wyjaśnia również, że określenie własnych granic różni się w zależności od osoby i że również 

trzeba szanować przestrzeń osobistą innych. 

 

Ćwiczenie 4 Zabawa w pożyczanie 

Cel Rozwój asertywności 

Forma ćwiczenia Zabawa umysłowa 

Wykorzystywane materiały ---------- 

Liczba uczestników Duża grupa 

Czas trwania Minimum 20 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie ---------  

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Podczas odgrywania tej roli trener prosi jedną osobę o opuszczenie sali. Uczestnik musi sobie 

wyobrazić, że pożyczył jakąś rzecz (w zależności od grupy może to być sukienka, płyta, książka itp.) i 

musi tę rzecz zwrócić. Jednak pożyczony przedmiot jest teraz zepsuty i nie został zwrócony w 

uzgodnionym wcześniej terminie. W czasie, gdy uczestnik czeka na zewnątrz, trener wyznacza inną 

osobę, która ma reagować agresywnie (ma być nadmiernie pobudzona i zła), kolejny uczestnik ma 

zachowywać się subasertywnie (spokojnie, nic się nie stało ...), a jeszcze inna wybrana osoba będzie 

reagować asertywnie. 

Ćwiczenie to jest powtarzane do momentu, aż różnica pomiędzy tymi trzema reakcjami będzie 

zrozumiała dla wszystkich uczestników ćwiczenia. 
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Podsumowanie 

Trener zadaje pytania uczestnikowi gry, który zwrócił pożyczoną rzecz: 

 Kto zareagował we właściwy sposób? Kto tego nie zrobił? Dlaczego? 

 Jak czułeś się w trakcie rozmowy z poszczególnymi osobami? 

 Czy sposób reakcji ma wpływ na to, jak postrzegasz daną osobę (np. kogo darzysz 

szacunkiem…)  

 Jak zazwyczaj reagujesz w takich sytuacjach? 

 

Ćwiczenie 5 Opowiadanie o Jessy 

Cel Rozwój asertywności 

Forma ćwiczenia Zabawa umysłowa 

Wykorzystywane materiały Opowiadanie o Jessy 

Liczba uczestników mała grupa 

Czas trwania 20 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie Przygotowanie opowiadania o Jessy  

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener czyta grupie opowiadanie o Jessy, która pracuje jako elektryk. 

Prosi uczestników o postawienie się w sytuacji bohaterki.  

Następnie trener dzieli uczestników na grupy dwuosobowe i prosi, aby zastanowili się, jak Jessy 

mogłaby najlepiej zareagować. Pyta również uczestników, dlaczego Jessy zareagowała w ten sposób. 

 

Materiały pomocnicze – opowiadanie o Jessy 

Jessy pracuje od 15 lat jako elektryk w firmie budowlanej. Nie działa najszybciej, ale zawsze praca jest 

dobrze wykonana. 

 

Ostatnio napływa coraz więcej zleceń. Z tego powodu firma zatrudniła dodatkowego pracownika. Ma 

na imię Tony i ma 18 lat. Właśnie ukończył szkołę, ma więc wiedzę o najnowszych nowinkach 



    

             

78 

 

technicznych. Gdy pracodawca znajduje się w pobliżu, Tony lubi pokazywać, że potrafi ciężko 

pracować i opowiada szefowi, co zrobił, aby zakończyć pracę na czas. 

 

Kiedy pracodawcy nie ma w pobliżu, Tony przemieszcza się bez celu, a Jessy musi wykonywać za 

niego większość pracy. Jessy akceptuje tę sytuację. Uważa, że nowy kolega jest jeszcze młody i musi 

się dużo nauczyć, a w przyszłości na pewno zmieni się na lepsze. 

 

Po kilku tygodniach wspólnej pracy szef powierzył Tony’emu i Jessy nowe zadanie. Muszą wykonać 

bardzo ważną pracę dla dużego klienta. To zadanie polega na zainstalowaniu nowego urządzenia. 

Tony uczył się w szkole o tej technologii i zna najnowsze rozwiązania, a Jessy ma wieloletnie 

doświadczenie i doskonale wiek, jak sprawnie wykonać to zlecenie. 

 

Jessy ma wątpliwości, czy Tony potrafi sprostać zadaniu. Zna teorię, ale -według niej - nie wie, jak ją 

wykorzystać w praktyce. Mimo tych obaw Jessy jest pozytywnie nastawiona do nowego wyzwania i 

zaczyna pracę z entuzjazmem. Wkrótce jednak okazuje się, że miała rację. Tony czuje się zagubiony. 

Na dodatek, wałęsa się koło miejsca robót, ale nie wykonuje żadnej konkretnej pracy. Jessy 

postanawia nikomu o tym nie mówić i robi swoje. 

 

Pewnego dnia szef przyjeżdża na miejsce montażu i widzi, że praca nie jest wykonywana według 

planu. Rozmawia o tym z Jessy, bo to ona jest najstarszym stażem pracownikiem. Nie rozumiem, jak 

to możliwe, że tylko tyle udało ci się do tej pory zrobić! Na piątek jest zaplanowany odbiór prac, a 

większość z nich nie jest jeszcze wykonana! Wiesz, że to trudny klient i jasno to mówiłem, że trzeba 

będzie dołożyć starań, aby zlecenie wykonać na czas. Masz przecież Tony’ego, to dodatkowa pomoc, 

a i tak praca praktycznie nie posuwa się do przodu! 

 

Podsumowanie 

Pary mogą podzielić się swoimi wnioskami z grupą.  

Trener może zadać następujące pytania: 

 Jakbyś zareagował? 

 Dlaczego? 

 Czy byłeś już w takiej sytuacji? Co wtedy zrobiłeś? 

 

 



    

             

79 

 

Ćwiczenie 6 Test na asertywność 

Cel Rozwój asertywności 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie umysłowe 

Wykorzystywane materiały Test na asertywność 

Liczba uczestników mała grupa 

Czas trwania 30 minut 

Stopień trudności zaawansowany 

Przygotowanie Test i tabela z punktacją; prezentacja informacji na temat 

form asertywności  

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener daje każdemu uczestnikowi kopię testu asertywności. Powinien zadbać, aby każdy miał 

wystarczająco dużo czasu i miejsca do wykonania testu. Może udzielać dodatkowych wyjaśnień 

dotyczących pytań. 

Następnie rozda tabelę z punktacją i pozwoli uczestnikom, aby sami ocenili swoją asertywność. 

 

Materiały pomocnicze 

Test na asertywność 

Zaznacz krzyżykiem właściwą odpowiedź:  

 Raczej tak (jeżeli zazwyczaj tak robisz) 

 Raczej nie (jeżeli bardzo rzadko tak robisz) 

 

 Raczej 
tak 

Raczej 
nie 

1. Często mówię tak, pomimo, że chcę powiedzieć nie.   

2. Bronię swoich praw, nie zaniedbując praw innych.   

3. Jeśli nie znam grupy, to wolę ukryć moje prawdziwe zdanie.   

4. Jestem raczej autorytarny i zdecydowany.     

5. Wolę pracować z pośrednikami niż bezpośrednio z przełożonym.   

6. Nie mam problemów w krytykowaniu i mówieniu ludziom co myślę.   
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7. Nie śmiem odmówić, gdy inni proszą mnie o pomoc.     

8. Nie boję się przedstawiać swojej opinii "wrogim" rozmówcom. 
  

  

9. Kiedy toczy się zacięta dyskusja, wolę pozostać w tle i obserwować, jak 
się sprawy mają. 

  

10. Często jestem "przeciwny".     

11. Trudno mi słuchać innych.     

12. Na spotkaniu z przyjaciółmi często plotkuję o innych.     

13. Ufam innym i nie dominuję nad nimi.     

14. Jestem nieśmiały podczas rozmowy z innymi.    

15. Jestem gadatliwy i przerywam innym, nie zdając sobie z tego sprawy.   

16. Jeśli ludzie nie zgadzają się ze mną, szukam realistycznego 
kompromisu opartego „na wzajemnym porozumieniu". 

  

17. Wybieram grę w otwarte karty.   

18. Mam tendencję do podejmowania decyzji.    

19. Śledzę rady innych.   

20. Ogólnie rzecz biorąc nie ukrywam kim jestem, nie ukrywam swoich 
opinii. 

  

21. Rzadko jestem zdenerwowany.    

22. Potrafię czerpać korzyści z konfliktów innych ludzi.    

23. Mogę być sobą i jestem akceptowany.    

24. Jeśli się nie zgadzam, ośmielam się to powiedzieć, ludzie mnie 
słuchają. 

  

25. Dbam o to, by nie przeszkadzać innym.   

26. Trudno mi zająć stanowisko i dokonać wyboru.   

27. Nie lubię gdy tylko ja jeden reprezentuję jakąś opinię.   

28. Nie boję się podejmować ryzykownych wyzwań.   

29. Zachęcanie do konfliktu jest bardziej skuteczne niż redukowanie 
napięcia. 

  

30. Jestem otwarty na dodawaniu pewności innym.    

31. Mogę słuchać i nie przerywać innym.   
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32. Nie boję się wyrazić tego, co czuję.   

33. Mogę zaangażować ludzi w moje pomysły i przekonać ich do nich.    

34. Ciężko mi ograniczyć czas na mówienie.     

35. Jeżeli sytuacja tego wymaga, mogę być ironiczny.   

36. Wybieram obserwację od uczestnictwa.    

37. Często pozostaję w tle.    

38. Nie wyrażam zbyt szybko swoich intencji.    

39. Szokuję ludzi tym, co mówię.   

40. Zabawiam się innymi, żeby osiągnąć to, czego chcę.   

 

Klucz do testu 

 

Postawa  
subasertywna 

Postawa agresywna Postawa 
manipulacyjna 

Postawa asertywna 

1 4 3 2 

7 6 5 8 

14 10 9 13 

18 11 12 16 

19 15 22 17 

25 21 29 20 

26 28 30 23 

27 34 33 24 

36 35 38 31 

37 39 40 32 

Łącznie:       /10 Łącznie:      /10 Łącznie:      /10 Łącznie:       /10 
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Wyjaśnienie otrzymanego wyniku 

 

Subasertywny Manipulacyjny Agresywny Asertywny 

Czuje się gorszy od 
innych 

Manipulując, zawsze 
osiągam swój cel 

Zawsze dążę do celu, 
nie liczę się z innymi 

Dbam o własne 
interesy i biorę pod 
uwagę innych 

Niezadowolenie Niezadowolenie Kłótnia Obopólne korzyści 

 

Podsumowanie 

Trener omawia wyniki w grupie. 

 Kto jest asertywny? Subasertywny? A czasem nawet agresywny? 

 Czy uczestnicy rozpoznają te cechy u innych (tylko jeśli dobrze się znają)? 

 Gdzie dostrzegasz możliwość zmiany na lepsze? 

W razie potrzeby trener udziela wyjaśnień w odniesieniu do pytań z testu. 

 

Ćwiczenie 7 Portier 

Cel Rozwój asertywności 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie werbalne 

Wykorzystywane materiały ----------- 

Liczba uczestników duża grupa 

Czas trwania 30 minut 

Stopień trudności podstawowy 

Przygotowanie -----------  
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Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener staje na środku sali. Prosi uczestników, by ustawili się przed nim w rządku. 

Trener opisuje sytuację:  

Jest portierem ważnego budynku rządowego. Uczestnicy chcą przekazać wiadomość ministrowi. Nie 

są umówieni na spotkanie. Jedyny ich sposób, to przekonać portiera w asertywny sposób. 

Agresywność nie działa, a subasertywnych uczestników trener/portier wyłącza z gry. 

Każdy uczestnik dostaje szanse (max. 2 razy), aby przekonać portiera. Nie wolno powtarzać tego, co 

powiedział poprzednik. Uczestnicy, którzy byli w stanie przekonać trenera, mogą wejść, a tym samym 

stanąć za nim. Pozostałe osoby zajmują miejsce w rządku po drugiej stronie pokoju. 

 

Podsumowanie 

Następnie trener omawia ćwiczenie. Można to zrobić za pomocą poniższych pytań: 

 Kto zareagował w asertywny sposób? 

 Jakie błędy popełnili inni? Jaka forma zachowania byłaby lepsza? 

 Czy zawsze tak reagują, czy stosują inne podejście? 

 

Ćwiczenie 8 Przepaść 

Cel Rozwój asertywności 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie werbalne 

Wykorzystywane materiały ----------- 

Liczba uczestników mała grupa 

Czas trwania 15 minut 

Stopień trudności podstawowy 

Przygotowanie -----------  

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener ustawia parę naprzeciwko siebie, w odległości około 5 metrów. 
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Wyjaśnia, że pomiędzy nimi znajduje się wąski most, wokół którego jest przepaść. Każdy uczestnik 

mieszka po innej stronie mostu, lecz musi pokonać most, aby udać się do pracy. W jaki sposób mogą 

się mijać bezkonfliktowo? 

Trener wyjaśnia, że ma to związek z asertywnością każdego z uczestników i że każdy z nich musi 

uzasadnić swój punkt widzenia.  

 

Podsumowanie 

Trener omawia z grupą przebieg ćwiczenia. 

 Czego doświadczyli uczestnicy ćwiczenia? 

 Kto był agresywny, subasertywny, asertywny? 

 Co wydarzyło się na poziomie niewerbalnym? 

 

Ćwiczenie 9 Jak reagujesz? 

Cel Rozwój asertywności 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie werbalne 

Wykorzystywane materiały ----------- 

Liczba uczestników mała grupa 

Czas trwania 30 minut 

Stopień trudności podstawowy 

Przygotowanie -----------  

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener wyraźnie czyta jedno z poniższych stwierdzeń i prosi uczestników o właściwą odpowiedź. 

 Powiedz swojemu sąsiadowi, że wolałbyś nie pożyczać pieniędzy, bo sam nie masz ich wiele. 

 Powiedz swojemu sąsiadowi, że wolałbyś, aby nie przychodził do ciebie dziś wieczorem, bo 

masz inne plany. 

 Powiedz swojemu sąsiadowi, że nie możesz zaopiekować się jego dziećmi, bo już wiele razy 

to robiłeś. 

 Powiedz swojemu sąsiadowi, że nie podoba ci się, że komentuje twój wygląd. 
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 Powiedz swojemu przełożonemu, że nie możesz pracować w nadgodzinach, bo masz 

wrażenie, że tylko ty zostajesz dłużej w pracy. 

 

Podsumowanie 

Trener omawia każdą sytuację. Pyta uczestnika, czy zareagowałby w ten sam sposób. Trener opisuje 

każdą z reakcji jako asertywną, agresywną lub subasertywną i wyjaśnia, dlaczego. 

Jeżeli jest taka konieczność, grupa wspólnie omawia możliwość lepszej reakcji. 
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    UMIEJĘTNOŚĆ SŁUCHANIA 

 

 

Co oznacza umiejętność słuchania? 

 Zrozumienie przekazu 

 umiejętność słuchania ze zrozumieniem; 

 umiejętność zrozumienia istoty przekazu; 

 umiejętność określenia priorytetu w przekazie; 

 umiejętność rozpoznania, czy jest coś ważne, czy nie. 

 Nawiązanie kontaktu wzrokowego. 

 Zadawanie pytań (umiejętność stawiania dalszych pytań dotyczących danego przekazu). 

 Aktywne słuchanie: 

 nieprzerywanie innym podczas ich przekazu; 

 użycie technik wspomagających rozmowę 

(tak tak, kiwanie głową, powtarzanie własnymi słowami tego, co zostało powiedziane). 

 

Wskazówki: 

 

Poziom podstawowy 

 

 Pozwól wypowiedzieć się swojemu rozmówcy. Nie przerywaj jej lub jemu. 

 Jeśli czegoś nie rozumiesz, poproś o wyjaśnienie. 

 Słuchaj pytań zadawanych przez innych: mogą być przydatne również dla Ciebie. 

 

Poziom średni 

 

 Powtórz wiadomość własnymi słowami i zapytaj rozmówcę, czy dobrze ją zrozumiałeś. 

 Słuchaj uważnie instrukcji, pomogą ci lepiej wykonać zadanie. 

 Przyjmij postawę aktywnego słuchania: kiwaj głową regularnie i patrz na swojego rozmówcę. 
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Poziom zaawansowany 

 

 Zwracaj uwagę na stawianie właściwych pytań w odpowiednim czasie. 

 Spróbuj zapamiętać, co powiedział rozmówca. Może się to przydać w innej rozmowie. 

 Bądź krytyczny podczas słuchania i zaangażuj się w przekaz drugiej osoby. 

 

Umiejętność słuchania – ćwiczenia 

 

Ćwiczenie 10 Czy to ty? 

Cel Rozwój umiejętności słuchania 

Forma ćwiczenia Odgrywanie roli 

Wykorzystywane materiały Opaski na oczy 

Liczba uczestników duża grupa 

Czas trwania Minimum 20 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie Przygotowanie opasek na oczy 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener prosi uczestników, aby utworzyli pary i stanęli blisko siebie. Potem wyjaśnia zadanie: 

 Jeden uczestnik w parze woła: "Czy to ty?" 

 Drugi uczestnik odpowiada: "Tak, to ja!" 

Trener prosi, aby powtórzyć to co najmniej 10 razy. 

Następnie wręcza opaski i gdy wszyscy mają je założone na oczach, prosi o zajęcie miejsca w pokoju. 

Trener może w razie potrzeby pomagać w wykonaniu ćwiczenia. 

 

Zadanie jest następujące:  

Znajdźcie swoją parę, ale używajcie wyłącznie słów: "Czy to ty?" i "Tak, to ja!" 
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Podsumowanie 

Trener zadaje pytania: "Co się wydarzyło? Jak wam się udało wykonać to zadanie? Jakie macie 

wnioski z tego ćwiczenia? 

 

 

Ćwiczenie 11 Wycieczka z przewodnikiem 

Cel Rozwój umiejętności słuchania 

Forma ćwiczenia Odgrywanie roli 

Wykorzystywane materiały Miejsce z przeszkodami (hala, las, park), ewentualnie opaski 

na oczy 

Liczba uczestników mała grupa 

Czas trwania Minimum 15 minut 

Stopień trudności Zaawansowany 

Przygotowanie Przygotowanie bezpiecznego miejsca do ćwiczenia 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener prosi wszystkich uczestników o zamknięcie oczu (lub założenie opasek na oczy). Informuje ich, 

że udają się na spacer z przeszkodami. Wyznaczy dwie osoby jako przewodników. Pozostali 

uczestnicy nie wiedzą, kto jest przewodnikiem. Przewodnicy muszą przeprowadzić grupę przez całą 

trasę z przeszkodami. Trener informuje wyłącznie przewodników o konfiguracji przeszkód. 

Przewodnikom nie wolno komunikować się z grupą w tradycyjny sposób. Muszą wymyślić 

alternatywny kod. Nie wolno im też nikogo dotykać. Gwizdanie, klaskanie, itp. jest dozwolone. Nie 

wolno im również reagować na "normalny język" członków grupy. Podczas gdy przewodnicy 

uzgadniają między sobą kod porozumiewania się, trener informuje grupę, że wyjeżdżają w podróż, 

aby ochronić się przed istotami z innej planety. Gdy przewodnicy zakończą uzgodnienia, grupa może 

udać się na wycieczkę.  

Podsumowanie 

Trener omawia z grupą: Jak udało się wykonać to zadanie? Czy trudno było rozszyfrować nowy 

język/kod? Czego w szczególności słuchaliście? 
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Ćwiczenie 12 Komunikowanie się bez pośpiechu 

Cel Rozwój umiejętności słuchania 

Forma ćwiczenia Odgrywanie roli 

Wykorzystywane materiały ----------- 

Liczba uczestników indywidualnie 

Czas trwania Minimum 15 minut 

Stopień trudności Podstawowy  

Przygotowanie ------------ 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener podejmuje rozmowę z uczestnikiem. Dotyczy ona tematu, co do którego opinie są podzielone, 

np. "Hulajnogi na chodnikach to świetne rozwiązanie".  

Partnerzy w rozmowie stosują się do jednej zasady: "Możesz coś powiedzieć tylko wtedy, gdy druga 

osoba zakończyła swoją wypowiedź i następnie milczysz przez kolejne cztery sekundy". 

Daje to ludziom możliwość całkowitego wypowiadania się, słuchania i uważnego zastanowienia się 

nad tym, co mówią. 

Po kilku minutach, trener przerywa dyskusję. 

 

Podsumowanie 

Trener omawia z uczestnikiem, w jaki sposób doświadczył i czy doświadczył spokoju, możliwości 

całkowitego wypowiedzenia się, wysłuchania drugiej osoby, tego że nie można było przerywać 

wypowiedzi oraz milczenia przez cztery sekundy.  

Jaki to ma wpływ na dyskusję? Jaki to ma wpływ na relacje między rozmówcami? 
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Ćwiczenie 13 Znaki w powietrzu 

Cel Rozwój umiejętności słuchania 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie umysłowe 

Wykorzystywane materiały ----------- 

Liczba uczestników Duża grupa 

Czas trwania Minimum 15 minut 

Stopień trudności Podstawowy  

Przygotowanie ------------ 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener prosi uczestników by utworzyli koło i zajmuje miejsce w środku. Pozwala im siebie 

naśladować: trener rozciąga ramię i "rysuje" palcem wskazującym sześć różnych figur w powietrzu 

(kwadrat, koło, cyfrę,). Uczniowie odtwarzają te same figury. Następnie trener podnosi rękę do 

policzka i mówi: "Dotknij ręką brody". 

 

Podsumowanie 

Trener omawia z uczestnikami wyniki tego ćwiczenia. Czy wszyscy dotknęli ręką brody? Kto z nich 

przyłożył rękę do policzka? 

Czy silniej reagujemy na to, co widzimy, czy na to, co słyszymy? Jak zachowujemy się, gdy 

otrzymujemy sprzeczne informacje wzrokowe i słuchowe? 

To bardzo dobry moment do podjęcia z uczestnikami rozmowy o różnorodności elementów 

wpływających na prawidłowy odbiór przekazu/ sprawną komunikację.  

 



    

             

91 

 

Ćwiczenie 14 Patyk 

Cel Rozwój umiejętności słuchania 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie umysłowe 

Wykorzystywane materiały Długi patyk  

Liczba uczestników Mała grupa 

Czas trwania Minimum 15 minut 

Stopień trudności Podstawowy  

Przygotowanie Przygotowanie długiego patyka  

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener ustawia uczestników w dwóch rzędach, twarzą do siebie. Każdy z nich wystawia ręce do 

przodu z dłońmi odwróconymi do góry. Trener umieszcza patyk na palcach wskazujących. Pozostałe 

palce pozostają zamknięte, a patyk nie może być przez nie trzymany. 

Trener wydaje następującą instrukcję: 

Połóżcie teraz delikatnie patyk na ziemi. Podczas wykonywania ćwiczenia nie wolno wam nic mówić. 

 

Podsumowanie 

Trener pyta: 

 Jakie opiszecie to doświadczenie? 

 Kto przejął kontrolę?  

 W jaki sposób przebiegała komunikacja? 

 Co sprawiało Wam trudność? 
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Ćwiczenie 15 Taksówkarz 

Cel Rozwój umiejętności słuchania 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie umysłowe 

Wykorzystywane materiały Opowiadanie o taksówkarzu  

Liczba uczestników Duża grupa 

Czas trwania Minimum 15 minut 

Stopień trudności Podstawowy  

Przygotowanie Przygotowanie opowiadania o taksówkarzu  

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener czyta uczestnikom opowiadanie o taksówkarzu. 

Przed rozpoczęciem ćwiczenia otrzymują oni następujące polecenie: "Słuchajcie uważnie tego 

opowiadania, potem zostanie wam zadane pytanie dotyczące tej historii". 

 

Po odczytaniu opowiadania przez trenera, zadaje on następujące pytanie:  

"Jaki jest wiek taksówkarza?" 

Prawidłową odpowiedzią jest wiek uczestnika, ponieważ … opowiadanie zaczyna się od słów: 

"Załóżmy, że jesteś taksówkarzem..." 

 

Materiały pomocnicze 

Opowiadanie o taksówkarzu 

Załóżmy, że jesteś taksówkarzem. Wyjeżdżasz pustą taksówką w kierunku ulicy Głównej. Pod tym 

adresem wsiada trzech pasażerów, którzy muszą jechać na dworzec centralny. Po przybyciu na 

dworzec okazuje się jednak, że wysiada tylko dwóch pasażerów, a jeden nowy pasażer wsiada do 

samochodu. Następnie taksówka jedzie w Aleje Niepodległości 288, gdzie kolejnych dwóch 

pasażerów wsiada do auta. Stamtąd taksówka jedzie dalej do galerii handlowej „Północna”, gdzie ci 

dwaj pasażerowie, którzy ostatnio dosiedli, wysiadają. 

Jest teraz godzina dwunasta. Kierowca przypomina sobie, że musi kupić prezent. Taksówka 

zatrzymuje się więc na stacji benzynowej przy ul. Jana Kochanowskiego, gdzie taksówkarz kupuje 
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wiązankę róż. Korzystając z okazji decyduje się również zatankować na tej stacji 25 litrów benzyny. 

Następnie taksówka jedzie na Plac Bankowy, bo tam chce wysiąść jeden pasażer i zabiera dwóch 

kolejnych. Okazuje się, że ci pasażerowie jadą na wielki koncert na stadionie. Kiedy samochód dotrze 

na parking przy południowym wejściu na stadion, wszyscy pasażerowie wysiadają. 

 

Pytanie: Jaki jest wiek kierowcy? 

Odpowiedź: Twój wiek! (Załóżmy, że jesteś taksówkarzem) 

 

Podsumowanie 

Trener może zaproponować uczestnikom, by odgadli, jakiej umiejętności dotyczy to ćwiczenie. Pyta 

ich, kiedy (na podstawie ich wcześniejszych doświadczeń) zrozumieli, że umiejętności słuchania są 

ważne.  

Trener zwraca również uwagę, że ważne jest, aby w przypadku otrzymania skomplikowanego zadania 

rozróżnić kwestie ważne i mniej ważne, i nie pozwolić, aby szczegóły rozpraszały naszą uwagę. 

Można to osiągnąć poprzez aktywne słuchanie i ewentualne zadawanie pytań. 

 

Ćwiczenie 16 Ocean Atlantycki 

Cel Rozwój umiejętności słuchania 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie werbalne 

Wykorzystywane materiały -------- 

Liczba uczestników Duża grupa 

Czas trwania 20 minut 

Stopień trudności Podstawowy  

Przygotowanie -------  

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener dzieli grupę na większą i mniejszą. Większa grupa dyskutuje na temat, który jest abstrakcyjny 

(np. Jak przetrwałbyś na Oceanie Atlantyckim?). Uczestnicy będą musieli w trakcie dyskusji dokonać 
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wyboru. Nie wszyscy będą chcieli zaakceptować proponowane rozwiązania. Będą zmuszeni 

spróbować przekonać innych. 

Druga, mniejsza grupa nie bierze udziału w dyskusji, ale obserwuje uczestników dużej grupy podczas 

ich debaty. 

Podsumowanie 

Mała grupa przedstawia swoje spostrzeżenia: 

 Czy uczestnicy słuchali siebie nawzajem? 

 Jak przebiegała dyskusja? 

 Co poszło dobrze, a co można ulepszyć? 

 

Trener wyjaśnia, że ważne jest, aby uważnie słuchać siebie nawzajem, w przeciwnym razie nie można 

dokonać wspólnego wyboru. W rzeczywistości tak jest: często ludzie nie pozwalają wypowiedzieć się 

innym, a to powoduje zakłócenia w komunikacji, również błędny odbiór treści przekazu. 

 

 

Ćwiczenie 17 Budowanie opowiadania 

Cel Rozwój umiejętności słuchania 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie werbalne 

Wykorzystywane materiały -------- 

Liczba uczestników Mała grupa 

Czas trwania 15 minut 

Stopień trudności Podstawowy  

Przygotowanie -------  

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener prosi uczestników: 

Stańcie naprzeciwko siebie w parach. Zacznijcie razem tworzyć wymyśloną historię, dodając do niej 

po kolei jedno słowo. 

Przykład: A: "Janek"; B: "pobiegł"; A: "szybko"; B: "ulicą". 
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Podsumowanie 

Trener omawia rezultat ćwiczenia. 

Której parze udało się zbudować historię? 

Ważne jest, aby uważnie słuchać siebie nawzajem, w przeciwnym razie historia zgubi swój wątek. W 

rzeczywistości tak jest: często ludzie nie pozwalają wypowiedzieć się innym, to regularnie powoduje 

zakłócenie komunikacji. 

Przykład: Udzielasz odpowiedzi na pytanie, zanim zostanie ono zadane w całości, a następnie słyszysz, 

że nie o to chodziło drugiej osobie. 

 

 

Ćwiczenie 18 Słuchanie i czytanie 

Cel Rozwój umiejętności słuchania 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie werbalne 

Wykorzystywane materiały Wskazówki na kartce 

Liczba uczestników Indywidualnie  

Czas trwania Minimum 10 minut 

Stopień trudności Podstawowy  

Przygotowanie Przygotowanie wskazówek na kartce papieru 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener daje uczestnikowi kartkę papieru z 16 zadaniami i następujące polecenie: "Przeczytaj uważnie 

wszystkie zadania, które otrzymałeś, a następnie je wykonaj". 

 

Materiały pomocnicze 

Zadania 

1. Najpierw wszystko przeczytaj, zanim cokolwiek zrobisz. 

2. Postępuj tak uważnie i ostrożnie, jak to tylko możliwe. 

3. Wpisz swoje imię w prawym górnym rogu tego arkusza. 

4. Zakreśl słowo "imię" w zdaniu 3. 
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5. Narysuj 5 kwadratów w lewym górnym rogu tego arkusza. 

6. Umieść "x" w każdym kwadracie. 

7. Umieść swój podpis w prawym dolnym rogu tego arkusza. 

8. Napisz "tak" trzy razy pod swoim imieniem. 

9. Zakreśl każde słowo w zdaniu 8. 

10. Umieść "x" w lewym dolnym rogu tego arkusza. 

11. Zakreśl kółko wokół znaku "x", który właśnie umieściłeś. 

12. Pomnóż 703 przez 1,85 na tylnej stronie tego arkusza. 

13. Jeśli uważasz, że do tej pory przestrzegałeś wszystkich wytycznych, napisz "zrobiłem" z tyłu 

tej kartki. 

14. Teraz, gdy już wykonałeś wszystkie polecenia, wykrzyknij głośno swoje imię. 

15. Zamknij oczy na 5 sekund, a potem przejdź do zdania 16. 

16. Teraz, gdy wszystko dokładnie przeczytałeś, zrób to, co zawiera zdanie 3. 

 

Podsumowanie 

Trener podkreśla, że uważne słuchanie zadania jest bardzo ważne w celu prawidłowego wykonania. 

Zarówno wyjaśnienia ustne, jak i pisemne muszą być dobrze "zrozumiane", aby uniknąć pomyłek. 
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        EMPATIA 
 

 

Co oznacza empatia? 

 Umiejętność oszacowania, w jaki sposób informacja została odebrana przez drugą osobę.  

 Umiejętność poświęcenia czasu na słuchanie  

 Okazywanie zainteresowania innymi osobami. 

 Umiejętność odczytywania intencji innych osób. 

 Umiejętność oceny sytuacji (ważnych lub nieważnych). 

 Umiejętność dostrzegania, co kryje się za słowami. 

 Zwracanie uwagi na ton głosu (swojego lub innych). 

 Odpowiednia reakcja na emocje. 

 Zwracanie uwagi na mimikę twarzy i kontakt wzrokowy. 

 Dostosowanie języka do treści przekazu. 

 Bycie świadomym, co można powiedzieć danej osobie. 

 Wczucie się, czego oczekuje przełożony. 

 Umiejętność dostosowania się do sytuacji. 

 

Nieustannie komunikujemy się między sobą! 

 Nie możemy się NIE komunikować! 

 Komunikacja to nieustanny proces dwukierunkowy. 

 Każda osoba jest inna i rożni się w wysyłaniu i odbieraniu przekazu. 

 

Nawet jeśli nic nie mówisz, to jednak coś mówisz! Większość ludzi nie jest świadoma swojej mowy 

ciała. Jeżeli ktoś kłamie, możemy poprzez jego zachowanie, ale także na podstawie jego głosu 

(intonacji) i mowy ciała, odczuć, że coś nie jest w porządku. Jesteśmy wtedy skłonni polegać na tym 

odczuciu i poddać w wątpliwość wiarygodność danej osoby. Ośmielamy się zatem stwierdzić, że 

aspekt komunikacji niewerbalnej posiada większą wartość wiarygodności niż język mówiony. 
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Komunikacja niewerbalna 

Komunikacja niewerbalna jest zbiorem pozasłownych komunikatów, które wypływają z naszego ciała, 

twarzy, gestów, postawy, ubioru. Mowa ciała odgrywa kluczową rolę w każdej rozmowie o pracę. 

Ktoś, kto nie szuka kontaktu wzrokowego lub nie uśmiecha się wystarczająco często, może zauważyć, 

jak jego szanse na rynku pracy drastycznie się zmniejszają.  

 

Wskazówki 

 

Poziom podstawowy 

 Słuchaj nie tylko treści, ale także przesłania wiadomości. 

 Obserwuj mowę ciała drugiej osoby. W ten sposób pokazuje ona, co myśli i czuje. 

 Nawiąż kontakt wzrokowy z partnerem podczas rozmowy. 

 

Poziom średni 

    

 Poproś o więcej wyjaśnień, jeśli mowa ciała drugiej osoby sprawia, że masz wątpliwości. 

 Odważ się polegać na swoich odczuciach i spontanicznie wczuć się w położenie drugiej osoby. 

 Okazuj więcej empatii ludziom, których dobrze nie znasz. 

 

Poziom zaawansowany 

 

 Okazuj zrozumienie i udzielaj wsparcia, gdy druga osoba go potrzebuje. 

 Bądź przykładem dla drugiej osoby. Powiedz, jakie masz spostrzeżenia na temat mowy ciała i 

tonu głosu. 

 Bądź czujny, aby nie dać się ponieść emocjom drugiej osoby. 
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Empatia – ćwiczenia 

 

Ćwiczenie 19 Wyraz twarzy/mimika 

Cel Rozwój empatii 

Forma ćwiczenia Odgrywanie roli 

Wykorzystywane materiały Prezentacja z różnymi zdjęciami, wyjaśnienia dla trenera 

Liczba uczestników duża grupa 

Czas trwania Minimum 15 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie ------------ 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener pokazuje grupie kilka zdjęć przedstawiających różne wyrazy twarzy. Celem tego ćwiczenia jest, 

aby uczestnicy rozpoznali okazywane na zdjęciach emocje. 

 

Trener może również zaproponować to ćwiczenie w formie quizu. 

 

Materiały pomocnicze 

 

 
 

 

 

 

 Gest pochwały? 

W Polsce, jak  wielu innych krajach, używamy tego gestu, aby 

powiedzieć, że coś jest dobre. Często jest traktowany jako 

komplement dla drugiej osoby. Oznacza: jest w porządku, 

wspaniale,  przepięknie. Jednak są kultury, w których ten gest 

nie ma tego samego znaczenia. Np. w niektórych krajach 

afrykańskich i w Iranie jest to bardzo wulgarny gest i nie 

oznacza pozytywnych intencji. 
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Czy mówisz prawdę? 

Podczas nerwowego napięcia często dotykamy 

naszej twarzy. Ma duże znaczenie to, gdzie jej 

dotykamy. Zakrywamy usta, gdy nie chcemy 

mówić. Pocieramy oko, gdy nie chcemy czegoś 

widzieć . Wolimy zatkać uszy, gdy nie chcemy 

słuchać. 

Zazwyczaj nabiera to subtelnych form. Uderzające 

jest to, że gdy ludzie kwestionują to, co mówi ktoś 

inny, częściej pocierają ucho lub trzymają się za 

ucho. 

 

Uronić łezkę? 

Podczas konfrontacji z bolesną prawdą, często 

niewygodne jest patrzenie na rozmówcę. Pocieranie 

oczu jest przydatnym sposobem na odwrócenie 

uwagi. 

Ludzie pocierają oczy, aby zakryć swoje emocje 

(zwłaszcza smutek), powstrzymać senność, ale także 

po prostu usunąć "pyłek" z oka. 

 

Kłamać jak Pinokio 

Nasz nos nie rośnie, gdy kłamiemy, ale czasami 

mamy nieposkromioną skłonność do dotykania 

nosa, gdy mówimy nieprawdę lub nie wierzymy 

drugiej osobie. Napięcie nerwowe sprawia, że 

swędzi nas nos, albo staramy się - jak dzieci - 

zakryć nasze usta, aby nie dać się przyłapać na 

kłamstwie. Odruch ten daje się kontrolować. 

Sprawny kłamczuch nie będzie więc wykonywał 

tego gestu. Nie jest więc on niezawodnym 

wykrywaczem kłamstw. 
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Bardzo interesujące! 

Jeśli ktoś patrzy na ciebie w ten sposób i palce trzyma 

luźno na podbródku (bez podtrzymywania go), 

wydajesz się mu - lub to co mówisz - bardzo 

interesujące. 

 

Krytyczne zainteresowanie 

Jest to postawa, którą często można zaobserwować 

u ludzi, którzy słuchają uważnie i krytycznie. 

Pozycja dłoni na twarzy jest bardzo 

charakterystyczna: kciuk podtrzymuje podbródek, a 

palec wskazujący jest rozciągnięty wzdłuż policzka. 

Wyraz twarzy jest decydujący dla całkowitego 

znaczenia tej postawy. Ze zmarszczką, jak na 

zdjęciu, jest to negatywna postawa krytyczna. W 

tym przypadku ta osoba, nie bardzo się z tobą 

zgadza. 

Ta sama postawa, ale z uśmiechem, wskazuje raczej na 

krytyczną, ale doceniającą drugą osobę postawę. 

 

Kontrolowanie się 

Gest ten czasami wydaje się być oznaką wiary w 

siebie, zwłaszcza w sytuacji, gdy ludzie wykonując 

go śmieją się. 

Złożone ręce wskazują na frustrację. To oznaka, że ta 

osoba próbuje powstrzymać negatywne 

nastawienie. 

Im bardziej dłonie są ściśnięte - co widać po białych 

palcach - tym bardziej dana osoba stara się 

zachować „kontrolę”. 
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Ręka, która tłumaczy 

Kiedy próbujemy kogoś przekonać lub chcemy go 

czegoś nauczyć, używamy bardziej wspierających 

gestów niż gdy "tylko" chcemy coś powiedzieć. Wielu 

handlowców aktywnie używa swoich rąk. Dzięki temu 

ich prezentacja jest dynamiczna, a także pomaga 

przyciągnąć uwagę klienta. Ruchy rąk akcentują ich 

słowa lub dosłownie je wyjaśniają. Ręka z otwartą 

dłonią w pozycji pionowej wskazuje na uczciwość i 

otwartość, a postawa zgięta do przodu jest wyrazem 

zainteresowania i wzywa do uwagi.  

 

Czy pióro dodaje spokoju? 

W przypadku trudnych rozmyślań pióro daje pewien 

rodzaj spokoju! 

Pióro służy do czegoś więcej niż tylko do pisania. 

Szczególnie podczas zebrań możemy obserwować 

różne zastosowania pióra. Drapiemy się nim, 

zabawiamy, obracamy i stukamy lub przykładamy do 

ust. Czasami pióro służy jako przydatne przedłużenie 

naszych palców. 

 

Ucieczka 

Taka postawa z podniesioną nogą sprawia 

nonszalanckie wrażenie. Osoba ta wydaje się 

niespokojna i niepewna. 

Ponadto odwraca się od swojego rozmówcy. 
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Przecież już ci to mówiłem! 

Z dużym przekonaniem rozmówca wyjaśnia 

swojemu partnerowi, że ma rację. 

Otwarte ręce wyrażają jego szczerość. Wyraz twarzy 

wskazuje, że jest dumny ze zwycięstwa. 

Prezentowany uśmiech nie jest uśmiechem 

szczęścia, ale raczej zarzutem, że druga osoba nie 

chciała mu od razu uwierzyć, z uzupełnieniem: 

"następnym razem, powinieneś mi uwierzyć od 

razu". 

 

Bezpieczna odległość 

Na pierwszy rzut oka ta osoba wydaje się swobodna 

i zrelaksowana. Ma przyjazny wyraz twarzy. Nie jest 

to jednak miły rozmówca i wyraźnie nie czuje się 

całkowicie bezpiecznie. Jego krzesło jest odwrócone 

od drugiej osoby, a jego łokieć wystaje jako bariera 

ochronna.  

Prawdopodobnie odwróci się, gdy rozmowa 

nabierze bardziej swobodnego charakteru lub 

nabierze zaufania do rozmówcy. 

 

Jest mi gorąco 

Trudne sytuacje mogą powodować uczucie ciepła. 

Osoby, które chwytają kołnierza od koszuli, reagują 

w ten sposób na bieżącą sytuację.  

Osoba taka czuje się przestraszona, sfrustrowana, 

przyłapana lub przytłoczona daną sytuacją. 

Uwolnienie szyi, odwracanie wzroku i wzdychanie: to 

wszystko powoduje, że dopływa trochę więcej 

powietrza. 
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Fanatyczny mówca 

Zauważ, że lewa ręka mocno trzyma skrzyżowaną 

nogę. Mamy tu do czynienia z kimś, kto nie chce 

przyznać się do swojego błędu. 

Widzimy również wyciągniętą, otwartą prawą rękę, 

która zakłada uczciwość. Tutaj nie jest to jednak gest 

zapraszający, ale bardziej gest: "Nie rozumiesz, że 

zawsze mam rację?” Otwarte oczy, podniesione brwi i 

poziome zmarszczki na czole podkreślają, że ta osoba 

ma zdecydowane przekonania. 

 

Samokontrola 

Jest to postawa częściej przyjmowana przez kobiety 

niż przez mężczyzn. Nogi są skrzyżowane i zamknięte. 

Cała postawa jest akcentowana przez ułożenie rąk. 

Ta osoba kontroluje się. Jest to przykład zamkniętej 

postawy. Dodatkowo, podniesiona głowa (z 

podbródkiem do góry) może wskazywać na 

wyniosłość. Półzamknięte oczy i sztywno zamknięte 

usta potwierdzają to wrażenie. 

 

Jestem na to gotowy! 

Ta postawa jest symetryczna (jednakowa po lewej i 

prawej stronie), a prezentowana osoba siedzi 

wyprostowana jak świeca. Ma rozłożone palce u rąk. 

Uśmiecha się z zamkniętymi ustami, ale oczy nie 

śmieją się. Siedzi w napięciu. Oczekuje. Wygląda na 

to, że mamy tu do czynienia z sytuacją formalną.  

Sztywny, napięty uśmiech wyraża: "No chodź tu ze 

swoją oceną lub wynikiem. Nieważne, jaki to będzie 

wynik... Jestem na wszystko przygotowany!" 
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Bierny agresywny 

Ludzi siedzących w ten widzi się często na zebraniach. 

Niemal leżą na krześle. Skrzyżowane ramiona i 

gniewny wygląd dopełniają tego obrazu. Ktoś taki nie 

okaże entuzjazmu, nie powie np. "Mam sugestię, która 

może się nam przydać…". Nie jest zaangażowany. 

Negatywny sposób bycia jest odczuwalny z całej ich 

postawy i wyrazu twarzy. Po skończonym zebraniu 

przekaże zapewne swoje opinie - będzie narzekać na 

wszystko i na wszystkich. 

 

Trzymaj się mocno!  

W sytuacjach, w których czujemy się niepewnie, 

często szukamy przedmiotów, które dają nam 

poczucie bezpieczeństwa i wsparcia. Ten mężczyzna 

nie czuje się bezpiecznie i w sposób bardzo widoczny 

osłania się. Również w innych sytuacjach, w których 

ludzie czują się niepewnie, szukają takich sposobów 

ochrony. Na przykład, gdy ktoś po raz pierwszy 

prezentuje coś przed grupą, często mocno trzyma się 

stołu lub swoich dokumentów. 

Czy to rzeczywiście prawda? 

Jeśli ktoś słucha cię z palcami przyłożonymi do ust, 

prawdopodobnie oznacza to, że mocno wątpi w 

twoje słowa. Palcem zamyka usta, żeby nie musiał 

reagować. W ten sposób ukrywa swoje emocje. 

Dlatego nie zawsze jest tak łatwo zrozumieć co to 

oznacza, czy jest oburzony tym, co słyszy, czy może 

jest rozczarowany. Możesz przywrócić temu 

dialogowi pozytywny oddźwięk, zadając pytanie, co 

twój rozmówca myśli na dany temat. 
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Zostaw mnie w spokoju…! 

Skrzyżowane ramiona są oznaką osoby zamkniętej. 

Nie zapowiadają swobodnej rozmowy. Jednak wiele 

zależy od kontekstu. Jeśli ktoś czeka w takiej pozycji 

np. na autobus, to może sprawiać wrażenie osoby 

zrelaksowanej. Ale kiedy robi to w trakcie 

wygłaszania mowy lub rozmowy, wskazuje na 

defensywną postawę i brak zainteresowania. 

 

Nie wiem, naprawdę nie wiem! 

Otwarte dłonie zwykle wskazują na szczerość, a 

uniesione ramiona są oznaką bezradności lub 

niepewności.  

 

Czy to naprawdę...? 

Taka postawa świadczy o zainteresowaniu, a nawet 

o pewnym zapotrzebowaniu na informację. Jeśli 

ktoś interesuje się tym, co mówi druga osoba, 

często pochyla swoje ciało do przodu w kierunku 

swojego rozmówcy. Ponadto, przechylając trochę 

głowę, pokazuje, że jest zainteresowany i chciałby 

usłyszeć, co druga osoba ma do powiedzenia. 

Szerokie, otwarte oczy i usta sprawiają wrażenie 

zachwytu i wielkiej uwagi. 
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To twoja wina! 

Wskazywanie palcem może być sposobem 

wskazywania kierunku, ale wskazywanie na kogoś jest 

prawie zawsze odczuwane jako forma osobistego 

ataku. Dlatego uważa się, że "niewłaściwe" jest 

wskazywanie palcem na kogoś. 

 

To jest obiecujące! 

Zacierając ręce wyrażasz pozytywne oczekiwania. 

Może to mieć związek z pieniędzmi, dobrymi 

wynikami lub innymi pozytywnymi okolicznościami. 

To, jak szybko rozmówca pociera ręce, wskazuje, jak 

dużych korzyści spodziewa się w związku z rozmową.  

 

Ja wiem lepiej! 

Postawa z obiema rękami na szyi i nogami w pozycji: 

"liczby 4" pokazuje dużą pewność siebie. 

Kiedy dwoje ludzi dyskutuje ze sobą w tej pozycji, 

często oboje są bardzo przekonani o swojej racji i 

starają się przekonać siebie nawzajem. Jeśli przyjmiesz 

taką postawę w rozmowie z innymi, możesz zrobić 

aroganckie wrażenie. 

 



    

             

108 

 

    

 

 

 

 

    
 

 

 

 

    

 

 

Zachowanie zastępcze 

Podczas zebrania ktoś wydaje się bardziej 

zainteresowany innymi rzeczami niż słuchaniem. Jego 

uwaga przenosi się na ubranie, pasek do zegarka, 

długopis lub spinacz do papieru. Czasami trudno 

wywnioskować, czy rozmówca "nadal jest tu obecny". 

Warto zadać mu pytanie. Wielu ludzi, którzy tak się 

zachowują, może nadal uważnie słuchać. Te 

dodatkowe czynności dają im przekonanie, że nie 

muszą natychmiast reagować.  

 

Pełen przekonania  

Jeśli ktoś trzyma ręce w ten sposób (palce obu rąk 

pozostają złączone), prawdopodobnie jest bardzo 

pewny siebie. Często widzimy ten gest w sytuacji, gdy 

decyzja już została podjęta. Może to być decyzja 

pozytywna lub negatywna, ale ta osoba jest przekonana 

o słuszności swojego wyboru.  

 

OK czy nie, OK? 

Prawie wszyscy w Polsce znają ten gest jako znak, że 

coś jest dobre. Jest w porządku, fantastyczne, 

wspaniale lub piękne. 

W innych kulturach ten gest nie ma tego samego 

znaczenia. We Francji oznacza, że jest źle: zero - nic 

nie warte! W Japonii oznacza pieniądze, a w 

Ameryce Południowej jest to wulgarny gest. W 

niektórych krajach arabskich jest to znak "oko zła". 

Za pomocą tego gestu są wyrażane klątwy. 
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Podsumowanie 

Trener wyjaśnia, że ważne jest, aby umieć rozpoznać sygnały niewerbalne. Jest to również ważny 

element komunikacji. Może to ułatwić wczucie się w położenie drugiej osoby. 

Trener może również pozwolić uczestnikom na poszukiwanie przykładów, jak ważna jest empatia w 

miejscu pracy. 

 

Ćwiczenie 20 Bestia we mnie 

Cel Rozwój empatii 

Forma ćwiczenia Odgrywanie roli 

Wykorzystywane materiały Zdjęcia zwierząt 

Liczba uczestników Mała grupa 

Czas trwania Minimum 15 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie Przygotowanie zdjęć zwierząt 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener prosi uczestników, aby usiedli w kółku. W środku koła są zdjęcia zwierząt. Każdy uczestnik 

wybiera dwa zdjęcia: jedno ze zwierzęciem, z którym czuje się najbardziej związany i jedno ze 

zwierzęciem, które według niego ma coś wspólnego z jego sąsiadem siedzącym po jego prawej 

stronie. Wybrane zdjęcia pozostają odwrócone do czasu, kiedy wszyscy wybiorą dwa zdjęcia. 

Rozmowa rozpoczyna się od zdjęcia przypominającego sąsiada. Uczestnik wyjaśnia, dlaczego dokonał 

takiego wyboru, członkowie grupy uzupełniają jego wypowiedź. Następnie „sąsiad” pokazuje 

wybrane przez siebie zdjęcie. Czy wybrali te same zdjęcia? 

 

Podsumowanie 

Trener analizuje, w jakim stopniu uczestnicy mogą wczuć się w położenie sąsiada. Czy potrafią trafnie 

oceniać innych? Czy ich wizja/zdanie o kimś odpowiada temu, jak ta osoba odbiera siebie? 
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Ćwiczenie 21 Mój problem 

Cel Rozwój empatii 

Forma ćwiczenia Odgrywanie roli 

Wykorzystywane materiały -------- 

Liczba uczestników indywidualnie 

Czas trwania Minimum 15 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie -------- 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener opisuje zadanie: Wyobraź sobie, że dostałeś w pracy zadanie, z którym absolutnie nie możesz 

sobie poradzić, nie masz w tym zakresie żadnego doświadczenia i nie wiesz, jak zacząć je wykonywać. 

Decydujesz się iść do kolegi, żeby omówić twój problem, ale przez cały dzień on nie znajduje dla 

ciebie czasu. Bardzo nalegasz. Wreszcie masz możliwość porozmawiania. Kkolega daje ci pięć minut 

na rozmowę. 

Trener odgrywa rolę kolegi i zaczyna coraz więcej mówić o swoich problemach (zawodowych), np. za 

dużo pracy, złe stosunki z kolegami, ... Problemy trenera/kolegi są zapewne duże! 

 

Podsumowanie 

Trener analizuje ćwiczenie. 

 Jak przebiegło ćwiczenie? 

 Czy uczestnik poświęcał uwagę wyłącznie własnym problemom, czy też wczuł się w położenie 

kolegi? 

 Czy można tu mówić o empatii? Czy powstała między nimi więź i czy potrafią odczuć 

problemy drugiej osoby? 
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Ćwiczenie 22 Myjnia samochodowa 

Cel Rozwój empatii 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie umysłowe 

Wykorzystywane materiały -------- 

Liczba uczestników Duża grupa 

Czas trwania Minimum 30 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie -------- 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener dzieli młodzież na grupy. Każda grupa przechodzi przez "myjnię samochodową", tzn. przez 

różne pomieszczenia, w których znajduje się określony typ szefa/kolegi, np. typ dominujący, typ 

empatyczny, typ oziębły, ... 

Uczestnicy wchodzą do pomieszczenia z tym samym zadaniem (np. omówienie zbyt napiętego planu 

zajęć) i muszą poradzić sobie z różnymi sposobami reagowania. 

Każda runda trwa około 5 minut, a po niej uczestnik natychmiast otrzymuje informację zwrotną. 

 

Podsumowanie 

Trener omawia różne typy ludzi i sposób ich reagowania:  

 Przy kim czujesz się komfortowo, a przy kim nie? 

 Czy musisz nawiązywać kontakt ze wszystkimi?  

 Czego nauczyłeś się o różnych typach ludzi i o sobie? 
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Ćwiczenie 23 Wenus i Mars 

Cel Rozwój empatii 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie umysłowe 

Wykorzystywane materiały Mity o płci 

Liczba uczestników Mała grupa 

Czas trwania Minimum 30 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie Przygotowanie kartek z mitami o płci 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener dzieli grupę na pary. W każdej parze przydziela role: jedna osoba przyjmuje rolę kobiety, a 

druga -  mężczyzny. 

Poinformuj uczestników, że w tym ćwiczeniu chodzi o „mity”. Wyjaśnij im, że są to poglądy, które nie 

są prawdziwe, ale często są tak przedstawiane. 

Następnie wymień jeden z mitów i pozwól parze uczestników o tym dyskutować. Każdy uczestnik 

broni swojej roli (mężczyzna/kobieta) i szuka argumentacji, która w wystarczający sposób dowodzi 

nieważności tego mitu. 

 

Materiały pomocnicze 

Mity o płci 

 Mężczyźni nienawidzą zakupów. 

 Kobiety są złymi kierowcami. 

 Mężczyźni są mniej emocjonalni niż kobiety. 

 Mężczyźni nie potrafią prowadzić gospodarstwa domowego. 

 Kobiety nie mają poczucia humoru. 

 Kobiety są lepsze w rozmowie. Mężczyznom lepiej udaje się dochować dyskrecji.  
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Podsumowanie 

Trener omawia mity i argumenty, a w razie potrzeby podaje informacje uzupełniające. 

Zadaje pytania: 

 Czy są jeszcze jakieś mity, które według was są wciąż aktualne? 

 Czy moglibyście ich bronić podczas dyskusji? 

 Wymieńcie, co zmieniło się w was w związku z tym ćwiczeniem. 

 

Ćwiczenie 24 Gdy obudzisz się jutro rano 

Cel Rozwój empatii 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie umysłowe 

Wykorzystywane materiały tablica 

Liczba uczestników Mała grupa 

Czas trwania Minimum 30 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie Przygotowanie niezbędnych materiałów 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener daje każdemu uczestnikowi 9 karteczek samoprzylepnych i prosi, by wczuć się w następującą 

sytuację: "Obudzisz się jutro i zauważysz, że masz 50 lat. Co zmieniłoby to w twoim życiu?" 

W pierwszej kolejności na trzech karteczkach uczestnicy zapisują, co zmieniłoby się w ich życiu. Te 

karteczki zostaną przyklejone na tablicy pod hasłem "teraźniejszość". 

Następnie trener powtarza to ćwiczenie dla określenia "przeszłości" i dla "przyszłości". Daje 

wystarczająco dużo czasu, aby uczestnicy mogli w pełni wczuć się w sytuację. 

 

Podsumowanie 

Trener analizuje karteczki biorąc pod uwagę trzy czasy. 
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Ćwiczenie 25 Sztuka przetrwania 

Cel Rozwój empatii 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie werbalne 

Wykorzystywane materiały Historyjka i pytania 

Liczba uczestników Duża grupa 

Czas trwania Minimum 30 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie Przygotowanie historyjki i pytań dla każdego uczestnika 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener dzieli grupę na dwie lub trzy mniejsze grupy. Każdy uczestnik otrzymuje arkusz zadań z 

historyjką i 12 pytaniami. Każda osoba wybiera najlepszą odpowiedź z trzech wariantów dla każdego 

pytania. Następnie w małych grupach omawia się najlepszą odpowiedź do każdego pytania. 

UWAGA: nie wolno wprowadzać żadnych zmian w indywidualnej odpowiedzi. 

Odpowiedzi z małej grupy są następnie udostępnione dużej grupie. W tym momencie trener również 

udziela poprawnych odpowiedzi. 

 

Materiały pomocnicze 

Zadanie – historyjka i pytania 

Poniżej znajduje się 12 pytań związanych z przetrwaniem w dzikim terenie. Twoje pierwsze zadanie: 

Wybierz dla siebie indywidualnie najlepszą odpowiedź z trzech wariantów. Postaraj się wczuć w 

opisaną sytuację. 

„Załóż, że jesteś sam i masz minimalny ekwipunek, chyba że w ćwiczeniu podano inaczej. Jest jesień. 

Dni są suche i ciepłe, ale noce są zimne.” 

 

Po wykonaniu tego zadania indywidualnie, ponownie odpowiesz na wszystkie pytania jako członek 

małej grupy. Zadaniem grupy będzie zgodne podjęcie decyzji, która alternatywa jest najlepsza dla 

każdego pytania. 
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Nie zmieniaj swoich indywidualnych odpowiedzi, nawet jeśli zmienisz swoje zdanie podczas dyskusji 

w grupie. Zarówno rozwiązanie indywidualne jak i grupowe zostanie później porównane z 

prawidłowymi odpowiedziami przygotowanymi przez grupę ekspertów z kursów technik przetrwania. 

 

1. Zgubiłeś grupę w gęstym lesie. Nie masz przy sobie żadnego specjalnego materiału 

służącego do oznakowania terenu. Najlepszym sposobem, aby spróbować skontaktować się 

z grupą jest: 

a. krzyczeć głośno "pomoc", ale niskim głosem 

b. krzyczeć lub wołać tak głośno, jak tylko potrafisz 

c. gwizdać głośno i ostro 

 

Odpowiedź indywidualna: 

Odpowiedź grupy: 

 

2. Jesteś na terenie, gdzie znajduje się dużo węży. Najlepszym sposobem na uniknięcie węży 

jest: 

a. robić dużo hałasu swoimi stopami 

b. poruszać się miękko i cicho 

c. kontynuować przemieszczanie się nocą 

 

Odpowiedź indywidualna: 

Odpowiedź grupy: 

 

3. Jesteś głodny i zgubiłeś się w dzikim terenie. Najlepszym sposobem, aby określić, czy 

roślina jest jadalna (kiedy jej nie rozpoznajemy) jest: 

a. spróbuj skosztować, tego co widzisz, że ptaki jedzą 

b. jedz wszystko oprócz roślin z ognisto- czerwonymi jagodami 

c. połóż na kilka minut kawałek rośliny na dolnej wardze, jeśli wydaje się być w porządku, 

spróbuj jej trochę więcej 

 

Odpowiedzcie indywidualnie: 

Odpowiedź grupy: 

 

4. Dzień jest gorący i suchy. Masz pełną manierkę z wodą (1 litr). Musisz: 
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a. racjonować: około jednej szklanki dziennie 

b. nie pić do nocy, a potem pić tyle, ile potrzebujesz 

c. pić tyle, ile ci się wydaje, że potrzebujesz i kiedy potrzebujesz 

 

Odpowiedź indywidualna: 

Odpowiedź grupy: 

 

5. Skończyła ci się woda i jesteś bardzo spragniony. Znajdujesz wyschnięte koryto rzeki. Masz 

największe szanse na znalezienie wody, jeśli: 

a. zaczniesz kopać gdziekolwiek w korycie rzeki 

b zaczniesz kopać przy korzeniach roślin w pobliżu brzegu 

c. zaczniesz kopać po zewnętrznej stronie zakrętu koryta rzeki 

 

Odpowiedź indywidualna: 

Odpowiedź grupy: 

 

6. Decydujesz się podążać za brzegiem wąwozu, ponieważ jest tam dostęp do wody. 

Nadchodzi noc. Najlepsze miejsce do przespania nocy: 

a. w pobliżu wody w wąwozie 

b. wysoko na grzbiecie wąwozu (= krawędź wąwozu) 

c. w połowie drogi w górę zbocza 

 

Odpowiedź indywidualna: 

Odpowiedź grupy: 

 

7. Bateria w twojej latarce wyczerpuje się, gdy chcesz wrócić na kamping o zmroku po krótkiej 

podróży zaopatrzeniowej. Noc zapada szybko, a okolica nie jest ci znana: 

a. Zawróć natychmiast, zapal latarkę z nadzieją, że nie zgaśnie do czasu znalezienia punktów 

orientacyjnych. 

b. Przytrzymaj baterie pod pachami, aby je ogrzać, a następnie włóż je do latarki. 

c. Włącz latarkę na kilka sekund zapoznaj się z otoczeniem, idź dalej w ciemności i po 

pewnym czasie powtórz procedurę. 

 

Odpowiedź indywidualna: 
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Odpowiedź grupy: 

 

8. Niespodziewana burza śnieżna zmusza cię do pozostania w twoim małym namiocie. 

Ogrzewasz się przy piecyku/ogniu. Istnieje zagrożenie, kiedy płomień: 

a. jest żółty 

b. jest niebieski 

c. jest czerwony 

 

Odpowiedź indywidualna: 

Odpowiedź grupy: 

 

9. Musisz przekroczyć rzekę, która ma silny nurt, duże skały i pianę. Przekraczasz rzekę: 

a. w butach i z plecakiem 

b. bez butów i bez plecaka 

c. bez plecaka, ale z butami 

 

Odpowiedź indywidualna: 

Odpowiedź grupy: 

 

10. Przekraczasz rzekę, woda sięga do twojego biodra, jest silny nurt. Obracasz się: 

a. pod prąd 

b. na skos pod prąd 

c. z prądem 

 

Odpowiedź indywidualna: 

Odpowiedź grupy: 

 

11. Utknąłeś w miejscu i możesz skierować się tylko w górę, po śliskich, zamglonych skałach. 

Próbujesz: 

a. boso 

b. w butach 

c. w skarpetkach 

 

Odpowiedź indywidualna: 
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Odpowiedź grupy: 

 

12. Nieszkodliwie i niespodziewanie zaskakuje cię wizyta dużego niedźwiedzia na kampingu. 

Niedźwiedź znajduje się około dziesięciu metrów od ciebie. Musisz: 

a. przemieścić się;  

b. wspinać się na najbliższe drzewo; 

c. pozostać w bezruchu, ale być gotowym do cichego cofania się.  

 

Odpowiedź indywidualna: 

Odpowiedź grupy: 

 

Ćwiczenie – klucz 

Pytanie 1:  Odpowiedź A 

Pytanie 2: Odpowiedź A 

Pytanie 3:  Odpowiedź C 

Pytanie 4:  Odpowiedź C 

Pytanie 5:  Odpowiedź C 

Pytanie 6:  Odpowiedź B 

Pytanie 7:  Odpowiedź A 

Pytanie 8:  Odpowiedź A 

Pytanie 9:  Odpowiedź A 

Pytanie 10:  Odpowiedź B  

Pytanie 11:  Odpowiedź C  

Pytanie 12:  Odpowiedź C 

 

Podsumowanie 

Trener omawia z grupą, jak przebiegała dyskusja. 

 Kto był zdolny do okazania empatii? 

 Na jakiej wiedzy i doświadczeniu się opierałeś? 

 Kto udzielił kilku dobrych odpowiedzi? Jak to się stało? Co mówi to o danej osobie? 

 Jaki interes przeważa; indywidualny czy grupowy? 
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Ćwiczenie 26 Jak postrzegam pracę? 

Cel Rozwój empatii 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie werbalne 

Wykorzystywane materiały Arkusz zadań 

Liczba uczestników Mała grupa 

Czas trwania Minimum 30 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie Przygotowanie arkuszy zadań 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener dzieli grupę na małe grupy. Wręcza każdemu arkusz zadań, który zawiera kilka pytań. 

Celem ćwiczenia jest, aby uczestnicy wczuli się, jak ich rodzice myślą/myśleli o pracy. W ten sposób 

mogą oprzeć się na wartościach, jakie wynieśli z domu rodzinnego. 

 

Materiały pomocnicze 

Zadania 

 

 Czy twój tata pracuje? Czy twoja mama pracuje? Czy chcą pracować? Czy lubią swoją pracę? 

 Czy twoi rodzice znają ludzi, którzy nie pracują?  

 Czy twoi rodzice uważają, że praca jest ważna? Jeśli tak, to dlaczego? 

 Czy istnieją zawody, które twoi rodzice uważają za lepsze od innych? Dlaczego? 

 Czy twoi rodzice mają jasne wyobrażenie o tym, co powinieneś w życiu robić? Jeśli tak, to co i 

dlaczego? 

 Jaką opinię wyniosłeś z domu na temat pracy?  

 

Podsumowanie 

Trener pozwala każdej grupie opowiedzieć swoją historię. Dzieli się również z uczestnikami swoimi 

przemyśleniami na temat pracy. Może przywołać opinię Stanisława Staszica „Pierwszym obowiązkiem 

człowieka jest praca”. 
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Ćwiczenie 27 Oczami szefa 

Cel Rozwój empatii 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie werbalne 

Wykorzystywane materiały Czerwone i zielone karty, opisy sytuacji 

Liczba uczestników Ćwiczenie indywidualne 

Czas trwania Minimum 15 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie Przygotowanie opisów sytuacji i kart 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener prosi uczestnika, by wcielił się w rolę pracodawcy. Uczeń otrzymuje czerwoną i zieloną kartkę. 

Trener czyta opis sytuacji. Uczestnik używa zielonych i czerwonych kart, aby wskazać, czy się zgadza z 

tym stwierdzeniem, czy też nie. Trener pyta, dlaczego uczestnik wybrał daną kartę. 

 

Materiały pomocnicze 

1. Jesteś pracodawcą i masz zaplanowaną rozmowę rekrutacyjną z młodą kobietą. W 

umówionym dniu przychodzi na spotkanie kandydatka z małymi dziećmi. 

Co myślisz/ jak reagujesz w tej sytuacji? 

 

2. Jesteś konsultantem biura pracy i masz ciekawą ofertę dla jednego z kandydatów. Dla 

zlecenia tej pracy, konieczne jest wykonanie testu. W dniu pierwszego spotkania, kandydat 

odwołuje spotkanie z powodu choroby. Na drugie spotkanie przychodzi bez żadnego 

powiadomienia pół godziny później. 

Co myślisz/ jak reagujesz w tej sytuacji? 

 

3. Jesteś osobą zarządzającą działem magazynowym i masz dzisiaj umówioną rozmowę 

rekrutacyjną z kandydatem na magazyniera. Podczas spotkania czujesz od niego alkohol. 

Co myślisz/ jak reagujesz w tej sytuacji? 

 



    

             

121 

 

4. Pracujesz w dziale kadr pewnej firmy. Dzisiaj rano zadzwonił jeden z pracowników i 

powiadomił, że z powodu choroby nie przyjdzie do pracy. Przypominasz mu, że w ciągu 48 

godzin powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie. Pracownik jednak nie reaguje. Po kilku 

dniach przychodzi do pracy bez zwolnienia lekarskiego. 

Co myślisz/ jak reagujesz w tej sytuacji? 

 

5. Prowadzisz działalność gospodarczą i szukasz pomocnika do twojej piekarni. Umieszczasz 

informację w oknie sklepu. W pewnym momencie wchodzi do środka kobieta, która ma 

brudne ubranie i paznokcie. Mówi, że jest zainteresowana pracą, ponieważ zawsze chciała 

pracować w firmie zajmującej się żywnością. 

Co myślisz/ jak reagujesz w tej sytuacji? 

 

6. Jesteś konsultantem biura pracy w jednej z dużych firm. Dzwoni telefon. Twój rozmówca 

zaczyna od razu rozmowę od „dzwonię w sprawie pracy”. 

Co myślisz/ jak reagujesz w tej sytuacji? 

 

7. Rozmowa kwalifikacyjna z Janem przebiega bardzo dobrze, w jego cv jest informacja o 

doświadczeniu. Wynika z niej, że ostatnie trzy lata pracował w firmie budowlanej ABC. Po 

waszej rozmowie dzwonisz do tej firmy i dowiadujesz się, że pracował bardzo dobrze, ale 

tylko przez rok.  

Co myślisz/ jak reagujesz w tej sytuacji? 

 

Podsumowanie 

Trener wspólnie z uczestnikiem omawia różne postawy w miejscu pracy. Wskazuje, jak on 

odpowiedziałby na te pytania i tłumaczy, dlaczego tak uważa. 
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Część V - Rozwijanie ogólnych kompetencji 

zawodowych 
 

 

Budujemy postawy zawodowe  

 Umiejętności społeczne? 

 Umiejętności miękkie? 

 Ogólne kompetencje zawodowe? 

 Postawy zawodowe? TAK! 

Każde z powyższych określeń pojawia się w powiązaniu z umiejętnościami, których oczekują 

pracodawcy i które młodzież powinna rozwijać już w szkole. 

Zmieniający się zakres zadań zawodowych, nowe sposoby organizacji pracy, wyższe standardy obsługi 

klienta i wiele innych czynników pojawiających się zarówno wewnątrz firmy, jak i w jej kontaktach z 

otoczeniem powodują, że każdy pracownik musi sprostać zupełnie innym wyzwaniom niż to miało 

miejsce jeszcze kilkanaście lat temu. Proces tych zmian nie zakończył się – wręcz przeciwnie, nabiera 

coraz szybszego tempa. Dlatego nie należy oczekiwać, że pracodawcy zrezygnują ze stawiania 

wymagań dotyczących wysoko rozwiniętych umiejętności społecznych. Będą te wymagania coraz 

precyzyjniej wpisywać do ofert pracy. 

Pracodawcy mają też świadomość, że postawy zawodowe buduje się latami i nie są w stanie wysłać 

nowego pracownika na kurs, który w ciągu kilku dni nauczy go pracy zespołowej. Dlatego warunki, 

które zapisują w ofertach pracy, są tak ważne i absolutnie nie można ich traktować jako mniej 

istotnych wymagań stawianych kandydatowi. 

I w tym miejscu często pojawia się problem. Młody człowiek, który czyta w ogłoszeniu, że dane 

stanowisko pracy przeznaczone jest dla osoby potrafiącej dobrze planować pracę i wyznaczać 

priorytety, nie umie ocenić tej umiejętności u siebie. Nie jest też gotowy do dyskusji o swoich 

mocnych stronach. Ma problemy ze wskazaniem konkretnych sytuacji i zachowań.  

Co więcej, często wydaje mu się, że wystarczy wpisać do CV informację, że spełnia się oczekiwania 

pracodawcy, a nikt nie będzie wymagać certyfikatu potwierdzającego tę okoliczność i nie oceni jej 

prawdziwości. Takie myślenie prowadzi do kolejnych niepowodzeń w rekrutacji. 
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Dlatego tak ważne jest, żeby uczeń, który kończy szkołę i szykuje się do podjęcia pracy, miał 

świadomość swoich mocnych stron. Wiedział, na jakim poziomie ma rozwinięte najważniejsze 

umiejętności społeczne, umiał je nazwać i o nich rozmawiać. Do tego jednak potrzebne jest wsparcie 

ze strony szkoły, nauczycieli i trenerów, którzy będą wspierać ucznia w rozwoju tych umiejętności, 

pokazywać ich znaczenie i rozmawiać z młodym człowiekiem w sposób ukierunkowujący na rozwój. 

Powyżej opisaliśmy ćwiczenia do wykorzystania w pracy nad rozwojem umiejętności 

komunikacyjnych. W tej części skoncentrujemy się – tak, jak to zrobiono w projekcie „Kickstart” - nad 

sześcioma ogólnymi kompetencjami zawodowymi. Każdy zawód wiąże się z bardzo konkretnymi 

kompetencjami zawodowymi, które są szczegółowo opisane. Warto zauważyć, że obecnie nie 

wyczerpują one wymagań stawianych kandydatom na dane stanowisko.  

Niezależnie od specyficznych kompetencji zawodowych istnieją jeszcze ogólne kompetencje 

zawodowe. To określenie dobrze opisuje związek tych umiejętności z rynkiem pracy. Z całą 

pewnością jest bardziej czytelne niż „umiejętności społeczne”, które łączy je ze sferą społeczną. 

Najbardziej właściwe – naszym zdaniem – określenie to „postawy zawodowe”. Rozwinięcie tych 

umiejętności na odpowiednim poziomie pozwala zbudować postawę zawodową, która ułatwi 

odnalezienie się w różnych sytuacjach zawodowych i jest oczekiwana przez każdego pracodawcę. 
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PLANOWANIE I WYZNACZANIE 

PRIORYTETÓW 

 

Co oznacza planowanie i wyznaczanie priorytetów? 

 Umiejętność rozpoznania co jest ważne (rozróżnienia (nie)ważnych spraw).  

 Umiejętność tworzenia odpowiedniej taktyki działania. 

 Zrozumienie procesu planowania. 

 Zdolność do usystematyzowanej pracy. 

 Zobowiązanie do przestrzegania harmonogramu pracy. 

 Zdolność i odwaga w procesie planowania. 

 Zdolność do oszacowania wykonalności. 

 Umiejętność opracowania harmonogramu zadań . 

 Umiejętność dostrzeżenia lub oszacowania stopnia ważności sprawy. 

 Przestrzeganie terminów. 

 Rozpoczęcie zadania z własnej inicjatywy. 

 Umiejętność dostrzegania pracy, która powinna być wykonana. 

 

 

Wskazówki 

 

Poziom podstawowy 

 

 Postaraj się trzymać harmonogramu pracy. 

 Zapisz ważne terminy i zadania w swoim telefonie komórkowym, komputerze, kalendarzu. 

 Jeśli będzie to dla ciebie trudne, poproś kogoś o pomoc w sporządzeniu harmonogramu 

pracy. 

 

Poziom średni 

 

 Zacznij od sporządzenia listy rzeczy do zrobienia i zaplanuj na jej podstawie swoje zadania. 
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 Razem z kolegą lub szefem przyjrzyj się, jak możesz lepiej zaplanować pracę. 

 Regularnie sprawdzaj swój tygodniowy harmonogram: w ten sposób będziesz mógł na 

bieżąco wprowadzać zmiany. 

 

Poziom zaawansowany 

 

 Planuj również długoterminowo. Jakie rezultaty osiągniesz np. za sześć miesięcy? 

 Daj sobie wystarczająco dużo wolnego czasu. Zaplanuj również chwilę relaksu. 

 Odważ się zmienić swój harmonogram dnia, jeśli pojawią się inne zadania. 

 

Planowanie i wyznaczanie priorytetów – ćwiczenia 

 

Ćwiczenie 28 Wiązanie węzła 

Cel Rozwój umiejętności planowania i wyznaczania priorytetów 

Forma ćwiczenia Odgrywanie roli 

Wykorzystywane materiały Długi sznurek (10 m) i krótki sznurek 

Liczba uczestników duża grupa 

Czas trwania Minimum 25 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie Ewentualnie wymyślenie sposobu wiązania węzła 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener ustawia grupę wzdłuż długiej liny ułożonej na podłodze. Dzieli grupę na dwa zespoły. Każdy z 

nich przenosi się na jeden koniec liny. Trener prosi, aby każdy uczestnik chwycił linę i informuje, że 

nie wolno puścić jej podczas wykonywania całego zadania. 

Na krótkiej linie trener robi przykładowy węzeł (może być samodzielnie wymyślony) i prosi, by grupa 

wykonała taki sam węzeł na długiej linie. Grupa wybiera swój własny sposób pracy, aby osiągnąć 

wyznaczony cel. 

Trener wyznacza czas: 15 minut. 
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Podsumowanie 

Trener pyta, co się wydarzyło. Poszczególne osoby przedstawiają doświadczenia z realizacji tego 

zadania. 

Aby zawiązać węzeł, uczestnicy byli zmuszeni przeczołgać się między sobą lub przechodzić nad sobą. 

Ważne jest również, kto przejmuje inicjatywę i jak grupa przyjmuje próby sterowania działań. 

 Kto wykazywał bierną postawę? 

 Jaki był wasz plan? 

 Jakie wyciągnąłeś/ wyciągnęliście wnioski z tego zadania? 

 

Ćwiczenie 29 Korek uliczny 

Cel Rozwój umiejętności planowania i wyznaczania priorytetów 

Forma ćwiczenia Odgrywanie roli 

Wykorzystywane materiały Kółka koordynacyjne (dziewięć), zasady gry i rozwiązanie 

Liczba uczestników mała grupa 

Czas trwania Minimum 40 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie Przygotowanie kółek koordynacyjnych (nie są ujęte w 

materiałach pomocniczych). 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener dzieli uczestników na 2 grupy. 

Jedna grupa stoi w kółkach od 1 do 4, druga grupa jest w kółkach od 6 do 9. Piąte (środkowe) kółko 

jest puste. Celem ćwiczenia jest, aby grupy zamieniły się miejscem. Trener zapoznaje uczestników z 

zasadami gry. 

Ważne jest, aby trener zwrócił uwagę, że nie chodzi w tym ćwiczeniu o to, by je szybko wykonać, ale 

o sam proces wykonania zadania. 

Następnie trener poddaje rozwiązanie, a także informuje, kiedy grupy znajdują się na właściwym 

torze. 
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Materiały pomocnicze 

A B C D  1 2 3 4 

 

Reguły gry 

 Tylko jedna osoba może stać w kółku. 

 Jedna osoba może zrobić jeden krok do przodu do pustego kółka. 

 Jeśli dwie osoby stoją naprzeciwko siebie (bez kółka między nimi), to jedna z nich może 

ominąć drugą i stanąć w pustym kółku za tą osobą. 

 Nie można się cofnąć/ robić kroku do tylu. 

 Jeśli uczestnik widzi czyjeś plecy, to nie może przejść obok tej osoby. 

 Dwie osoby nie mogą przemieszczać się w tym samym czasie. 

 

Rozwiązanie gry 

Krok 1:  D przesuwa się do przodu  

Krok 2:   1 omija osobę D 

Krok 3:   2 przesuwa się do przodu   

Krok 4:  D omija osobę 2 

Krok 5:   C omija osobę 1    

Krok 6:   B przesuwa się do przodu 

Krok 7:   1 omija osobę B    

Krok 8:   2 omija osobę C 

Krok 9:   3 omija osobę D    

Krok 10:  4 przesuwa się do przodu 

Krok 11:  D omija osobę 4    

Krok 12:  C omija osobę 3 

Krok 13: B omija osobę 2    

Krok 14:  A omija osobę 1 

Krok 15:  1 przesuwa się do przodu   

Krok 16:  2 omija osobę A 

Krok 17:  3 omija osobę B   

Krok 18:  4 omija osobę C 

Krok 19:  C przesuwa się do przodu   

Krok 20:  B omija osobę 4 
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Krok 21:  A omija osobę 3    

Krok 22:  3 przesuwa się do przodu 

Krok 23:  4 omija osobę A    

Krok 24:  A przesuwa się do przodu        

  (koniec) 

Podsumowanie 

Trener analizuje najpierw rzeczywiste zachowanie; 

 Co się wydarzyło 

 Jaki to miało na was wpływ? 

 Jakie wyciągnęliście wnioski? 

Następnie trener może również nawiązać do pracy zawodowej lub stażu: 

 Jeśli nie znajdziesz natychmiast rozwiązania, będziesz nadal próbował? 

 Jak sobie radzisz ze współpracą z innymi? 

Ćwiczenie 30 Planowanie 

Cel Rozwój umiejętności planowania i wyznaczania priorytetów 

Forma ćwiczenia Odgrywanie roli 

Wykorzystywane materiały Arkusz do planowania i lista aktywności 

Liczba uczestników Ćwiczenie indywidualne 

Czas trwania Minimum 15 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie ------ 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener przekazuje uczestnikowi arkusz planowania i prosi go o zaplanowanie wszystkich zajęć. 

Informuje, że celem tego zadania nie jest konkretne rozwiązanie. Decydujące znaczenie ma forma 

zapisu danych aktywności i argumentacja dokonanego wyboru. 
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Materiały pomocnicze 

Lista aktywności do zaplanowania: 

 Staż 

 Napisanie raportu z odbytego stażu 

 Praca w weekendy 

 Wyjście na miasto 

 Oglądanie telewizji 

 Spanie 

 Spożywanie posiłku 

 Wstawanie z lóżka 

 Sport 

 

Arkusz do planowania: 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota niedziela 

00.00-
06.00 

       

06.00-
08.00 

       

08.00-
10.00 

       

10.00-
12.00 

       

12.00-
14.00 

       

14.00-
16.00 

       

16.00-
18.00 

       

18.00-
20.00 

       

20.00-
22.00 

       

22.00-
24.00 

       

 

Podsumowanie 

Trener omawia proces planowania. 

 Czy aktywności są zaplanowane w sposób realny? 

 Czy uczestnik uwzględnił czas wolny? 

 Czy uczestnik byłby w stanie lub chciałby zrealizować ten plan?  
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Ćwiczenie 31 Każdy nim jest 

Cel Rozwój umiejętności planowania i wyznaczania priorytetów 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie umysłowe 

Wykorzystywane materiały --------- 

Liczba uczestników Duża grupa 

Czas trwania Minimum 25 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie ------ 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener zwołuje uczestników i wyjaśnia zadanie: Zagrajcie w „berka”. Każdy może dotykać. Gra 

zaczyna się teraz! 

Trener pozwala na grę maksymalnie pół minuty, a następnie pyta, kto został dotknięty, a kto nie. 

Rozpoczyna ponownie grę z dodatkową instrukcją: Kto został dotknięty, musi kucnąć. Po upływie 

minuty przerywa grę i ponownie pyta, kto został dotknięty i co zrobił w momencie, kiedy został 

dotknięty i tak dalej. Kto w szczególności dotykał? Kto uciekał? 

Gra zaczyna się od nowa, ale teraz mogą się nawzajem "uwolnić" poprzez „przybicie piątki”. Po 

upływie jednej minuty odbędzie się kolejna analiza przebiegu gry. Kto dotykał? Kto uciekał? 

 

Podsumowanie 

Trener omawia konkretne zachowanie: kto osiągnął swój cel, a kto nie? Jakie były cele? Czy były 

łatwe do osiągnięcia? Jak wyznaczane są cele? W jaki sposób można je regulować? 

Trener nawiązuje do praktyki zawodowej, np. praca, staż, edukacja szkolna, ... 
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Ćwiczenie 32 Projekt 

Cel Rozwój umiejętności planowania i wyznaczania priorytetów 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie umysłowe 

Wykorzystywane materiały --------- 

Liczba uczestników Mała grupa 

Czas trwania Minimum 20 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie ------ 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener wyznacza grupy od trzech do czterech uczestników. Uczestnicy muszą zrealizować pomyślnie 

pewne zadanie. Powiedzmy, że mają na to wyznaczony czas: 3 tygodnie. 

Następujące zadania muszą być ułożone według priorytetów oraz zaplanowane i rozdzielone między 

uczestników. Każdy uczestnik zaczyna od swojego własnego harmonogramu i kalendarza na 

najbliższe dwa tygodnie. 

 4 spotkania w tygodniu; 

 Wyszukiwanie informacji (każdy indywidualnie 3 godziny pracy); 

 Pisanie 15-stronicowego raportu; 

 Opracowanie prezentacji trwającej 25 minut. 

Trener może dodawać zadania według własnego uznania. 

 

Podsumowanie 

Trener omawia z uczestnikami wykonalność zaplanowanych aktywności. 

 Czy wszyscy są zadowoleni z ogólnego planu? 

 Czy nikt nie będzie miał problemów z działaniem według własnego harmonogramu? 
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Ćwiczenie 33 Co robisz? 

Cel Rozwój umiejętności planowania i wyznaczania priorytetów 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie umysłowe 

Wykorzystywane materiały --------- 

Liczba uczestników Mała grupa 

Czas trwania Minimum 10 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie ------ 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener przedstawia następujący scenariusz: 

"Odbywasz praktykę w danej firmie już drugi tydzień. Pewnego dnia budzisz się chory. Masz bóle 

głowy i mięśni. Jesteś bardzo zmęczony. W takiej sytuacji chcesz powiadomić firmę, że jesteś chory i 

nie będziesz mógł przyjść na praktykę. Co robisz?" 

- Śpisz i odpoczywasz. 

- Prosisz, aby rodzice za ciebie zadzwonili. 

- Sam dzwonisz do szkoły. 

- Sam dzwonisz do miejsca praktyki. 

- Inne rozwiązania? 

 

Podsumowanie 

Trener pyta, co zrobiłby uczestnik w takiej sytuacji, co jest priorytetem i dlaczego. 
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Ćwiczenie 34 Deficyt towaru 

Cel Rozwój umiejętności planowania i wyznaczania priorytetów 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie werbalne 

Wykorzystywane materiały dowolne przedmioty, które będą „deficytowe” 

Liczba uczestników Duża grupa 

Czas trwania Minimum 20 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie ------ 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener tłumaczy na początku zajęć, że zapomniał zabrać ze sobą odpowiednią liczbę np. kartek 

papieru, kredek, itp., które będą wykorzystywane podczas pracy. Ma tylko ograniczoną liczbę, ale 

przekazuje je uczniom z prośbą, by każdy wziął kilka (tyle, ile wydaje mu się, że będzie potrzebne) i 

przekazał kolejnej osobie resztę.  

Kiedy uczestnicy zakończą zadanie, trener mówi, że to był żart. Każdy podlicza liczbę sztuk, którą 

zarezerwował dla siebie. Ten, kto ma najwięcej sztuk, musi wykonać dodatkowe zadanie, np. kilka 

pompek, zaśpiewać… 

 

Podsumowanie 

Trener rozpoczyna dyskusję na temat zatrzymanego przez uczestników towaru. 

 

- Ile wzięli? Dlaczego? 

- Co mówi to o danej osobie? 

- Jak myślicie, co to oznacza? 

- Jakie zdanie mają na ten temat inni? 
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Ćwiczenie 35 Dzień i tydzień 

Cel Rozwój umiejętności planowania i wyznaczania priorytetów 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie werbalne 

Wykorzystywane materiały Paski z informacjami o pracy 

Liczba uczestników mała grupa 

Czas trwania Minimum 30 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie ------ 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener daje następujące zadania: 

Zadanie 1: 

Uczestnicy tworzą indywidualny plan dnia i tygodnia zgodnie z aktualną sytuacją. Biorą pod uwagę 

aktywności, które mają miejsce co tydzień (hobby, ...). Aktywności, które regularnie powracają, ale 

nie mają wyznaczonego stałego czasu, powinny również zostać uwzględnione w planowaniu. 

Zadanie 2: 

Uczestnicy planują też kolejną liczbę sytuacji. Robią to z wykorzystaniem pasków z informacjami o 

pracy. 

 

Materiały pomocnicze 

Paski z informacjami o pracy 

Praca 1. 

Jesteś pracownikiem firmy, która znajduje się 20 km od twojego domu. 

Twoje godziny pracy to od 8:30 do 17:30 z przerwą obiadową od 12:30 do 13:30. 

Możesz wziąć jeden dzień wolny w miesiącu, w ramach rozliczenia za nadgodziny. 

Praca 2. 

Jesteś pracownikiem zatrudnionym w systemie zmianowym z możliwością wyboru następujących 

godzin pracy: 

 06.30-14.30 
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 14.30-22.30 

 22.30-06.30 

 

Kiedy już dokonasz wyboru godzin pracy, nie będzie łatwo go zmienić, więc dobrze się zastanów! 

Firma znajduje się blisko twojego miejsca zamieszkania, ale nie zawsze jest połączenie autobusowe. 

Praca 3. 

Pracujesz na pół etatu w firmie, która znajduje się 15 km od twojego miejsca zamieszkania. 

Pracujesz od poniedziałku do piątku od 8:30 do 12:30.  

Czasami pracujesz też w soboty. 

Praca 4. 

Pracujesz 4 dni: w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki. 

Pracujesz od 8:30 do 16:30. 

Firma znajduje się 30 km od twojego miejsca zamieszkania. 

Podsumowanie 

Podczas rozmowy trener omawia następujące elementy: 

 Co poszło dobrze? 

 Co było trudne? 

 Jak realistyczne są twoje plany? 

 Czy są jakieś zajęcia, z których będziesz musiał zrezygnować z powodu pracy? Jak się z tym 

czujesz? 

 

Ćwiczenie 36 Zrób „do zrobienia” 

Cel Rozwój umiejętności planowania i wyznaczania priorytetów 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie werbalne 

Wykorzystywane materiały ------ 

Liczba uczestników Ćwiczenie indywidualne 

Czas trwania Minimum 30 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie ------ 
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Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Razem z uczestnikiem trener tworzy listę spraw „do zrobienia” - wszystkich zajęć na 

tydzień/miesiąc/... 

Trener prosi o zaznaczenie tego, co ma znaczenie priorytetowe i ponumerowanie zadań w kolejności 

według rangi ich ważności. 

Każdy uczestnik powinien oszacować czas wykonania danego zajęcia/aktywności. 

 

Podsumowanie 

Trener omawia z uczestnikiem powody, dlaczego dokonał wyboru właśnie takiej formy 

porządkowania aktywności? 

Co jest ważne? 

Czym zajmujemy się w pierwszej kolejności i dlaczego? 

Jakie ważne warunki muszą być spełnione, aby wykonać to zadanie? 

Trener poświęca uwagę również szacunkom dotyczącym czasu, które uczestnik przedstawił w swoim 

planie. 
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   PRACA ZESPOŁOWA 

 

 

 

 

Co oznacza praca zespołowa? 

 Umiejętność wzięcia odpowiedzialności; skupienie się na wykonaniu swoich obowiązków. 

 Dotrzymywanie zobowiązań. 

 Otwartość na inne opinie. 

 Umiejętność pomocy innym. 

 Dostrzeganie wspólnego celu. 

 Bycie przyjaznym i pomocnym (lojalnym wobec innych). 

 Pozytywne wykorzystywanie w grupie swoich mocnych cech. 

 Pozwolenie innym na okazanie ich talentów. 

 Odnoszenie się z szacunkiem do systemu hierarchii (respektowanie, że inna osoba może mieć 

lepsze stanowisko). 

 Wzajemne motywowanie się. 

 Budowanie pozytywnego wpływu na atmosferę w grupie. 

 Akceptowanie i udzielania informacji zwrotnej. 

 Odważne podejmowanie inicjatyw. 

 

 

Wskazówki 

 

Poziom podstawowy 

 

 Podejmij się zadania, aby pozytywnie zainspirować i podnieść ducha zespołu. Inni oczekują 

od ciebie wkładu. 

 Szanuj opinie innych. Dzięki temu szybciej docenią również twój osobisty wkład. 

 W pełni zaangażuj się w realizację celu grupowego. Pracując razem osiągniesz lepsze 

rezultaty. 
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Poziom średni 

 

 Odważ się wykazać jeszcze większą inicjatywą. To uczyni, że wykonywanie pracy stanie się dla 

wszystkich lżejsze. 

 Formułuj komplementy. W ten sposób podniesiesz zaangażowanie zespołu. 

 Bierz udział w tworzeniu rozwiązań i przygotuj się również na ustępstwa. 

 

Poziom zaawansowany 

  

 Zwróć uwagę na talenty innych. Praca staje się bardziej przyjemna, jeśli robi się to, co się lubi 

i w czym się jest dobrym. 

 Ośmiel się przyjąć rolę spontanicznego lidera, jeśli inni cię w tym wspierają. Wybieraj 

rozwiązanie, które wszystkim przynosi korzyści. 

 Motywuj innych do wspólnej pracy. Praca będzie wykonywana efektywniej. 

 

Praca zespołowa – ćwiczenia 

 

Ćwiczenie 37 Wewnątrz na zewnątrz 

Cel Rozwój umiejętności pracy zespołowej 

Forma ćwiczenia Odgrywanie roli 

Wykorzystywane materiały sznurek i nożyczki 

Liczba uczestników duża grupa 

Czas trwania 10 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie Przygotowanie materiałów 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener prosi uczestników, aby usiedli w kole na ziemi z twarzą do środka. Następnie daje im zadanie: 

 Przywiąż sznurkiem lewą kostkę do prawej kostki swojego sąsiada. 
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Uwaga: Trener najpierw sprawdza, czy wszyscy prawidłowo są związani. 

 Spróbujcie odwrócić się w kole na zewnątrz, tak aby wszyscy siedzieli tyłem do siebie (bez 

rozluźniania sznurka na kostkach). 

 

Podsumowanie 

Trener omawia z grupą: 

 Jakie są wasze doświadczenia? 

 Czy konsultowaliście się na wzajemnie? Czy postępowaliście zgodnie z ustaloną strategią?  

 Czy próbowaliście do samego końca? 

 Czy ktoś przejął kontrolę? 

 

Rozwiązanie: Jeśli połowa koła ugnie się jak najniżej nad ziemią, druga połowa może nad nimi przejść. 

 

Ćwiczenie 38 Obrócenie dywanu 

Cel Rozwój umiejętności pracy zespołowej 

Forma ćwiczenia Odgrywanie roli 

Wykorzystywane materiały Duży kawałek materiału 

Liczba uczestników mała grupa 

Czas trwania 15 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie Przygotowanie materiału 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener kładzie „dywan” na podłodze. Jego rozmiar zależy od liczby uczestników. Trener prosi 

wszystkich, by stanęli na dywaniku. Grupa powinna odwrócić „dywan”, ale uczestnicy nie mogą 

postawić nogi poza dywanik. 

W zależności od trenera, dywan może być złożony, tak aby miał mniejszy rozmiar. Im mniejszy dywan 

tym większe wyzwanie dla grupy! 
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Podsumowanie 

 

Trener najpierw pyta uczestników o ich pierwsze wrażenia:  

 Co się wydarzyło? 

 Jaki ma wpływ to ćwiczenie na całą grupę? 

 Jakie wnioski wyciągnęliście jako uczestnik i jako cała grupa? 

 

Ćwiczenie 39 Nawiązywanie rozmowy 

Cel Rozwój umiejętności pracy zespołowej 

Forma ćwiczenia Odgrywanie roli 

Wykorzystywane materiały -------- 

Liczba uczestników Ćwiczenie indywidualne 

Czas trwania Minimum 15 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie -------- 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener zadaje uczestnikowi pytania o to, co by zrobił w następujących sytuacjach: 

 W oddali na ulicy widzisz dawnego znajomego. Nawiązujesz z nim rozmowę czy nie? 

 Jesteś w mieście i szukasz poczty. Co robisz? 

 Szukasz konkretnego towaru w supermarkecie, ale nie znajdujesz go na półkach. Co robisz? 

 Jesteś na wakacjach w obcym kraju i nie znasz języka. Jak będziesz szukał dworca 

kolejowego? 

 

Podsumowanie 

Trener pyta uczestnika, dlaczego wybrał taki, a nie inny sposób. 

Trener podkreśla, jak ważne jest to, by odważyć się poprosić innych o pomoc i nawiązać relacje z 

innymi ludźmi. 
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Ćwiczenie 40 Razem na drugą stronę 

Cel Rozwój umiejętności pracy zespołowej 

Forma ćwiczenia Odgrywanie roli 

Wykorzystywane materiały Długi sznurek 

Liczba uczestników Duża grupa 

Czas trwania Minimum 20 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie Przygotowanie sznurka 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener prosi uczestników, aby stanęli po jednej stronie liny. 

Zadanie jest następujące: "Wszyscy przechodzicie przez linę, a celem jest, abyście wszyscy przeszli na 

drugą stronę w tym samym czasie. Obserwujcie innych uczestników i upewnijcie się, że każdy ma 

możliwość wykonać to zadanie." 

 

Podsumowanie 

Trener analizuje: 

 Jak przebiegało ćwiczenie? Jaka była strategia? 

 Co było trudne? 

 Czy mogłeś każdego słuchać? Kto miał dobry pomysł? 

 Kto dużo mówił, kto mało? 

 Kto uważa, że nie został wzięty pod uwagę? Jak do tego doszło? W jaki sposób podzieliłeś się 

z innymi własnymi pomysłami? 
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Ćwiczenie 41 Konstrukcja 

Cel Rozwój umiejętności pracy zespołowej 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie umysłowe 

Wykorzystywane materiały Gruby papier i nożyczki 

Liczba uczestników Mała grupa 

Czas trwania Minimum 30 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie Przygotowanie materiałów 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener zadaje uczestnikom w grupach następujące zadanie: 

Zbudujcie konstrukcję, która: 

 wystarczająco jest mocna, aby mogła udźwignąć nożyczki ; 

 która ma 50 cm wysokości; 

 jest atrakcyjna pod względem wzornictwa. 

 

(Dodatkowo) Przepis na zbudowanie konstrukcji: 

 wykorzystajcie tylko gruby papier; 

 wytnijcie paski o szerokości 6 cm z arkuszy papieru (ich długość to długość papieru);  

 paski złóżcie tak, aby uzyskać belki w kształcie litery U o bokach 2 cm. 

 

Podsumowanie 

Trener omawia zadanie. Może to zrobić w żartobliwy sposób, jeśli konstrukcja nie jest do końca taka, 

jak oczekiwano. Jeśli zadanie nie powiedzie się, trener pyta uczestników, co powinni zmienić w 

swoim podejściu. 

Trener najpierw zwraca uwagę na rzeczy, które są dobrze wykonane, a następnie pomaga znaleźć 

rozwiązania dla elementów, które wymagają większej uwagi. 
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Ćwiczenie 42 Metoda STAR 

Cel Rozwój umiejętności pracy zespołowej 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie umysłowe 

Wykorzystywane materiały Długopis i schemat STAR 

Liczba uczestników Ćwiczenie indywidualne 

Czas trwania Minimum 20 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie Wydrukowanie schematu STAR 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Metoda STAR polega na analizie różnych sytuacji z uwzględnieniem: 

Situation - sytuacja 

Task - obowiązki 

Action - działania 

Result - rezultaty 

Trener prosi młodego człowieka, aby przedstawił jeden lub dwa przykłady, w których pokazuje, jak 

współpracuje z innymi. Przykłady te można zaczerpnąć z pracy wakacyjnej, w realizacji hobby lub z 

życia prywatnego. Każdy uczestnik opisuje swój przykład przy użyciu metody STAR. 

Trener udostępnia schemat STAR. 

 

Materiały pomocnicze 

Schemat STAR 

STAR Pytania Twoja historia 

Sytuacja Opisz sytuację, która 
wymagała twojej współpracy 
z innymi 

 

Obowiązki Jakie były twoje obowiązki, 
czy też rola w omawianej 
sprawie? 
Czego od ciebie oczekiwali 
inni członkowie grupy? 
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Działania/aktywności Jak do tego 
podeszłaś/podszedłeś? 
Jak to 
rozwiązałaś/rozwiązałeś? 
Jakie były uwagi? 
Jak sobie z tym 
poradziłaś/poradziłeś? 
Jak ci się to udało zrobić? 

 

Rezultaty Jaki był rezultat? 
Jakie były tego skutki? 
Jakie miałaś/miałeś na ten 
temat zdanie? 
Jak się z tym czułaś/czułeś? 
Co myśleli inni ludzie na ten 
temat? 

 

 

 

Podsumowanie 

Trener omawia jeden lub więcej przykładów przy użyciu schematu STAR. 

Analizuje z uczestnikiem dokładnie każdy szczegół. 

 

 

Ćwiczenie 43 Rozpoczęcie działalności 

Cel Rozwój umiejętności pracy zespołowej 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie werbalne 

Wykorzystywane materiały Długopis i kartka papieru 

Liczba uczestników Duża grupa 

Czas trwania 45 minut 

Stopień trudności Zaawansowany 

Przygotowanie --------- 

 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener dzieli młodzież na grupy liczące maksymalnie 8 osób i przedstawia następujące zadanie: 

 Pomyśl, w jakim sektorze chciałbyś założyć firmę. Jaki rodzaj firmy? 

 Zaproponuj ciekawą nazwę swojej firmy. 
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 Każdy w grupie ma jakąś rolę w firmie. Kto obejmuje daną rolę? 

 Przedstawcie swój plan pozostałym grupom w ciągu 2 minut. 

Podsumowanie 

Trener omawia plan w dużej grupie: 

 Czy łatwo udało się wam wypracować rozwiązania? Jak to zrobiliście? 

 Kto pełnił poszczególne role? 

 Czy w grupie był wyraźny lider? 

 

Ćwiczenie 44 Nieplanowane lądowanie 

Cel Rozwój umiejętności pracy zespołowej 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie werbalne 

Wykorzystywane materiały Lista przedmiotów 

Liczba uczestników Mała grupa 

Czas trwania Minimum 50 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie Przygotowanie list z zestawem przedmiotów 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener daje następujące zadanie: 

W związku z awarią samolotu grupa uczestników wylądowała niespodziewanie w górach. 

Trener wręcza każdemu uczestnikowi listę rzeczy, które mogą pomóc mu przetrwać. Uczestnicy 

najpierw indywidualnie tworzą listę 10 najbardziej przydatnych przedmiotów (mają na to 5 minut). 

Następnie trener prosi ich, aby usiedli razem i w grupie stworzyli wspólną dziesiątkę najbardziej 

potrzebnych rzeczy.  

 

Materiały pomocnicze 

Zestaw materiałów: 

 6 pudełek z zapałkami  
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 1 rolka plastikowej plandeki: 3m x 2m  

 1 skrzynka wody źródlanej (łącznie 12 litrów) 

 mała skrzynka z narzędziami (młotek, zestaw śrubokrętów, piła i gwoździe) 

 skrzynka z petardami sygnalizacyjnymi 

 mała apteczka pierwszej pomocy z plastrami, bandażem, środkiem dezynfekującym, 

nożyczkami i środkami przeciwbólowymi 

 trójzakresowy telefon komórkowy z nadajnikiem na podczerwień i w połowie naładowaną 

baterią 

 radio tranzystorowe 

 zbiornik ze świeżą wodą (50 litrów) 

 pudełko z batonikami, o wymiarach 36 x 50 g 

 łopata 

 mały toporek ręczny 

 pistolet z magazynkiem z 20 kulami 

 lina nylonowa 20 m 

 pudełko z woreczkami orzeszków ziemnych 24 x 20 g 

 torba z 10 gazetami i 25 innymi czasopismami 

 pudełko z chusteczkami higienicznymi 

 worek z 20 jabłkami 

 kalkulator elektroniczny 

 laptop z modemem i nieznanym oprogramowaniem oraz baterią (nie wiadomo czy 

naładowaną)  

 nadmuchiwana 4-osobowa łódź ratunkowa 

 torba z 5 piłkami do siatkówki 

 kompas 

 duże opakowanie środka w aerozolu przeciwko insektom 

 notatnik i pióro 

 pudełko z 5 różowymi, ciepłymi swetrami marki Barbie 

 pudełko luksusowych ciasteczek  

 puszka kawioru i pudding bożonarodzeniowy 

 podróżne pudełko do gry w szachy i talia kart 

 pudełko do szycia 

 gwizdek 

 latarka 
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 pudełko z 50 świeczkami (czas spalania 6 godzin)  

 worek z 6 dużymi kocami 

 

Podsumowanie 

Trener analizuje, jak zostało wykonane zadanie. 

- Czy ktoś przejął kontrolę? 

- W jaki sposób uczestnicy doświadczyli grupowej konsultacji? 

- Co im się podobało, a co nie?  

- Czy wszyscy byli gotowi na kompromis?  

 

Ćwiczenie 45 Test na rozwiązywanie konfliktów 

Cel Rozwój umiejętności pracy zespołowej 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie werbalne 

Wykorzystywane materiały Trzy załączniki i długopis 

Liczba uczestników Ćwiczenie indywidualne 

Czas trwania Minimum 45 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie Przygotowanie załączników 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener przekazuje uczestnikowi kwestionariusz z 30 wypowiedziami (załącznik 1). 

Zwraca n uwagę, że lista nie zawiera prawidłowych odpowiedzi i że uczestnik może zaznaczyć 

odpowiedź, która mu najbardziej odpowiada. 

 

Trener zlicza punkty na podstawie załączonej karty wyników (załącznik 2). 

 

Materiały pomocnicze 

Test na rozwiązywanie konfliktów: 
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W poniższych tematach zakreśl kołkiem jedno pasujące do ciebie stwierdzenie: A lub B.  

1 A W niektórych sytuacjach pozostawiam odpowiedzialność za rozwiązywanie 

problemów drugiej osobie. 

B Wolę skupić się na aspektach, z którymi się zgadzam, niż prowadzić dialog na 

temat różnic. 

2 A Szukam kompromisu. 

   

B Próbuję nie krzywdzić uczuć innej osoby i utrzymywać zbalansowaną relację, 

związek.  

3 A Zwykle staram się trzymać wytyczonych przeze mnie celów.  

 

B Próbuję nie krzywdzić uczuć innej osoby i utrzymywać zbalansowaną relację. 

4 A Staram się znaleźć kompromis. 

 

B Czasami poświęcam dobro własnych interesów na rzecz drugiej osoby. 

5 A Staram się uzyskać pomoc od drugiej osoby w celu znalezienia rozwiązania. 

  

B Robię to, co jest konieczne, aby uniknąć napięć. 

 

6 A Unikam stwarzania sobie dodatkowych kłopotów. 

  

B Staram się, aby moje cele były brane pod uwagę. 

7 A Próbuję odłożyć problem na później, aż będę miał czas, by się nad nim 

zastanowić.  

B Angażuje się, jeśli druga osoba też to robi. 

 

8 A Zwykle bardzo staram się trzymać swoich wytyczonych celów. 

 

B Staram się rozmawiać z innymi na temat wszystkich problemów i ważnych 

spraw. 

9 A Według mnie nie musisz ciągle martwić się o różnice poglądów.  

 

B Robię wszystko, co w mojej mocy, by dostać to, czego chcę. 

10 A Staram się bardzo mocno trzymać wytyczonych celów. 

 

B Staram się znaleźć kompromisowe rozwiązanie. 

11 A Staram się rozmawiać z innymi na temat wszystkich problemów i innych 

ważnych spraw. 
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B Próbuję nie krzywdzić uczuć innej osoby i utrzymywać zbalansowaną relację. 

12 A Czasami unikam przyjęcia postawy, która mogłaby wzbudzić kontrowersje. 

  

B Zgadzam się z drugą osobą w pewnych kwestiach, jeśli ta druga osoba w 

stosunku do mnie również to robi. 

13 A Sugeruję rozwiązania pośrednie. 

 

B Zawsze forsuję mój punkt widzenia. 

14 A Mówię drugiej osobie o moich pomysłach i pytam drugą osobę o jej pomysły. 

 

B Staram się przekonać drugą stronę o logice i zaletach mojego punktu widzenia. 

15 A Próbuję nie krzywdzić uczuć innej osoby i utrzymywać zbalansowaną relację. 

 

B Robię to, co jest konieczne, aby uniknąć napięć. 

16 A Staram się nie ranić uczuć drugiej osoby.  

 

B Staram się przekonać drugą osobę o zaletach mojego punktu widzenia. 

17 A Zazwyczaj bardzo się staram trzymać swoich wyznaczonych celów. 

B Staram się robić to co jest konieczne, aby uniknąć napięć. 

18 A Jeśli to uszczęśliwia drugiego człowieka, to według mnie może on trzymać się 

swojego punktu widzenia. 

B Zgadzam się z drugą osobą w wielu kwestiach, jeśli ta druga osoba robi to 

samo w stosunku do mnie. 

19 A Staram się rozmawiać z innymi o wszystkich problemach i innych ważnych 

sprawach. 

B Staram się odłożyć problem na później, aż będę miał czas, by się nad nim 

dobrze zastanowić. 

20 A Staram się natychmiast porozmawiać na temat naszych odmiennych zdań. 

 

B Szukam sprawiedliwego podziału w stratach i zyskach dla obu stron. 

21 A Mówiąc o różnicy zadań, staram się brać pod uwagę życzenia i potrzeby 

drugiej strony. 

B Staram się doprowadzić do dyskusji na temat danego problemu. 

22 A Szukam punktu porozumienia, który leży pomiędzy moim punktem widzenia i 

drugiej osoby. 

B Staram się chronić własne interesy. 

23 A Bardzo często staram się spełnić życzenia innych. 
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B W niektórych sytuacjach pozostawiam odpowiedzialność za rozwiązywanie 

problemów drugiej osobie. 

24 A Staram się oszczędzać uczucia drugiej osoby i utrzymywać naszą relację w 

zbalansowanym stanie. 

B Staram się przekonać drugą osobę i doprowadzić do kompromisu. 

25 A Staram się przekonać drugą stronę o logice i zaletach mojego stanowiska. 

B Mówiąc o różnicy zdań, staram się brać pod uwagę życzenia i pragnienia 

drugiej osoby. 

26 A Proponuję zawsze rozwiązania pośrednie. 

B Prawie zawsze staram się zaspokoić obustronne życzenia. 

27 A Czasami nie wyrażam jasno swojego stanowiska, które mogłoby prowadzić do 

kontrowersji. 

B Jeśli to uszczęśliwia drugą osobę, to może trzymać się własnego punktu 

widzenia. 

28 A Najczęściej staram się przestrzegać wyznaczonych przeze mnie celów. 

B Proszę drugą osobę o pomoc w rozwiązaniu problemu. 

29 A Zawsze proponuję rozwiązanie pośrednie. 

B Według mnie, nie musisz się martwić o różnice zdań. 

30 A Staram się nie ranić uczuć drugiej osoby. 

B Zawsze omawiam problemy z drugą osobą, aby wspólnie znaleźć rozwiązanie. 

  

  

Test na rozwiązywanie konfliktów – tabela wyników 

 

Wypełnij poniższą tabelę na podstawie formularza testu. Zakreśl A lub B, a następnie podsumuj 

wszystkie wyniki. Otrzymasz ogólny wynik. 

 

Numer Rywalizacja Współpraca Negocjacje Unikanie Uleganie 

1    A B 

2  B A   

3 A    B 

4   A  B 

5  A  B  

6 B   A  

7   B A  
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8 A B    

9 B   A  

10 A  B   

11  A   B 

12   B A  

13 B  A   

14 B A    

15    B A 

16 B    A 

17 A   B  

18   B  A 

19  A  B  

20  A B   

21  B   A 

22 B  A   

23  A  B  

24   B  A 

25 A    B 

26  B A   

27    A B 

28 A B    

29   A B  

30  B   A 

Wynik Rywalizacja Współpraca Negocjacje Unikanie Uleganie 

 

Test na rozwiązywanie konfliktów –wyjaśnienie 

 

Na podstawie wyników przedyskutuj rezultat testu dla każdego uczestnika. 

Istnieje pięć sposobów radzenia sobie z konfliktem: 

 Rywalizacja (forsowanie) 

 Uleganie (dopasowanie się/adaptacja) 

 Unikanie (omijanie) 

 Współpraca (rozwiązywanie) 

 Negocjacje (kompromis) 

 

Różnica między tymi stylami wyraża się w radzeniu sobie z dwoma elementami konfliktu: 

 Z treścią (istotą) danego konfliktu.  

 Ze stosunkiem do drugiej osoby. 

 

Rywalizacja/forsowanie 
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Rywalizacja ma miejsce wtedy, gdy treść (istota) konfliktu jest dla ciebie bardzo ważna, a stosunek do 

drugiej osoby jest mniej istotny lub nieistotny. Dzięki tej strategii stawiasz swoje interesy na 

pierwszym miejscu i robisz wszystko, co możesz, aby wygrać. Wykorzystujesz wszystko, co buduje 

twoją pozycję siły w danym konflikcie, tak abyś mógł przeforsować swoje argumenty. Rywalizację 

możesz podjąć w obronie swoich praw, w przypadku niesprawiedliwości, w sytuacjach wyjątkowych, 

w sprawach, które są bardzo ważne (tylko jeśli masz pewność, że masz rację). Również, aby chronić 

się przed ludźmi, którzy chcą cię wykorzystać. 

 Zaleta: masz duże szanse na to, że racja będzie ci przyznana. Działasz z korzyścią dla własnych 

interesów. 

 Wada: forsowanie nie jest wygodną strategią, jeśli masz zamiar ze swoim przeciwnikiem 

później współpracować. To może zaszkodzić waszym relacjom. Co więcej, możesz to 

zastosować tylko wtedy, gdy masz silną pozycję. Walka jest często strategią dla osób, które są 

nieco bardziej agresywne. 

 

Uleganie 

Uleganie jest to strategia, która ma miejsce, jeśli uważasz, że relacja jest ważniejsza od treści 

konfliktu. Jeśli się dostosujesz, będzie to oznaczać, że twoje interesy są mniej ważne. Uleganie może 

być rozsądną strategią, jeśli zdajesz sobie sprawę, że się mylisz lub w stosunku do kogoś, kogo jeszcze 

nie znasz zbyt dobrze (np. jeśli dopiero co dostałeś nową pracę). 

 

 Zaleta: zachowujesz spokój i budujesz społeczne zaufanie. 

 Wada: czasami uleganie może mieć niewygodne skutki. Akceptujesz coś, z czym nie do końca 

się zgadzasz. Również w pewnym sensie pozwalasz na przewagę. Ludzie, którzy nie są 

asertywni, często wybierają uleganie jako swoją strategię. 

 

Unikanie 

Konfliktu można generalnie uniknąć, jeśli sedno sprawy - jak i relacja z daną osobą - nie są dla ciebie 

bardzo ważne. Wybierasz taką strategię, aby nie reagować i unikasz kontaktu z drugą osobą. 

 Zaleta: nie wkładasz w to swojej energii. 

 Wada: unikanie nie jest mądrą strategią, jeśli po sytuacji konfliktowej masz ciągle do 

czynienia z tą drugą osobą, czy to prywatnie czy też zawodowo. Tak naprawdę konflikt po 

prostu pozostaje nierozwiązany i może pojawić się ponownie, w każdym innym (często 

nieoczekiwanym) momencie. 
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Współpraca 

Strategię współpracy stosujesz w sytuacji, kiedy zarówno istota konfliktu, jak i relacja z drugą osobą, 

są dla ciebie ważne. Poprzez współpracę szukasz sposobu działania, z którym zgadzają się obydwie 

strony. W celu osiągnięcia obustronnego rozwiązania obie strony idą na ustępstwa. Wspólnie szukają 

rozwiązania, wsłuchując się uważnie w opinie innych i leżące u ich podstaw interesy. Współpraca jest 

dobrą strategią, jeśli celem jest nauka lub jeśli chcesz stworzyć więź. Jest to jednak możliwe tylko 

wtedy, gdy druga osoba również jest na to otwarta. Jeśli druga strona znajduje się na poziomie walki, 

ulegania lub rywalizacji, ta strategia nie będzie działać. 

 Zaleta: można się wiele nauczyć i tworzysz więzi. 

 Wada: zajmuje to dużo czasu.  

 

 

Negocjacje 

Podczas negocjacji skupiasz się zarówno na istocie konfliktu, jak i na relacji z drugą osobą. 

Negocjowanie oznacza wspólną odpowiedzialność za różnice w poglądach. W celu osiągnięcia 

obustronnie akceptowanego rozwiązania obie strony muszą iść na ustępstwa. Różnica we wspólnej 

taktyce polega na tym, że obie strony reprezentują własne interesy i cele, ale w danym momencie 

podejmują kroki i dążą do współpracy. Negocjacje są dobrą strategią, jeśli obie strony mają równie 

silną pozycję, a ich cele wzajemnie się nie wykluczają. Jest to dobry sposób postępowania, jeśli 

istnieje presja czasu lub występują bardziej złożone problemy. Czasami wraca się do strategii 

negocjacji, jeśli inne strategie (np. walka lub współpraca) nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. 

 Zaleta: strategia ta szybciej prowadzi do celu niż współpraca. 

 Wada: nie zawsze osiąga się optymalne rozwiązanie. To jest kompromis. 

 

Podsumowanie 

Trener omawia punktację z uczestnikiem. Wyjaśnia, jaką formę radzenia sobie w sytuacji konfliktowej 

zastosował uczestnik i co to konkretnie oznacza. Trener omawia zalety i wady danego stylu 

rozwiązywania konfliktów. 
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        ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 

Co oznacza rozwiązywanie problemów? 

 Umiejętność rozpoznania problemów. 

 Umiejętność oceny, czy można to rozwiązać samemu, czy też potrzebna jest pomoc. 

 Mobilizowanie ludzi do wspólnego rozwiązywania problemów. 

 Rozważenie wielu strategii, zastanowienie się nad rozwiązaniem. 

 Rozwijanie zdolności logicznego rozumowania.  

 Umiejętność zastosowania procedur. 

 Zdolność przewidywania w zmieniającej się sytuacji. 

 Radzenie sobie ze stresem (powstałym przez problemy). 

 Umiejętność postawienia się w problematycznej sytuacji. 

 Umiejętność rozpoznawania przyczyn i zapobieganie im. 

 Umiejętność analizowania złożonej sytuacji. 

  

Wskazówki 

 

Poziom podstawowy 

 

 Nie poddawaj się zbyt szybko. Jak rozwiązałeś wcześniejsze problemy?  

Wykorzystaj to doświadczenie. 

 Postaraj się postrzegać problemy jako wyzwania. Uczysz się poprzez działanie. 

 Nie skupiaj uwagi na problemie, ale poszukaj jego przyczyny. 

 

Poziom średni 

 

 Pomyśl o kilku rozwiązaniach dla jednego problemu. W ten sposób zawsze masz plan 

awaryjny. 

 Spróbuj zidentyfikować problem. Spróbuj rozwiązać go najpierw samemu i poszukaj 

odpowiedniej pomocy, w zakresie, w jakim sobie nie radzisz. 

 Nie trać czasu na szukanie rozwiązań. Przejdź do sedna sprawy. 
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Poziom zaawansowany 

 

 Zawsze wybieraj najlepsze rozwiązanie: wymaga to czasem więcej pracy, ale rezultat będzie o 

wiele lepszy. 

 Słyszysz, że ktoś inny ma problem? Zobacz, czy możesz mu pomóc. W ten sposób wzmacniasz 

swój talent w myśleniu zorientowanym na rozwiązania. 

 Oceń, czy Twoje rozwiązanie jest trwałe. 

 

Rozwiązywanie problemów – ćwiczenia 

 

Ćwiczenie 46 Konflikty 

Cel Rozwój umiejętności rozwiązywania problemów 

Forma ćwiczenia Odgrywanie roli 

Wykorzystywane materiały Karty z wyznaczonymi rolami 

Liczba uczestników duża grupa 

Czas trwania Minimum 30 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie -------- 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener krótko opisuje sytuację, która zostanie odtworzona. Każdy uczestnik otrzymuje szczegółowy 

opis swojej roli, celów, które ma do osiągnięcia oraz ewentualnie jakieś inne ogólne informacje. 

Uczestnicy dostają polecenie, aby znaleźć rozwiązanie danego problemu w ciągu 5 minut. 

Uczestnicy odgrywają swoje role, a reszta klasy obserwuje (cały proces lub określonych uczestników). 

 

Materiały uzupełniające 
 
Ćwiczenie 1 
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Szkic sytuacyjny: Piotr i Bartek mają konflikt dotyczący podziału pracy (w warsztacie samochodowym, 

na budowie, w biurze, ...). 

 

Gracz 1 

Piotr został awansowany na stanowisko kierownicze kilka miesięcy temu. Stara się dobrze 

wykonywać swoje obowiązki, ale czasami coś przeoczy. Zadania, które teraz wykonuje, są dla niego 

całkiem nowe, ale bardzo mu zależy na karierze w firmie. Przestrzeganie terminów jest jedną z jego 

mocnych cech. Słabą stroną jest formowanie składu zespołu. Efektem tego są sytuacje, kiedy Bartek 

sam musi pracować na oddziale. Również wykonywanie ciężkich prac należy do obowiązków Bartka, 

choć wcześniej informował szefa, że jest to dla niego za duże obciążenie fizyczne. Piotr uważa, że o 

tym słyszał i że ta sytuacja jest tymczasowa…. 

Gracz 2 

Bartek poprosił Piotra, aby mógł wykonywać mniej męczącą pracę. Bartek skończył 50 lat i musi się 

dostosować do zaleceń lekarza. Jeśli nie będzie tego przestrzegał, jego zdrowie może szybko się 

pogorszyć. Bartek ma problemy zdrowotne i musi się z tym pogodzić. Już nigdy nie będzie mógł 

wykonywać ciężkiej pracy. Ta sytuacja nie jest dla niego łatwa do zaakceptowania, więc nie 

powiedział o tym swoim kolegom. Zapytał tylko Piotra, czy mógłby wykonywać lżejszą pracę. Szef 

okazał zrozumienie sytuacji i zgodził się. Mimo to, wydaje się, że ostatnio o tym zapomniał. Bartek 

często nie ma nikogo do pomocy i musi sam przenosić ciężkie paczki. Czasami pracuje razem z 

Frankiem, ale on sam nigdy spontanicznie nie oferuje mu pomocy. Co więcej, Bartek zaczyna 

denerwować się brakiem planowania i źle skompletowanym zespołem Piotra. Bartek przez wiele lat 

był trenerem lokalnej drużyny piłkarskiej i często organizował różne wydarzenia. Zawsze dostawał 

komplementy, że wszystko dobrze zaplanował. 

 

Gracz 3 

Franek ma 19 lat. Jest to jego pierwsza praca. Wykonuje dobrze polecenia, ale potrzebuje, by ktoś 

odpowiednio nim kierował. Regularnie chodzi na siłownię i ma doskonałą kondycję. Czasami widzi, że 

Bartkowi jest trudno, ale nie wie, jak ma się w tej sytuacji zachować. Postanowił nie mówić o tym 

zbyt wiele. 

 

Ćwiczenie 2 

Szkic sytuacyjny: Konflikt z klientem w sprawie dostawy. 

Gracz 1 
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Kuba jest kierowcą w firmie meblarskiej. Kiedy dociera do klienta, któremu musi dostarczyć dużą 

sofę, spostrzega, że klient mieszka na pierwszym piętrze. Ta informacja nie była ujęta w „liście 

przewozowym". Kuba jest zobowiązany do zabrania sofy z powrotem do firmy. W przypadku dostaw 

na pierwsze piętro należy wynająć ruchomą windę. Kosztuje to klienta dodatkowe 130 złotych. 

Gracz 2 

Ania i jej mąż kilka miesięcy temu mieli pożar w mieszkaniu, który zniszczył wszystko. Obecnie 

mieszkają tymczasowo w mieszkaniu na pierwszym piętrze. Ania musi się do tego przyzwyczaić i 

właściwie nie lubi tu mieszkać. Stopniowo zaczęli kupować brakujące meble. To czas, by wszystko 

zacząć od początku. Tylko na kanapę czekali bardzo długo. Ania jest bardzo zadowolona, gdy widzi, że 

samochód firmy meblarskiej podjeżdża pod jej dom. Jej zdumienie jest ogromne, gdy kierowca 

informuje, że nie chce po schodach wnieść kanapy. Ania jest bardzo zła i w wielkiej złości dzwoni do 

firmy. 

Gracz 3 

Monika pracuje jako telefonistka w firmie meblarskiej. Wykonuje tę pracę od kilku lat i bardzo ją lubi. 

Jest młodą matką dwójki dzieci. Firma znajduje się w pobliżu jej domu. To idealne rozwiązanie w 

sytuacji, gdy trzeba godzić pracę z obowiązkami rodzinnymi. Przez te lata pracy, Monika nauczyła się 

być mila, ale i asertywna. Kiedy klienci o coś proszą, lubi pomagać im w znalezieniu rozwiązania, ale 

nie pomija bezpieczeństwa personelu. Mogłaby napisać książkę o tym, jak radzić sobie z trudnymi 

klientami. 

 

Propozycje dotyczące większej liczby ról do odegrania 

 Konflikt pomiędzy dwoma działami w firmie dotyczący metody pracy. 

 Podział budżetu w rodzinie, szkole czy stowarzyszeniu. 

 Korzystanie z sali lekcyjnej w szkole przez różne grupy. 

 

Podsumowanie 

Trener najpierw omawia grę z osobami, które odgrywają daną rolę, a dopiero potem z 

obserwatorami. 

 Czy osiągnięto cel? Dlaczego tak/nie? 

 Czy wszyscy byli zadowoleni z rozwiązania? 

 Czy wszyscy byli uprzejmi i myśleli konstruktywnie? 
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Podczas dyskusji trener wymienia uczestnika z imienia postaci, którą odgrywał, co sprawi, że 

uczestnik będzie odczuwał mniejszy niepokój. 

 

Ćwiczenie 47 Budowanie mostów 

Cel Rozwój umiejętności rozwiązywania problemów 

Forma ćwiczenia Odgrywanie roli 

Wykorzystywane materiały Sznurek, taśma samoprzylepna, 12 ołówków, kartki papieru, 

szklanka z wodą 

Liczba uczestników Mała grupa 

Czas trwania Minimum 30 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie -------- 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener przedstawia następujące zadanie: 

 zbudujcie most pomiędzy dwoma stołami; 

 most powinien mieć 3 m długości; 

 na mostku powinna móc stanąć szklanka wody; 

 najpierw zróbcie plan mostu, który wszyscy zrozumieją; 

 macie na to 20 min. czasu. 

Trener umieszcza na moście szklankę z wodą w ramach kontroli. 

 

Podsumowanie 

Trener jest obserwatorem. Śledzi cały proces i w razie potrzeby odnotowuje decyzje podjęte przez 

uczestników i całą grupę. 

 Jak przebiega organizacja?  

 Czy praca jest systematyczna? 

 Kto ciągle próbuje i szuka rozwiązań? 
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W końcowym omówieniu tego zadania trener porusza wszystkie powyższe aspekty. Zwraca uwagę 

również na to, co można by było w przyszłości wykonać lepiej.  

 

Ćwiczenie 48 Wiśnia w kieliszku 

Cel Rozwój umiejętności rozwiązywania problemów 

Forma ćwiczenia Odgrywanie roli 

Wykorzystywane materiały paczka zapałek i coś, co imituje wiśnię 

Liczba uczestników Ćwiczenie indywidualne 

Czas trwania Minimum 15 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie Przygotowanie zapałek 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener rozmieszcza zapałki (tworzą kontur kieliszka) i "wiśnię" w następującym układzie: 
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Trener wydaje polecenie:  

Przesuń maksymalnie 3 zapałki tak, aby wiśnia znalazła się wewnątrz takiego kieliszka.  

 

Podsumowanie 

Trener obserwuje próby podjęte przez uczestnika. Podkreśla, że znalezienie właściwego rozwiązania 

ma drugorzędne znaczenie. Celem tego ćwiczenia jest sprawdzenie, w jakim stopniu uczestnik będzie 

nadal próbował znaleźć rozwiązanie. Następnie trener omawia, jak ważne jest szukanie rozwiązań. 

Oczekuje się tego również w zakresie wykonywanej pracy zawodowej. 

 

Ćwiczenie 49 Pytanie 

Cel Rozwój umiejętności rozwiązywania problemów 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie umysłowe 

Wykorzystywane materiały Tablica i pisaki 

Liczba uczestników Duża grupa 

Czas trwania Minimum 30 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie Przygotowanie materiałów 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener rozwiesza wybrane pytania na tablicy i przedstawia następującą instrukcję: 

"Za chwilę wszystkich poproszę o milczenie (około 15 min.). Każdy z was może przechodzić obok 

tablicy i przeczytać pytania. Ktoś, kto zna odpowiedź na pytanie, może ją obok napisać. Możecie 

również odnieść się do odpowiedzi napisanej przez kogoś innego". 

Pytania na tablicy mogą być związane z nauką, ale mogą również dotyczyć np. postaw zawodowych, 

takich jak "zdolność do rozwiązywania problemów”, np.: 

 Jak skutecznie radzić sobie z problemem? 

 Czy lepiej rozwiązywać problem samodzielnie czy w grupie? 

 Co zrobić w sytuacji, gdy nie potrafimy od razu znaleźć rozwiązania problemu? 
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Podsumowanie 

Trener analizuje odpowiedzi jedna po drugiej. Omawia z uczestnikami możliwe odpowiedzi i udziela 

wyjaśnień. Wspólnie dyskutują o radzeniu sobie z problemami w pracy. 

 

Ćwiczenie 50 Kawałki kwadratów 

Cel Rozwój umiejętności rozwiązywania problemów 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie umysłowe 

Wykorzystywane materiały Koperty z kawałkami kwadratów 

Liczba uczestników Mała grupa 

Czas trwania Minimum 30 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie Przygotowanie pociętych kwadratów w tylu 

kopiach/kopertach, ilu jest uczestników. Do każdej koperty 

wkładamy 7 elementów. 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener daje każdemu z uczestników kopertę z kwadratem pociętym na kawałki w różnych kształtach. 

Uczniowie układają je przed sobą. 

Zadanie brzmi: "Odbuduj swój kwadrat. Może się tak zdarzyć, że z kawałków, które posiadasz, nie 

odbudujesz kwadratu. Użyj wówczas kawałków innego uczestnika."  

Zasady gry: 

 nikt nie może prosić kolegi o kawałek, który już wykorzystał; 

 każdy może położyć kawałki na środku stołu lub dać je komuś innemu, ale nie można ruszać 

figury innego uczestnika; 

 można brać kawałki ze środka stołu, ale nie wolno ich łączyć na środku stołu; 

 nikt nie powinien rozmawiać. 
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Materiały uzupełniające 

Przykładowy kwadrat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie 

Trener omawia z grupą przebieg ćwiczenia. 

 Jak przebiegło ćwiczenie? 

 Co było dla ciebie łatwe / trudne? 

 Jak ci się udało nie poddać i ciągle próbować? 
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Ćwiczenie 51 Rozwiązanie 

Cel Rozwój umiejętności rozwiązywania problemów 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie umysłowe 

Wykorzystywane materiały Sudoku 

Liczba uczestników Ćwiczenie indywidualne 

Czas trwania Minimum 10 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie -------- 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener przedstawia uczestnikowi następujące zadanie: Rozwiąż sudoku, masz na to 5 minut. 

Zastosuj się do następujących zasad: 

Liczby od 1 do 9 włącznie muszą być wypełnione w taki sposób, że: 

 w każdym poziomym rzędzie każda cyfra pojawia się tylko raz;  

 w każdej pionowej kolumnie każda cyfra pojawia się tylko raz;  

 w każdej małej kratce każda cyfra pojawia się tylko raz. 

 

Materiały uzupełniające 

 

Sudoku 

 

6  5 7 2 4  3 9 

4  7   5 1   

 2  1     4 

 9   3  7  6 

1   8  9   5 

2  4  5   8  

8     3  2  

  2 9     1 

3 5   6 7 4  8 
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Rozwiązanie: (czerwone cyfry) 

 

6 1 5 7 2 4 8 3 9 

4 8 7 3 9 5 1 6 2 

9 2 3 1 8 6 5 7 4 

5 9 8 4 3 2 7 1 6 

1 3 6 8 7 9 2 4 5 

2 7 4 6 5 1 9 8 3 

8 4 9 5 1 3 6 2 7 

7 6 2 9 4 8 3 5 1 

3 5 1 2 6 7 4 9 8 

 

Podsumowanie 

Trener omawia z uczestnikiem następujące kwestie: 

 Czy uczestnik miał trudności?  

 Czy znalazł właściwe rozwiązanie?  

 Jak sobie z tym poradził?  

 Czy uczestnik kontynuował próby? 

 

Ćwiczenie 52 Podział tortu 

Cel Rozwój umiejętności rozwiązywania problemów 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie werbalne 

Wykorzystywane materiały Informacja dotycząca odgrywanych ról 

Liczba uczestników Duża grupa 

Czas trwania Minimum 50 minut 

Stopień trudności Zaawansowany 

Przygotowanie Wymyślenie i opisanie ról (minimum 1 godz.) 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener wyjaśnia sytuację. Uczestnicy tworzą jedną (lub więcej) drużynę(y) i muszą zorganizować 

pewne wydarzenie. Każdemu uczestnikowi przypisana jest określona rola. Nie ujawnia on charakteru 

swej roli. Celem gry jest to, aby każda osoba mogła wypełnić, odegrać swoją rolę (i osiągnąć 
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wyznaczone cele) tak, aby wydarzenie mogło być kontynuowane. Działania muszą być zorganizowane 

w określonym czasie (np. 1 lekcja), z podaniem ostatecznego terminu. 

Trener może jednak zdecydować się na przydzielenie uczestnikom wszystkich ról przed rozpoczęciem 

zadania, aby mogli przygotować się do wykonania zadania i zaznajomić się ze szczegółami, oraz 

dopracować swoje pomysły itp. To może mieć pozytywny wpływ na wykonanie zadania. 

 

Materiały uzupełniające 

 

Przykładowy zestaw ról 

Kontekst Agencja organizacyjna „Zrób to dla siebie” 

Zadanie  Zorganizowanie imprezy promocyjnej szkoły z udziałem 300 zaproszonych gości. 

Budżet   20000 złotych 

Role + cele   

Koordynator zadania 

 Ciebie interesuje całość wydarzenia i musisz zapewnić spójność wszystkich elementów. 

  Upewnij się, że budżet obejmuje wszystkie niezbędne działania, aby zadanie mogło zostać 

zrealizowane. 

 Zadbaj, aby wszystkie strony po przeprowadzonym zebraniu były zadowolone. Unikaj 

konfliktów lub nie pośrednicz w trudnych sytuacjach. 

Kierownik ds. organizacyjnych 

 Upewnij się, że masz wystarczający budżet, aby zapewnić wszystko, co się wiąże ze sprawną 

organizacją wydarzenia. 

 Dekoracja jest dla ciebie mniej ważna, postaraj się wpłynąć podczas zebrania na przyznanie 

budżetu, tak, aby jak najmniej pieniędzy przeznaczyć na dekorację. 

Kierownik ds. dekoracji 

 Zadbaj o co najmniej 20% budżetu. 

 Oprócz tego 20% budżetu, spróbuj jeszcze zdobyć środki na dużą fontannę. 

 Jeśli widzisz taką możliwość, spróbuj wyposażyć lokal w ekstrawaganckie dodatki. 

 Nie masz zbyt dobrych kontaktów z kierownikiem ds. promocji - bądź bardzo krytyczny, gdy 

prosi  o swoją część budżetu. 

 

Kierownik muzyczny 

 Przekonaj uczestników zebrania, że duże nazwisko DJ'a przyciągnie wiele osób, przedstaw 

propozycję i postaraj się uzyskać na to budżet. 
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 Za instalację dźwiękową i świetlną należy zapłacić co najmniej 4000 złotych. Przedstaw 

konkretne propozycje (oferty) i w miarę możliwości zaprojektuj schemat instalacji 

oświetleniowej i omów swój pomysł z innymi. 

 Muzyka i dekoracje idą w parze, lobbuj razem, aby uzyskać jak największy budżet na 

dekoracje. 

Kierownik ds. promocji 

 Bez ludzi nie ma żadnej imprezy promocyjnej. Przekonaj o tym innych! Postaraj się uzyskać 

jak największy budżet, przedstaw konkretne propozycje, jeśli to możliwe i zmierzaj do 

uzyskania budżetu co najmniej 6000 złotych. 

 Promowanie imprezy wymaga spraw administracyjnych. To jest zbyt wiele pracy dla jednej 

osoby. Zadbaj o to, aby kierownik projektu zatrudnił dodatkową osobę (koszt: 1000 zł). 

 Spróbuj zablokować nadmierne wydatki na muzykę. Wolisz wydać trochę więcej na jedzenie i 

napoje. Przecież jesteście z kierownikiem gastronomii dobrymi przyjaciółmi! 

Kierownik ds. gastronomii 

 Jedzenie jest bardzo ważne! Upewnij się, że weźmiesz największą część z budżetu. 

 Zawsze masz dużo pracy. Przekonaj pozostałe osoby do przyjęcia co najmniej 10 studentów 

(koszt: 3000 zł. 

 Jesteś dobrym przyjacielem z kierownikiem ds. promocji, więc zgadzasz się bezproblemowo 

ze wszystkim, co mówi. 

Kierownik ds. finansowych 

 Ty masz pieczę nad pieniędzmi. Zatroszcz się, aby nie przekroczono budżetu. 

 Zadbaj, aby wszystkie osoby organizujące imprezę wzięły odpowiedzialność za przewidywane 

koszty! Dlaczego ten zakup? Zawsze pytaj o inne i tańsze alternatywy. 

 Wolałbyś poprowadzić koordynację tego projektu. Spróbuj podważyć rolę koordynatora 

projektu i spróbuj przejąć pozycję lidera podczas zebrania! 

 

Podsumowanie 

Trener omawia z grupą, jak uczestnicy poradzili sobie z tym zadaniem. 

 Czy dotrzymali ostatecznego terminu? 

 Jakie problemy pojawiły się w trakcie dyskusji? 

 Jak sobie z nimi poradzili i jak je przezwyciężyli? 
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Ćwiczenie 53 Po co są instrukcje? 

Cel Rozwój umiejętności rozwiązywania problemów 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie werbalne 

Wykorzystywane materiały Instrukcja składania mebli 

Liczba uczestników Mała grupa 

Czas trwania Minimum 15 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie ------- 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener prosi uczestników o zapoznanie się z instrukcją składania mebli. Prosi ich o podniesienie rąk, 

kiedy identyfikują się w zastosowaniu następującej strategii: 

 Zaczynam pracę nad składaniem mebli i nie patrzę na instrukcję. Uczę się "na zasadzie prób i 

błędów". Kiedy nie wiem, co dalej robić, korzystam z instrukcji. 

 Składam meble bez korzystania z instrukcji. Nawet gdy utknę w miejscu, próbuję innych 

sposobów - nie korzystam z instrukcji. 

 Najpierw czytam instrukcję od A do Z, układam elementy koło siebie i postępuję zgodnie z 

instrukcją. 

 Śledzę instrukcję krok po kroku. 

 

Podsumowanie 

Trener dyskutuje z grupą: 

 Kto czyta instrukcje? (siła analityczna) 

 Kto pracuje wyłącznie na zasadzie prób i błędów? (kreatywność) 

 Kto śledzi instrukcję krok po kroku i nie bierze pod uwagę ogólnego wyobrażenia? (siła 

wykonawcza) 

Trener nawiązuje do sytuacji w pracy: jak można wykorzystać w życiu zawodowym swoje mocne 

strony?  
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Ćwiczenie 54 Jak sobie z tym poradzisz? 

Cel Rozwój umiejętności rozwiązywania problemów 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie werbalne 

Wykorzystywane materiały --------- 

Liczba uczestników Ćwiczenie indywidualne 

Czas trwania Minimum 25 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie ------- 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener podejmuje rozmowę z uczestnikiem. 

Zadaje cztery pytania: 

 Kiedy ostatni raz byłeś z siebie dumny? Kiedy poradziłeś sobie z rozwiązaniem problemu i jak 

to zrobiłeś? 

 O czym marzysz? Co chciałbyś osiągnąć w perspektywie krótko- i długoterminowej? 

 Jak mógłbyś wykorzystać swoje mocne strony, aby zrealizować swoje marzenia? 

 Jaki konkretny pierwszy krok mógłbyś zrobić, a jakie kroki w późniejszej fazie? Zostają 

uzgodnione ramy czasowe/terminy. 

 

Podsumowanie 

Trener omawia cztery podstawowe kwestie, które wynikają z odpowiedzi udzielonych na zadane 

pytania. 

Analizuje, z jakiego wsparcia mógłby skorzystać uczestnik i dokonuje z nim konkretnych uzgodnień, 

również w odniesieniu do kontynuacji uzgodnionych działań. Trener może zaproponować 

sporządzenie "kontraktu" z uczestnikiem. 
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PUNKTUALNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

Co oznacza odpowiedzialność i punktualność? 

 Przychodzenie na czas. 

 Bycie dumnym z pracy, którą się wykonuje. 

 Szanowanie godzin pracy (nie wychodzić za wcześnie, szanować czas przerw). 

 Dotrzymywanie tajemnicy zawodowej. 

 Lojalność wobec współpracowników i pracodawcy. 

 Bycie uczciwym (w sytuacji kradzieży lub jeśli wynikły jakieś problemy). 

 Wykazywanie zaangażowania (np. podejmowanie się dodatkowych zadań lub pracy w 

nadgodzinach). 

 Kończenie rozpoczętych zadań. 

 Wykazanie odpowiedzialności. 

 Uczciwe korzystanie z przywilejów. 

 Dokładanie starań, aby nie zaszkodzić wizerunkowi firmy. 

 

Wskazówki 

 

Poziom podstawowy 

 

 Szanuj swoje własne przedmioty i narzędzia oraz rzeczy należące do przedsiębiorstwa. 

 Poinformuj na czas, jeśli się spóźnisz lub będziesz nieobecny. 

 Przestrzegaj uzgodnionych terminów. 

 

Poziom średni 

 

 Pomyłka jest cechą ludzką. Miej odwagę przyznać się do błędu i wyciągnąć z tego wnioski. 

 Spróbuj podjąć świadome działania: to pokazuje twoje zaangażowanie. 

 Postaraj się, aby poprawne zachowanie i podejście stanowiło twój punkt honoru. 
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Poziom zaawansowany 
 

 Bądź elastyczny wobec swojego pracodawcy, współpracowników i klientów.  

 Daj przykład swoim współpracownikom i klientom. 

 Wykaż aktywność w procesie rozwoju przedsiębiorstwa. 

 

 

Punktualność i odpowiedzialność – ćwiczenia 

 

Ćwiczenie 55 Zabawa w magazyn 

Cel Wzmacnianie odpowiedzialności i punktualności 

Forma ćwiczenia Odgrywanie roli 

Wykorzystywane materiały formularze zamówienia, ustalone terminy i atrybuty do 

wykonania ćwiczenia 

Liczba uczestników Duża grupa 

Czas trwania 120 minut 

Stopień trudności Zaawansowany 

Przygotowanie wydrukowanie formularzy zamówienia i ustalonych 

terminów, przygotowanie potrzebnych atrybutów 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener dzieli młodzież na 2 grupy. Grupa 1 wykonuje zadanie, grupa 2 obserwuje. Ćwiczenie to 

odbywa się w magazynie z artykułami do zabawy. Grupa 1 otrzymuje formularze zamówień i musi 

przygotować zamówienia w określonych terminach. 

Grupa 1 otrzymuje 5 minut na przyjrzenie się artykułom. Mogą dyskutować, jeśli uważają to za 

konieczne. Po tym wstępie trener ogranicza czas. Uczestnicy dostają listę z zamówieniami i terminami 

(za każdym razem godzina rozpoczęcia + ... minuty). 

Gdy grupa jest zajęta wykonaniem zadania, trener regularnie informuje, czy wszystko przebiega 

zgodnie z wyznaczonym czasem. Zamówienia dostarczone do działu spedycyjnego zostaną 

sprawdzone przez trenera, a błędne zamówienia zostaną zwrócone. 
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Materiały uzupełniające 

 

Formularz zamówienia: Hawaje 

Formularz zamówienia A 2 

 

Artykuł  Liczba szt. 

Balon żółty 4 

Ozdoby do 
cocktaili 

6 

Słomki 13 

Serpentyny 1 

Talerz duży 6 

Balon niebieski 5 

Świeczki 11 

Kubki 8 

Talerz mały 8 

 

Instrukcja pakowania: Hawaje 

 

 Dołączyć prezent reklamowy 

 Produkty zamówione przez jednego klienta zapakować w jednym pudełku 

 Nie używać wypełniaczy w pudełkach 

 

Formularz zamówienia: Ibiza 

Formularz zamówienia A 1 

 

Artykuł  Liczba szt. 

Słomki 11 

Świeczki 5 

Balon żółty 7 

Ozdoby do 
cocktaili 

8 

Balon czerwony 5 

Talerz duży 6 

Kubki 2 

Parasolki 
ozdobne do 
lodów 

4 

 

Instrukcja pakowania: Ibiza 

 Dodatkowa broszura z instrukcją do każdego produktu 
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 Produkty zamówione przez jednego klienta zapakować w jednym pudełku 

 Użyć wypełniacza do pudełek 

 

Formularz zamówienia: Nowa Zelandia  

Formularz zamówienia A 10 

 

Artykuł Liczba szt. 

Serpentyny 1 

Kubki 5 

Słomki 2 

Ozdoby do cocktaili 6 

Świeczki 5 

Talerz duży 4 

Balony mix 6 

 

Formularz zamówienia: Nowa Zelandia  

Formularz zamówienia A 11 

 

Artykuł Liczba szt. 

Talerz duży 5 

Kubki 4 

Świeczki 4 

Słomki 14 

Serpentyny 2 

Ozdoby do cocktaili 10 

Balon fioletowy 2 

Balon biały 2 

 

Instrukcja pakowania: Nowa Zelandia 

 

 Dodatkowa broszura z instrukcją do każdego produktu 

 Produkty zamówione przez jednego klienta zapakować w jednym pudelku 

 Nie używać wypełniaczy w pudełek 

 Dołączyć prezent reklamowy 

 

Podsumowanie 

Trener zadaje pytania grupie 1:  

 Jakie są ich wrażenia?  

 Co myślą na temat przebiegu wykonania zamówienia? 
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Następnie zabiera głos Grupa 2:  

 Co zauważyli?  

 Co im się podobało/nie podobało w taktyce grupy 1? 

Na koniec trener dzieli się z uczestnikami swoimi spostrzeżeniami. 

Trener może zlecić ponowne wykonanie ćwiczenia - grupa 1 będzie obserwować grupę 2. 

 

Ćwiczenie 56 Zaufanie 

Cel Wzmacnianie odpowiedzialności i punktualności 

Forma ćwiczenia Odgrywanie ról 

Wykorzystywane materiały Pluszowa maskotka 

Liczba uczestników Mała grupa 

Czas trwania 25 minut 

Stopień trudności Zaawansowany 

Przygotowanie Przygotowanie pluszowej maskotki 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener prosi uczestników, by stanęli w dwóch rzędach, twarzą do siebie. Ręce trzymają przed sobą. 

Nie mogą ich uginać w łokciach i nadgarstkach. Trener wyznacza również osobę, której wręcza 

pluszową maskotkę. Wybrany uczestnik staje na początku dwóch rzędów i opowiada historię swojej 

maskotki. 

 

Uczestnicy stoją w określonym porządku: 

 

 

 

   X X X X X X 

O 

X X X X X X 
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Materiały pomocnicze 

Przykładowa historia maskotki: 

To „BUUU” - pogromca smoków, który musi dotrzeć do miasta położonego po drugiej stronie rwącej 

rzeki, na której nie ma mostu. Uczestnicy mogą pomóc mu w pokonaniu drogi, ale muszą pamiętać, 

że w każdym momencie „BUUU” musi być podtrzymywany przez dokładnie dwóch uczestników, 

którzy nie mogą zmieniać ułożenia stóp. Ręce pozostają wyprostowane. Nie można ruszać nawet 

dłońmi. Od powodzenia zadania zależy los całego miasta. 

 

Podsumowanie 

Trener zadaje następujące pytania: 

 Jakie masz doświadczenia z tego ćwiczenia? 

 Czy łatwo było zaufać innym? 

 Czym jest zaufanie? Czy oznacza to samo co wiarygodność? 

Trener może dalej poprowadzić dyskusje na temat wiarygodności. 

 

Ćwiczenie 57 Jak wykorzystać czas? 

Cel Wzmacnianie odpowiedzialności i punktualności 

Forma ćwiczenia Odgrywanie roli 

Wykorzystywane materiały arkusz zadań i tygodniowy harmonogram 

Liczba uczestników Ćwiczenie indywidualne 

Czas trwania 45 minut 

Stopień trudności Średni 

Przygotowanie Wydrukowanie arkusza zadań i tygodniowego 

harmonogramu 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener przekazuje opis ćwiczenia (na papierze). 

Wspólnie z uczestnikiem trener omawia zadanie i udziela dodatkowych wyjaśnień w przypadku 

jakichkolwiek niejasności. 
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Trener daje uczestnikowi 30 minut na sporządzenie harmonogramu. 

Podsumowanie 

Trener omawia harmonogram z uczestnikiem: 

 W czym występowały trudności? 

 Czy jest to porównywalne z twoim własnym harmonogramem tygodniowym? 

 Co mówi to ćwiczenie o twojej własnej rzetelności, poczuciu odpowiedzialności i 

dokładności? 

 

Ćwiczenie 58 Jakie to zawody? 

Cel Wzmacnianie odpowiedzialności i punktualności 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie umysłowe 

Wykorzystywane materiały Flipchart i pisaki 

Liczba uczestników Duża grupa 

Czas trwania 45 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie Przygotowanie materiałów 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener prosi uczestników o utworzenie trzyosobowych grup i daje flipchart oraz pisaki. 

Prosi uczestników o wskazanie tych zawodów, w których – ich zdaniem - wiarygodność jest bardzo 

ważną cechą. 

Następnie uczestnicy pod każdym wymienionym zawodem dopisują, co rozumieją w tym konkretnym 

przypadku pod pojęciem wiarygodności. 

 

Podsumowanie 

Trener sprawdza, czy w wymienionych zawodach chodzi głównie o "zaufanie klienta". To będzie 

pierwsza rzecz, nad którą grupa powinna się zastanowić. Potem może dokładniej omówić poniższe 

kwestie: 
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 Co może jeszcze oznaczać wiarygodność (dla ciebie/ w twojej pracy)? 

 Czy wiarygodność jest ważna w każdym zawodzie? 

 Czy znasz inne sytuacje, w których wiarygodność jest ważną cechą (klub sportowy, 

organizacje społeczne, dom rodzinny, ...)? 

 

 

Ćwiczenie 59 Zajęcie stanowiska w danej sprawie 

Cel Wzmacnianie odpowiedzialności i punktualności 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie umysłowe 

Wykorzystywane materiały Czerwone i zielone karty, wybrane stwierdzenia 

Liczba uczestników Mała grupa 

Czas trwania 30 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie Przygotowanie materiałów 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener rozdaje uczestnikom zielone i czerwone karty. Czyta stwierdzenia dotyczące wiarygodności i 

dokładności w pracy. Uczestnicy podnoszą zieloną kartę, jeśli się z tym stwierdzeniem zgadzają. 

Jeśli się nie zgadzają, pokazują czerwoną kartę. 

 

Materiały uzupełniające 

 Spóźnienia o 10 minut nie uważam za problem. To się czasem zdarza każdemu. 

 Jeśli rano czuję się źle, dzwonię po południu, że nie mogę z tego powodu przyjść do pracy. 

 Zawsze mam telefon komórkowy w kieszeni. Chcę mieć stały dostęp do wiadomości od moich 

przyjaciół. 

 Zakładam ubrania, które mi się podobają. Muszą mnie zaakceptować takim, jakim jestem. 

 Zacząć dodatkowe szkolenie? Właśnie skończyłem studia. Nie sądzisz chyba, że znowu zacznę 

naukę. 

 O dziesiątej rano mam przerwę i nawet jeśli jest dużo pracy, idę na przerwę. 

 Nie czytam regulaminu pracy. Wiem co jest, a co nie jest dozwolone. 
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 Jestem zmęczony. Naprawdę nie mam ochoty wstać z łóżka. Nie idę do pracy. 

 To i tak tylko tymczasowa praca. Jeśli będę miał stałą pracę, to będę się bardziej starał. 

 W sklepie nie ma ruchu. Zadzwonię do kilku przyjaciół, żeby dotrzymali mi towarzystwa 

chociaż przez telefon. 

 Mój kolega jest chory. Poproszono mnie, żebym jutro pracował za niego. Nie ma mowy, 

sobota to mój wolny dzień. 

 Pracować godzinę dłużej? Nie, nie ma mowy, spotykam się dzisiaj z przyjaciółmi. 

 Moja przyjaciółka będzie dzisiaj operowana. Chciałabym mieć przy sobie telefon komórkowy. 

Nie pytam o zezwolenie mojego szefa. To przecież logiczne, że tak można. 

 Wykonuję swoją pracę. Poza godzinami pracy szybko o niej zapominam. 

 

Podsumowanie 

Trener zadaje przez cały czas pytania i stara się stworzyć jasny obraz przekazu, zarówno kiedy 

uczestnicy nie zgadzają się lub zgadzają się ze stwierdzeniami. 

Może również zadawać następujące pytania: 

 Czy zetknąłeś się już z jedną z tych sytuacji? 

 Czy zamierzasz w przyszłości zwrócić większą uwagę na sytuacje wymienione w tym 

ćwiczeniu? 

 

Ćwiczenie 60 Puzzle 

Cel Wzmacnianie odpowiedzialności i punktualności 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie umysłowe 

Wykorzystywane materiały Hasła krzyżówkowe i kartka papieru z rozwiązaniami 

Liczba uczestników Ćwiczenie indywidualne 

Czas trwania 15 minut 

Stopień trudności Średni 

Przygotowanie Przygotowanie materiałów 
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Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener prosi uczestnika o samodzielne wpisanie krzyżówkowych haseł.  

Pytanie dodatkowe: "Co zrobisz, jeśli przyjdziesz za późno?" 

 

Materiały uzupełniające 

Hasła krzyżówkowe 

1  Jeśli pracujesz od 8:00 do 15:00, to są to twoje ...    godziny pracy 

2  Zmiana danych na formularzach jest formą ...   oszustwa   

3  Oprócz praw, masz również ...     obowiązki  

4  Zbyt długie ... w pracy nie są zazwyczaj mile widziane.  przerwy  

5  Za swoją pracę dostajesz uzgodnione w umowie   wynagrodzenie 

pieniężne 

6 Kiedy bierzesz na siebie... nie unikasz konsekwencji 

swoich działań.       odpowiedzialność 

7  Zadbaj, aby twoje ... było wykonane dobrze i na czas.  zadanie 

8  Wraz z najbliższymi współpracownikami stanowicie …  zespół 

9 Ktoś, kto często się spóźnia, nie jest ....    punktualny 

10  Inne słowo na określenie "nabywcy".    klient 

11  Zawierasz ją jako pracownik ze swoim pracodawcą  umowa 

12  Przywłaszczenie sobie rzeczy należących do firmy to …    kradzież 

 

Podsumowanie 

Trener wraz z uczestnikiem sprawdza rozwiązania i omawia wszystkie słowa. Co wywołują one w 

uczestniku? 

Trener omawia również odpowiedź na pytanie dodatkowe: "Co zrobisz, jeśli przyjdziesz za późno?". 

Analizuje, czy uczestnik wciąż tak samo reaguje, czy również kontekst mógłby być czynnikiem 

warunkującym. 
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Ćwiczenie 61 Pędź jak wiatr 

Cel Wzmacnianie odpowiedzialności i punktualności 

Forma ćwiczenia Werbalna 

Wykorzystywane materiały Arkusz ze stwierdzeniami 

Liczba uczestników Duża grupa 

Czas trwania 30 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie Przygotowanie arkusza ze stwierdzeniami 

 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener dzieli pomieszczenie na dwie części. 

Jedna strona reprezentuje pogląd: "Zgadzam się z tym stwierdzeniem", a druga strona reprezentuje 

pogląd: "Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem". 

Za każdym razem, gdy trener wypowiada stwierdzenie, uczestnicy jak najszybciej przechodzą na 

stronę, która oznacza, czy się z tym zgadzają, czy też nie. 

 

Materiały uzupełniające 

 Jeśli nie mogę wykonać danego polecenia, nie mogę nic na to poradzić. Mam tylko dwie ręce.  

 Od czasu do czasu spóźnić się 5 minut do pracy nie stanowi problemu. 

 Mam pół godziny przerwy na lunch. W barze sałatkowym jest bardzo dużo ludzi. Trudno, 

moja przerwa na lunch skończy się dopiero wtedy, gdy zjem. 

 Jestem w posiadaniu kilku poufnych informacji firmowych. Nieważne, że zostawię je 

widoczne na biurku. 

 Niezależnie od powodu, każde spóźnienie do pracy jest wykluczone! 

 Czasami przekazuję ważne informacje osobom trzecim, nie ma to wielkiego znaczenia. 

 Pomiędzy kolegami nie ma tajemnic. 

 Z dziećmi nie da się nic zaplanować i organizować. 

 Jakie znaczenie ma w życiu 10 minut? 
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 Być dokładnym i punktualnym oznacza również zakończyć pracę na czas. 

 Punktualność w relacjach przyjacielskich nie jest ważna. 

Podsumowanie 

Następnie trener z całą grupą analizuje odpowiedzi i udziela dodatkowych porad. 

 

Ćwiczenie 62 Mapa myśli 

Cel Wzmacnianie odpowiedzialności i punktualności 

Forma ćwiczenia Werbalna 

Wykorzystywane materiały Arkusz do wypełnienia i mapa myśli dla każdego uczestnika 

 

Liczba uczestników Mała grupa 

Czas trwania 30-45 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie Przygotowanie materiałów 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener dzieli grupę na dwa zespoły. Jeśli grupa jest za mała, może również zlecić wykonanie dwóch 

zadań jedno po drugim. 

Trener mówi następujące zadanie: "Uzupełnijcie kółka, które znajdują się na mapie myśli. 

Rozwiązania przedyskutujcie w małej grupie." 

Jedna grupa pracuje w zakresie wiarygodności, druga - dokładności. Następnie odpowiedzi są 

omawiane przez całą grupę.  
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Materiały uzupełniające 
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Podsumowanie 

Trener udziela ewentualnych dodatkowych informacji lub porad. 

 

Ćwiczenie 63 Rozmowa marzeń 

Cel Wzmacnianie odpowiedzialności i punktualności 

Forma ćwiczenia Werbalna 

Wykorzystywane materiały ------- 

 

Liczba uczestników Ćwiczenie indywidualne 

Czas trwania 30-45 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie ------- 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener przedstawia następujące zadanie: 

„Wyobraź sobie: zapadasz w głęboki sen i budzisz się za 5 lat. Jak wygląda twój dzień? Opisz swoją 

sytuację rodzinną. Co robisz w wolnym czasie? Jaką pracę wykonujesz? Jakie są twoje najważniejsze 

zadania i obowiązki?” 

 

Uczestnik ma 10 minut na zastanowienie się nad tymi pytaniami. 

 

Podsumowanie 

Trener pomaga uczestnikowi w określeniu obowiązków, które przychodzą mu na myśl. 

 Czy obecnie ma on określone obowiązki? Jak sobie z nimi radzi? 

 Jakie mają one znaczenie i wpływ na wykonywaną w przyszłości pracę? 
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  WIZERUNEK 

 

 

Co oznacza wizerunek? 

 

 Schludny wygląd. 

 Czystość. 

 Odzież i fryzura dostosowana do standardów bezpieczeństwa. 

 Odzież i fryzura dostosowana do standardów higieny. 

 Odzież i fryzura dostosowana do wykonywanej pracy. 

(Czy będę miał dziś kontakt z klientami?) 

 Odpowiednie obuwie. 

 

Dodatkowe informacje 

Oprócz zadbanego wyglądu, niezwykle ważna jest również postawa, jaką przyjmują młodzi ludzie.  

 W jaki sposób wchodzisz do pomieszczenia? 

 W jaki sposób siadasz na krześle (pozycja półleżąca, pozycja odwrócona lub prawidłowa, 

wyprostowana)? 

 

Podczas zajęć dotyczących tego tematu można również pracować nad użyciem prawidłowego języka, 

ponieważ to również decyduje o tym, w jaki sposób odbierają nas inni.  

 

Wskazówki 

 

Poziom podstawowy 

 

 Ta lista może ci pomóc: 1. Regularnie się myj 2. Zakładaj na czas czyste ubrania 3. Zadbaj o 

świeży oddech. 

 Twoje ubranie do codziennego użytku nie jest ubraniem, w którym przychodzisz do 

pracy/szkoły. Posegreguj ubranie, które nosisz w ciągu tygodnia i ubranie, które nosisz w 

weekend. 
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 Zapytaj z wyprzedzeniem, jakie przepisy dotyczą odzieży. Czy rozpoczynając daną czynność 

robisz to według opisanych standardów odzieży? 

 

Poziom średni 

 Upewnij się, że Twoja odzież jest dostosowana do środowiska pracy i standardów 

bezpieczeństwa. 

 Dostosuj swoje ubranie do specyfiki czynności w danym dniu. 

 Zadbaj o to, aby Twój wygląd był dla ciebie priorytetem. 

 

Poziom zaawansowany. 

 

 Pomóż zbudować pozytywny wizerunek firmy: przyczynia się do tego Twój schludny wygląd. 

 W dalszym ciągu dbaj o higienę. Może stymulować to innych do poświęcenia temu większej 

uwagi. 

 Weź odpowiedzialność wobec innych w kwestii odzieży ochronnej i zasad bezpieczeństwa w 

przedsiębiorstwie. 

 

Wizerunek – ćwiczenia 

 

Ćwiczenie 64 Zmiana 

Cel Kreowanie wizerunku 

Forma ćwiczenia Odgrywanie roli 

Wykorzystywane materiały Drobne elementy typu apaszki, szaliki, biżuteria itp. 

Liczba uczestników duża grupa 

Czas trwania 15 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie Przygotowanie materiałów 
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Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener przedstawia następujące zadanie: 

"Stańcie w parach naprzeciwko siebie i dobrze przyjrzyjcie się drugiej osobie. Teraz oboje odwróćcie 

się i zmieńcie w swoim wyglądzie trzy elementy. Postarajcie się wprowadzić takie zmiany, aby 

przynajmniej jedna z nich nie była akceptowana w pracy. Odwróćcie się, spójrzcie na siebie i 

zgadnijcie, co się zmieniło". 

 

Podsumowanie 

Trener pyta: 

 Czy łatwo było dokonać trzech zmian? 

 Kto zdjął z siebie jakąś część garderoby lub się jej pozbył? 

 Kto założył coś dodatkowego? 

 Jaki rodzaj ubrania nie jest dozwolony w pracy i dlaczego? 

 

Ćwiczenie 65 Trudna rozmowa 

Cel Kreowanie wizerunku 

Forma ćwiczenia Odgrywanie roli 

Wykorzystywane materiały Arkusz zadań 

Liczba uczestników mała grupa 

Czas trwania Min. 30 minut 

Stopień trudności Średni  

Przygotowanie Przygotowanie arkusza zadań 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener prosi uczestników o utworzenie grup trzyosobowych. Każda grupa otrzymuje arkusz zadań. 

Ma 15 minut na udzielenie odpowiedzi. Następnie każda z grup odtwarza opisaną sytuację. Jedna 

osoba wciela się w rolę kolegi, druga odgrywa wymyśloną reakcję, a trzeci uczestnik jest 

obserwatorem. 
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Materiały pomocnicze 

Opis sytuacji  

Twój kolega, który siedzi obok ciebie, nie pachnie świeżo. Często musisz z nim pracować i nie czujesz 

się z tym dobrze. Nie wiesz, jak zareagować . Czy ma jakiś problem? A może nie jest tego świadomy? 

Zadanie: Jak mógłbyś rozpocząć rozmowę? Co możesz powiedzieć, a czego nie? Zrób to w taktowny 

sposób. 

Wyobraź sobie, że musisz odbyć tą rozmowę, zapisz poniżej punkty, które chciałbyś poruszyć w tej 

rozmowie: 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

Ćwicz to podczas odgrywania ról z innym uczestnikiem z grupy. 

Podsumowanie 

Trener stara się, aby trudne tematy stały się przedmiotem dyskusji. Pomocne mogą być następujące 

pytania: 

 Co obserwatorzy uważają za dobre/złe? 

 Czy sposób rozwiązania problemu uległ zmianie poprzez odegranie różnych ról? 

 Jak zareagowaliby na taką sytuację w prawdziwym życiu? 

 Czy już tego kiedyś doświadczyli? Jakie podjęli wtedy działania? 
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Ćwiczenie 66 Czy wszystko jest OK? 

Cel Kreowanie wizerunku 

Forma ćwiczenia Odgrywanie roli 

Wykorzystywane materiały -------- 

Liczba uczestników Ćwiczenie indywidualne 

Czas trwania Min. 20 minut 

Stopień trudności Średni  

Przygotowanie -------- 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener może wziąć aktywny udział w tej sesji. Wchodzi do pokoju i siada na krześle. Wykonuje to w 

takim samym stylu, jak uczestnicy zachowują się wchodząc do pokoju. Na przykład: wzdychając, z 

rękami w kieszeniach, szurając nogami po podłodze. Sposób, w jaki siada na krześle, może być bardzo 

wymowny. Na przykład: wiesza się na krześle, siedzi w niewłaściwej pozycji, chwieje się na nogach 

krzesła, ... Oczywiście, trener wykonuje te pozy w bardzo przesadzony sposób. 

Na koniec pyta uczestników, jakie wywarł na nich wrażenie. 

 

Podsumowanie 

Trener mówi, że wizerunek każdej osoby tworzy nie tylko ubiór czy cechy zewnętrzne, ale także 

sposób, w jaki się zachowuje wobec innych. Postawa i komunikacja niewerbalna są bardzo ważne - 

jako pierwsze wrażenie, ale także podczas każdego kontaktu z drugą osobą. Trener - jako 

odgrywający rolę w tym ćwiczeniu - był osobą zadbaną, ale wyłącznie z pozytywnymi cechami 

zewnętrznymi nie udało mu się wywrzeć pozytywnego wrażenia. 
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Ćwiczenie 67 Idealny wygląd 

Cel Kreowanie wizerunku 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie umysłowe 

Wykorzystywane materiały Kartka papieru i długopis 

Liczba uczestników Duża grupa 

Czas trwania Min. 30 minut 

Stopień trudności Średni  

Przygotowanie -------- 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener dzieli uczestników na 5 grup. Przedstawia następujące zadanie:  

Każda grupa opisuje "idealny wygląd" dla jednej z sytuacji: dzień pracy lub praktyki, dzień wolny, 

dzień szkoły, dzień egzaminu lub rozmowa kwalifikacyjna, impreza". 

Uczestnicy mają maksymalnie 10 minut. Z każdej grupy jedna osoba czyta cechy "idealnego wyglądu" 

dopasowanego do danej sytuacji. 

 

Podsumowanie 

Trener poświęca czas na porównywanie i omawianie różnych sytuacji i wyglądu. Sprawdza, czy 

wszyscy uczestnicy zgadzają się z propozycjami, czy też możliwe są inne rozwiązania. Trener ma na 

uwadze różne kultury i pochodzenie. 
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Ćwiczenie 68 Kogo wybierasz? 

Cel Kreowanie wizerunku 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie umysłowe 

Wykorzystywane materiały Arkusz do wypełnienia i zdjęcia 

Liczba uczestników Duża grupa 

Czas trwania Min. 30 minut 

Stopień trudności Średni  

Przygotowanie Przygotowanie arkusza do wypełnienia i zdjęć 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener daje każdemu uczestnikowi zestaw zdjęć. Prosi, aby każdy uczestnik indywidualnie wybrał 

osobę, którą podczas rozmowy kwalifikacyjnej zatrudniłby na stanowisko asystenta 

administracyjnego. 

Następnie trener zwołuje grupę i formuje mniejsze grupy i pozwala im znaleźć porozumienie w 

sprawie osoby, którą będą rekrutować. 

Trener daje uczestnikom wystarczającą przestrzeń na ich argumentację i dyskusję. 

 

Materiały uzupełniające 

Zadanie: Wybierz spośród 5 mężczyzn i 6 kobiet, osobę, którą byś zatrudnił na stanowisku 

pracownika administracyjnego. 

Profil zawodowy: 

 Praca administracyjna 

 Kontakt z klientami 

 Kontakty telefoniczne 

 Niekiedy praca w recepcji 
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Podsumowanie 

Poniższe pytania mogą być przydatne do sprawnego przebiegu dyskusji. 

Trener może wykonać to ćwiczenie w dużej grupie: uczestnicy mogą słuchać siebie nawzajem, tak aby 

mogli się od siebie uczyć. 

 Czy osoba, którą wybrała grupa jest tą samą osobą, którą ty wybrałeś? 

 Dokonałeś zmiany swojego wyboru? Dlaczego zmieniłeś zdanie? Dlaczego nie zmieniłeś? 

 Dlaczego wybrałeś daną osobę? 

 Co ułatwiło twój wybór? 

 Czy pojawiła się wcześniej myśl, że to stanowisko będzie lepiej wykonywane przez mężczyznę 

lub kobietę? Trener omawia stereotypy na temat płci. 
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Ćwiczenie 69 Jak dzisiaj wyglądam? 

Cel Kreowanie wizerunku 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie umysłowe 

Wykorzystywane materiały Arkusz zadań z hasłami krzyżówkowymi 

Liczba uczestników Ćwiczenie indywidualne 

Czas trwania Min. 20 minut 

Stopień trudności Średni  

Przygotowanie Przygotowanie haseł 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Uczestnik uzupełnia indywidualnie hasła krzyżówkowe. 

 

Materiały uzupełniające 

Piana na twojej głowie Szampon 

Do mycia – w kamieniu lub płynie Mydło 

Części ciała, które się łatwo łamią Paznokcie 

Z użyciem twojego nosa możesz wąchać 

różne…… 

Zapachy 

Miło pachną Perfumy 

Cienie do powiek, szminka Kosmetyki 

Popularny produkt do czyszczenia zębów Pasta 

Zapobiega poceniu się Dezodorant 

Okrycie ciała Ubranie 

Zachowaj własny… Styl 

 

 

Podsumowanie 

Trener omawia rozwiązanie z uczestnikiem. Trener pyta, co wywołuje u niego dane słowo.  
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Ćwiczenie 70 Komentatorzy 

Cel Kreowanie wizerunku 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie werbalne 

Wykorzystywane materiały Prezentacja Powerpoint 

Liczba uczestników Duża grupa 

Czas trwania Min. 30 minut 

Stopień trudności Średni  

Przygotowanie Przygotowanie prezentacji dotyczącej spotkań w różnych 

sytuacjach zawodowych i prywatnych 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Uczestnicy oglądają prezentację, której celem jest zachęcenie do dyskusji. 

Trener może przedstawiać to na dwa sposoby: 

 stoi spokojnie przy każdej zmianie slajdu i daje przestrzeń do dyskusji; 

 przedstawia pełną prezentację ze słowami wyjaśnienia, a następnie śledzi dyskusję. 

 

Podsumowanie 

Trener omawia to z całą grupą: 

 Na co zwracacie uwagę podczas ważnej rozmowy? 

Oprócz ubrania i fryzury, pomyśl o postawie, doborze słów, ... 

 Na co zwracasz uwagę, gdy idziesz do szkoły/pracy? 

 Jak ważny jest dla ciebie wygląd? 

 Czy możesz sobie przypomnieć sytuację w swoim życiu, w której zasady doboru ubioru są 

ważne (klub młodzieżowy, ubrania imprezowe, strój festiwalowy, ...). 
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Ćwiczenie 71 Zajęcie stanowiska w danej sprawie 

Cel Kreowanie wizerunku 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie werbalne 

Wykorzystywane materiały Arkusz ze stwierdzeniami oraz zielone i czerwone kartki 

Liczba uczestników Mała grupa 

Czas trwania 15 minut 

Stopień trudności Podstawowy  

Przygotowanie Przygotowanie kart i stwierdzeń 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener rozdaje wszystkim uczestnikom zieloną i czerwoną kartkę. Następnie odczytuje kolejno różne 

stwierdzenia. 

Ten, kto się z nimi zgadza, podnosi zieloną kartkę. Ten, kto nie zgadza się, pokazuje czerwoną kartkę. 

Trener może uzupełniać stwierdzenia, które są specyficzne dla danego sektora (np. w odniesieniu do 

zasad bezpieczeństwa lub higieny). 

Trener zawsze wskazuje prawidłową odpowiedź i pozwala młodym ludziom zastanowić się nad 

odpowiedzią. 

 

Materiały uzupełniające 

 Długie paznokcie nie stanowią problemu w pracy. 

 Wystarczy użyć troszkę dezodorantu, aby znów ładnie pachnieć. 

 Mycie rąk po wyjściu z toalety nie zawsze jest konieczne. 

 Jeśli kaszlę lub kicham, zawsze muszę trzymać ręce przy ustach.  

 Nie jest ważne, jaki ubiór wybiorę na rozmowę kwalifikacyjną. Pracodawca powinien 

skoncentrować się na moim CV i innych dokumentach aplikacyjnych. 

 W razie kontroli, koniecznie trzeba przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa lub 

higieny. W innym czasie można pominąć wiele wymaganych w tym zakresie działań. 
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Podsumowanie 

Po wypowiedziach, trener może zakończyć ćwiczenie dyskusją w grupie. 

 Zastanawiałeś się już wcześniej nad tymi stwierdzeniami? 

 Czy teraz lepiej rozumiecie przekaz tych stwierdzeń? 

 Czy w przyszłości będziecie bardziej świadomi zasad higieny w miejscu pracy? 

 Czy są wam znane ważne zasady z zakresu higieny / bezpieczeństwa pracy? 

(w zależności od rodzaju pracy, jaką chcą wykonywać)? 

 

Ćwiczenie 72 Lustro na ścianie 

Cel Kreowanie wizerunku 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie werbalne 

Wykorzystywane materiały Lustro i kartka papieru 

Liczba uczestników Mała grupa 

Czas trwania 15 minut 

Stopień trudności Podstawowy  

Przygotowanie Przygotowanie lustra i kartki papieru  

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener prosi kolejnych uczestników, aby popatrzyli na swoje odbicie w lustrze i wskazali, co zmieniliby 

w swoim wyglądzie, znajdując się w określonej sytuacji: 

 Pierwszy dzień stażu  

 Wyjście do miasta 

 Rodzinna impreza z dziadkami  

 Dzień w szkole 

 

Podsumowanie 

Trener wyjaśnia, że na każdą okazję można zakładać inny ubiór, a często nawet jest to pożądane. 
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 WIELOKULTUROWOŚĆ 
 

Co oznacza wielokulturowość? 

 Umiejętność patrzenia na drugiego człowieka z pominięciem oceniania. 

 Szanowanie siebie nawzajem. 

 Świadomość i wiedza na temat "bycia innym" (o innych kulturach i społeczeństwach).  

 Dawanie szansy innym. 

 Umiejętność pracy z każdą osobą.  

 

Wielokulturowość – ćwiczenia 

 

Ćwiczenie 73 Stereotypy 

Cel Rozwijanie umiejętności działania w środowisku 

wielokulturowym 

Forma ćwiczenia Odgrywanie roli 

Wykorzystywane materiały Karty z wyrazami, długopis, pisaki, kartki papieru 

Liczba uczestników duża grupa 

Czas trwania Min. 30 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie Przygotowanie materiałów 

 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Uczestnicy tworzą mniejsze zespoły. Z każdej grupy jedna osoba otrzymuje kartę z wyrazem, który 

musi narysować (bez użycia cyfr i liter). 
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Członkowie grupy muszą odgadnąć, co dokładnie rysuje ich kolega, bez możliwości zadawania pytań. 

Mogą zgadywać. Jeśli słowo jest odgadnięte, kartka jest mocowana przy rysunku. 

Teraz kolej na następnego członka grupy. 

Kiedy wszyscy wykonali ćwiczenie, grupy przekazują swoje rysunki. 

 

Materiały uzupełniające 

Przykładowe wyrazy: 

Bezdomny, rolnik, senior, kobieta 

Podsumowanie 

Trener wiesza wszystkie rysunki obok siebie. W ten sposób można je łatwo omówić. 

Zadaje dodatkowe pytania: 

 Czy sprawiło wam to trudność? Dlaczego? 

 Czy te obrazy odpowiadają obrazom w rzeczywistości? 

 Dlaczego zdecydowałeś się w ten sposób narysować to słowo? 

 Czy są również negatywne czy tylko pozytywne obrazy? 

 Jaki wpływ mogą mieć obrazy na relacje z określonymi ludźmi? 

 

Ćwiczenie 74 Obrazy 

Cel Rozwijanie umiejętności działania w środowisku 

wielokulturowym 

Forma ćwiczenia Odgrywanie roli 

Wykorzystywane materiały Długopis, pisaki, kartki papieru 

Liczba uczestników mała grupa 

Czas trwania Min. 30 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie Przygotowanie materiałów 
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Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Ta gra składa się z dwóch zadań. 

Najpierw trener prosi o wykonanie zadania 1. Gdy wszyscy zakończą swoją pracę, prosi o wykonanie 

zadania 2. 

Zadanie 1: Narysuj kurczaka. 

Zadanie 2: Narysuj sowę. 

Jest jeszcze zabawniej, gdy trener poprosi kogoś o narysowanie zwierzęcia na tablicy. Upewnia się, że 

uczestnik rysuje na tablicy w taki sposób, aby reszta grupy nie mogła tego rysunku widzieć. 

 

Podsumowanie 

Trener prosi, aby wszyscy unieśli w górę rysunek kurczaka, tak aby wszyscy widzieli rysunki koleżanek 

i kolegów. Tak samo postępują z rysunkiem sowy. Trener zachęca uczestników do szukania 

różnic/podobieństwa między rysunkami. (Większość uczestników rysuje kurczaka w ujęciu „ z boku”, a 

sowę „z przodu”). 

Może patrzymy na rzeczy w rzeczywistości z tej samej perspektywy i najwyższy czas nauczyć się 

dostrzegać rzeczy inaczej. Stereotypy myślowe dają nam wrażenie, że prawidłowo oceniamy sytuację, 

ale często nasz odbiór jest niedoskonały. Warto uświadomić sobie, że okoliczność, która wydaje nam 

się niezmienna, często jest przykładem różnorodności. 

 

Ćwiczenie 75 Skojarzenie 

Cel Rozwijanie umiejętności działania w środowisku 

wielokulturowym 

Forma ćwiczenia Odgrywanie roli 

Wykorzystywane materiały Długopis i kartka papieru 

Liczba uczestników Ćwiczenie indywidualne 

Czas trwania Min. 20 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie Przygotowanie materiałów 
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Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener prosi uczestnika o zapisanie pierwszego skojarzenia, jakie uczestnik ma z danym słowem. 

 Polska; 

 Marokańczyk; 

 Wózek inwalidzki; 

 Niewidomy; 

 Babcia; 

 Wisła; 

 Emerytura; 

 Zasiłek dla bezrobotnych; 

 Powiatowy Urząd Pracy. 

 

Podsumowanie 

Trener analizuje każde skojarzenie z uczestnikiem i omawia, gdzie występują uprzedzenia lub 

stereotypy. 

Jeśli okaże się, że uczestnik tworzy skojarzenia, które wykazują dużą otwartość umysłu, trener 

podkreśla to wyraźnie jako jego mocną stronę. 

 

 

 

Ćwiczenie 76 Cenna minuta 

Cel Rozwijanie umiejętności działania w środowisku 

wielokulturowym 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie umysłowe 

Wykorzystywane materiały Karteczki samoprzylepne i długopisy 

Liczba uczestników Duża grupa 

Czas trwania Min. 15 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie Przygotowanie karteczek samoprzylepnych 
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Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener przedstawia następujące zadanie: 

 Każdy uczestnik dostaje 1 minutę na zapisanie na kartce jednej wartości społecznej. 

Wartością jest to, co uważa za ważne w pracy z ludźmi o innej kulturze. 

 Następnie grupa wybiera trzy najważniejsze wartości. 

Trener w trakcie analizy zadania, prosi uczestników o dokładne wyjaśnienia. 

 

Podsumowanie 

Po zakończeniu ćwiczenia trener może poświęcić więcej uwagi 3 wartościom. 

 Co oznaczają te wartości dla każdego z uczestników? 

 Jak możemy je wykorzystywać we współpracy z innymi? 

 Czy są jeszcze jakieś wartości, które nie zostały wymienione? 

 

Ćwiczenie 77 Karta EURORAIL 

Cel Rozwijanie umiejętności działania w środowisku 

wielokulturowym 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie umysłowe 

Wykorzystywane materiały Arkusz zadań, długopis i kartka papieru 

Liczba uczestników Mała grupa 

Czas trwania Min. 30 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie Przygotowanie materiałów 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener mówi: "Jedziesz w podróż pociągiem Orient Express do Pekinu. Podróż trwa 12 dni i nocy. 

Jesteś w przedziale z 2 innymi osobami. Dostajesz listę - możesz wybrać, z kim chcesz dzielić przedział. 

Dokonaj wyboru 2 ulubionych pasażerów i 2 osób, z którymi na pewno nie chcesz podróżować". 

Trener dzieli uczestników na małe grupy. Grupy dokonują wyboru spośród możliwych 

współpasażerów. Każda grupa broni własnego wyboru. 
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Materiały uzupełniające: 

 

 Przedsiębiorca z laptopem i telefonem komórkowym; 

 Młody człowiek na wózku inwalidzkim; 

 Niewidoma kobieta;  

 Bezrobotny starszy mężczyzna ; 

 Czarnoskóry amerykański student; 

 Feministka ze Szwecji; 

 Były atleta z demencją; 

 Mężczyzna, który został zwolniony z więzienia; 

 Wykonawca disco-polo. 

 

Podsumowanie 
 
Trener omawia wyniki pracy grup. Skupia się na powodach dokonanych wyborów. Pyta również, 

które z dokonanych indywidualnych wyborów musiały zostać odrzucone. W jaki sposób grupa 

uzgodniła swoje stanowisko? 

Trener kontroluje przebieg, by dyskusja nie sprowadzała się do kwestii, kto ma najmniejsze 

uprzedzenia, ale by skupić uwagę na temacie, że każdy ma jakieś uprzedzenia. Trener pyta również, 

jak uczestnicy dokonują wyborów pomiędzy różnymi ludźmi w życiu codziennym. 

Trener zwraca uwagę, że opis pasażerów jest bardzo krótki i zwięzły, ale nie mówi zasadniczo o 

osobowości i ich pochodzeniu.  
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Ćwiczenie 78 Top lista 

Cel Rozwijanie umiejętności działania w środowisku 

wielokulturowym 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie umysłowe 

Wykorzystywane materiały Karteczki samoprzylepne i długopis 

Liczba uczestników Ćwiczenie indywidualne 

Czas trwania Min. 15 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie Przygotowanie karteczek 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener prosi uczestnika o zapisanie na karteczkach 10 wartości, które uważa za ważne we współpracy 

z innymi. Następnie trener prosi, aby uczestnik wybrał 3 najważniejsze wartości i przykleił karteczki w 

kolejności. 

Przeglądając karteczki, trener prosi uczestnika o dokładniejsze wyjaśnienie, aby uzyskać jasny obraz 

tego, co dokładnie dla uczestnika oznacza dana wartość. 

 

Podsumowanie 
 
Trener omawia, które z wybranych wartości mają związek z różnorodnością i dlaczego te wartości 

mają znaczenie. Wykorzystuje do rozmowy o różnorodności wymienione wcześniej wartości oraz 

wymienia te, które nie zostały zapisane. 
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Ćwiczenie 79 Sąd 

Cel Rozwijanie umiejętności działania w środowisku 

wielokulturowym 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie werbalne 

Wykorzystywane materiały Podział ról świadków 

Liczba uczestników Duża grupa 

Czas trwania Min. 40 minut 

Stopień trudności Zaawansowany 

Przygotowanie Przygotowanie ról 

 

Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener przydziela role: 

 Sędzia; 

 zwolennicy: to znaczy te osoby, które uważają, że firma wspiera różnorodność; 

 przeciwnicy: to znaczy te osoby, które uważają, że firma nie wspiera różnorodności ; 

 świadkowie, którzy odgrywają role opisane na przekazanych przez trenera kartkach. 

 

Etap 1: sędzia przedstawia temat sprawy; firma jest oceniana pod kątem wspierania różnorodności 

Etap 2: Zwolennicy wypowiadają się i przedstawiają argumenty 

Etap 3: Przeciwnicy mają głos i przedstawiają argumenty 

Etap 4: Świadkowie (3 osoby) mają głos (wypełniają swoje role) 

Etap 5: Kibice i przeciwnicy podtrzymują swoje argumenty końcowe. 

Etap 6: Sędzia podejmuje werdykt 
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Materiały uzupełniające 

Sąd – role świadków 

Świadek 1: Joanna (21) ma problemy ze słuchem. Ma aparat słuchowy, ale nadal ma problemy ze 

zrozumieniem tego, co się mówi. Często musi prosić o powtórzenie. Ludzie powinni mówić do niej 

twarzą skierowaną w jej stronę i wyrażać się bardzo wyraźnie. W ten sposób może czytać z ruchu 

warg i lepiej podążać za tym, co się mówi. 

 

Świadek 2: Maciej (19) jest czarnoskóry, mieszka w Polsce od około 5 lat. W każdą sobotę spotyka się 

ze swoimi afrykańskimi przyjaciółmi. Co tydzień grają w piłkę nożną i spędzają razem czas. Pracuje od 

roku, ale jeszcze nie zaprzyjaźnił się ze swoimi kolegami z pracy. 

 

Świadek 3: Franek (35) jest autystą. Dawniej bardzo mu dokuczano, ponieważ reagował inaczej niż 

inni koledzy. Jest dobrym pracownikiem, ale nie jest aktywny w życiu codziennym. 

Podsumowanie 

Trener pyta całą grupę: 

 Czego doświadczyłeś podczas tego ćwiczenia? 

 Czy każdy może zaakceptować werdykt sędziego? 

 

Ćwiczenie 80 Ważne koła 

Cel Rozwijanie umiejętności działania w środowisku 

wielokulturowym 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie werbalne 

Wykorzystywane materiały Dwa sznurki 

Liczba uczestników Mała grupa 

Czas trwania Min. 25 minut 

Stopień trudności Zaawansowany 

Przygotowanie Ułożenie sznurków w dwóch kołach - jedno mniejsze, drugie 

większe 
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Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 
 
Trener wyznacza 3 strefy utworzone przez ułożenie lin w dwóch kółkach: 

 strefa komfortu (koło wewnętrzne); 

 strefa nauki (koło środkowe); 

 strefa paniki (poza liną zewnętrzną). 

 

Zadanie jest następujące:  

Jedna osoba wymienia jakiś rodzaj aktywności (np. skok na bungee), a inni uczestnicy przechodzą do 

jednej ze stref, zależnie od tego, jak doświadczyli lub doświadczyliby danej aktywności. Każdy po kolei 

wymienia jakiś rodzaj aktywności. 

 

Podsumowanie 

Trener zadaje pytania:  

 Dlaczego wybrałeś tę strefę? 

 W której strefie chciałbyś się znaleźć w danej sytuacji?  

 Jeśli chciałbyś wejść do innej strefy, co musiałbyś zrobić?" 

 

Ćwiczenie 81 Przymiotniki 

Cel Rozwijanie umiejętności działania w środowisku 

wielokulturowym 

Forma ćwiczenia Ćwiczenie werbalne 

Wykorzystywane materiały -------- 

Liczba uczestników Ćwiczenie indywidualne 

Czas trwania Min. 15 minut 

Stopień trudności Podstawowy 

Przygotowanie -------- 
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Wyjaśnienie zasad ćwiczenia 

Trener prosi uczestnika, aby w 3 różnych rundach podał przymiotnik, który jako pierwszy przychodzi 

mu do głowy po wypowiedzeniu przez trenera danego słowa. Trener zapisuje te słowa w kolejności. 

Runda 1: Polska    Czechy   Słowacja 

Runda 2: Dziecko   Matka    Babcia 

Runda 3: 1 rok pracy  10 lat pracy   40 lat pracy 

Runda 4: Mężczyzna   Kobieta    Dziecko 

Runda 5: 40h/ pracy tygodniu 20h/pracy w tygodniu Nie pracować 

Trener może dodawać, dostosowywać lub pomijać wybrane przez siebie rundy w zależności od 

sytuacji/uczestnika. 

 

Podsumowanie 

Trener omawia poszczególne przymiotniki i interpretuje je w kontekście uprzedzeń lub stereotypów. 

Wskazuje on również, że nasze wyobrażenia mogą się różnić, na pewno w zależności od sytuacji. 



    

             

207 

 

 Spis ikonografik: 

 

• Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/vectors-market" title="Vectors 

Market">Vectors Market</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon"> 

www.flaticon.com</a> 

• Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/freepik" title="Freepik">Freepik</a> from 

<a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon"> www.flaticon.com</a> 

• Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/freepik" title="Freepik">Freepik</a> from 

<a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon"> www.flaticon.com</a> 

• Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/freepik" title="Freepik">Freepik</a> from 

<a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon"> www.flaticon.com</a> 

• Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/freepik" title="Freepik">Freepik</a> from 

<a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon"> www.flaticon.com</a> 

• Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/vectors-market" title="Vectors 

Market">Vectors Market</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon"> 

www.flaticon.com</a> 

• Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/freepik" title="Freepik">Freepik</a> from 

<a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon"> www.flaticon.com</a> 

• Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/freepik" title="Freepik">Freepik</a> from 

<a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon"> www.flaticon.com</a 

• Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/smashicons" 

title="Smashicons">Smashicons</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon"> 

www.flaticon.com</a> 

 

• Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/pongsakornred" 

title="pongsakornRed">pongsakornRed</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" 

title="Flaticon"> www.flaticon.com</a> 

 

• Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/freepik" 

title="Freepik">Freepik</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon"> 

www.flaticon.com</a> 

 

• Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/freepik" 

title="Freepik">Freepik</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon"> 

www.flaticon.com</a> 

 

• Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/nhor-phai" title="Nhor 

Phai">Nhor Phai</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon"> 

www.flaticon.com</a> 
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• Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/freepik" 

title="Freepik">Freepik</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon"> 

www.flaticon.com</a> 

 

• Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/smashicons" 

title="Smashicons">Smashicons</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" 

title="Flaticon"> www.flaticon.com</a> 

 

• Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/freepik" 

title="Freepik">Freepik</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon"> 

www.flaticon.com</a> 

 

• Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/freepik" 

title="Freepik">Freepik</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon"> 

www.flaticon.com</a> 

 

• Icons made by <a href="https://www.flaticon.com/authors/vectors-market" title="Vectors 

Market">Vectors Market</a> from <a href="https://www.flaticon.com/" title="Flaticon"> 

www.flaticon.com</a> 
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Zakończenie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej www.polprom.org.pl oraz 

postów na Facebooku @fundacjapolprom. 

  

pracuje w godz. 09.00 – 17.00 w biurze, które mieści się w 

Warszawie,  

Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 106 B (I piętro)  

Zapraszamy na dobrą kawę!  

Mogą Państwo kontaktować się z nami również mailowo:  

biuro@polprom.org.pl 

 lub telefonicznie: 22 6732209 lub 697695679 
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Zrób to dla siebie! 


