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Ten podręcznik jest przystępny dla każdego, kto może z niego korzystać na różnych etapach swojego 
rozwoju, niezależnie od tego, czy jesteś na początku swojej drogi do zostania trenerem, czy masz 
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. 

Książka ta jest zgodna z celami projektu Train the Competent Erasmus+, którego celem jest zwiększenie 
szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie im modułowego programu 
szkoleniowego modułowy program szkoleniowy. Z nowo nabytą wiedzą osoby niepełnosprawne mogą 
aktywnie uczestniczyć wprofesjonalnych programach szkoleniowych i uświadamiających w zakresie 
niepełnosprawności i równości, przeznaczonych dla pracodawców, które okazują się być ważnym 
krokiem w kierunku zwiększenia szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych osób. Naszym celem w 
ramach grupy Train the Competent było podważenie błędnych przekonań na temat niepełnosprawności, 
zmiana nastawienia do osób niepełnosprawnych, poszerzenie ich możliwości aktywnego i spełnionego 
życia, a także pomoc osobom niepełnosprawnym w osiągnięciu sukcesu i spełnionego życia, a także 
pomoc osobom niepełnosprawnym w staniu się ich własnymi adwokatami. 
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Wstęp 

Osoby niepełnosprawne mają większe niż inni problemy z podjęciem i utrzymaniem pracy lub 
stanowiska wolontariusza. Osoby niepełnosprawne potrzebują dostosowanego do ich potrzeb 
wsparcia zawodowego ze strony specjalnie wyszkolonych specjalistów ds. zatrudnienia. Wsparcie 
zawodowe musi być dostosowane do niepełnosprawności i mieć na celu wypełnienie luki pomiędzy 
wymaganiami miejsca pracy a kompetencjami oferowanymi przez osobę niepełnosprawną. Specjalista 
ds. zatrudnienia ocenia potrzeby zarówno pracodawcy, jak i pracownika, dostosowując warunki do 
potrzeb obu stron.  

Train the Trainer jest metodą rozpowszechniania informacji (Anderson & Taira, 2018). Metoda ta 
jest szeroko stosowana w ramach kilku różnych obszarów, aby skutecznie rozpowszechniać wiedzę 
i kompetencje w celu dotarcia do dużej ilości odbiorców w krótkim czasie. Na przykład, firma 
może zatrudnić trenera-eksperta, który szkoli zestaw lokalnych trenerów w zakresie potrzebnych 
kompetencji, którzy z kolei będą szkolić lokalnych pracodawców i współpracowników w celu przyjęcia 
tych kompetencji (Frank, Becker Haimes, & Kendall, 2020).

Niniejszy Podręcznik Trenera wraz z Zeszytem ćwiczeń dla trenerów i współtrenerów da Ci głęboką, 
podstawową wiedzę, dzięki której będziesz mógł rozwijać swoje umiejętności jako Trener. Po zakończeniu 
szkolenia, w oparciu o te treści Twoja wiedza pozwoli Ci rozwijać umiejętności i kompetencje osób 
niepełnosprawnych. W efekcie osoby niepełnosprawne mogą poszerzyć swoje szanse na zatrudnienie  
i wspierać swoich rówieśników na rynku pracy. 

Niniejszy podręcznik ma na celu przygotowanie do szkolenia również współtrenerów i osób 
wspierających. Istnieje kilka kompetencji, które są takie same dla trenera, współtrenera i osoby 
wspierającej. W całym podręczniku moduły dają możliwość zapoznania się z materiałami  
i ćwiczeniami poprzez wstępne zastosowanie ich na sobie. 

Rozwój programu Train the Competent

Program Train the Competent został opracowany w ramach międzynarodowego projektu. Uczestniczące 
w nim organizacje pochodziły z Europy Północnej, Południowej, Wschodniej i Zachodniej. Są to kraje 
o różnych profilach społecznych i uwarunkowaniach kulturowych. Dwie książki, niniejszy podręcznik i 
pozdręcznik aktywności, zostały napisane we współpracy Dziewięciu organizacji. W grupie osób znaleźli 
się trenerzy, nauczyciele, psycholodzy, specjaliści od komunikacji oraz eksperci pracujący w dziedzinie 
niepełnosprawności. Dzieląc się doświadczeniami, najlepszymi praktykami i nowymi metodami, 
nieustannie kształtowaliśmy wzajemnie swoje poglądy. Znaleźliśmy nowe wspólne płaszczyzny oraz 
skuteczne i innowacyjne podejście do rozwoju umiejętności dostosowanych do potrzeb. Może to być 
realizowane w całej Europie w różnych kontekstach kulturowych.
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Aby udowodnić, że można to zrobić, przeprowadziliśmy testy i oceny. Po pierwsze, przetestowaliśmy 
moduły w ramach grupy projektowej. Zdobyliśmy wiedzę i doświadczenie, jak szkolić przyszłych 
trenerów i współtrenerów.  Byliśmy w stanie ułożyć program szkoleniowy z wspólnie opracowanych 
materiałów z profesjonalnym zestawem narzędzi dla trenerów. Odkryliśmy, jak ważne jest dostosowanie 
treści i ćwiczeń do potrzeb grup docelowych. Wreszcie, z powodzeniem przetestowaliśmy siebie jako 
trenerów z zewnętrzną społecznością we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie: Francja, 
Grecja, Węgry, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Wielka Brytania. 

Informacje zwrotne, które otrzymaliśmy od uczestników - osób wspierających rówieśników, 
współtrenerów - były świetne, ze wskaźnikiem polubień na poziomie 95%. Jest to dowód na to, że 
materiały skutecznie działają w różnych kontekstach kulturowych. Mamy nadzieję, że będzie to 
doświadczenie również dla Was i uczestników Waszych szkoleń. 

Jak można wykorzystać podręcznik i zeszyt ćwiczeń?  

Jeśli spojrzysz na spis treści podręcznika dla trenerów, zobaczysz logikę i szczegóły tego, jak sześć 
modułów buduje na sobie nawzajem. Tematy wskazują obszary, w których warto być na bieżąco. Dzięki 
temu będziesz mógł pomóc uczestnikom szkolenia w znalezieniu odpowiedniego obszaru, w którym 
najlepiej wykorzystają swoje umiejętności i znajdą najlepszą możliwą drogę rozwoju. 

Podręcznik rozpoczyna się od konkretnej wiedzy na temat niepełnosprawności, ponieważ nacisk 
położony jest na pozytywne nastawienie do niepełnosprawności. Moduł ten podaje istotne aktualne 
informacje na temat społecznych, osobistych i politycznych aspektów niepełnosprawności, aby pomóc 
Ci w autorefleksji nad własnymi postawami oraz w tworzeniu integracyjnego środowiska nauczania.  
Samoświadomość i autorefleksja pomogą Ci dokonać zmian i skupić się na swoich mocnych stronach, 
zastanowić się nad tym, kim jesteś, jak siebie postrzegasz i jakie znaczenie mają inni w budowaniu 
Twojej tożsamości. Im bardziej znasz siebie, tym lepiej będziesz potrafił zarządzać swoimi emocjami. 
Zarządzanie emocjami to kluczowa umiejętność. Pomaga Ci to zbliżyć się do innych i przebrnąć przez 
wyzwania życia społecznego, pozwala kontrolować swoje zachowanie, myśli, emocje i działania. 

Cała ta wiedza znajduje odzwierciedlenie w tym, jak spełniasz oczekiwania społeczne poprzez 
komunikację. Moduł ten podnosi świadomość na temat sposobu, w jaki ludzie się komunikują i 
przedstawia propozycje szkoleń, które promują skuteczne umiejętności komunikacyjne. Nauczysz się 
dostosowywać swoje techniki komunikacyjne, aby dostarczać efektywne szkolenia, które spełniają 
potrzeby komunikacyjne Twoich uczestników.  Samokontrola i niezależność dostarczy Ci wiedzy na 
temat tego, jak wzmocnić autonomię i niezależność osób niepełnosprawnych. Daje praktyczne szkolenie 
w zakresie umiejętności i zachowań społecznych, osobistych i związanych z pracą. Jako trener będziesz 
odpowiedzialny za całość szkolenia. Szósty moduł Jak zostać trenerem daje Ci jasny obraz umiejętności, 
wiedzy i przygotowania, których potrzebujesz, aby skutecznie opracować treści szkolenia zgodnie z 
potrzebami uczestników. Podaje również - podobnie jak pozostałe moduły - listę powiązanych ze sobą 
działań, które pomogą Ci opanować i przećwiczyć treści, a także jak ułożyć sesję szkoleniową.
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Pozdręcznik aktywności dla trenerów i współtrenerów zawiera wiedzę teoretyczną i praktyczną w 
łatwy do zrozumienia sposób. Szósty moduł Jak zostać osobą wspierającą/ współćwiczącą pomaga 
uczestnikom Twojego szkolenia uświadomić sobie, jaką mają wiedzę i jakie umiejętności muszą 
rozwinąć, aby to robić. Służy temu wykonywanie ćwiczeń wraz z opisami, które pomogą Tobie i 
uczestnikom szkolenia najskuteczniej opanować i przećwiczyć treści. 

Jaka jest specyfika programu szkoleniowego „szytego na miarę”?

Skupia się na umiejętnościach, a nie na niepełnosprawności. Ty, jako trener możesz wybrać moduły 
lub ich części do pracy w zależności od celów, potrzeb i wcześniejszej wiedzy Twoich uczestników. 
Możesz wybrać, które zajęcia najlepiej odpowiadają potrzebom uczestników szkolenia, co pomoże im 
najlepiej nauczyć się, przećwiczyć i opanować umiejętności związane z zatrudnieniem. 

Możesz wybrać ćwiczenia, które najlepiej pasują do gotowości, umiejętności i niepełnosprawności 
uczestników Twojego szkolenia. Znajdziesz tu wersje ćwiczeń i najważniejsze wskazówki dotyczące 
dostosowania zajęć dla uczestników z różnymi niepełnosprawnościami, a także kilka arkuszy 
roboczych i konspektów. 

Co gwarantuje, że jako trener możesz być na bieżąco? 

Podczas swojej podróży w kierunku zostania trenerem w programie Train the Competent, poznasz 
podejście oparte na opowiadaniu historii w celu wzmocnienia nauki. Niezależnie od tego, czy 
opowiadasz własne historie, czy też czerpiesz inspirację z literatury, filmów lub sztuk teatralnych, 
historie rzucają światło na kontekst i pomagają Tobie i Twoim uczestnikom szkolenia łatwiej zrozumieć 
pewne sprawy. Jednocześnie pomagają one Tobie i Twoim kursantom wyobrazić sobie siebie w 
cudzych butach i zrozumieć, jak historia może być przekształcona, gdy patrzy się na nią z innej, nowej 
perspektywy. W trakcie tego kursu będziesz miał okazję obejrzeć filmy TED-talks.  Pomogą Ci one 
zdobyć głębszą wiedzę w nowych kontekstach na każdy temat w zabawny sposób. Znajdziesz również 
dodatkową literaturę fachową dla każdego modułu, która pomoże Ci w przyszłości znaleźć nowszą 
literaturę fachową i materiały. Ponadto rozwiniesz umiejętności, jak znaleźć najbardziej wartościowe 
informacje i być na bieżąco jako trener. 

Ciesz się swoją treningową podróżą! 
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Moduł 1
Wiedza na temat czym  
jest niepełnosprawność

Ramy

Cele ogólne

Struktura

Postawy ludzi wobec niepełnosprawności wpływają na to, jak traktują i postrzegają osoby 
niepełnosprawne. Dlatego ważne jest, by dać trenerom podstawy, które pozwolą im zrozumieć, w 
jaki sposób myśleć o niepełnosprawności w sposób promujący równość i integrację. Nabycie tych 
umiejętności jest niezbędne do stworzenia środowiska, w którym osoby niepełnosprawne mogą się 
rozwijać, a wzajemne zrozumienie między osobami niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi jest normą.

Moduł ten ma na celu zapewnienie trenerom odpowiedniej wiedzy na temat niepełnosprawności, która 
będzie im pomocna w szkoleniu osób niepełnosprawnych. Celem jest poszerzenie ich perspektywy 
na niepełnosprawność i dostarczenie im aktualnych informacji na temat społecznych, osobistych i 
politycznych aspektów niepełnosprawności, co pomoże im w autorefleksji nad własnymi postawami. 
Zostanie to wzmocnione poprzez omówienie prawnych aspektów praw i obowiązków związanych z 
niepełnosprawnością, zawartych w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Omówimy 
także pewne praktyczne informacje na temat niepełnosprawności, by zwiększyć zrozumienie barier, 
z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne, a także sposobów ich pokonywania i tworzenia 
integracyjnego środowiska uczenia się.

Moduł składa się z trzech części.

 1.  Znaczenie i modele niepełnosprawności
 2.  Znajomość praw i obowiązków
 3.  Praktyczne informacje o różnych rodzajach niepełnosprawności
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•  Zrozumienie, że istnieją różne sposoby postrzegania niepełnosprawności.
•   Uświadomienie sobie, że sposób, w jaki postrzegamy niepełnosprawność, wpływa  

na miejsce osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
•  Rozwijanie wiedzy na temat kultury niepełnosprawności.

1. Znaczenia i modele niepełnosprawności

Cele

1.1  Znaczenia i modele niepełnosprawności
1.2  Kultura niepełnosprawności
1.3  Wpływ na tożsamość osób niepełnosprawnych

2.5 hours. 

•  Czym jest niepełnosprawność?
•  Dlaczego sposób, w jaki postrzegamy niepełnosprawność, jest ważny?
•  Czym jest kultura niepełnosprawności?
•  Co wpływa na czyjąś tożsamość?

•  Ćwiczenie 1.1.1a  Co wiesz o niepełnosprawności?
•  Ćwiczenie 1.1.2  TEDx talk Stelli Young “I am not your inspiration, thank you very much”.
•  Ćwiczenie 1.1.3  Model medyczny kontra model społeczny
•  Ćwiczenie1.1.4a  Zastosowanie modelu medycznego i modelu społecznego w praktyce
•  Ćwiczenie1.1.5  Refleksja nad ograniczeniami modeli
•  Ćwiczenie 1.1.6  Refleksja nad kulturą niepełnosprawności

•   Stella Young TEDx Talk: I am not your inspiration, thank you very much
•   Linton, Simi (1998). Claiming Disability: Knowledge and Identity. NYU Press.
•   Oliver, Mike (2004). The social model in action: if I had a hammer. In Implementing the 

social model of disability: theory and research
•   Brown, S. E. (2003). Movie stars and sensuous scars: Essays on the journey from 

disability shame to disability pride. New York, NY: People With Disabilities Press

Spis treści

Ćwiczenia powiązane

Materiały

Czas trawania

Pytania przewodnie

https://www.ted.com/talks/stella_young_i_m_not_your_inspiration_thank_you_very_much?language=en
https://muse.jhu.edu/book/12507
http://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/Barnes-implementing-the-social-model-chapter-2.pdf
http://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/Barnes-implementing-the-social-model-chapter-2.pdf
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1.1 Znaczenia i modele niepełnosprawności

Niepełnosprawność może być tematem, o którym ludzie niechętnie rozmawiają. Jeśli wypowiesz 
słowo „niepełnosprawny” lub „niepełnosprawność” do grupy osób, każda z nich będzie miała inny 
obraz w swojej głowie. Niektórzy pomyślą tylko o osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Inni 
wyobrażą sobie kogoś, kogo znają: może to być znajomy, przyjaciel, członek rodziny, kolega z pracy 
lub ktoś, kogo widują na co dzień w swojej społeczności. Ważne jest także, by pamiętać, że osoby 
niepełnosprawne same tworzą w głowie obraz, który odnosi się do ich własnego życia. 
Cokolwiek ludzie myślą, gdy pojawia się temat niepełnosprawności, jest oparte na ich własnych 
doświadczeniach i spostrzeganiu. Oprócz obrazów tworzących się w ich głowach, ludzie będą mieli 
konkretne uczucia związane z niepełnosprawnością. Mogą one być pozytywne lub negatywne.

Czym jest niepełnosprawność?

Ćwiczenie 1.1.1a Co wiesz o niepełnosprawności?

Zanim ten przewodnik zacznie opowiadać o niektórych sposobach definiowania niepełnosprawności, 
warto, byście zastanowili się, co wiecie o niepełnosprawności i przedyskutowali to z grupą. 
Kiedy już spędzicie trochę czasu na zastanawianiu się nad własnymi wyobrażeniami i dyskutowaniu o 
wyobrażeniach innych ludzi, możecie posłuchać, jak niepełnosprawny aktywista mówi na ten temat.

Ćwiczenie 1.1.2 TEDx talk Stelli Young „Nie jestem twoją inspiracją, dziękuję bardzo”.

Słuchanie Stelli Young może pomóc Ci lepiej zrozumieć, co będzie przedmiotem pozostałej części tej 
sekcji i zaoferuje perspektywę pochodzącą bezpośrednio od osoby niepełnosprawnej.
Kiedy już spędzicie trochę czasu na zastanawianiu się nad własnymi wyobrażeniami i dyskutowaniu 
o wyobrażeniach innych osób, być może zechcecie posłuchać, jak na ten temat wypowiada się 
niepełnosprawna aktywistka.

Jak możemy zdefiniować niepełnosprawność?

Istnieją różne sposoby postrzegania i rozumienia niepełnosprawności. Kiedy ludzie próbują wyjaśnić 
niepełnosprawność, mogą myśleć o niej w różny sposób, ponieważ mają na uwadze różne cele. 

Na przykład:
       •   Niektórzy chcą poznać różne teorie na temat tego czym jest i co oznacza 

niepełnosprawność.
      •   Inni chcą zdefiniować niepełnosprawność i wykorzystać różne modele w praktyczny sposób, 

by zastanowić się, jak możemy stworzyć bardziej równe społeczeństwo.
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W tym podręczniku chcemy zastanowić się, w jaki sposób możemy praktycznie wykorzystać 
różne modele niepełnosprawności. Każdy z modeli ma swoje zalety i wady, a także może być 
wykorzystywany w różny sposób do różnych celów i w różnych kontekstach. Skoncentrujemy 
się na kilku głównych modelach, ale powstały też inne. Ważne jest, by myśleć o modelach 
niepełnosprawności jako o narzędziach. Przydatność modeli niepełnosprawności wynika z tego, 
że pewne aspekty niepełnosprawności można lepiej zrozumieć i uwidocznić. Nie istnieje jeden 
model niepełnosprawności, który w pełni opisywałby niepełnosprawność i to, jak to jest być 
niepełnosprawnym –nie jest to niemożliwe!

Ćwiczenie 1.1.3 Model medyczny kontra model społeczny

Zamiast wyjaśniać Ci te dwa modele, zachęcamy Cię do wykonania tego ćwiczenia, abyś sam 
spróbował zrozumieć, na czym koncentrują się poszczególne modele. Znajduje się tu także krótki 
film, który pomaga zilustrować, jak wygląda i jak mogłoby wyglądać społeczeństwo. Obejrzyjcie go w 
grupie i wykorzystajcie podpowiedź, by zastanowić się, jak to się ma do medycznego i społecznego 
modelu niepełnosprawności!

Po tym ćwiczeniu powinniście mieć już pewne pojęcie o każdym z tych modeli, ale teraz wyjaśnimy je 
bardziej szczegółowo.

Medyczny model niepełnosprawności

Medyczny model niepełnosprawności nazywany jest czasem modelem ograniczeń funkcjonalnych. 
Koncentruje się on na niepełnosprawności jako czymś, co dotyczy wyłącznie jednostki. Nacisk kładzie 
się na „deficyty” danej osoby, a ograniczenia, które ma dana osoba, uważa się za spowodowane 
tymi „deficytami”. Na przykład, jeśli ktoś nie może chodzić, a my skupiamy się tylko na aspekcie 
medycznym, możemy pomyśleć, że jeśli nie może pójść na imprezę w budynku bez windy, to dlatego, 
że nie może chodzić.

Społeczny model niepełnosprawności

Z drugiej strony, ideą modelu społecznego jest twierdzenie, że osoby niepełnosprawne są wykluczane ze 
społeczeństwa nie z powodu swojej niepełnosprawności, ale z powodu sposobu, w jaki społeczeństwo 
reaguje na tę niepełnosprawność. Jeśli nadal będziemy myśleć o poprzednim przykładzie, powodem, 
dla którego dana osoba nie może pójść na imprezę w budynku, w którym nie ma windy, nie jest to, że nie 
może chodzić. Jest tak dlatego, że budynek jest nieodpowiedni. Gdyby w budynku była winda, nie byłoby 
już tego problemu!
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Ćwiczenie 1.1.4a Zastosowanie modelu medycznego i modelu społecznego w praktyce

W tym ćwiczeniu zastanowisz się nad różnymi sytuacjami, z jakimi mogą spotkać się osoby 
niepełnosprawne, zwłaszcza takimi, które mogą stanowić bariery. Zachęcimy Was do rozważenia 
różnych rozwiązań i zilustrujemy, w jaki sposób przyjęcie społecznego modelu niepełnosprawności 
może pomóc w usuwaniu barier.

Pogłębianie społecznego modelu niepełnosprawności

Po zastanowieniu się nad tymi dwoma modelami możesz pomyśleć, że nie wyjaśniają one 
wszystkiego – i miałbyś rację! Jak wyjaśniliśmy wcześniej, modele to tylko narzędzia, które pomagają 
skupić się na konkretnym zagadnieniu.  Kiedy rozwinęła się dyscyplina Disability Studies, powiedziano: 
„Disability Studies kwestionują ideę, że status społeczny i ekonomiczny przypisanych ról osób 
niepełnosprawnych jest nieuniknionym skutkiem ich stanu” (Linton, 1998, s.4). Ta ważna idea wywodzi 
się bezpośrednio od działaczy na rzecz praw osób niepełnosprawnych, którzy walczyli o uznanie 
społecznego aspektu niepełnosprawności, aby społeczeństwo dokonało zmian mających na celu 
włączenie osób niepełnosprawnych, zamiast uważać, że bycie niepełnosprawnym automatycznie 
oznacza ograniczenie możliwości wyboru drogi życiowej.

Mike Oliver był brytyjskim naukowcem, który wiele pisał o społecznym modelu niepełnosprawności  
i podkreślił, że istnieją trzy ważne kwestie, które należy wziąć pod uwagę (Oliver, 2004):

 1.   Społeczny model niepełnosprawności koncentruje się na ekonomicznych, środowiskowych 
i kulturowych barierach napotykanych przez osoby niepełnosprawne, a nie na ich 
indywidualnych ograniczeniach funkcjonalnych.

 2.   Postrzega konkretne problemy jako część całego środowiska, w którym osoby 
niepełnosprawne muszą żyć. Na przykład, jeśli osoby niepełnosprawne nie mają równego 
dostępu do edukacji i mają trudności ze znalezieniem transportu publicznego, będzie to 
miało wpływ na ich zdolność do znalezienia zatrudnienia.

 3.   Społeczny model niepełnosprawności nie uwzględnia faktu, że indywidualne interwencje 
przynoszą efekty odwrotne do zamierzonych.

Ostatni punkt jest bardzo istotny, ponieważ model ten był krytykowany. Jedną z głównych kwestii 
jest twierdzenie, że ignoruje on problemy związane z upośledzeniami i znaczeniem leczenia. Nie jest 
to prawdą: model społeczny jest narzędziem. Jego celem jest zaproponowanie innej perspektywy, 
sposobu postrzegania niepełnosprawności, który nie zakłada, że jednostka ponosi winę za 
wykluczenie ze społeczeństwa. Nie ma on na celu opisania osobistych doświadczeń związanych z 
niepełnosprawnością. Mike Oliver wyjaśnia, że „musimy zacząć korzystać z [społecznego modelu 
niepełnosprawności]. Nie możemy zmarnować daru, którym obdarzyli nas działacze na rzecz osób 
niepełnosprawnych, walczący z opresyjnymi strukturami, które w latach 70. utrzymywały osoby 
niepełnosprawne poza społeczeństwem”.
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Stosowanie społecznego modelu niepełnosprawności powinno pomóc nam odejść od:
 •   Podejścia humanitarnego: uznanie, że świadczenie usług osobom niepełnosprawnym jest 

częścią „pomocy mniej szczęśliwym” i że osoby niepełnosprawne powinny być wdzięczne za 
wszystko, co im się daje, nawet jeśli im to nie odpowiada.

 •   Podejście oparte na zgodności z przepisami: robienie minimum tego, co jest zgodne z 
prawem. Zamiast tego powinniśmy dążyć do podejścia obywatelskiego, w którym osoby 
niepełnosprawne są traktowane jako równoprawni obywatele, posiadający pełnię praw i 
obowiązków.

Jak już wyjaśniliśmy, istnieją inne modele i teraz omówimy niektóre z nich, abyście mogli zrozumieć 
inne punkty widzenia.

Biopsychospołeczny model niepełnosprawności

Model ten został pierwotnie opracowany przez George’a Engela, ze szczególnym uwzględnieniem 
zaburzeń psychicznych. Model ten jest podstawą Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania 
Światowej Organizacji Zdrowia.

Stwierdza się w nim, że istnieją biologiczne, psychologiczne i społeczne czynniki niepełnosprawności. 
Chodzi o to, by przyjrzeć się całemu kontekstowi otaczającemu daną osobę.

Model społeczno-kulturowy

Model społeczno-kulturowy może być także nazywany modelem grup mniejszościowych. Dodaje 
on element polityki tożsamości. Uznaje osoby niepełnosprawne za grupę mniejszościową, której 
wspólnym mianownikiem jest doświadczenie niepełnosprawności. Model ten jest przydatny, gdy 
myślimy o kulturze niepełnosprawności, którą omówimy później. Model ten jest też szczególnie ważny 
dla niektórych grup: na przykład w historii Głuchych osoby te wykorzystywały model mniejszościowy, 
by zapewnić sobie prawa językowe.

Ograniczenia myślenia o modelach

Pojedynczy model nie jest w stanie wyjaśnić tak skomplikowanego ludzkiego doświadczenia, jakim 
jest niepełnosprawność. Dlatego musimy podejść do tego zagadnienia z różnych perspektyw i 
traktować modele jako narzędzia. 

Ćwiczenie 1.1.5 Refleksja nad ograniczeniami modeli

W tym ćwiczeniu zostaniecie zachęceni do zastanowienia się nad różnymi modelami i argumentami, 
które podają w celu wyjaśnienia niepełnosprawności. Będziecie mieli okazję zastanowić się nad tym, 
co jest pomocne w danym modelu, ale także rozważyć, dlaczego potrzebujemy szerszej perspektywy. 
Jest to ważne, by rozwinąć różnorodność rozumienia niepełnosprawności.
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1.2 Kultura niepełnosprawności

Myślenie o istnieniu „kultury niepełnosprawności” może być zaskakujące, ponieważ niepełnosprawność 
jest często postrzegana jako coś negatywnego. Profesor Steven Brown – osoba z niepełnosprawnością 
(2003) wyjaśnia, że „osoby niepełnosprawne wykształciły tożsamość grupową. Dzielimy wspólną 
historię opresji i wspólną więź odporności. Tworzymy sztukę, muzykę, literaturę i inne formy 
wyrazu naszego życia, naszą kulturę, przepełnioną naszym doświadczeniem niepełnosprawności. 
Co najważniejsze, jesteśmy dumni z siebie jako osób niepełnosprawnych. Traktujemy naszą 
niepełnosprawność z dumą jako część naszej tożsamości. Jesteśmy tym, kim jesteśmy: jesteśmy 
osobami niepełnosprawnymi”.
 
Ćwiczenie 1.1.6  Refleksja nad kulturą niepełnosprawności

To Ćwiczenie pomoże Ci lepiej zrozumieć, co rozumiemy pod pojęciem „kultura niepełnosprawności”  
i zastanowić się nad różnicami między kulturą niepełnosprawności a innymi kulturami.

Koncepcja kultury niepełnosprawności wiąże się z dobrze znanym wśród osób niepełnosprawnych 
mottem: „Nic o nas bez nas”. Chodzi o to, że wszystko, co dotyczy osób niepełnosprawnych, powinno 
być robione we współpracy z nimi, a nie im narzucane. Celem kultury niepełnosprawności jest pomoc 
społeczności w odzyskaniu władzy i rozwijaniu pozytywnej tożsamości.

1.3 Wpływ na tożsamość osób niepełnosprawnych

Na tożsamość osób niepełnosprawnych wpływa wiele czynników. Po pierwsze, może na nią wpływać 
pochodzenie:

 •   Sytuacja rodzinna: czy jest to jedyna osoba niepełnosprawna w rodzinie? Czy w rodzinie są 
inne osoby niepełnosprawne? Co rodzina sądzi o ich niepełnosprawności?

 •   Przynależność do grupy: czy utrzymują kontakty towarzyskie z innymi osobami 
niepełnosprawnymi? Czy chodzili do szkoły ogólnodostępnej czy specjalnej?

 •   Kontekst kulturowy / narodowy: historia praw osób niepełnosprawnych jest inna w każdym 
kraju i wpływa na to, jak osoby niepełnosprawne myślą o sobie.

Po drugie, na ich tożsamość wpływają ich własne doświadczenia związane z niepełnosprawnością:

 •   Wrodzona czy nabyta? Czy osoby niepełnosprawne urodziły się niepełnosprawne, czy też 
stały się niepełnosprawne? Jakie były ich doświadczenia w okresie dorastania?

 •   Kiedy postawiono im diagnozę? Niektórzy ludzie rodzą się niepełnosprawni, ale diagnozę 
stawia się im dopiero później!

 •  Rodzaj niepełnosprawności: na czym polega ich niepełnosprawność?
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•  Zrozumienie Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
•  Zrozumienie, w jaki sposób stanowi ona podstawę praw i obowiązków.
•  Zapoznanie się z niektórymi kluczowymi aspektami historii niepełnosprawności.

2.1  Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych
2.2  Prawa i obowiązki

2. Znajomość praw i obowiązków

•  Ćwiczenie 1.2.1a  Twoje obowiązki

•  Co to jest Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych?
•  Jak można dowiedzieć się o swoich prawach jako osoby niepełnosprawnej?
•   W jaki sposób można zrozumieć swoje obowiązki wobec osób niepełnosprawnych, 

zwłaszcza w zakresie zatrudnienia?

•  Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych
•  Slee, R., & Cook, S. (1999). The Cultural Politics of Disability, Education and the Law. 
    Discourse: Studies in The Cultural Politics of Education, 20, 267-277.
•  Liasidou,A (2016): Disabling discourses and human rights law: a case study based 
    on the implementation of the UN Convention on the Rights of People with Disabilities, 
    Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 37(1), 149-162

Pytania przewodnie

Ćwiczenia powiązane

Materiały

Spis treści

Cele

1 godzina

Czas trawania
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2.1  Konwencja Narodów Zjednoczonych  
o prawach osób niepełnosprawnych

Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych (UNCRPD) weszła w życie w 
2008 roku, po tym jak została przyjęta w 2006 roku. Podpisały ją wszystkie kraje uczestniczące w tym 
projekcie (Francja, Grecja, Węgry, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia i Wielka Brytania), a w sumie 
jest 164 sygnatariuszy. 

Samo ustawodawstwo nie wystarczy, by zlikwidować dyskryminację ze względu na niepełnosprawność, 
i sugeruje się, że „samo prawo nie jest w stanie wyeliminować dyskryminacji ze względu na 
niepełnosprawność”. Paradoksalnie, prawo może być wykorzystywane jako taktyka umożliwiająca 
lub uniemożliwiająca niepełnosprawność. (s. 67)” (Slee i Cook 1999). Oznacza to, że prawo może 
wzmacniać pozycję społeczeństwa, umożliwiając osobom niepełnosprawnym realizację ich potencjału, 
ale może też być stosowane w sposób, który nie sprzyja rozwojowi praw osób niepełnosprawnych, w 
zależności od tego, jak jest interpretowane.

Mimo to UNCRPD jest bardzo ważnym dokumentem, ponieważ traktuje problemy osób niepełnosprawnych 
jako kwestie związane z prawami człowieka. Istniejące Konwencje Praw Człowieka miały potencjał, 
by chronić osoby niepełnosprawne, ale nie zostały wykorzystane w ten sposób. UNCRPD nie tworzy 
nowych praw, ale jej celem jest promowanie praw osób niepełnosprawnych. Liasidou (2016) zauważa, że 
przedstawia ona niepełnosprawność jako coś, co wynika z interakcji czyjegoś upośledzenia z barierami 
społecznymi, które sprawiają, że osoby te nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, oraz 
kwestionuje pogląd, że osoby niepełnosprawne mają tylko indywidualne deficyty. Różne kraje stosują 
Konwencję w różny sposób, ale posiadanie tego typu przepisów jest bardzo ważnym punktem wyjścia.

2.2 Prawa i obowiązki

W każdym kraju obowiązują inne przepisy dotyczące niepełnosprawności, ale jeśli kraj podpisał 
UNCRPD, oznacza to, że musi promować równy dostęp dla osób niepełnosprawnych. 

Niektóre ważne aspekty, na które zwraca uwagę UNCRPD, to potrzeba:
 •  Niedyskryminacji
 •  Włączenia społecznego
 •  Równości
 •  Dostępność

Jeśli chodzi o dostępność, niektóre przykłady to:
 •  Komunikacja
 •  Odpowiednie udogodnienia
 •  Projektowanie uniwersalne
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Jeśli weźmiemy ten projekt jako przykład, to w UNCRPD stwierdza się, że osoby niepełnosprawne mają 
prawo do pracy i nie powinny być dyskryminowane. Wspomina także o rozsądnym zakwaterowaniu. 

Jako trener powinieneś:

 •   Zapewnić osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki, tak by mogły w pełni  
uczestniczyć w zajęciach

 •  Starać się zrozumieć ich potrzeby komunikacyjne i szanować je
 •  W miarę możliwości stosować projektowanie uniwersalne
 •   Poinformować się o prawach osób niepełnosprawnych w swoim własnym kontekście,  

aby zapewnić uczestnikom wiedzę niezbędną do obrony ich praw.

Kilka praktycznych wskazówek omówimy w ostatniej części tego podręcznika.

Ćwiczenie 1.2.1 Twoje obowiązki

W tym ćwiczeniu będziesz miał okazję zastanowić się nad tym, jak jako trener możesz wspierać  
zasady zawarte w UNCRPD.
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•  Przekazanie kilku praktycznych informacji o różnych rodzajach niepełnosprawności.
•  Zachęcenie trenerów do zastanowienia się nad własną wiedzą.

3. Praktyczne informacje o różnych rodzajach niepełnosprawności

Cele

3.1  Przykłady potrzeb i niepełnosprawności
3.2  Tworzenie środowiska uczenia się sprzyjającego włączeniu społecznemu

1 godzina

•  Jakie są najważniejsze rzeczy, które warto wiedzieć o niepełnosprawności?
•  Dlaczego nie wystarczy wiedzieć o konkretnej niepełnosprawności danej osoby?
•  Z jakimi barierami spotykają się osoby niepełnosprawne?
•  Jak stworzyć środowisko sprzyjające uczeniu się sprzyjające włączeniu społecznemu?

•  Ćwiczenie 1.3.1  Jak wyglądają osoby niepełnosprawne?
•  Ćwiczenie 1.3.2a  Potrzeby i niepełnosprawność
•  Ćwiczenie 1.3.3  Jak pytać ludzi o ich potrzeby?
•  Ćwiczenie 1.3.4  Przewidywanie możliwych potrzeb
•  Ćwiczenie 1.3.5  Jak sprawdzać, co się dzieje z ludźmi
•  Ćwiczenie 1.3.6  Modyfikowanie materiałów

•  Nie dotyczy

Spis treści

Działania powiązane

Materiały

Czas trwania 

Pytania przewodnie
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3.1 Przykłady potrzeb i niepełnosprawności

Ćwiczenie 1.3.1 Jak wyglądają osoby niepełnosprawne?

To Ćwiczenie pomoże Ci zastanowić się, skąd pochodzi Twoja wiedza na temat niepełnosprawności 
i pomoże Ci zrozumieć, że osoby niepełnosprawne są wszędzie wokół nas. Zalecamy, by podczas 
prowadzenia szkolenia omawiać potrzeby ludzi bezpośrednio z uczestnikami. Ważne jest, by wziąć pod 
uwagę, że ludzie będą mieli różny poziom komfortu, gdy będą o tym mówić. Należy dopilnować, by nie 
zadawać ludziom zbyt osobistych pytań i moderować dyskusję, by nikt nie czuł się skrępowany. Faktem jest, 
że znajomość nazwy czyjejś niepełnosprawności nie mówi automatycznie, jakie potrzeby ma dana osoba. 
Osoby z tą samą niepełnosprawnością mogą mieć różne potrzeby. Zamiast traktować niepełnosprawność 
danej osoby jako punkt wyjścia i zastanawiać się, co mogłoby jej pomóc, warto pomyśleć o konkretnych 
potrzebach i o tym, komu mogłyby one pomóc. Pomoże to zastanowić się, jak od początku stworzyć 
środowisko jak najbardziej sprzyjające integracji, a nie czekać, aż ktoś wyrazi swoją potrzebę.

Ćwiczenie 1.3.2a Potrzeby i niepełnosprawność

To Ćwiczenie pomoże zastanowić się nad niektórymi typowymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 
a także przemyśleć własne doświadczenia jako trenera i dostosowania, których musiał dokonać 
podczas sesji.

3.2 Tworzenie integracyjnego środowiska uczenia się

Są rzeczy, które można zrobić w różnych momentach, by uczynić środowisko uczenia się bardziej 
sprzyjającym integracji. Nie sposób podać listy rzeczy do zrobienia, ponieważ trzeba reagować na 
potrzeby uczestników.

Przed szkoleniem

 •   W jaki sposób zapytasz uczestników o ich potrzeby? Czy będzie można z nimi wcześniej 
porozmawiać?

  –  Są plusy i minusy pytania o potrzeby uczestników.
  –   Plusy: pokazujesz, że pomyślałeś o dostępie i włączeniu społecznym, i możesz 

dowiedzieć się bardzo ważnych rzeczy o ludziach.
  –   Należy jednak uważać... Należy to robić w sposób usystematyzowany. Jeśli zapytasz 

kogoś, czego potrzebuje, ale nie wie on nic o sposobie prowadzenia szkoleń ani o ich 
treści, trudno będzie mu udzielić odpowiedzi.

      •  Najważniejsze wskazówki:  
          –   Zastanów się nad treścią szkolenia, aby móc zadać bardziej szczegółowe pytania: czy  

uczestnicy będą musieli czytać dokumenty? Czy uczestnicy będą musieli zapisywać informacje? 
Czy szkolenie będzie zawierało dużo obrazów? Czy będą filmy wideo?
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Ćwiczenie 1.3.3 Jak pytać ludzi o ich potrzeby

To Ćwiczenie da Ci szansę przećwiczenia rozmowy z kimś, by zapytać go o jego potrzeby edukacyjne.

 •   W jaki sposób możesz przemyśleć swoje szkolenie, aby dostrzec konkretne zajęcia lub treści, 
które mogą być trudne dla niektórych osób niepełnosprawnych?

 •   Czy w materiałach jest coś, co należy dostosować? W jaki sposób można przewidzieć 
ewentualne potrzeby?

 –  Możesz zmienić swoje materiały tak, by od początku były jak najbardziej integracyjne.
 –  Jak zmieniłbyś te materiały, aby były bardziej dostępne?

Ćwiczenie 1.3.4 Przewidywanie możliwych potrzeb

Dzięki temu ćwiczeniu uczestnicy będą mogli zastanowić się nad potrzebami, które mogą pojawić się 
w związku z określonymi rodzajami zajęć.

Podczas szkolenia

•   Pomocne może okazać się sprawdzenie, czy uczestnicy nie mają trudności w trakcie szkolenia.

Ćwiczenie 1.3.5 Jak sprawdzać, co się dzieje z ludźmi

To Ćwiczenie daje szansę na przeĆwiczenie prowadzenia z kimś rozmowy w celu sprawdzenia, co się 
dzieje podczas sesji szkoleniowej.

•   Czasami może zaistnieć potrzeba zmodyfikowania materiałów na bieżąco, ponieważ uświadomimy 
sobie, że istnieje problem z dostępnością.

Ćwiczenie 1.3.6 Modyfikowanie materiałów

Dzięki temu ćwiczeniu będziesz mógł przećwiczyć kilka scenariuszy, które mogą się zdarzyć 
podczas sesji szkoleniowej, i zastanowić się, jak byś zareagował i wprowadził modyfikacje do swoich 
materiałów.

Po szkoleniu

Bardzo ważne jest stworzenie systemu, który po każdym szkoleniu pozwoli zastanowić się nad tym, 
co poszło dobrze, co można poprawić i czego się nauczyliśmy. Pomoże to w opracowaniu nowych 
strategii i zwiększy umiejętności trenera.
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Moduł 2
Samoświadomość i Autorefleksja

Ramy modułu
Samowiedza może być postrzegana jako badanie samego siebie, które pozwala przeanalizować,  
kim się jest, jakie ma się możliwości i słabości, oczekiwania i cele, zachowanie, jakość relacji z innymi 
oraz czego oczekuje się od środowiska, w którym się przebywa. Aby ująć to w kontekście, pomyślmy  
o jednostce odizolowanej, pozbawionej jakiejkolwiek ingerencji ze strony otoczenia, w jego podwójnym 
znaczeniu, to coś, co nie jest już umiejscowione. Człowiek jest postrzegany przez siebie i innych w 
sposób wielowymiarowy, co pozwala zrozumieć w sposób bardziej całościowy i zintegrowany swoje 
życie oraz oczekiwania, jakie wobec niego żywimy. 
 
Przyjrzyj się sobie – jaki jest twój punkt odniesienia w analizie? 

Cele
Moduł ten pozwoli Ci zrozumieć znaczenie pojęcia jakości życia, znaczenie różnych doświadczeń 
życiowych dla Twojego samorozwoju, różne perspektywy dobrego samopoczucia oraz sposoby 
lepszego zrozumienia swoich mocnych i słabych stron. Po zakończeniu tego szkolenia będziesz 
bardziej świadomy tego, kim jesteś, jak ważne są relacje i wartości, jaki jest Twój cel w życiu...

Struktura
 1.  Dobrostan 
 2.  Autorefleksja 
 3.  Samoświadomość
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„Dobrostan można rozumieć jako to, jak ludzie się czują i jak funkcjonują, zarówno na poziomie 
osobistym, jak i społecznym, oraz jak oceniają swoje życie jako całość” 1 

•  Zrozumienie pojęcia dobrostanu  
•  Zrozumienie modelu jakości życia  
•  Zrozumienie modelu rozwoju (Flourishing Model)

1    Dobrostan

Cele

1.1  Dobrostan i 5 głównych rodzajów dobrostanu 
1.2  Wymiary jakości życia 
1.3  Rozwój człowieka i systemy ekologiczne 
1.4  Model Flourishing – integracyjne podejście do dobrostanu

None

•  Co to jest Dobrostan? 
•  Jak postrzegam siebie w odniesieniu do jakości mojego życia? 
•  Czy moje cele życiowe odpowiadają mojemu dobremu samopoczuciu? 
•  Jakie cele powinienem wyznaczyć, aby promować jakość życia?

•   https://www.mentalhealth.org.uk/blog/what-wellbeing-how-can-we-measure-it-and-how-
can-we-support-people-improve-it#_ftnref1

•  https://www.who.int/tools/whoqol

Treść

Aktywności

Pytania przewodnie

Źródła

1 godzina

Czas trwania

1
  
New Economics Foundation (2012) Measuring Wellbeing: A guide for practitioners, London: New Economics Foundation. 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/click-here-happiness/201901/what-is-well-being-definition-types-and-well-being-skills

https://www.mentalhealth.org.uk/blog/what-wellbeing-how-can-we-measure-it-and-how-can-we-support-people-improve-it#_ftnref1
https://www.mentalhealth.org.uk/blog/what-wellbeing-how-can-we-measure-it-and-how-can-we-support-people-improve-it#_ftnref1
https://www.who.int/tools/whoqol
https://www.psychologytoday.com/us/blog/click-here-happiness/201901/what-is-well-being-definition-types-and-well-being-skills
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1.1 Dobrostan i 5 głównych rodzajów dobrostanu
Dobrostan jest doświadczeniem subiektywnym, różni się w czasie i w zależności od osoby. Mimo to, 
doświadczenie dobrego samopoczucia ma wspólne znaczenie, związane ze wskaźnikami jakości 
życia, takimi jak dobrostan fizyczny i psychiczny, uczestnictwo w życiu społecznym i interakcje 
osobiste. Jest to doświadczenie osobiste, którym można zarządzać na co dzień. Wiąże się ze 
zdrowiem, szczęściem, poczuciem celu i satysfakcją. 

Można wyróżnić 5 głównych rodzajów dobrostanu:  
 1.   Dobrostan emocjonalny – efektywne zarządzanie emocjami oraz poczucie stabilności  

i własnej wartości. 
 2.   Dobrostan fizyczny – tworzenie zdrowych warunków fizycznych, zarówno poprzez 

odżywianie, jak i ćwiczenia fizyczne. 
 3.   Dobrostan społeczny – rozwijanie znaczących relacji i poczucia przynależności. 
 4.   Dobrostan zawodowy – satysfakcjonujące środowisko społeczne zgodne z wartościami  

i celem życia. 
 5.   Dobrostan społeczny – aktywne uczestnictwo w dobrze rozwijającej się społeczności, 

kulturze i środowisku. 

Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że dobrostan wynika z myśli, działań i doświadczeń oraz daje 
poczucie mocy i kontroli. Pozwala to również na określenie celów i planów działania, które pozwolą 
osiągnąć dobrostan. Skąd możemy wiedzieć, czy nasza definicja dobrego samopoczucia jest 
rzeczywiście zdrowa i czy moje poczucie celu jest trwałe? Dowiedzmy się więcej o modelu Jakości 
Życia i Modelu Rozkwitania. 

1.2 Wymiary jakości życia 
WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) definiuje jakość życia jako „postrzeganie przez jednostkę 
jej pozycji w życiu w kontekście kultury i systemów wartości, w których żyje, oraz w odniesieniu do 
jej celów, oczekiwań, standardów i obaw”.  Istota ludzka nie jest ograniczona do jednego wymiaru 
egzystencji, a w środowisku naukowym panuje zgoda co do tego, że pojęcie jakości życia nie jest 
redukowalne do „atomistycznej i jednostkowej epistemologii”. 

Można zatem wyróżnić osiem kluczowych komponentów jakości życia (Schalock, 1996): dobrostan 
emocjonalny, relacje interpersonalne, dobrostan materialny, rozwój osobisty, dobrostan fizyczny, 
samostanowienie, integracja społeczna i prawa.  

Struktura proponowanego modelu teoretycznego odzwierciedla następujące założenia:  
 •   Poszczególne wymiary są wzajemnie powiązane z warunkami występującymi  

w kontekstach życia; 
 •   Poszczególne wymiary wpływające na jakość życia są uwarunkowane wieloma aspektami 

jednostki, a także różnymi wymiarami środowiska; 
 •   Środowisko fizyczne i społeczne są współzależne – ramy multidyscyplinarne 
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Analiza wykresu 1 uwydatnia różne postrzeganie znaczenia przypisywanego przez jednostki różnym 
tematom związanym z jakością życia. 

Tematy rozwoju osobistego, samostanowienia i relacji osobistych pozwalają nam zrozumieć 
postrzeganie kompetencji osobistych w różnych sytuacjach, zarówno w kontekście relacji 
interpersonalnych, jak i korzystania z prawa do samostanowienia. 

Dobrostan emocjonalny, fizyczny i materialny to tematy, w których ludzie myślą o sobie, włączając 
w to specyficzne postrzeganie akceptacji, np. niepełnosprawności, satysfakcji z interakcji we 
współczesnym społeczeństwie. 

Tematy „Integracja społeczna i prawa” odnoszą się do możliwości osiągnięcia indywidualnych celów 
i sposobów ich realizacji. Wiąże się to z możliwościami zatrudnienia, obywatelstwem i prawami, 
utrzymaniem pracy, zarządzaniem i rozwojem kariery oraz poziomem uczestnictwa w społeczności. 

Dlaczego więc jest to ważne dla Ciebie? Ponieważ w ten sposób można lepiej zrozumieć, jak poprawić 
jakość swojego życia. 

wykresu 1

Dobrostan 
emocjonalny

Rozwój osobisty

Samostanowienie

Relacje interpersonalne

Włączenie społeczne

Prawa

Dobrostan ekonomiczny

Dobrostan fizyczny
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1.3 Rozwój człowieka i systemy ekologiczne 
Teoria Systemów Ekologicznych Bronfenbrennera (1979/1996) podkreśla złożoność natury ludzkiej 
z perspektywy rozwoju, broniąc modeli uwzględniających biopsychospołeczny charakter jednostki. 
Rozwój odbywa się w ramach zestawu wymiarów biopsychospołecznych, w których każdy podmiot 
organizuje się i nadaje znaczenie swojej strukturze egzystencji.
 
Teoria ta jest ważna, ponieważ pozwala zrozumieć, że pojęcie jakości życia pojawia się jako warunek 
dobrego samopoczucia, integracji oraz obiektywnych i subiektywnych doświadczeń związanych z 
wydarzeniami społecznymi. W ten sposób można postrzegać tę koncepcję w sposób holistyczny.

CHRONOSYSTEM
Zmiany w czasie

MAKROSYSTEM
Wartości kulturowe i społeczne

EGZOSYSTEM
Środowisko pośrednie

MEZOSYSTEM
Realcje

MIKROSYSTEM
Bezpośrednie otoczenie

OsobaŚrodowisko domowe, szkolne lub 
przedszkolne, grupa rówieśnicza  
i społeczność lokalna dzieci

Jest systemem mikrosystemów, więc 
obejmuje powiązania między domem 
i szkołą, grupą rówieśniczą i rodziną 
oraz między rodziną i społecznością.

Osoby i miejsca, z którymi dzieci mogą  
nie mieć bezpośredniego kontaktu, takie 
jak miejsca pracy rodziców, członkowie 
dalszej rodziny oraz sąsiedztwo,  
w którym dzieci mieszkają.

Odnosi się do wzorców kulturowych 
i wartości dzieci, a konkretnie ich 
dominujących przekonań i idei 
oraz systemów politycznych i 
ekonomicznych.

Dodaje użyteczny wymiar czasu i 
może obejmować zmianę struktury 
rodziny, adresu, statusu zatrudnienia 
rodziców, jak również ogromne zmiany 
społeczne.

1.4  Model Flourishing – integracyjne podejście  
do dobrostanu

Życie i wynikające z niego Dobrostan można postrzegać w modelu Flourishing, w którym Keyes (2010) 
proponuje, by zdrowie psychiczne postrzegać jako kompletny stan składający się z dwóch wymiarów: 
(1) kontinuum choroby psychicznej i (2) kontinuum zdrowia psychicznego.
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Dobrobyt łączy się z wysokim poziomem dobrego samopoczucia: 

 •  Emocjonalnego 
 •  Psychologiczny 
 •  Społecznego 

Według Keyesa, zdrowie psychiczne istnieje na kontinuum od rozkwitu (pozytywny stan zdrowia 
psychicznego) do osłabienia (negatywny stan zdrowia psychicznego, ale niekoniecznie choroba 
psychiczna). Model Flourishing określa, jakie aspekty są potrzebne we wszystkich trzech obszarach 
emocjonalnego, społecznego i psychologicznego dobrostanu, by zbudować życie w pełni 
prosperujące. Jest to model integracyjny, składający się z trzech perspektyw: Dobrostan emocjonalny, 
Dobrostan psychologiczny, Dobrostan społeczny.

1.  częste doświadczanie emocji pozytywnych 
2.  sporadyczne doświadczanie emocji negatywnych 
3.  wysoki poziom zadowolenia z życia

Integracyjne podejście do dobrostanu – model Flourishing

Dobrostan emocjonalny (Diener, 1984)

1.   autonomia (niezależność i samostanowienie o sobie)  
2.   kontrola nad środowiskiem (zdolność do znajdowania i wykorzystywania możliwości  

w środowisku)  
3.   rozwój osobisty (ciągłe poszukiwanie możliwości wzrostu i rozwoju) 
4.   pozytywne relacje z innymi (zaangażowanie we wzajemnie satysfakcjonujące, ciepłe  

i pełne zaufania relacje z innymi ludźmi) 
5.   cele życiowe (zdolność do określania i osiągania znaczących celów życiowych)  
6.   samoakceptacja (pozytywna postawa wobec samego siebie)

1.  akceptacja społeczna (Dobrostan wśród innych ludzi i pozytywny stosunek do nich)
2.   aktualizacja społeczna (przekonanie, że inni ludzie i instytucje społeczne pomagają 

człowiekowi w osiągnięciu pełni jego możliwości) 
3.   poczucie spójności społecznej (postrzeganie relacji z innymi i ogólnie stosunków 

społecznych jako uporządkowanych i sensownych)  
4.   wkład w życie społeczne (uważanie siebie za osobę wartościową i docenianą przez  

innych członków społeczeństwa)  
5.   integracja społeczna (poczucie jedności ze społeczeństwem i wsparcia ze strony 

społeczeństwa)

Dobrostan psychiczny (Ryff, 1989)

Dobrostan społeczny (Keyes, 2006)
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Zadowolenie z życia promuje stan równowagi, samoakceptację, autonomię, pozytywne relacje, 
wyznaczanie celów, optymizm i promowanie zdrowego stylu życia. Brak zadowolenia z życia nie musi 
jednak oznaczać niezdrowego stylu życia. Osoba, u której zdiagnozowano chorobę psychiczną, może 
się rozwijać, a osoba wolna od diagnozy może nadal marnieć. 
 
Aby dogłębnie przeanalizować sposób, w jaki ludzie przeżywają swoje życie, trzeba mieć czas na 
refleksję nad życiem i skupić się wyłącznie na zrozumieniu własnych emocji i uczuć. 

Jeśli jesteś w stanie znaleźć czas dla siebie, pomoże Ci to w pełni wykorzystać chwile spędzone z 
innymi, dzielić się swoimi pomysłami i uważnie słuchać innych, starać się zrozumieć innych, a nie ich 
osądzać, dzięki czemu będziesz obecny w każdej chwili.
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•  Zrozumienie znaczenia autorefleksji i jej wpływu na własne życie  
•  Wykorzystywanie doświadczenia życiowego  
•  Rozumienie znaczenia tożsamości osobistej  
•  Dostrzeganie wpływu innych na własną autoprezentację

2.  Autorefleksja i samowiedza

Cele

2.1  Autorefleksja 
2.2  Samoświadomość

•  Co wiesz o sobie? 
•  Co wiedziałeś o sobie? 
•  Jakie odczucia wzbudzają w Tobie inni? 
•   Jaka jest różnica między tym, jak człowiek widzi siebie, a tym, jak jest postrzegany przez innych?  
•  Czy proces samopoznania wzbogaca Twój projekt życiowy?

•  Ćwiczenie 2.1 Linia życia 
•  Ćwiczenie 2.2 Koło życia 
•  Ćwiczenie 2.3 “Moje zdjęcie” i “Mój portret”
•  Ćwiczenie 2.4 Lustro 
•  Ćwiczenie 2.5 Okno Johari  
•  Ćwiczenie 2.6 Podejdź do linii, jeśli...  
•  Ćwiczenie 2.7 Moje najważniejsze cechy / Jak widzę siebie jako pracownika...

•  Mulder, P. (2018). Gibbs Reflective Cycle by Graham Gibbs. 
•  https://www.toolshero.com/management/gibbs-reflective-cycle-graham-gibbs/ 
•   https://ensaiosenotas.com/2020/06/13/erik-erikson-os-estagios-psicossociais-do-desen-

volvimento/
•  https://wojciechklek.pl/cykl-refleksyjny-gibbsa/

Treść

Pytania przewodnie

Ćwiczenia

Źródła

Czas trwania zależy od tego, ile zajęć wybierzesz z „Zajęć powiązanych”.

Czas trwania

https://www.toolshero.com/management/gibbs-reflective-cycle-graham-gibbs/
https://ensaiosenotas.com/2020/06/13/erik-erikson-os-estagios-psicossociais-do-desenvolvimento/
https://ensaiosenotas.com/2020/06/13/erik-erikson-os-estagios-psicossociais-do-desenvolvimento/
https://wojciechklek.pl/cykl-refleksyjny-gibbsa/
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2.1 Autorefleksja 

Myślenie o własnych doświadczeniach może pomóc w osiąganiu lepszych wyników lub robieniu 
czegoś inaczej w przyszłości. Jak wynika z powyższego, doświadczenia te nie muszą być pozytywne, 
ponieważ negatywne również mogą być przydatne. 

Trenerzy lub osoby wspierające mogą także wykorzystać C ykl do uświadomienia uczestnikom 
niepożądanych i pożądanych zachowań, oraz znalezienia sposobów na zmianę reakcji na daną sytuację.

Autorefleksja to proces, w którym patrzymy w głąb siebie – proces znany jako „introspekcja” – rozumiejąc 
nasze procesy mentalne. Jest to umiejętność spojrzenia w lustro i zobaczenia, kim jesteśmy, jak myślimy i 
czujemy, jakie są nasze procesy mentalne i zasoby wewnętrzne. Odnosi się to do umiejętności spojrzenia 
w głąb siebie i dostrzeżenia swojego potencjału oraz wykorzystania wszystkiego, co mamy, do osiągnięcia 
swoich celów, realizacji swoich wartości i pokonywania przeszkód.  
W 1988 r. amerykański socjolog i psycholog Graham Gibbs opublikował swój model Reflective Cycle 
w książce „Learning by Doing”(Uczenie się przez działanie). Cykl Refleksyjny Gibbsa 2 zachęca ludzi 
do systematycznego myślenia o doświadczeniach, jakie ludzie mają w trakcie określonej sytuacji, 
wydarzenia lub działania.

STEP 1

CYKL REFLEKSYJNY 
GIBBSA

1988
Wniosek

Co jeszcze  
mógłbyś zrobić?

ETAP 5

Analiza
Jakie znaczenie  
ma dla ciebie ta 

sytcjia?

ETAP 4

Emocje
O czym myśłisz?  

Co czujesz?

ETAP 2

 Opis
Co się stało?

ETAP 1

Ocena
Co w tym 

dośiwdczeniu było 
dobra a co złe?

ETAP 3

Plan działania
Gdyby to się 
powtórzyło,  

co byś zrobił?

ETAP 6

2  Mulder, P. (2018). Gibbs Reflective Cycle by Graham Gibbs. 
Źródło: https://wojciechklek.pl/cykl-refleksyjny-gibbsa/

https://wojciechklek.pl/cykl-refleksyjny-gibbsa/
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2.2 Samoświadomość
Samoświadomość – kim jesteś, jak siebie postrzegasz i dlaczego postępujesz w określony sposób.

Promuje wiedzę o sobie i swojej tożsamości. Z łacińskiego identĭtas, tożsamość – to zespół cech  
i właściwości związanych z jednostką lub społecznością. 

Jest to proces dynamiczny, w obliczu tych pytań nie ma prostej odpowiedzi. W rzeczywistości 
samopoznanie jest swego rodzaju zagadką, trudno jest poznać swoje wewnętrzne motywacje.  
Mimo tej trudności istnieją filozofowie i psychologowie, którzy zastanawiali się nad samowiedzą. 

Według Eriksona tożsamość jest konstruktem indywidualnym, rozwijanym przez sprzeczne napięcia  
w ciągu całego życia. Podkreśla on nie tylko cechy indywidualne, ale także znaczenie kontekstu  
i społeczeństwa w rozwoju osobowości. 

Sokrates żył w Atenach w V wieku p.n.e. i ugruntował centralną ideę samowiedzy: „Poznaj samego 
siebie”. Ten „aforyzm” Poznaj samego siebie wypisany jest przy wejściu do świątyni w Delfach, 
zbudowanej na cześć Apollina, greckiego boga słońca, piękna i harmonii. Według Platona, Sokrates 
był obecny w świątyni Apollina w Delfach, gdzie wyrocznia stwierdziła, że jest on najmądrzejszym 

człowiekiem, jaki istnieje. Jednak odpowiedzią 
Sokratesa było to, co jest prawdopodobnie jego 
najbardziej znanym zdaniem: „Wszystko, co wiem, 
to to, że nic nie wiem”. 

Poznanie siebie pojawia się jako propozycja, 
wyzwanie, realizowane poprzez analizę, 
akceptację i pogłębienie. Pierwszym krokiem do 
prawdziwej wiedzy jest poznanie samego siebie. 
Jeśli chcesz poznać otaczający cię świat, musisz 
najpierw wiedzieć, kim jesteś. Wiedza i poznanie 
samego siebie to proces, poszukiwanie, które nie 

ma końca i każdego dnia można nauczyć się więcej.Proces samopoznania zmienia sposób, w jaki 
człowiek wchodzi w interakcje ze światem i z innymi, otwierając możliwość uczenia się nowych rzeczy. 

Freud, austriacki psychiatra, psychoanalityk i neurolog (6 maja 1856 – 23 września 1939), twierdził, 
że proces samopoznania pomaga każdemu człowiekowi radzić sobie z samym sobą i z własnymi 
uczuciami. Freud poświęcił się dogłębnie badaniu „umysłu” i sposobu, w jaki uzyskujemy dostęp 
do zawartych w nim informacji. Do tego, co wiemy o sobie świadomie, Freud wprowadził pojęcie 
„nieświadomości”, ujawniając, że umysł jest jak „góra lodowa”, z której znamy tylko jej „czubek”.  
Dla psychoanalityków dzieciństwo było kluczowe dla konstrukcji „ja”. 

3   You can watch a video called “How to know yourself”: 
https://www.youtube.com/watch?v=cwTPeXbHzBk

https://www.youtube.com/watch?v=cwTPeXbHzBk
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Po latach Erik Erikson, ojciec teorii rozwoju psychospołecznego, zaczął bronić wpływu czynników 
kontekstu i społeczeństwa na konstruowanie tożsamości, uważając, że rozwija się ona przez całe 
życie, a nie tylko pod wpływem wydarzeń z dzieciństwa. Erikson rozumiał znaczenie rozwoju w 
ciągu całego życia, a także określał jego etapy. Każdy etap odnosi się do wewnętrznych konfliktów 
spowodowanych przez elementy wewnętrzne i zewnętrzne, a jego rozwiązanie wznosi tożsamość 
na nowy poziom rozwoju. Tożsamość jest postrzegana jako indywidualny konstrukt, rozwijany 
przez konfliktowe napięcia w ciągu całego życia. W ten sposób kładzie się nacisk nie tylko na cechy 
indywidualne, ale także na znaczenie kontekstu i społeczeństwa w rozwoju osobowości. 

Dla Eriksona budowanie tożsamości oznacza określenie, kim jest dana osoba, jakie są jej wartości 
i jakie są cele jej życia. Tożsamość jest koncepcją samego siebie, na którą składają się wartości, 
przekonania i cele, do których jednostka jest w rzeczywistości przywiązana. 

Umiejętność spojrzenia w lustro, świadomość tego, kim się jest, oraz świadomość, że środowisko 
również wpływa na to, kim się jest, pozwala nam na wyznaczenie celów zgodnych z naszą 
tożsamością.

„Z całej możliwej wiedzy najmądrzejsza i najbardziej użyteczna  
jest znajomość samego siebie”.

                                                                                                   William Shakespeare
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Teraz, kiedy już rozumiesz znaczenie „samopoznania i autorefleksji”, jak postępować? 
Jak dotrzeć do doświadczeń życiowych, zrozumieć, kim się jest i co zrobić z tą 
refleksją i wiedzą?

W IO2 – moduł 2 – znajdziesz rozwijające zadania, niektóre z nich mogą okazać się dla 
Ciebie wyzwaniem.

Ważne wydarzenia w naszym życiu oraz sposób, w jaki przypisujemy im wartość i 
znaczenie, mogą prowadzić do budowania naszej tożsamości, przekonań i wartości.  
Może to także wpłynąć pozytywnie lub negatywnie na nasze oczekiwania dotyczące 
przyszłości.

A jakie to są wydarzenia? W tym celu wykonaj zadanie Linia życia, w którym określisz 
najważniejsze wydarzenia w swoim życiu. Są wśród nich zarówno wydarzenia pozytywne, 
które pomogły nam się rozwijać, jak i negatywne, które nauczyły nas być silniejszymi, 
bardziej odpornymi lub radzić sobie ze zmianami. 
 
W tym ćwiczeniu uczestnicy są proszeni o zbadanie historii swojego życia i ważnych 
doświadczeń, które przeżyli do dziś.  

Na koniec, poprzez identyfikację ważnych wydarzeń, uczestnicy powinni być w stanie 
określić ich wpływ i zdefiniować „kim jestem” (tożsamość). 

Aktywność 2.2.1 „Linia życia” 

•  Wskazówka:  
Są osoby, które mają opory przed identyfikacją negatywnych wydarzeń, a nawet czują 
się smutne, gdy je wspominają. W takiej sytuacji strategią, którą należy przyjąć, jest 
docenienie nie samego wydarzenia, ale jego przezwyciężenia, i nawet jeśli nie ma 
dowodów na znaczące pozytywne wydarzenia po doświadczeniu, należy docenić 
obecną chwilę i fakt, że dana osoba dotarła do tego punktu.  

•  Wskazówka:   
Są osoby, które nie mają bezpośredniego dostępu do żadnego rodzaju wydarzeń. 
W tym przypadku możemy podać przykłady przełomowych wydarzeń, takich jak 
narodziny, małżeństwo, uzyskanie stopnia naukowego, zdobycie pracy, ... 

Skoro już dotarłeś tak daleko, czego dowiedziałeś się o sobie?Refleksja:



Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści,  
które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta  
do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

31

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

Aktywność: „Koło życia” 

Jak siebie widzę, jakie mam cechy, co o mnie myślisz? Bez względu na to, co nam mówią, każdy z 
nas ma swój indywidualny wizerunek i nie zawsze pokrywa się z innymi! Możemy określić siebie za 
pomocą obrazu, słowa lub rysunku, ponieważ jesteśmy czymś więcej niż to, co widzimy w lustrze!  

Podczas tych zajęć każda osoba będzie miała za zadanie przedstawić siebie w sposób symboliczny,  
a nawet więcej – jak widziała siebie w przeszłości, jak widzi siebie obecnie i jak wyobraża sobie siebie w 
przyszłości. W ten sposób każda osoba odkrywa swoje wyobrażenie o sobie i oczekiwania wobec siebie. 

To, kim jesteśmy, jakie mamy doświadczenia, jakie stawiamy sobie cele, zależy od różnych obszarów 
życia, takich jak: Rozwój osobisty, Rodzina, Zdrowie, Związki, Wypoczynek, Szkolenia zawodowe, 
Praca, Pieniądze, Czas wolny.

Aby dowiedzieć się, jaką pozycję zajmujesz w każdej z nich i jaki jest poziom Twojej satysfakcji z 
każdej z nich, musisz przeprowadzić ocenę ilościową i określić, w którą z nich chcesz lub musisz 
zainwestować, aby poprawić jakość swojego życia i zadowolenie osobiste.

Celem tego ćwiczenia jest wsparcie ludzi w dokonaniu samooceny ważnych obszarów życia i 
zidentyfikowaniu tych, które są dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań, a także tych, 
które wymagają inwestycji, służących jako „wyzwalacz” do zmiany. 

Aktywność 2.2.3 „Moje zdjęcie” i „Mój portret”

•  Wskazówka:    
Mogą być osoby z niedoinwestowanymi obszarami życia, ale to nie znaczy, że trzeba  
im stawiać wyzwania, aby je poprawić.

•  Wskazówka:   
Pozycję w każdej dziedzinie życia można określić za pomocą %, liczb lub nawet kreski/kropki.

Skoro już dotarłeś tak daleko, czego dowiedziałeś się o sobie?Refleksja:

Skoro już dotarłeś tak daleko, czego dowiedziałeś się o sobie?Refleksja:
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Dynamika lustra jest z powodzeniem wykorzystywana jako sposób oceny zachowań. Ponadto umożliwia 
ona pracę nad samopoznaniem i zwiększa znaczenie każdej jednostki w grupie. Zaleca się jej stosowanie, 
gdy chcemy rozwinąć pewne ważne koncepcje. 

Po zakończeniu tego ćwiczenia oczekuje się, że uczestnik będzie potrafił wyrazić pozytywne wrażenia 
na swój temat i stanie się bardziej świadomy własnych wartości i samoakceptacji. 

Aktywność 2.2.4 „Lustro” 

•  Wskazówka:   
Jeśli uczestnik ma trudności z określeniem niektórych cech osobistych, trener może 
zaproponować, by zacząć od cech fizycznych, a następnie spróbował zbadać zachowanie 
uczestnika i to, jak sam siebie postrzega.

Model samoświadomości, rozwoju osobistego, rozwoju 
grupy i rozumienia relacji.

Okno Johari to narzędzie psychologiczne stworzone 
przez Josepha Lufta i Harry’ego Inghama. To użyteczne 
narzędzie pozwala na zrozumienie i szkolenie:
 
 •  Samoświadomość 
 •  Rozwój osobisty 
 •  Poprawa komunikacji 
 •  Relacje interpersonalne 
 •  Dynamika grupy 
 •  Rozwój zespołu 
 •  Relacje między grupami

Aktywność 2.2.5 „Okno Johari” 

Skoro już dotarłeś tak daleko, czego dowiedziałeś się o sobie?Refleksja:
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Wykonanie okna Johari może być wyzwaniem, ale celem jest również samopoznanie, dlatego 
zachęcajcie uczestników grup do udziału.

Podejmijcie wyzwanie i wykonajcie własne okno Johari. Szablon znajduje się w zeszycie ćwiczeń. 

•  Wskazówka:   
W tym ćwiczeniu ważną rolę odgrywa trener, który ma za zadanie wspierać uczestników w razie 
trudności, jakie mogą się pojawić na którymś z etapów ćwiczenia.  

•  Wskazówka:   
Prowadzący może zacząć od przykładu dla całej grupy, aby pomóc uczestnikom, ale ważne jest, 
aby mógł również wspierać każdego uczestnika indywidualnie.

OTWARTE JA

ZAPYTAJ

Znani sobie i znani innym.
Znany sobie

Nieznany 
samemu sobie

OKNO JOHARI

Są to opisy, które dana osoba 
wybiera na swój temat i które 
nie są znane innym. Możemy 
myśleć o tym jako o naszej 
prywatnej przestrzeni, którą 
ukrywamy przed innymi lub 

której nie chcemy pokazywać.

UKRYTE JA

To są te aspekty nas samych, 
które inni widzą, a my nie. 
Wszyscy mamy aspekty, 

których nie jesteśmy świadomi.

NIEZNANE JA

Obie strony są nieświadome 
aspektów tu występujących.  

To może być okazja do 
odkrycia.

NIEŚWIADOME JA

Znany sobie Nieznany samemu sobieZAPYTAJ

P
O

W
IE

D
Z

Skoro już dotarłeś tak daleko, czego dowiedziałeś się o sobie?Refleksja:
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Aktywność 2.2.6 „Podejdź do linii, jeśli...”  

Aktywność 2.2.7 „Moje najważniejsze cechy” i „Jak widzę siebie jako pracownika...”

To ćwiczenie ma na celu promowanie samoświadomości i spójności wśród uczestników, ułatwiając 
identyfikację podobieństw i różnic. 

Rozpoznanie tego, co sprawia, że jesteś wyjątkowy, zrozumienie tego, co nas łączy oraz tego, że 
niezależnie od kontekstu i realiów życia każdej osoby, masz wartość i możesz mieć wspólny cel, taki 
jak zdobycie pracy.

Po bardziej introspekcyjnych i refleksyjnych zajęciach na temat „Kim jestem”, teraz kolejne ćwiczenie 
ma na celu być bardziej obiektywnym, biorąc pod uwagę profil zawodowy każdego uczestnika. 

W ćwiczeniu „Moje najważniejsze cechy” uczestnik ma za zadanie określić cechy, które wyróżniają go 
spośród szeregu innych cech, a w ćwiczeniu „Jak widzę siebie jako pracownika...” uczestnik określa 
swoje mocne strony jako profesjonalisty, a także to, co wymaga poprawy. 

•  Wskazówka:   
W przypadku, gdy uczestnik nie dysponuje wystarczającym zasobem słownictwa i nie zna  
danego słowa, trener może zaproponować skorzystanie ze słownika (internetowego lub 
papierowego) lub wyjaśnić, co dane słowo oznacza. 

A skoro doszedłeś już tak daleko, to gratuluję,  
bo teraz powinieneś lepiej wiedzieć, KIM JESTEŚ!!!

Skoro już dotarłeś tak daleko, czego dowiedziałeś się o sobie?Refleksja:
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Moduł 3
Zarządzanie emocjami

Ramy
Zarządzanie własnymi emocjami jest istotną umiejętnością każdego człowieka i wiąże się z 
inteligencją emocjonalną, rozumianą jako zdolność do rozpoznawania, wyrażania i wpływania na 
uczucia innych ludzi. Posiadanie wysokiego poziomu inteligencji emocjonalnej pozwala na empatię 
z innymi, skuteczną komunikację oraz świadomość zarówno własną, jak i społeczną. Inteligencja 
emocjonalna ma wpływ na to, jak satysfakcjonujące mogą być wyniki osiągane w domu i środowisku 
pracy. Im lepiej rozumiesz siebie i innych, jak i dlaczego coś czujesz, tym lepiej będziesz w stanie 
radzić sobie w różnych sytuacjach. Jednym z najbardziej praktycznych przykładów zarządzania 
emocjami jest zachowanie asertywne, a jak zobaczysz na naszym kursie, nietrudno nauczyć się, jak  
je stosować w codziennych sytuacjach. 

Cele
Moduł ten ma na celu krótkie wyjaśnienie, czym są emocje, nastrój i uczucia oraz co je odróżnia. 
Wykonując określone ćwiczenia, będziesz miał okazję zapoznać się z odczytywaniem, nazywaniem i 
wyrażaniem całej gamy emocji. Zdobędziesz również umiejętności zarządzania emocjami oraz wiedzę 
na temat zachowań empatycznych. W częściach dotyczących inteligencji emocjonalnej i asertywności 
będziesz miał okazję przećwiczyć zachowania asertywne, dowiesz się, jak asertywnie bronić swoich 
praw oraz zdobędziesz umiejętność zarządzania pozytywnymi i negatywnymi emocjami. Po ukończeniu 
tego modułu trenerzy mogą z łatwością przekazać zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności 
praktyczne współtrenerom i osobom wspierającym w łatwej do zrozumienia i atrakcyjnej formie.

Struktura

 1.  Emocje
 2.  Inteligencja emocjonalna
 3.  Zarządzanie emocjami – asertywność
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•  Wprowadzenie do rozumienia emocji, uczuć i nastroju
•  Rozróżnianie emocji/ nastroju/ uczucia 

1. Emocje

Cele

1.1  Pojęcie emocji, nastroju i uczuć
1.2  Wprowadzenie do intensywności i złożoności emocjonalnej

•  Co to jest emocja, uczucie i nastrój?
•  Co to jest intensywność emocji?
•  Co to są emocje podstawowe i emocje złożone?

•  3.1.1  Gra Emotikony
•  3.1.2  Emocje w moim życiu
•  3.1.3  Krąg emocji

•  www.psychologytoday.com
•   Plutchik, R. (2001). The Nature of Emotions: Human emotions have deep evolutionary 

roots, a fact that may explain their complexity and provide tools for clinical practice.  
American Scientist, 89(4), 344-350. Źródło: 13 grudnia 2020 r.,  
http://www.jstor.org/stable/27857503

•  https://zielone-przedmiescie.pl/2020/11/03/emocje-uczucia-i-nastroj-podstawa-w-terapii/
•  https://www.paulekman.com/resources/universal-facial-expressions

Zawartość

Aktywności powiązane

Zasoby

Pytania przewodnie

Zależny od aktywności, jakie zostaną wybrane do danego kursu

Czas trwania

www.psychologytoday.com
http://www.jstor.org/stable/27857503
https://zielone-przedmiescie.pl/2020/11/03/emocje-uczucia-i-nastroj-podstawa-w-terapii/
https://www.paulekman.com/resources/universal-facial-expressions
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1.1 Pojęcie emocji, nastroju i uczucia

Bardzo ważne jest, aby zrozumieć, czym są emocje, nastroje i uczucia. Skąd wiemy, że jesteśmy 
szczęśliwi lub źli? Dlaczego doświadczamy pewnych emocji? Co powoduje, że jesteśmy w dobrym lub 
złym nastroju i co to właściwie jest nastrój? Znajomość kilku definicji i podstawowych różnic między 
tymi pojęciami pomaga nam lepiej je zrozumieć.

Aktywność 3.1.1 
Gra Emotikony. Rozpoznawanie i nauka używania odpowiednich emotikonów.

Emocje można rozumieć jako ocenę znaczenia relacji między osobą a jej środowiskiem istotną dla 
 jej dobrostanu. Emocje obejmują funkcje poznawcze, reakcje fizjologiczne, wzorce motywacyjne  
i działania. Różne emocje są sygnałami jakości mojego życia w danym środowisku. Emocja jest zatem 
poznawczą interpretacją zdarzenia (myśli, reakcji innego człowieka itp.).

Z pewnością zastanawiasz się, skąd się biorą emocje. Są one energią, która wędruje do mózgu, a ten 
interpretuje ją na podstawie wcześniejszych doświadczeń. Wynikają z naszych wartości i przekonań 
oraz sposobu, w jaki postrzegamy nasze obecne doświadczenia życiowe w odniesieniu do tych wartości 
i przekonań. Nasze wartości i przekonania kształtują się pod wpływem doświadczeń życiowych, rodziny, 
społeczności i rówieśników. Nasze wartości i przekonania kształtują się po to, byśmy mogli zaspokajać 
podstawowe ludzkie potrzeby związane z naszym dobrostanem psychicznym i fizycznym. 

Zapytacie, jakie są te podstawowe potrzeby – oto ich lista:

 •   Przetrwanie: żywność, bezpieczeństwo, schronienie

 •  Połączenie: spełnienie poprzez miłość, dzielenie się, współpracę i poczucie przynależności.

 •   Sens życia: spełnienie poprzez osiąganie, zdobywanie osiągnięć oraz bycie uznanym  
i szanowanym

 •   Kontrola i władza nad własnym życiem: spełnienie poprzez posiadanie i dokonywanie wyborów

 •  Zabawa: spełnienie poprzez śmiech i zabawę
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Wszyscy doświadczamy różnych nastrojów, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Jesteśmy  
w nastroju wysokim lub niskim. Czym właściwie jest nastrój, o którym mówimy, o którym słyszymy, 
w którym faktycznie „jesteśmy” na co dzień? Duża część współczesnych rozważań dotyczących tego 
pojęcia koncentruje się na próbach ustalenia jego definicji. Badacze zastanawiają się, czy jest to 
jedynie aspekt emocjonalny, czy też odrębne zjawisko afektywne. 

Możemy być pewni, że nastrój i emocje są ze sobą powiązane. Kiedy jesteśmy w złym nastroju, 
jesteśmy skłonni do odczuwania negatywnych emocji, takich jak smutek, złość czy lęk przed czymś. 
Natomiast kiedy jesteśmy w dobrym nastroju, jesteśmy skłonni do pozytywnych emocji, takich jak 
radość czy nadzieja. Tak więc natura emocji powinna nas informować o naturze nastrojów.

Podobnie skłonność nastrojów do wywoływania pozytywnych lub negatywnych emocji jest wynikiem 
mechanizmów leżących u podstaw powstawania emocji. Bycie w nastroju oznacza, że w naszym ciele 
i w nieświadomej ocenie sytuacji przez mózg zachodzą procesy, które łącznie wywołują określone 
rodzaje emocji w odpowiedzi na określone sytuacje. Na przykład, jeśli jesteś w dobrym nastroju,  
to twoja fizjologia i myślenie działają w sposób, który skłania cię do pozytywnej interpretacji nowych 
sytuacji. Mówiąc dokładniej, jeśli posiadasz pewne fizjologiczne cechy dobrych emocji, takie jak 
stabilne tętno, częstość oddechu i poziom kortyzolu, a także jeśli dokonujesz przeważnie pozytywnej 
oceny sytuacji, to te procesy zachodzące w mózgu zwiększają prawdopodobieństwo, że będziesz 
reagował na nowe sytuacje pozytywnymi emocjami.

I wreszcie – uczucia. Uczucia to zarówno doświadczenia emocjonalne, jak i doznania fizyczne, takie  
jak głód, ból, gniew, radość. Uczucia są świadomym doświadczeniem i wiążą się z daną emocją. 

Wiem, że pewnie myślisz sobie: ok, znasz definicje, ale co odróżnia emocje, nastroje i uczucia?  
Jak one współpracują i jak się uzupełniają? 

Emocje i uczucia, choć różne od siebie, mają ze sobą wiele wspólnego. Powstają w człowieku i z 
czasem mogą zanikać lub zmieniać swoją intensywność. Przekazują ważne informacje o tym, co się  
z nami dzieje, i dają nam energię do działania. Ale co to jest nastrój?

Wyobraźmy sobie teatr. Aktorzy wychodzą na scenę, odgrywają swoje sceny i znikają. To są emocje  
i uczucia – elementy bardzo ekspresyjne. Z drugiej strony, w teatrze ogromną rolę odgrywa scenografia. 
Scenografia tworzy nastrój. Nastrój jest, w przeciwieństwie do emocji, stały. Nie znika. Zawsze jesteśmy 
w jakimś nastroju. W poniedziałek możemy być w złym nastroju i wtedy o wiele łatwiej będzie nam 
się złościć lub denerwować jakimś wydarzeniem. Tak zwane negatywne emocje będą na nas bardziej 
oddziaływać. Możemy też następnego dnia być w radosnym i dobrym nastroju. Wtedy złość nie będzie 
nas łatwo ogarniała, a dobry żart sprawi, że będziemy się śmiać bardziej niż zwykle.

Na koniec – czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wiele emocji możemy odczuwać? Czy potrafisz 
wymienić je wszystkie? Pomocny w tym przypadku może być koło emocji Pluchika.
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Rys.2. Koło emocji (Plutchik, 2001)
Źródło: www.psychologytoday.com

www.psychologytoday.com
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Aktywność 3.1.2
Emocje w moim życiu. Uświadomienie sobie, jak i kiedy odczuwam emocje.

Na rysunku przedstawiono przykłady siedmiu uniwersalnych wyrazów twarzy pokazujących  
różne emocje.

Źródło: https://www.paulekman.com/resources/universal-facial-expressions/

Gniew

Szczęście Smutek Zwątpienie

Odraza Strach Zaskoczenie

https://www.paulekman.com/resources/universal-facial-expressions/
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Aktywność 3.1.3 
Koło Emocji. Nauka odczytywania emocji i wyrażania emocji opozycyjnych.
Możesz również skorzystać z poniższych materiałów wideo dostępnych w Internecie: 
Tajniki rozszyfrowywania wyrazu twarzy

1.2  Wprowadzenie do intensywności  
i złożoności emocjonalnej

Na rys. 1. przedstawiono stożek emocji oraz jego dwuwymiarową (2D) wersję w postaci trzech 
koncentrycznych kół. W tym modelu możemy dostrzec dwa aspekty emocji:

 –  Intensywność 
 –  Złożoność

Można na przykład powiedzieć, że akceptacja jest łagodniejsza od zaufania, a zaufanie jest 
łagodniejsze od podziwu. Dlatego w modelu możemy wyróżnić 3 poziomy intensywności emocji: 

https://www.youtube.com/watch?v=B0ouAnmsO1Y&t=308s
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Poniżej zamieszczono kilka przykładów, które mogą okazać się pomocne przy próbie zrozumienia,  
co w praktyce oznacza intensywność:

Ludzie akceptują (emocje o niskim natężeniu) kolegów, którzy są w klasie, ale nie znają ich na tyle 
dobrze, by zdradzać sekrety. Koledzy mogą okazywać w klasie emocje o niskim natężeniu, ponieważ 
nie znają się zbyt dobrze.

Te same osoby mają jednak przyjaciół, którym ufają (emocja o umiarkowanej intensywności) i wiedzą, 
że ich przyjaciele dochowają tajemnicy.

Ludzie prawdopodobnie mają kilku przyjaciół, których podziwiają (emocja o dużej intensywności). 
Kiedy ludzie kogoś podziwiają, chcą być bliżej tej osoby niż innych. 

Drugą kwestią jest złożoność, która oznacza, że niektóre emocje są złożone i składają się z dwóch 
lub więcej pojedynczych emocji. W kole można znaleźć wspomniane wcześniej emocje: akceptację, 
zaufanie, podziw obok takich emocji, jak spokój, radość, ekstaza. Pomiędzy nimi Plutchik, autor 
modelu, umieścił emocję złożoną, jaką jest miłość.  

Teraz możemy zrozumieć, że człowiek może odczuwać miłość nie tylko jako stan pobudzenia 
emocjonalnego, ale także jako uczucie akceptacji i spokoju.

1. akceptacja   2. zaufanie   3. podziw

akceptacja
zaufanie 
podziw

ukojenie
radość
ekstaza

Miłość
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•  Wprowadzenie zrozumienia inteligencji emocjonalnej
•  Dostarczenie praktycznych wskazówek, jak rozumieć emocje innych ludzi

2. Inteligencja emocjonalna

2.1  Wprowadzenie do inteligencji emocjonalnej
2.2  Definicja inteligencji emocjonalnej 
2.3  Empatia i empatyczne słuchanie

•  Jak radzić sobie z emocjami wobec siebie i innych? 
•  Co to znaczy, że ktoś jest inteligentny emocjonalnie?
•  Czym jest empatia? 
•  Jakie są elementy empatii? 
•  Jak zmienić swoje nastawienie emocjonalne?

•  Aktywność 3.2.1  Medytacja świadomości emocjonalnej
•  Aktywność 3.2.2  Autorefleksja
•  Aktywność 3.2.3  Empatia
•  Aktywność 3.2.4  Słuchanie empatyczne

•   Mayer, J. D., Salovey, P., Caruso, D. R., & Sitarenios, G. (2001). Inteligencja emocjonalna jako 
inteligencja standardowa. Emotion, 1(3), 232-242. https://doi.org/10.1037/1528-3542.1.3.232

•   Inteligencja emocjonalna: Nowa umiejętność czy cechy eklektyczne?”. John D. Mayer, Peter 
Salovey i David R. Caruso. American Psychologist, September 2008, Vol. 63, No. 6, 503 – 517. 

•  http://www.theeiinstitute.com 
•  https://www.youtube.com/watch?v=LgUCyWhJf6s
•  https://www.mastersincommunications.org/empathy-what-why-how/
•  https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
•  www.nonviolentcommunication.com

Pytania przewodnie

Aktywności powiązane

Zasoby

Zawartość

Cele

Czas trwania

Zależnie od wybranych aktywności do danego kursu

https://doi.org/10.1037/1528-3542.1.3.232
http://www.theeiinstitute.com
https://www.youtube.com/watch?v=LgUCyWhJf6s
https://www.mastersincommunications.org/empathy-what-why-how/
https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
www.nonviolentcommunication.com
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2.1 Wprowadzenie do inteligencji emocjonalnej 

Zrozumienie, czym jest inteligencja emocjonalna, nie jest takie proste. Ale dzięki kilku przykładom 
obrazkowym można zrozumieć jej sens. 

Inteligencja emocjonalna odnosi się do zdolności rozpoznawania, interpretowania i przetwarzania 
emocji u siebie i innych. Chociaż genetyka, wychowanie i środowisko odgrywają pewną rolę, istnieją 
kroki, które można podjąć, aby z czasem rozwinąć swoją inteligencję emocjonalną. 

Pierwszym krokiem jest poznanie samego siebie. Osoby inteligentne emocjonalnie są świadome 
siebie. Realistycznie oceniają swoje mocne i słabe strony oraz to, jak wypadają w oczach innych. 
Wzajemna informacja zwrotna jest jednym ze sposobów poprawy samoświadomości i może ujawnić 
kilka emocjonalnych ślepych punktów. 

Ważne jest także poznanie swoich czynników wyzwalających. Z pojęciem samoświadomości wiąże 
się wiedza o tym, jak prawdopodobnie zareagujemy w określonych sytuacjach. Zastanów się, jak się 
czułeś, gdy ostatnio byłeś pod presją. Czy te uczucia pomogły Ci, czy przeszkodziły? Rozpoznawanie 
emocji i ich sensu może zmienić Twój stan emocjonalny.

Kolejnym krokiem jest zdolność do empatii. Oznacza to, że spojrzenie na sprawy z perspektywy innej 
osoby pomoże zrozumieć jej wartości i przekonania. Jest to ważne, gdy chodzi o motywowanie i 
angażowanie innych. Podejmij świadomy wysiłek, aby poznać swoich współpracowników. Zadawaj 
otwarte pytania i aktywnie słuchaj, co mają do powiedzenia, zamiast po prostu czekać na swoją 
kolej do zabrania głosu. Zwracaj uwagę na mowę ciała i inne znaki niewerbalne, ponieważ mogą one 
powiedzieć Ci więcej, niż ktoś jest skłonny wyrazić na głos. 

Odpowiedz na swoje emocje – jeśli ktoś cię zdenerwuje, zatrzymaj się i zastanów się, dlaczego jego 
zachowanie doprowadziło cię do takich odczuć, zamiast reagować impulsywnie. Uznaj, że rozmowa 
jest interakcją dwukierunkową i potrzeba dwóch osób, by wywołać w Tobie złość, smutek lub 
frustrację. 

Należy również kierować się przeczuciem, czyli słuchać swojego ciała. Jeśli Twój żołądek zaczyna robić 
salto w tył za każdym razem, gdy rozmawiasz z menedżerem wyższego szczebla, lub Twoje mięśnie 
napinają się przed spotkaniem, co Ci to mówi? Choć może się to wydawać sprzeczne z intuicją, emocje 
mogą być cennym źródłem informacji przy podejmowaniu racjonalnych decyzji w pracy. Pamiętaj, że 
inteligencja emocjonalna nie polega na tłumieniu emocji. Chodzi o nauczenie się, jak je rozpoznawać, 
przetwarzać i kierować nimi w sposób, który przynosi korzyści Tobie i Twojemu zespołowi. 

Zwiększanie inteligencji emocjonalnej wymaga wysiłku, ale można to osiągnąć dzięki stałej praktyce. 
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Aktywność 3.2.1
Medytacja świadomości emocjonalnej. Postrzeganie własnych uczuć, nastrojów i emocji.

Aktywność 3.2.2
Autorefleksja. Zrozumienie i oswojenie się z własnymi uczuciami.

2.2 Definicja inteligencji emocjonalnej 

Tutaj znajdziesz bardziej naukowe definicje i wymagania dotyczące inteligencji emocjonalnej.

Inteligencja emocjonalna to zespół zdolności dotyczących poznawczej analizy informacji 
emocjonalnych. Inteligencja emocjonalna obejmuje zdolność do angażowania się w wyrafinowane 
przetwarzanie informacji o emocjach własnych i innych osób oraz zdolność do wykorzystywania tych 
informacji jako przewodnika w myśleniu i zachowaniu. Oznacza to, że osoby o wysokim poziomie 
inteligencji emocjonalnej zwracają uwagę na emocje, wykorzystują je, rozumieją i zarządzają nimi, a 
umiejętności te pełnią funkcje adaptacyjne, które potencjalnie przynoszą korzyści im samym i innym.

To, czego wymaga Inteligencja emocjonalna, to:

 •  Spostrzeganie emocji, co oznacza:
 – rozpoznawanie zwodniczych lub nieszczerych form ekspresji emocjonalnej
 – rozróżnianie trafnych i nietrafnych ekspresji emocjonalnych
 – zrozumienie, w jaki sposób emocje są okazywane w zależności od kontekstu i kultury
 – precyzyjne wyrażanie emocji gdy jest to pożądane
 – dostrzeganie treści emocjonalnych w środowisku, sztukach wizualnych i muzyce
 –  dostrzeganie emocji u innych ludzi poprzez ich sygnały głosowe, wyraz twarzy, język  

i zachowanie
 – rozpoznawanie emocji we własnych stanach fizycznych, uczuciach i myślach

 •  Uczestniczenie poprzez wykorzystanie emocji, co oznacza, że ktoś jest w stanie:
 –   Wybierać problemy na podstawie tego, w jaki sposób bieżący stan emocjonalny może 

ułatwić poznanie
 –  wykorzystywać wahania nastroju do tworzenia różnych perspektyw poznawczych
 –  ustalać priorytety w myśleniu poprzez kierowanie uwagi zgodnie z aktualnym odczuciem
 –  generować emocje jako sposób odnoszenia się do doświadczeń innej osoby
 –  generować emocje jako pomoc w osądzie i zapamiętywaniu
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 •  Rozumienie emocji jest równoznaczne z tym, że dana osoba potrafi:
 –  dostrzegać różnice kulturowe możliwe w ocenie emocji
 –   zrozumieć, jak dana osoba może się czuć w przyszłości lub w określonych warunkach 

(prognozowanie afektywne)
 –  rozpoznawać prawdopodobne przejścia między emocjami, np. od złości do zadowolenia
 –  rozumieć złożone i skomplikowane emocje
 –  rozróżniać nastroje i emocje
 –  oceniać sytuacje, które mogą wywoływać emocje
 –  określać przyczyny, znaczenie i konsekwencje emocji
 –  oznaczać emocje i rozpoznawać relacje między nimi

 •  Radzenie sobie z emocjami oznacza, że dana osoba jest w stanie:
 –  skutecznie zarządzać emocjami innych osób w celu osiągnięcia pożądanego rezultatu
 –  efektywne zarządzanie własnymi emocjami w celu osiągnięcia pożądanego rezultatu
 –  ocenić strategie podtrzymywania, zmniejszania lub wzmacniania reakcji emocjonalnej
 –  monitorować reakcje emocjonalne w celu określenia ich zasadności
 –  angażuj się w emocje, jeśli są pomocne; wyłączaj się, jeśli nie są pomocne
 –   być otwartym na przyjemne i nieprzyjemne uczucia, w zależności od potrzeb, oraz na 

informacje, które one przekazują

2.3 Empatia i empatyczne słuchanie

Trudno chyba znaleźć osobę, która nie słyszałaby o empatii. Ale czy wiesz, co dokładnie oznacza 
empatia? Najprościej rzecz ujmując, empatia to zdolność do zrozumienia sytuacji z perspektywy innej 
osoby. Jest to zdolność do podzielania uczuć i emocji innej osoby oraz rozumienia, dlaczego ona je 
odczuwa.
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Aktywność 3.2.3
Empatia. Wprowadzenie pojęcia empatii.

Zapytacie, dlaczego jest to takie ważne i jak empatia pomaga w życiu osobistym? Odpowiedź jest 
prosta – zdrowe związki wymagają pielęgnacji, troski i zrozumienia. Przyjaźń lub związek romantyczny, 
w którym brakuje empatii i zrozumienia, szybko się rozpadnie. Gdy ludzie myślą tylko o własnych 
interesach, cierpią na tym inne osoby w ich związkach. Jeśli jedno z małżonków w małżeństwie 
przestanie patrzeć na sprawy z perspektywy drugiej osoby, prawdopodobnie będą mieli problemy 
małżeńskie. Żadne dwie osoby nigdy nie będą myśleć dokładnie tak samo i nie będą mieć takich 
samych doświadczeń. Obie osoby w związku wnoszą swoje własne pomysły, doświadczenia życiowe 
i zmagania. Jeśli nie poświęci się czasu, by spróbować odnieść się do uczuć i punktu widzenia drugiej 
osoby, ludzie w związkach prawdopodobnie poczują się niekochani i pozbawieni opieki.

     >    Empatia jest także częścią komunikacji bez przemocy.

Według Rosenberga: podstawy Porozumienia bez Przemocy to wyrażanie siebie z jasnością, 
współczuciem, odpowiedzialnością za siebie, empatią i myślą o wspólnym dobru, co jest dokładnym 
przeciwieństwem komunikacji opartej na przemocy. Komunikacja z użyciem przemocy polega na  
grożeniu, osądzaniu, dehumanizowaniu, obwinianiu lub wymuszaniu czegoś na innych, by uzyskać 
swoje zdanie w danej sytuacji. Komunikacja przemocowa powoduje nieporozumienia i frustracje, ból i 
spory. W codziennych, pożądanych relacjach komunikacja przemocowa to sposób myślenia i mówienia, 
który przeszkadza w uzyskaniu jakości więzi, której poszukujemy. Może również prowadzić do gniewu, 
wstydu, poczucia winy, depresji, a w skrajnych przypadkach do przemocy emocjonalnej lub fizycznej.

Wielu z nas uczy się wyrażać swoje uczucia w kategoriach tego, co „zrobiła nam” inna osoba. Niestety, 
nie uczymy się brać odpowiedzialności za nasze uczucia i potrzeby, aby prosić tylko o to, co jest 
korzystne i sprawiedliwe dla wszystkich zaangażowanych stron.

     >    Empatia a współczucie.

Oto link do przykł: https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw

Empatia obejmuje:

–  przyjmowanie perspektywy
–  unikanie osądzania 
–  rozpoznawanie emocji u innych osób
–  zdolność do opisywania odczuwanych emocji 

Współczucie składa się z :

–  Zdystansowanie się do emocji drugiej osoby.
–  Zachowanie własnej perspektywy.
–  Osądzanie innych.
–  Trudności w określeniu własnych emocji

     >    Zachowanie empatyczne (poniżej) obejmuje 8 elementów słuchania empatycznego.

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
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1.   Zachowanie swoich uwag i opinii dla siebie – skoncentrowanie się na tym, aby nie mówić, kiedy 
druga osoba mówi;

2.   Utrzymywanie dobrego kontaktu wzrokowego i zwracanie uwagi, gdy patrzy się bezpośrednio na 
osobę;

3.  Wstrzymywanie się w razie potrzeby;
4.   Kiedy druga osoba przestaje mówić, spróbuj sparafrazować kluczowe słowa lub przetłumaczyć 

to, co powiedziała – jest to odzwierciedlanie tego, co uważasz, że usłyszałeś, aby zapewnić jasne 
zrozumienie;

5.  Pozostawanie skupionym na drugiej osobie podczas rozmowy;
6.   Uwzględnianie perspektywy drugiej osoby – czyli słuchanie w celu pełnego zrozumienia 

wypowiedzi drugiej osoby, a nie przygotowywania swojej odpowiedzi;
7.   porozumiewanie się niewerbalne za pomocą zachęcającej mowy ciała (np. potakiwanie), przy 

jednoczesnym zwracaniu uwagi na sygnały niewerbalne; 
8.   Określanie lub odzwierciedlanie uczuć mówiącego, np. można powiedzieć: „Brzmisz na 

zdenerwowanego” lub „Wydajesz się być zdenerwowany”.

positivePsychology.com

8 elementów słuchania empatycznego

ZATRZYMAJ OPINIE 
DLA SIEBIE

SKUP SIĘ NA 
INNYCH OSOBACH

UTRZYMUJ 
KONTAKT 

WZROKOWY

DOSTRZEGAJ 
PERSPEKTYWĘ 
INNYCH OSÓB

RÓB PRZERWY ROZPOZNAWAJ 
SWOJE UCZUCIA

PARAFRAZUJE 
WYPOWIEDZI 
INNYCH OSÓB

PAMIĘTAJ O 
KOMUNIKACJI 

NIEWERBALNEJ
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Aktywność 3.2.4
Empatyczne słuchanie. Wprowadzenie pojęcia empatii i empatycznego słuchania.

2.4  Komunikacja bez przemocy  
i komunikacja z użyciem przemocy

Na tym przykładzie możemy odróżnić empatię od współczucia. Można przyjąć, że istnieją dwa rodzaje 
języków: mowa szakala i mowa żyrafy. Zgodnie z tą koncepcją Szakal obwinia innych za to, co zrobili, 
podczas gdy Żyrafa stara się odczuwać te same emocje, co druga osoba.

W komunikacji bez przemocy (Rosenberg) empatia to:

 –  dostrzeganie/rozumienie uczuć/potrzeb drugiej osoby
 –  dając naszą pełną obecność, całym naszym jestestwem
 –  tak, by druga osoba doświadczyła głębokiego zrozumienia 

Techniki pozytywnej komunikacji

Sposób, w jaki wyrażasz swój komunikat, wpływa na to, czy zostanie on odebrany pozytywnie 
czy negatywnie. Ma to wpływ na reakcję, jaką uzyskasz.  Nawet jeśli przekazujesz niepożądaną 
wiadomość, jej wpływ może być złagodzony poprzez użycie pozytywnego języka. Pierwszym krokiem 
jest uświadomienie sobie, czy nasze sformułowania i język są pozytywne czy negatywne. 

Pozytywna komunikacja nie oznacza mówienia tylko miłych rzeczy i unikania konfliktów. Oznacza 
ona opisywanie tego, czego się chce, zamiast tego, czego się nie chce. Przesuwa to ramy z krytyki 
i narzekania na wsparcie i możliwość wykonania, a także wiąże się ze strategiami pozytywnego 
wzmacniania, ponieważ łatwiej jest nagrodzić kogoś za zrobienie czegoś niż za nie zrobienie czegoś. 
Bycie pozytywnym zmniejsza defensywność i wzburzenie oraz wspiera motywację. Pozytywnie ujęte 
„Przestań przychodzić do pracy późno” staje się „Przyjdź do pracy o (czasie)”. 

(Rosenberg, 2010)

JĘZYK SZAKALA
Język, który rani

Oskarżanie   Krytykowanie
Osądzanie   Wymaganie

Obserwowanie   Łączenie
Odczuwanie   Proszenie

Język, który pochodzi od serca
JĘZYK ŻYRAFY
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Etykietowanie swoich uczuć poprzez opisanie emocjonalnej reakcji na dany problem może pomóc w 
wywołaniu empatii i rozważenia. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wyrażaj swoje uczucia w spokojny, nie 
oskarżający sposób. Jeśli twoje uczucia są bardzo intensywne, dobrą strategią może być ich złagodzenie. 
Jeśli więc czułeś się „wściekły i przerażony”, możesz powiedzieć „sfrustrowany i zmartwiony”.

Stosowanie „komunikatów Ja” to metoda opracowana przez psychologa Thomasa Gordona. Komunikat 
„ja” jest stwierdzeniem dotyczącym uczuć, przekonań, wartości itp. osoby mówiącej, zazwyczaj wyrażonym 
jako zdanie zaczynające się od słowa „ja”, w przeciwieństwie do komunikatu „ty”, który często zaczyna się 
od słowa „ty” i skupia się na osobie, do której się mówi. 

Komunikaty typu „ja” mają być asertywne bez stawiania słuchacza w defensywie i unikają oskarżeń. 
Unikają też oskarżeń i biorą odpowiedzialność za swoje uczucia, zamiast sugerować, że są one 
spowodowane przez inną osobę. 

Kilka przykładów:

3 częściowy model „Komunikacji od Ja”

1.  Czuję... (wstaw słowo uczucie)
2.  Kiedy... (powiedz, co spowodowało to uczucie, czyli obiektywne wydarzenie)
3.  Chciałbym... (powiedz, co chciałbyś, żeby się stało zamiast tego).

Podstawowy model Komunikacji bez przemocy

Kiedy widzę, że .................................................
czuję się ................................................
ponieważ moja potrzeba ................................................ jest/nie jest zaspokojona.
Czy byłbyś skłonny ................................................? 

Model Komunikacji bez przemocy stworzony przez Marshalla B Rosenberga jest kolejnym przykładem 
wykorzystania pozytywnej komunikacji (opisanej w module 3).

Komunikaty Ty Komunikaty Ja

„Musisz nauczyć się lepiej wiązać wstążki na 
torbach”. 

„Musiałam ponownie zawiązać przy 8 wstążkach 
na przygotowanych przez ciebie torbach”.

„Nie skończyłeś części na czas!”.
„Naprawdę mam zaległości w pracy, ponieważ nie 
mam jeszcze wszystkich części”.

„Sprawiasz, że jestem zły, kiedy mówisz o mnie”.
„Czuję się zły, kiedy mówisz o mnie, jakby mnie 
nie było”.

Aktywność 3.2.5  
Pozytywna komunikacja – Ćwiczenie polegające na odgrywaniu ról w celu przećwiczenia stosowania 
komunikatu „ja” i modelu Komunikacji bez przemocy.
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•  Dostarczenie praktycznych informacji na temat zachowań asertywnych
•  Stworzenie możliwości treningu zachowań w sytuacjach życiowych

1 godzina 30 minut

3. Zarządzanie emocjami – asertywność

Cele

3.1  Definicja asertywności 
3.2   Asertywność w codziennych sytuacjach – jak bronić swoich praw i wyrażać emocje  

w kontaktach z różnymi ludźmi?
3.3  Reframing

•  Co to jest zachowanie asertywne?
•  Jak bronić swoich praw w kontaktach z różnymi osobami?
•  Jak wyrażać pozytywne emocje?
•  Jak wyrażać negatywne emocje?
•  Czym jest i jak stosować reframing?

•  Aktywność 3.3.1  Rzeczy, które robię źle – aktywność interpersonalna
•  Aktywność 3.3.2  Asertywność w życiu codziennym – przykłady
•  Aktywność 3.3.3  Asertywność w realnym życiu – Ben i Jim
•  Aktywność 3.3.4  Wyrażanie pozytywnych uczuć
•  Aktywność 3.3.5  Wyrażanie negatywnych uczuć – etapy wyrażania gniewu

•  Król-Fijewska, M. (1993). Trening asertywności [Assertivity training]. Wraszawa: PTS
•   Bargiel-Matusiewicz, K. Dziurla, R. (2014). Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej–Bieg 

po zdrowie [Anti-tobacco health promotion program – Running for health]. Warszawa: GIS.
•  https://emiliawojciechowska.com/asertywnosc-w-pracy-i-w-zyciu/

Treść

Ćwiczenia

Źródła

Pytania przewodnie

Czas trwania

https://emiliawojciechowska.com/asertywnosc-w-pracy-i-w-zyciu/
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3.1 Definicja asertywności 
Aktywność 3.3.1
Rzeczy, które robię źle – aktywność interpersonalna. Lepsze rozumienie uczuć i emocji.

Asertywność oznacza, że potrafisz bezpośrednio, szczerze i stanowczo wyrazić drugiej osobie swoje 
uczucia, postawy, opinie lub pragnienia w sposób, który respektuje uczucia, postawy i opinie, a także 
prawa i pragnienia drugiej osoby. Asertywność jest więc umiejętnością pełnego wyrażania siebie w 
kontaktach z innymi ludźmi.

Mówiąc o asertywności, trzeba zacząć od tego, że każdy człowiek ma prawo do robienia różnych 
rzeczy. Każdy ma prawo do bycia sobą, to znaczy że każdy ma prawo do przebywania w środowisku, 
które mu odpowiada, do podejmowania decyzji w sprawach, które są dla niego ważne, do posiadania 
własnych myśli, uczuć, opinii na różne tematy. 

Asertywność oznacza działanie w zgodzie z samym sobą, ale też w taki sposób, by nie ranić drugiej osoby. 

 >     Aby jeszcze lepiej zrozumieć, czym jest asertywność, dokonamy rozróżnienia pomiędzy 
rozumieniem, identyfikowaniem i radzeniem sobie z własnymi uczuciami. Oto pytania,  
które można zadać:

 –     Czym jest fakt (widoczny i odczuwalny)?
 –     Co dzieje się po fakcie (w środku)?

 >    Trzy rodzaje postaw w komunikacji – porównanie

Źródło: https://emiliawojciechowska.com/asertywnosc-w-pracy-i-w-zyciu/hurt 

Postawa agresywna Postawa uległości Postawa asertywna 

Ja jestem w porządku, inni nie 
są w porządku

Inni są w porządku, ja nie 
jestem w porządku

Ja jestem w porządku, inni  
też są w porządku

moje potrzeby są najważniejsze Potrzeby innych są ważniejsze
Zarówno moje potrzeby, jak  
i innych są ważne

Szanuję tylko siebie Szanuję tylko innych Szanuję siebie i innych

Nie panuję nad swoimi 
emocjami

Tłumię swoje emocje
Otwarcie wyrażam swoje 
emocje

Mam poczucie wyższości nad 
innymi

Mam poczucie niższości 
wobec innych

Stawiam siebie na równi  
z innymi

https://emiliawojciechowska.com/asertywnosc-w-pracy-i-w-zyciu/hurt
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Najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że można odczuwać różne emocje. I masz 
prawo do odczuwania swoich emocji. Ty je odczuwasz, ale inni ludzie mogą nie być tego świadomi. 
Dlatego należy informować ich o swoich emocjach i wyrażać je w sposób asertywny.

Rozwijając postawę asertywną, odkrywasz, że potrafisz stawiać granice (wyrażać, czego chcę, a czego nie 
chcę). Wzrasta też poczucie własnej wartości, pewność siebie i wiara we własne możliwości, a przy okazji 
otwierasz się na innych, doceniasz inne punkty widzenia i starasz się dostrzegać w innych to, co najlepsze. 

Poniżej podajemy kilka przykładów zachowań asertywnych.

     >     Obrona swoich praw jako asertywna odmowa (broń swoich praw, nie krzywdząc innych) –  
słowo NIE i informacja o tym, co zamierzamy zrobić:

           –  Nie, nie pójdę dziś z Tobą do kina. Mam inne plany na dzisiejszy wieczór.
           –  Nie, nie będzie mnie na spotkaniu, ponieważ niedzielę spędzam w domu z rodziną.

Ważne jest, aby pamiętać, że asertywna odmowa nie zawiera w sobie pretensji (agresji) ani wymówek 
(uległości).

Aktywność 3.3.2
Asertywność w życiu codziennym – przykłady. Lepsze zrozumienie znaczenia asertywności w życiu 
codziennym.

Aktywność 3.3.3
Asertywność w realnym życiu – Ben i Jim. Wprowadzenie do asertywności w realnym życiu.

     >    Wyrażanie emocji pozytywnych

Wrażliwość i okazywanie emocji są podstawą komunikacji i tworzenia więzi z innymi ludźmi, ale 
mówienie o uczuciach, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych, nie należy do najłatwiejszych 
czynności. Dzieje się tak dlatego, że często kojarzy nam się to ze słabością i boimy się, że zostaniemy 
zranieni. Pamiętajmy jednak, że tylko podjęcie takiego ryzyka pozwala nam w pełni doświadczyć całej 
gamy emocji. Poniżej podajemy kilka przykładów tego, co powiedzieć, aby wyrazić pozytywne emocje:

     >    Podobało mi się to, co zrobiłeś
     >    Ufam Tobie
     >    Jestem pełen szacunku dla Twojej postawy w tej trudnej sytuacji
     >    Lubię cię
     >    Kocham cię
     >    To, co mi powiedziałeś sprawiło, że poczułem się naprawdę dobrze
     >    Lubię z tobą rozmawiać
     >    Czuję się świetnie w Twoim towarzystwie

3.2  Asertywność w codziennych sytuacjach –  
jak bronić swoich praw i wyrażać emocje  
w kontaktach z różnymi ludźmi?



Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści,  
które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta  
do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

54

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

Aktywność 3.3.4
Wyrażanie pozytywnych uczuć. Jak wyrażać swoje pozytywne uczucia.

     >    Wyrażanie negatywnych emocji

Przeżywanie negatywnych emocji jest dla nas znacznie trudniejsze i bardziej uciążliwe niż przeżywanie 
emocji pozytywnych. Negatywne emocje mogą nas przytłaczać, spowalniać lub całkowicie zatrzymywać 
nasze plany i działania.  Nie pozwalają nam efektywnie funkcjonować i wykorzystywać w pełni naszego 
potencjału. Dlatego tak ważne jest, aby je rozpoznawać i wyrażać (nie raniąc przy tym nikogo).

Sposoby wyrażania gniewu:

Etapy asertywnego wyrażania gniewu:

1. Dostarczanie informacji
Na tym etapie powinieneś poinformować osobę, że pewne jej zachowanie jest dla Ciebie 
niekomfortowe. Na przykład: Jest mi ciężko, kiedy palisz papierosy w moim pobliżu. Proszę, przestań.

2. Wyrażanie uczuć
Jeśli pierwszy etap nie spowodował zmiany denerwującego zachowania:
Poinformuj osobę o swoich odczuciach w tej sytuacji. Na przykład:
Proszę, przestańcie palić w pobliżu mnie, to naprawdę irytujące! 

3. Odwołanie się do prawa
Jeśli to nie poskutkowało, możesz odwołać się do prawa, aby pomogło Ci uzyskać zmianę 
zachowania. Na przykład: Jeśli nie przestaniesz tu palić, wezwę ochronę budynku. 

4. Egzekwowanie prawa
Na tym etapie należy działać zgodnie z deklaracją z trzeciego etapu. Na przykład: Wciąż palisz. 
Dzwonię po ochronę!

Aktywność 3.3.5
Wyrażanie negatywnych uczuć – etapy wyrażania gniewu. Jak wyrażać swoje negatywne uczucia.  
Jak wyrażać złość.

Postawa agresywna Uległość Asertywność

Działania mające na 
celu zniszczenie obiektu 
wywołującego gniew

Tłumienie odczuwanego 
gniewu

Koncentruje się na zadaniu 
zmiany danego stanu 
rzeczywistości
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3.3 Reframing
Reframing to technika komunikacyjna, która generuje nowe znaczenie lub dodaje nowe znaczenie do 
sytuacji lub kontekstu.

Znaczenie, jakie nadajemy sytuacjom lub kontekstom naszych zachowań, jest bezpośrednio 
związane z „filtrami” (ramami), które zakładamy i które są uwarunkowane naszymi przekonaniami, 
wartościami, kulturą i niezwykłymi wydarzeniami życiowymi. To właśnie te „ramy”, które nakładamy 
na rzeczywistość, uzasadniają, dlaczego to samo wydarzenie może mieć różne znaczenie i wpływ 
na dwie te same osoby, które przez nie przechodzą.  Każda z ram może mieć bardziej pozytywną lub 
negatywną interpretację obiektywnej rzeczywistości, w zależności od doświadczenia każdej z nich.

Korzybski (Science and Sanity, 1933) uważał, że nasz język tłumaczy „mapę świata”, którą każdy z 
nas konstruuje. Każdy używany termin niesie w sobie znaczenie, jakie ktoś mu nadaje, obciążone 
emocjami, oczekiwaniami i indywidualnością.

W relacjach sposób w jaki się komunikujemy również nie jest dosłowny. Każda wysłana wiadomość 
niesie ze sobą zestaw indywidualnych elementów z mapy życia jej nadawcy i jest interpretowana przez 
drugą osobę poprzez jej doświadczenie, przekonania, czyli mapę drugiej osoby. 

„Jeśli myśl deprawuje język, to język może również deprawować myśl”. 
George Orwell

Komunikacja, wewnętrzna i interpersonalna, jest odzwierciedleniem konstrukcji naszej wewnętrznej 
rzeczywistości.

John Grinder i Richard Bandler w książce „The Structure of Magic” (1975) identyfikują wzorce 
językowe, które mogą „zepsuć” pierwotne znaczenie myśli, takie jak uogólnienia, pominięcia i 
zniekształcenia. Dzięki oświecającym pytaniom udaje się uratować pierwotny sens przekazu i jego 
znaczenie. Pozwól sobie na identyfikację ograniczeń i rozszerzenie możliwości wyboru.

Przykłady: 

Wzorce językowe Mocne pytania
Nikt mnie nie lubi! Skąd to wiesz?
Nie mogę zawieść mojej matki Co się stanie, jeśli ją zawiedziesz?
Nigdy nie znajdę pracy, bo jestem Czy znasz kogoś niepełnosprawnego, kto pracuje?
   niepełnosprawny  
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     >    Jaki jest cel reframingu?

Reframing jest narzędziem psychologicznym służącym do świadomej zmiany ograniczających 
nas ram, aby pomóc nam w osiągnięciu pożądanych celów, przekonań i zachowań.

Kiedy zmieniamy ramy swojego doświadczenia, zmieniamy swój pogląd na rzeczy, a to wpływa 
na to, jak postrzegamy, interpretujemy i reagujemy na wydarzenia i okoliczności.  Można 
też powiedzieć, że reframing pomaga doświadczać swoich działań oraz wpływu postaw i 
przekonań w inny sposób. Pomaga także doświadczać rzeczy z innej perspektywy lub w innym 
układzie odniesienia, który może być bardziej korzystny i pomocny.  W ten sposób stajemy się 
bardziej zaradni i możemy podejmować lepsze i bardziej optymalne decyzje.

     >    Istnieją dwa rodzaje objaśnień, które zazwyczaj możemy wykonać.

W obu przypadkach można myśleć w różnych perspektywach/ramach:
     >     Ramy czasowe. Jest to związane z względnością czasu. Jeśli znajduję się w 

niebezpiecznej sytuacji, 1 minuta może być bardzo długim czasem, ale jeśli przytulasz 
kogoś, na kim Ci zależy, 1 minuta może być bardzo krótka! Dlatego w obliczu 
konkretnego problemu mogę żartować, że moja „pilność” w jego rozwiązaniu jest 
rzeczywiście realna.

     >     Redefiniowanie doświadczenia. Należy skupić się na zachowaniu lub emocji, 
spróbować zobaczyć je w nowym świetle, z innej perspektywy. Pomoże nam myślenie 
o sytuacji, w której „oglądamy film” i myślenie, że jesteśmy bohaterem akcji. Dysocjacja 
może pomóc w uzyskaniu obiektywizmu!

     >     Metaforyczne przeformułowania. Metafory pomagają nam doświadczyć podobnej 
sytuacji, dając wskazówki dotyczące innych emocji, innych działań i innych celów.

     >     Pozytywna intencja. Wszystkie zachowania mają pozytywną intencję, tzn. ich celem 
jest zaspokojenie pewnej potrzeby. Gdy nasze działanie nie przynosi pożądanego 
rezultatu, musimy skupić się na intencji i zmienić działanie.

     >     Refleksja nad znaczeniem. Skupienie się na tym, co istotne, unikanie zgłębiania 
szczegółów problemu i „wymówek”. Skupienie się na rozwiązaniu i wyniku, który 
chcemy osiągnąć.

     >     Refleksje dotyczące uczenia się. Ucz się na podstawie doświadczeń, nawet jeśli 
przebiegają one w sposób, który by nam się nie podobał.

Przeformułowanie treści Przeformułowanie kontekstu

Przeformułowanie treści zmienia 
znaczenie zachowania

Przeformułowanie kontekstu zmienia 
interpretację i/lub postrzeganie 
zachowania
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Moduł 4
Komunikacja

Struktura
Komunikacja to sposób, w jaki wchodzimy w interakcje z ludźmi wokół nas. Zrozumienie własnych 
i cudzych sposobów porozumiewania się jest niezbędne dla udanych interakcji we wszystkich 
aspektach życia: rodzinnym, osobistym i zawodowym. Nabycie skutecznych umiejętności wyrażania 
siebie i rozumienia komunikatów innych osób jest niezbędne zarówno w sytuacjach indywidualnych, 
jak i grupowych, przy udzielaniu instrukcji jednej osobie, grupie, jak i podczas prezentacji dla 
szerokiego grona odbiorców. 

Zamierzenia (cele ogólne) 

Celem tego modułu jest podniesienie świadomości na temat sposobu, w jaki ludzie się komunikują, 
oraz przedstawienie propozycji ćwiczeń promujących skuteczne umiejętności komunikacyjne. Nauka o 
komunikacji i możliwość ćwiczenia komunikacji z różnymi typami ludzi, w różnych sytuacjach, pomoże 
poprawić umiejętności komunikacyjne. Po ukończeniu szkolenia trener będzie dysponował wiedzą 
teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi, które pozwolą mu wspierać współuczestników szkolenia 
i osoby wspierające w rozwijaniu ich umiejętności komunikacyjnych. Będzie potrafił dostosować swoje 
techniki komunikacyjne, by prowadzić efektywne szkolenie, oraz dokonać racjonalnych zmian w celu 
zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych uczestników.

Struktura
Moduł składa się z 6 sekcji, które trener może wykorzystać w zależności od poziomu wiedzy i umiejętności 
uczestników.

 1.  Podstawy komunikacji  
 2.  Komunikacja niewerbalna 
 3.  Umiejętność skutecznego słuchania 
 4.  Umiejętność skutecznego mówienia 
 5.  Skuteczna komunikacja interpersonalna 
 6.  Skuteczna komunikacja z wykorzystaniem technologii
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•  Zrozumienie celów komunikacji  
•  Uświadomienie sobie rodzajów i kanałów komunikacji 
•  Zrozumienie pojęcia nadawcy i odbiorcy 
•  Identyfikowanie stylów komunikacji.

1. Podstawy komunikacji

Cele

1.1  Cele komunikacji 
1.2  Rodzaje i kanały komunikacji 
1.3  Pojęcie nadawcy-odbiorcy 
1.4  Style komunikacji

•  Jaka jest definicja komunikacji? 
•  Dlaczego warto znać różne rodzaje i kanały komunikacji? 
•  Jakie czynniki wpływają na nadawcę i odbiorcę? 
•   Dlaczego ważne jest zrozumienie własnego stylu komunikacji oraz stylów komunikacji 

innych osób?

•  Ćwiczenie 4.1.1  Pojęcie nadawca-odbiorca 
•  Ćwiczenie 4.1.2  Kwestionariusz stylów komunikacji

•   Kiernan, C., Reid, B. & Goldbart, J., (1987). Foundations of Communication and Language. 
Manchester University Press

•   MTD Training (2010). Effective Communication Skills. MTD Training and Ventus Publishing 
ApS ISBN 978-87-7681-598-1

1 Godzina

Treść

Ćwiczenia

Źródła

Czas trwania

Pytania przewodnie
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1.1 Cele komunikacji.  
Komunikacja to werbalna i/lub niewerbalna interakcja pomiędzy dwoma lub więcej osobami, której 
celem jest wymiana informacji, idei, myśli, uczuć i emocji. Jest to dwukierunkowy, dynamiczny proces, 
którego głównym celem jest przekazywanie informacji oraz znaczenia tych informacji przez jedną 
osobę innej osobie lub grupie.   

Burza mózgów: zapytaj grupę: „Dlaczego się komunikujesz? Dlaczego z kimś rozmawiasz?  
Dlaczego ktoś mówi do Ciebie?”. (Sporządź listę i umieść ją na ścianie) 

Uwagi dla prowadzącego Możliwe powody komunikowania się to: informowanie, proszenie, wyrażanie 
potrzeb/uczuć/pragnień, wyrażanie pomysłów/pomysłów/opinii, budowanie świadomości, dzielenie 
się wiedzą i doświadczeniami, przekonywanie, zabawianie, motywowanie, inspirowanie, kreowanie 
wizerunku, budowanie relacji. 

Powód zależy od treści komunikatu, kontekstu, a także od osoby i relacji z nią.

1.2 Rodzaje i kanały komunikacji.  
Komunikując się, używamy wielu sposobów i metod, by przekazać wiadomość. Dwa główne rodzaje to 
komunikacja werbalna i niewerbalna.  

Komunikacja werbalna polega na używaniu słów i języka w celu przekazania zamierzonego 
komunikatu. Komunikacja werbalna może mieć formę mówioną lub ustną albo pisemną.  

  Komunikacja ustna wykorzystuje słowa mówione. Jest to najczęściej wykorzystywany rodzaj 
komunikacji. Może być bezpośrednia i synchroniczna (rozmowa twarzą w twarz, przez telefon, 
wideorozmowa) lub pośrednia/asynchroniczna (rozmowa za pomocą wiadomości głosowych).  

  
  Komunikacja pisemna wykorzystuje słowa pisane.  Zazwyczaj jest to komunikacja asynchroniczna 

(e-maile, teksty, listy, raporty, SMS-y, posty na portalach społecznościowych, dokumenty, 
podręczniki, plakaty, ulotki itp.), ale może być również synchroniczna (np. SMS-y, czaty). 

Komunikacja niewerbalna odbywa się poprzez mowę ciała, gesty, mimikę i ton głosu, a także język 
migowy oraz obrazy/symbole.  

Komunikacja niewerbalna może występować bez komunikacji werbalnej, ale komunikacja werbalna 
nie może występować bez komunikacji niewerbalnej.   
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Przez większą część dnia, każdego dnia swojego życia, komunikujesz się z różnymi ludźmi, używając 
któregoś z tych środków, lub wszystkich z nich. Te werbalne i niewerbalne elementy wzajemnie na 
siebie oddziałują w procesie komunikowania się. Gesty, słowa i mimika to zachowania symboliczne 
i każde z nich można wykorzystać do osiągnięcia podobnego rezultatu – na przykład, aby przekazać 
komunikat, że się zgadzasz, możesz wykonać gest OK ręką, możesz powiedzieć lub napisać „OK” albo 
uśmiechnąć się i pokiwać głową.  

Kanały komunikacyjne to różne sposoby, na które można przekazać wiadomość. Cel komunikatu 
decyduje o tym, który kanał będzie najbardziej efektywny dla danego odbiorcy i w danym kontekście. 
Kanały różnią się pod względem „bogactwa informacji”. Kanały bogate w informacje przekazują więcej 
informacji niewerbalnych. 

Omów, w jaki sposób rodzaj i kanał komunikacji może wpływać na osoby z problemami ze wzrokiem, 
słuchem lub rozumieniem języka. 
 
Niektóre osoby mogą mieć trudności z używaniem lub rozumieniem jednego lub więcej z tych 
rodzajów komunikacji. Mogą one nie porozumiewać się werbalnie i używać innego rodzaju 
komunikacji. Niektóre osoby mogą posługiwać się wyłącznie językiem migowym lub używać 
niektórych znaków jako uzupełnienia mowy i rozumienia. Niektórzy mogą używać obrazów, które 
przekazują znaczenie, jako wsparcie dla ich mowy lub jako alternatywę dla niej. Obrazy te obejmują 
fotografie, symbole i rysunki. Mogą to być środki komunikacji alternatywnej i wspomagającej, takie jak 
tablice komunikacyjne lub wbudowane w elektroniczne urządzenia komunikacyjne. 
 
Obowiązkiem trenera jest dowiedzieć się, w jaki sposób komunikują się uczestnicy szkolenia i jaki 
jest najlepszy kanał lub kanały komunikacji, które można z nimi wykorzystać. Istotne jest uzyskanie 
informacji o rodzaju stosowanej komunikacji (werbalnej, pisemnej, gestykulacyjnej lub kombinacji), 
zrozumienie, w jaki sposób dana osoba wykorzystuje swój system komunikacji niewerbalnej, oraz 
dostosowanie stylu komunikacji do potrzeb danej osoby.  

Uboga 
– Bezosobowa
– Jednokierunkowa 
– Szybka 

Bogata
– Osobista 
– Dwukierunkowa 
– Powolna  

Pisemne Ustne

Raporty,  
wpisy, 

e-biuletyny

Notatki,  
listy,  

materiały  
na zajęcia

Telefon , video 
rozmowa, 

konferencje

Spotkania  
twarzą  

w twarz,  
rozmowy

Email, poczta 
głosowa
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1.3 Koncepcja nadawcy-odbiorcy 

W każdej komunikacji występuje nadawca i odbiorca. Nadawca ma zamiar coś osiągnąć, komunikując 
się. Komunikacja jest celowym zachowaniem jednej osoby, mającym na celu wpłynięcie na zachowanie 
innej osoby lub osób, przy czym oczekuje się, że ta druga osoba odbierze komunikat i odpowie na niego.  
Komunikacja jest aktywnym, dwukierunkowym procesem między nadawcą a odbiorcą. Aby osiągnąć 
zrozumienie, obie strony muszą posługiwać się wspólnym kodem. Role te są wymienne i wzajemnie od 
siebie zależne.

Aktywność 4.1.1 
Aby lepiej zrozumieć role nadawcy i odbiorcy, wykonaj ćwiczenie „Pojęcie nadawcy-odbiorcy”, 
używając innego kanału komunikacji niż ten, z którego zwykle korzystasz. 
 
Proces komunikacji odnosi się do wzajemnej wymiany informacji (komunikatu) pomiędzy dwiema lub 
więcej osobami. Składa się on z wielu etapów i aby komunikacja była skuteczna, obie strony muszą 
być w stanie wymieniać informacje i rozumieć się nawzajem. Komunikacja zaczyna się w określonym 
momencie. Pierwszym krokiem jest wygenerowanie informacji. Drugim krokiem jest umieszczenie 
tych informacji lub danych w kanale w celu przekazania ich odbiorcom, do których są skierowane.

Opis obrazu: Dwie osoby w trakcie komunikatywnej wymiany zdań. Nadawca ma jakąś myśl, 
w tym przypadku „pizza”. Nadawca przekazuje tę wiadomość za pomocą swojego środka 
komunikacji (kanału). Odbiorca otrzymuje wiadomość i przekazuje nadawcy informację 
zwrotną. Materiał pochodzi z: https://www.toppr.com/guides/business-correspondence-
and-reporting/communication/types-of-communication/

Medium

NADAWCA ODBIORCA

PRZEKAZ

INFORMACJA ZWROTNA 
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Wydrukuj lub narysuj poniższy schemat w formie plakatu i wykorzystuj go jako punkt odniesienia w 
całym module.

Proces komunikacji jest dynamiczną, ciągłą interakcją, przedstawioną na tym cyklicznym diagramie,  
i zależy od konkretnego kontekstu, w którym się odbywa.  

Nadawca jest źródłem komunikacji lub komunikatu. 
Komunikat to informacja, którą chce się przekazać. 
Kodowanie polega na przeniesieniu wiadomości (idei, myśli, informacji itp.) do formatu, który może 
być udostępniony drugiej osobie i przez nią zrozumiany. 
Kanał to medium wykorzystywane do przekazania wiadomości.  
Dekodowanie polega na dokładnym odebraniu wiadomości. 
Odbiorca to osoba, która przyjmuje przesłaną wiadomość poprzez patrzenie/czytanie/słuchanie itp. 
Informacja zwrotna od odbiorcy pomaga określić, na ile komunikacja była udana. Komunikację uważa 
się za zakończoną dopiero po otrzymaniu w odpowiedzi zwrotnej wiadomości „zwrotnej”. 

P R O C E S KO M U N I K A C J I

Feedback/informacje 
zwrotne

Przekaz

Feedback/
informacje 

zwrotne

Context
Przekaz

Odbiorca Kodowanie

Kanał 

Nadawca

Dekodowanie

Przekaz

Przekaz

Przekaz
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Zarówno „nadawca”, jak i „odbiorca” ponoszą wspólną odpowiedzialność za to, by komunikacja była 
kompletnym aktem i osiągnęła swój cel. W trakcie tego procesu inicjator komunikacji musi zwracać 
szczególną uwagę na charakter informacji i wykorzystywać odpowiednie umiejętności komunikacyjne 
(język, słowa i emocje), aby osiągnąć skuteczną komunikację. Proces komunikacji w równym stopniu zależy 
od tego, w jaki sposób odbiorca poświęca uwagę, rozumie przekaz i przekazuje informację zwrotną. 

W krótkich wymianach zdań proces kończy się po otrzymaniu informacji zwrotnej. W przypadku 
rozmów jest to proces ciągły, a nadawca i odbiorca zamieniają się rolami. Na każdym etapie procesu 
komunikacji istnieją potencjalne czynniki zakłócające, które mogą stwarzać przeszkody i prowadzić 
do błędnej komunikacji. 

1.4 Style komunikacji 
Style komunikacji opierają się na doświadczeniach, które z czasem przekształciły się we wzór postaw 
i działań. Jest to ciągły cykl, w którym doświadczenia wpływają na myśli. Twoje myśli z czasem stają 
się postawami. Te postawy stają się wzorem dla nowych doświadczeń, które przekształcają się we 
wzorce zachowań. Świadomość własnego stylu jest niezbędna, by zacząć przekształcać negatywne 
postawy i zachowania w pozytywne.   
 
Twój styl komunikacji może być zróżnicowany i możesz wybrać różne style, w zależności od tego, 
z kim się komunikujesz, dlaczego się komunikujesz i gdzie. Różnice w stylach komunikacji mogą 
prowadzić do zakłóceń w komunikacji i stanowić przeszkodę w udanych interakcjach. 
 
Ćwiczenie 4.1.2 Uczestnicy wypełniają kwestionariusz Stylów Komunikacji.  
 Celem kwestionariusza jest zrozumienie przez uczestników różnych stylów, uświadomienie sobie, 
jak ich styl jest postrzegany przez innych, oraz jak mogą skuteczniej komunikować się z osobami 
o określonym stylu komunikacji. Na wypełnienie kwestionariusza przeznacz 10 minut. Po jego 
wypełnieniu nie ujawniaj wyników. Unikaj etykietowania uczestników jako osoby o określonym 
stylu. Wykorzystaj poniższy diagram, aby wyjaśnić dwa wymiary (poziom asertywności i poziom 
emocjonalności) oraz to, jak mogą się one zmieniać w zależności od sytuacji. Skup się na tym, jak 
style wpływają na siebie nawzajem.  
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ANALITYCY KIEROWNICY

PRZYJACIELE EXPRESYJNI

Mniej komunikatywny
Zorientowany na cel

Bardziej komunikatywny
Zorientowany na relacje

Mniej asertywny
Powolniejszy 

Bardziej asertywny
Szybszy 

Diagram przedstawiający cztery style komunikacji. Oś pozioma pokazuje poziom asertywności, 
od lewej do prawej, od mniej do bardziej. Oś pionowa pokazuje poziom responsywności, od góry 
do dołu, od mniej do bardziej. Na osiach znajduje się kwadrat, a cztery kwadranty przedstawiają 
cztery style, zaczynając od lewego górnego kwadrantu i idąc zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara: analityczny, kierujący, ekspresyjny i sympatyczny. Obraz sciągnięty ze strony:
https://www.astridbaumgardner.com/blog-and-resources/communicating-under-pressure-how-to-
leverage-and-flex-the-4-communication-styles/

Omów wartość kwestionariusza i sposoby jego wykorzystania w pracy z uczestnikami szkolenia. 
Dlaczego ważne jest, aby być świadomym stylów komunikacji własnych i innych osób?  
 
•   Wiedza o tym, co jest ważne dla każdego stylu w komunikacji z nim, sprawi, że komunikacja będzie 

bardziej efektywna. 
•   Wiedza o tym, co jest trudne dla każdego stylu, pomoże Ci znaleźć inny sposób wyrażania siebie lub 

przekazywania wiadomości. 
•   Zidentyfikowanie cech komunikacji werbalnej i niewerbalnej każdego stylu pomaga lepiej go 

zrozumieć i pozwala dopasować się do niego podczas refleksji lub szkolenia. 
•   Te style komunikacji można również rozpoznać w komunikacji pisemnej, a świadomość czyjegoś stylu 

pomoże Ci pisać w najbardziej efektywny sposób. 
 
Zidentyfikowane style komunikacji zostaną wykorzystane w zadaniach w innych częściach tego 
modułu.

https://www.astridbaumgardner.com/blog-and-resources/communicating-under-pressure-how-to-leverage-and-flex-the-4-communication-styles/
https://www.astridbaumgardner.com/blog-and-resources/communicating-under-pressure-how-to-leverage-and-flex-the-4-communication-styles/
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Obejrzyj film „Eksperyment z nieruchomą twarzą”, aby przekonać się, jak ważna jest komunikacja 
niewerbalna w kontaktach międzyludzkich: https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0

•  Zrozumienie znaczenia mowy ciała
•  Zrozumienie znaczenia cech wokalnych

2.   Komunikacja niewerbalna

Cele

2.1  Język ciała
2.2  Charakterystyka głosu

•   Dlaczego ważne jest, aby być świadomym własnej mowy ciała i sposobu mówienia? 
•   W jaki sposób zwracanie uwagi na czyjąś mowę ciała i sposób mówienia może pomóc  

w lepszej komunikacji?

•  Aktywność 4.2.1  Identyfikowanie i interpretowanie mowy ciała  
•  Aktywność 4.2.4  Charakterystyka głosu 
•  Aktywność 4.2.5  Odgrywanie ról “tyłem do siebie” i “twarzą w twarz

•   Video “The Still Face Experiment” https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
•   Ekman, P. (1972). Universals and Cultural Differences in Facial Expressions of Emotions.  

In Cole, J. (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation (pp. 207-282). Lincoln, NB: University 
of Nebraska Press.

Treść

Ćwiczenia

Źródła

Pytania przewodnie

45 minut

Czas trwania

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
https://1ammce38pkj41n8xkp1iocwe-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2013/07/Universals-And-Cultural-Differences-In-Facial-Expressions-Of.pdf
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2.1 Mowa ciała
odnosi się do sygnałów niewerbalnych, które można zaobserwować fizycznie.  

Poproś grupę o przeprowadzenie burzy mózgów na temat: „Jakie są różne rodzaje mowy ciała?” 
 
Uwagi dla prowadzącego Mowa ciała obejmuje: 
 
 •  gesty rąk i ramion (ruchy rękami lub dłońmi, wiercenie się) 
 •  mimikę twarzy (uśmiechanie się, marszczenie brwi) 
 •  ruchy głowy (kiwanie głową) 
 •  postawa i postawa ciała (pozycja ciała podczas siedzenia i stania, kołysanie się) 
 •  dotyk ()  
 •  spojrzenie i kontakt wzrokowy (wpatrywanie się, unikanie) 
 •  bliskość/odległość (jak blisko siedzisz/stoisz, przestrzeń osobista) 
 •  rytm oddychania, połykanie, kaszel (zachowania mimowolne) 
 •  rumieniec (zachowania mimowolne) 
 
W roli nadawcy można używać sygnałów niewerbalnych, aby nadać komunikatowi dodatkowe 
znaczenie, położyć nacisk i zwrócić uwagę na poszczególne części komunikatu. Badania wykazały, że 
uczniowie lepiej uczą się od nauczycieli, którzy używają gestów, a ludzie są bardziej zainteresowani, 
gdy mówca używa gestów.  

W roli nadawcy należy również zwracać uwagę na subtelne oznaki mowy ciała odbiorcy, które 
informują o jego reakcji na komunikat. Dostarcza ona przydatnych informacji o uczuciach, emocjach i 
nastawieniu drugiej osoby. Pomaga ocenić, czy odbiorca zrozumiał komunikat, czy się z nim zgadza/
nie zgadza, czy jest zainteresowany/znudzony itd. Ważne jest również, by pamiętać o własnej mowie 
ciała, gdy odbiera się czyjąś wiadomość.  

Według badań istnieją podstawowe emocje, które są wyrażane w sposób uniwersalny we wszystkich 
kulturach oraz takie, które pojawiają się w różny sposób (Ekman, 1972). Różnice między kulturami 
wynikają z kontekstu, a Ekman stworzył termin „reguły manifestacji”. Są to zasady, których uczymy się 
w trakcie dorastania, dotyczące tego, kiedy, jak i komu wypada okazywać nasze emocje. Oznacza to, 
że ekspresja emocjonalna może zostać stłumiona, osłabiona, wyolbrzymiona lub nawet całkowicie 
zamaskowana. Zasady okazywania emocji funkcjonują przede wszystkim w przestrzeni publicznej i to 
wyjaśnia, dlaczego ekspresja wydaje się odmienna kulturowo, zwłaszcza gdy jest obserwowana przez 
osoby z zewnątrz w sytuacjach społecznych.

Aktywność 4.2.1 Identyfikacja i interpretacja mowy ciała. 
Ćwiczenie to jest przydatne do ćwiczenia różnych gestów i interpretowania tego, co może oznaczać 
język ciała danej osoby.
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2.2 Charakterystyka głosowa 
odnosi się do parajęzykowych cech głosu oraz sposobu, w jaki mówca używa swojego głosu i słów.   
 
Do cech głosowych należą:
 •  ton głosu,  
 •  głośność,  
 •  akcentowanie/intonacja,  
 •  styl mówienia,  
 •  szybkość mówienia, 
 •  przerwy między słowami i zdaniami 
 •  poziom i rodzaj przekazywanych emocji

Te cechy głosu w komunikacji mówionej przekazują wiele znaczeń w komunikacji, którą prowadzisz na 
co dzień. Mogą wskazywać na pewien stan emocjonalny, postawę lub uczucia. Warto być świadomym 
swojego głosu, kiedy jest się nadawcą i zastanowić się, w jaki sposób wspiera się swój przekaz lub czy 
nie jest on zniekształcony. Warto zastanowić się, jak można zmodyfikować te cechy, by zwrócić uwagę 
na ważne informacje, zmotywować, przekonać lub wywrzeć wpływ.  
 
Świadomość cech wokalnych innych osób może dać wgląd w to, jak się czują, czy dobrze Cię 
zrozumiały i jak bardzo są pewne siebie. Zwracanie uwagi na te cechy wokalne to sztuka „czytania 
między wierszami”, kiedy słuchamy czyjejś wypowiedzi. W przypadku niektórych uczestników 
konieczne może być słuchanie tego, co zostało niedopowiedziane lub powiedziane tylko częściowo, 
zwłaszcza gdy pracuje się z osobami, które nie wyrażają się zbyt często lub dobrze. 
 
Osoby korzystające z urządzeń wspomagających komunikację głosową (VOCA) niekoniecznie 
wybierają ton głosu lub styl mowy swoich urządzeń; dlatego nie mogą wykorzystać cech głosu do 
wsparcia swojego przekazu. Mowa cyfrowa często brzmi monotonnie. Ponadto, ktoś może mieć 
zaburzenia głosu i nie być w stanie mówić głośno; ktoś może się jąkać lub mieć głos bez intonacji.  
 
Aktywność 4.2.4 Charakterystyka głosu.
Należy ćwiczyć zmianę tonu głosu, głośności i akcentu, aby zobaczyć, jak zmienia się znaczenie i jak 
efektywnie wykorzystywać cechy głosu. 
 
Ważne jest, aby być świadomym swojej komunikacji niewerbalnej, ponieważ może ona wywrzeć 
pozytywne (lub negatywne) wrażenie. Ma to związek z tym, jak druga osoba odbiera nasze zachowania 
niewerbalne, a jest to zarówno subiektywne, jak i zależne od kultury. Nauka obserwacji mowy ciała i 
cech wokalnych innych osób pomoże Ci zrozumieć ludzi i dostrzec niespójności między komunikatami 
werbalnymi i niewerbalnymi. Słowa mogą być właściwe, ale przekaz niewerbalny może je zniweczyć, 
zaprzeczyć lub zagmatwać, ponieważ wyraz twarzy, ton głosu lub postawa ciała świadczą o 
niepewności, zwątpieniu we własne siły lub wrogości. 
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Komunikacja niewerbalna może funkcjonować w następujący sposób:  

 1.   Powtórzenie znaczenia komunikatu werbalnego. Na przykład wyraz twarzy świadczący o 
tym, że coś było naprawdę nudne lub mówienie „tak/nie” i kiwanie lub potrząsanie głową. 

 2.   Uzupełnienie komunikatu słownego w połączeniu z zachowaniem niewerbalnym, które 
podkreśla znaczenie całego komunikatu. Trener, który klepie osobę po plecach oprócz 
udzielenia pochwały, może zwiększyć siłę oddziaływania przekazu. 

 3.   Substytucja to zachowanie niewerbalne, które zastępuje komunikat słowny. Na przykład 
oczy danej osoby mogą często przekazać o wiele bardziej wyrazisty komunikat niż słowa, 
można też przytulić kogoś zamiast podziękować. 

 4.   Akcentowanie komunikatu werbalnego poprzez podkreślenie znaczenia słowa lub 
części komunikatu. Na przykład uderzanie w stół może pokazać, jak bardzo ktoś jest 
zdenerwowany. 

 5.   Regulowanie przepływu komunikacji poprzez zachowania niewerbalne, które mówią 
partnerowi, kiedy ma mówić, kontynuować, przyspieszyć lub zakończyć rozmowę. 

 6.   Sprzeczność komunikatu słownego z niespójnym zachowaniem niewerbalnym. Na 
przykład, jeśli ktoś mówi, że jest zadowolony ze swojego życia, ale przez zaciśnięte zęby 
lub ze łzami w oczach, należy uznać, że komunikaty werbalne i niewerbalne są w konflikcie. 
Mamy tendencję do przedkładania komunikatów niewerbalnych nad werbalne. 

 
Aktywność 4.2.5 Tyłem do siebie i twarzą w twarz. 
Odgrywanie ról zwiększa świadomość znaczenia przekazywanego za pomocą cech głosu i pomaga 
uczestnikom dostrzec znaczenie mimiki twarzy i języka ciała.
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Odwołaj się do diagramu procesu komunikacji z części A. W tej części skupimy się na dekodowaniu 
komunikatu, odbiorcy i informacji zwrotnej.  

•  Rozumienie różnicy między słuchaniem a słyszeniem 
•  Rozróżniać różne rodzaje słuchania 
•  Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania 
•  Zrozumienie barier utrudniających efektywne słuchanie

3. Umiejętność efektywnego słuchania

Cele

3.1  Słuchanie
3.2  Aktywne słuchanie (sygnały niewerbalne i umiejętności werbalne)
3.3  Bariery utrudniające efektywne słuchanie

•   Dlaczego ważne jest stosowanie aktywnych znaków słuchania werbalnego  
i niewerbalnego? 

•  W jaki sposób wpływają one na przebieg rozmowy? 
•  Co może się stać z rozmową, gdy jeden z partnerów nie słucha aktywnie?

•  Film o aktywnym słuchaniu https://www.youtube.com/watch?v=3_dAkDsBQyk
•   Edwards, Renee(2011) ‘Listening and Message Interpretation’, International  

Journal of Listening, 25: 1, 47 — 65

•  Aktywność 4.3.1  Opowiadanie o powtórkach 
•  Aktywność 4.3.9  Posłuchaj!

Treść

Źródła

Ćwiczenia

Pytania przewodnie

1 godzina

Czas trwania

https://www.youtube.com/watch?v=3_dAkDsBQyk
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3.1 Słuchanie
Aktywność 4.3.1 Historyjka powtórzeniowa. 
Rozpocznij tę część od ćwiczenia, które pokaże, jak ważne jest aktywne słuchanie i ile wysiłku trzeba 
włożyć, aby robić to dobrze. 

Słuchanie nie jest czymś, co po prostu się zdarza (to jest słuchanie). Słuchanie jest aktywnym 
procesem, w którym podejmuje się świadomą decyzję o wysłuchaniu i zrozumieniu przekazu osoby 
mówiącej. Słyszenie jest przypadkowe, mimowolne i bezwysiłkowe. Słuchanie jest skoncentrowane, 
dobrowolne i celowe. 

Zapytaj grupę: Jakie są przykłady każdego z nich? 
Słuchanie jest bardzo ważne w komunikacji interpersonalnej i ma decydujący wpływ na to, czy 
staniesz się skutecznym komunikatorem. Słuchanie nie jest tak łatwe, jak się wydaje. Kiedy dobrze 
słuchasz, celowo koncentrujesz się na tym, co mówi druga osoba, aby zrozumieć, co ma na myśli,  
a to wymaga energii i wysiłku. 
 
Istnieją różne rodzaje słuchania, zależne od celu interakcji. Najczęściej spotykane rodzaje w 
komunikacji interpersonalnej to: 
 •  Słuchanie informacyjne (słuchanie w celu zdobycia wiedzy) 
 •  Słuchanie krytyczne (słuchanie w celu oceny i analizy)  
 •  Słuchanie terapeutyczne lub empatyczne (słuchanie w celu zrozumienia uczuć i emocji)  
 •  Słuchanie całościowe (słuchanie w celu zrozumienia znaczenia przekazu). 
 
W rzeczywistości może istnieć więcej niż jeden cel słuchania w danym momencie – na przykład 
słuchasz, by się uczyć, a jednocześnie starasz się być empatyczny. Ważne jest, aby zrozumieć, 
jaki rodzaj słuchania jest wymagany w danej sytuacji. Często zdarza się, że podczas szkolenia 
lub wspierania ludzi to Ty mówisz najwięcej. Jeśli poświęcisz więcej czasu na słuchanie innych, 
osiągniesz lepsze rezultaty. 
 
Kiedy jest się odbiorcą, najlepiej jest zwracać uwagę zarówno na wypowiadane słowa, jak i na 
towarzyszące im elementy niewerbalne (głos, gesty i język ciała), które również przekazują wiele 
znaczeń. Twój słuch jest znacznie wolniejszy niż zdolność mózgu do myślenia. Słuchasz 400-500 
słów na minutę, podczas gdy Twój mózg może wykorzystać większą ilość słów na minutę podczas 
myślenia. Szybciej też przetwarzasz obrazy niż słowa. Twój wzrok przechowuje widziane obrazy na 
zawsze w pamięci długotrwałej. Dlatego rozmawiając z kimś, nie tylko słuchasz jego słów, ale także 
przetwarzasz wiele informacji wizualnie. 
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3.2 Aktywne słuchanie 
Aktywne słuchanie to pełne skupienie się na nadawcy i na tym, co mówi, a nie tylko bierne „słuchanie” 
jego przekazu. Aktywne okazywanie werbalnych i niewerbalnych oznak słuchania pomaga naprawdę 
zrozumieć, co mówi druga osoba. Jest to słuchanie tego, co druga osoba ma do powiedzenia, zanim 
spróbuje wtrącić coś, czym chciałaby się podzielić. Powtarzanie lub dzielenie się informacjami z 
nadawcą, aby pokazać, że słuchasz z uwagą i jesteś aktywnie zaangażowany. 
 
Jeśli słuchacz używa zarówno niewerbalnej, jak i werbalnej informacji zwrotnej, osoba mówiąca będzie 
  •  wie, że odbiorca jest zainteresowany tym, co mówi 
 •  czuje się bardziej komfortowo 
 •  czuje się doceniona 
 •  łatwiej, bardziej otwarcie i szczerze komunikować się. 
 
Niewerbalne oznaki aktywnego słuchania 

Ważne jest, by „aktywny słuchacz” był „widziany” jako słuchający. Aktywne słuchanie polega na 
słuchaniu całym ciałem i wszystkimi zmysłami, nie tylko uszami. Słuchacz jest świadomy tego, co robi 
z głową, oczami, ustami, plecami, dłońmi i stopami, i upewnia się, że jego mózg i serce poświęcają 
mu pełną uwagę. Możesz na przykład pozytywnie wzmacniać mówcę za pomocą niewerbalnych 
informacji zwrotnych, takich jak kiwanie głową lub uśmiechanie się. Należy pamiętać, że znaki 
niewerbalne, takie jak uśmiechanie się, potakiwanie głową, kontakt wzrokowy, zwrócenie się w stronę 
nadawcy, wyprostowana postawa ciała, mogą nie być odpowiednie we wszystkich sytuacjach i we 
wszystkich kulturach. Umiejętność aktywnego słuchania można rozwinąć w praktyce i przyniesie ona 
uczestnikom wiele korzyści podczas interakcji.  
 
Umiejętności werbalne potrzebne do aktywnego słuchania  

Aktywne słuchanie to nie tylko powtarzanie tego, co zostało przed chwilą powiedziane lub używanie 
chwytliwych zwrotów typu „Chyba cię słyszę....”. Aktywne słuchanie to słuchanie w poszukiwaniu 
treści, obaw, celów. Istnieje wiele technik, które można wykorzystać – od prostych, takich jak 
pozytywne wzmacnianie, po bardziej złożone, jak przeformułowanie. Poniżej znajduje się lista 
werbalnych umiejętności aktywnego słuchania, które można rozwijać: 
    Pozytywne wzmocnienie poprzez mówienie „uh huh”, „tak”. 
 •   Komentarze, które ułatwiają przepływ rozmowy, np. „Nie spiesz się”, „Od czego chciałbyś 

zacząć?”.  
 •   Pytania otwarte zachęcają do dyskusji i rozszerzania odpowiedzi. Często zaczynają się od 

słów: „Kto”, „Co”, „Dlaczego”, „Kiedy”, „Gdzie” i „Jak”.  
 •   Pytania sondujące mogą być zadawane w celu uzyskania większej ilości szczegółów, np. 

„Wspomniałeś o swoim psie, opowiesz mi o nim więcej?”. 
 •   Wyjaśnianie za pomocą pytań, aby upewnić się, że rozmówca dobrze zrozumiał wypowiedź. 

Przed zadaniem pytania należy poczekać, aż rozmówca zrobi pauzę i unikać pytań, które 
zakłócają tok myślenia nadawcy. 

 •   Podsumowywanie to wybieranie najważniejszych punktów i przekazywanie ich dalej. 
Pokazuje drugiej osobie, co zrozumiałeś. Jest to technika przydatna w przypadku osób, które 
dużo mówią lub rozwodzą się nad niepotrzebnymi szczegółami. Można ją stosować podczas 
długiej przerwy lub na końcu rozmowy.  
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 •   Przeformułowanie pozwala na odzwierciedlenie otrzymanej treści przy użyciu tych samych 
słów, co nadawca. Odzwierciedla uwagę, jasność komunikacyjną i akceptację. Jest to prosta 
technika o bardzo silnym działaniu. Stosowanie jej pomaga zweryfikować swoją umiejętność 
słuchania, zwracania uwagi i zawieszania osądu. Zacznij od słów: „Mówisz mi, że ....”. „Jeśli 
dobrze rozumiem, co powiedziałeś...”. „A więc zgodnie z twoim punktem widzenia...”. 

 •   Parafrazowanie to powtarzanie tego, co zostało przekazane, własnymi słowami. Pokazuje 
bardziej ogólne zrozumienie tego, co zostało powiedziane, poprzez powtórzenie wyrażonych 
myśli, używając innych słów lub innych zdań. Należy zawsze odnosić się do tego, co zostało 
rzeczywiście powiedziane przez nadawcę.  

 •   Refleksja skupia się na emocjonalnej treści przekazu, którą można wychwycić poprzez ton 
głosu, dobór słów itp. Parafrazowanie i odzwierciedlanie tego, co usłyszałeś, np. „Brzmi to 
tak, jakbyś był tym sfrustrowany”. Refleksja jest potwierdzeniem dla nadawcy i zachęca go 
do dalszego rozwinięcia lub zagłębienia się w temat.  

 •   Cisza daje przestrzeń do myślenia, refleksji i ponownego skupienia uwagi. Cisza daje czas 
na przetworzenie informacji. Zasada „10 sekund” to dobra praktyka i musimy pamiętać, że 
czekanie wydaje się dłuższe, niż jest w rzeczywistości.  

 •   Zapamiętanie tego,co dana osoba powiedziała, wymaga wysiłku, ale dodaje otuchy nadawcy 
i jest skutecznym sposobem na pokazanie swojego zaangażowania w temat. 

 
Pokaż uczestnikom, jak pozostać aktywnym, zadając pytania myślowe. Zademonstruj to na 
przykładzie rozmowy z samym sobą. Pytania, które można zadać sobie w trakcie słuchania, mogą 
brzmieć następująco:
 1.  Jaką kluczową kwestię porusza mówca? 
 2.  Jak to się ma do tego, co wiem z doświadczenia? 
 3.  W jaki sposób ta informacja może mi się przydać? 
 
Aktywność 4.3.9 
Po prostu słuchaj! To ćwiczenie, które ma na celu podniesienie świadomości słuchania całym ciałem 
i z otwartym umysłem, aby skupić się i aktywnie słuchać tego, co się do nas mówi. Jest to okazja do 
ćwiczenia streszczania.

3.3 Przeszkody w efektywnym słuchaniu 
Świadomość pewnych nawyków, które mogą przeszkadzać w efektywnym słuchaniu, pomaga uniknąć 
ich lub znaleźć alternatywne rozwiązania. Ważne jest, aby uświadomić to uczestnikom i pomóc im w 
unikaniu tych nawyków. Oto kilka przykładów: 
 •  przerywanie, mówienie nad innymi lub kończenie ich zdań  
 •  rozpraszanie się (w tym myślenie o tym, co chce się powiedzieć za chwilę) 
 •  zamknięty umysł, brak empatii  
 •  bycie stronniczym, uprzedzonym, osądzającym 
 
Bariery te utrudniają efektywne słuchanie i mogą prowadzić do:
  •  nieporozumień  
 •  niedokładnych założeń i wniosków 
 •  załamania komunikacji 
 •  złych relacji interpersonalnych (zarówno zawodowych, jak i osobistych). 

Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=3_dAkDsBQyk   
Jest to zabawny przykład wykorzystania niektórych umiejętności aktywnego słuchania.  

https://www.youtube.com/watch?v=3_dAkDsBQyk
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Odwołaj się do diagramu procesu komunikacji z części A. Ta część koncentruje się na źródle 
komunikatu, komunikacie, kodowaniu komunikatu i wykorzystaniu odpowiedniego kanału. 

•  Nauczyć się, jak skutecznie wyrażać siebie 
•   Zrozumieć siłę pozytywnej komunikacji, komplementów i konstruktywnych informacji 

zwrotnych 
•  Rozróżniać komunikację formalną i nieformalną

4. Umiejętnośc efektywnego mówienie

4.1  Wyrażaj się skutecznie
4.2  Komplementy i konstruktywne informacje zwrotne – udzielanie i przyjmowanie
4.3  Komunikacja formalna i nieformalna

•  Ćwiczenie 4.4.1  Instrukcja płatka śniegu 
•  Ćwiczenie 4.4.4a  Opisywanie problemu i stosowanie pytań otwartych 
•  Ćwiczenie 4.4.4b  Odgrywanie ról Formularz obserwacji 
•  Ćwiczenie 4.4.5  Pozytywna komunikacja 
•  Ćwiczenie 4.4.8  Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej

•  Dlaczego ważne jest, aby mówić jasno, zwięźle i konkretnie? 
•  W jaki sposób stosowanie komplementów może pomóc w kontaktach z innymi? 
•  Jaką wartość ma przekazywanie konstruktywnych informacji zwrotnych? 
•  Jakie skutki miałoby niewłaściwe użycie języka formalnego i nieformalnego w miejscu pracy?

•  Wiadomości tekstowe https://www.gordontraining.com/leadership/gordon-model-boxed/
•   Komuniakacja bez przemocy https://www.cnvc.org i możesz przejść przez poszczególne 

stopnie z tego modelu: https://www.nycnvc.org/the-exercise
•  Efektywny I konstruktywny feedback https://www.youtube.com/watch?v=wtl5UrrgU8c

Pytania przewodnie

Ćwiczenia

Źródła

Treść

Cele

1 godzina

Czas trwania

https://www.gordontraining.com/leadership/gordon-model-boxed/
https://www.cnvc.org
https://www.nycnvc.org/the-exercise
https://www.youtube.com/watch?v=wtl5UrrgU8c
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Aktywność 4.4.1 Instrukcje płatka śniegu. 
To ćwiczenie pokazuje, jak różne osoby różnie odbierają te same instrukcje. 

Jasne przekazywanie informacji nie jest łatwe, a ponieważ odbiorcy mogą różnie interpretować 
otrzymane informacje, bardzo ważne jest, by mieć jasno określony cel, zadawać pytania i potwierdzać 
zrozumienie, by mieć pewność, że przekazywany komunikat nie jest zniekształcony. Z pewnością 
zdarzyło Ci się słuchać kogoś, kto mówił na temat, który go pasjonuje lub o którym wie bardzo 
dużo, ale w pewnym momencie się pogubiłeś. Być może ktoś użył zbyt dużo żargonu lub nie 
wyjaśnił nieznanych kwestii. Może to sprawić, że poczujesz się nieadekwatny. Może nie słuchałeś 
wystarczająco dobrze, a może nie jesteś wystarczająco bystry. Przeciwieństwem tej sytuacji jest 
sytuacja, w której mówisz o czymś lub wyjaśniasz coś, a w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, 
że odbiorca nie rozumie, co mówisz. Może to być zniechęcające i stwarzać niekomfortową sytuację. 
Typowy mówca wypowiada średnio 125 słów na minutę. Słuchając, można zrozumieć 400-500 słów 
na minutę. Oznacza to, że słucha się szybciej niż mówi, więc słuchacze mają wystarczająco dużo 
czasu, aby przetworzyć to, co słyszą, a czasami ich umysły mogą błądzić. Należy o tym pamiętać, 
dokonując wyboru rodzaju komunikacji i najlepszego kanału dla informacji, które chcemy przekazać. 
Pamiętaj, że ludzie są w stanie wysłuchać i zapamiętać tylko 7 bitów informacji w jednym czasie. 
 
Poniższe metody są przydatne dla trenerów, którzy mogą uczyć swoich uczestników, ale szkoleniowcy 
również powinni o nich pamiętać.

4.1 Wyrażaj się skutecznie 

PRZYGOTUJ mentalnie to, co 
chcesz wyrazić. Ustal priorytety 
i uporządkuj informacje (od 
najbardziej do najmniej ważnych)

Strategia P-ABC – zanim zaczniesz mówć użyj metody PACE aby się przygotować

UŚWIADOM sobie, jaki rodzaj słuchania 
odbiorca może poświęcić, w zależności 
od treści, stopnia znajomości tematu 
oraz poziomu uwagi i zainteresowania.

BĄDŹ ENTUZJASTYCZNY Pomyśl, jak 
utrzymać ich uwagę i wzbudzić ich entuzjazm 
w stosunku do tematu.  Prawdopodobnie oni 
również będą się tak czuć.

WYBÓR rejestru językowego i stylu 
komunikacji najbardziej odpowiedniego 
dla odbiorcy, treści, kontekstu, 
dostępnego czasu i celu interakcj.

• “Jaki jest cel tej komunikacji?”  
•  “Jaki jest najważniejszy komunikat,  

który chcę przekazać?”.

• “Czy to właściwy czas/miejsce, aby o tym mówić?”. 
• “Co odbiorca już wie na ten temat?” (zapytaj ich).

• “Dlaczego ten temat jest dla mnie ważny?” 
•  “Jakie przykłady pokażą, jak ten przedmiot jest 

istotny w ich życiu?”

• “Jaki jest styl komunikacyjny odbiorcy?”  
• “Jakie są potrzeby komunikacyjne odbiorcy?”  
•  “Jak mogę wesprzeć swój przekaz 

wizualizacjami, przykładami, powtórzeniami?”. 
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1. Clear – Jasność
Kiedy do kogoś mówisz, jasno określ cel komunikatu. Zastanów się: „Jaki jest cel komunikowania 
się z tą osobą?”. Jeśli Ty nie jesteś pewien, to Twoi słuchacze też nie będą pewni. Unikaj używania 
skomplikowanych słów, zdań i niewyraźnego języka. Ogranicz do minimum liczbę myśli w każdym 
zdaniu i upewnij się, że Twój rozmówca z łatwością zrozumie Twoje znaczenie. Używaj prostych, 
krótkich zdań z przerwami między nimi. 
 
2. Concise – Zwięzłość
Kiedy jesteś zwięzły, trzymasz się sedna sprawy, zachowując zwięzłość przekazu bez utraty jego 
kompletności. Przekazujesz tylko ważne informacje. Odbiorca nie chce słuchać 10 zdań, gdy można 
mu przekazać tylko 3. Bycie zwięzłym oszczędza czas. Unikaj powtarzania tego samego punktu kilka 
razy lub na różne sposoby. Unikanie używania słów-wypełniaczy, takich jak „na przykład”, „widzisz”, 
„zdecydowanie”, „tak jakby”, „dosłownie”, „w zasadzie” lub „mam na myśli”. Unikanie rozwlekłych 
wyrażeń i wszelkich zbędnych zdań, które nie wnoszą więcej informacji.   
 
3. Concrete – Konkret
Komunikacja konkretna polega na tym, by być konkretnym i jasnym, a nie niejasnym, niejasnym i 
ogólnym. Gdy komunikat jest konkretny, odbiorcy mają jasny obraz tego, co im przekazujesz. W razie 
potrzeby należy podać szczegóły i wyjaśnienia. W celu podkreślenia przekazu należy przytoczyć fakty i 
liczby (nie należy ich przytaczać zbyt wiele, ponieważ mogą odwrócić uwagę od głównego przesłania). 
Przykłady związane z osobistym doświadczeniem i wiedzą pomagają w zrozumieniu. 

Komunikacja ekspresyjna musi być:  
jasna, zwięzła, konkretna, poprawna,  
spójna, kompletna i uprzejma. Te cechy  
mają zastosowanie zarówno w komunikacji  
pisemnej, jak i ustnej.

Siedem C  
ekspresyjnej  
komunikacji 1. Zrozumiały

Siedem C  
komunikacji

2. Precyzyjny7. Uprzejmy

3. Konkretny6. Całkowity

4. Poprawny5. Spójny
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4. Correct – Prawidłowość
Poprawny przekaz jest dopasowany do odbiorców i pozbawiony błędów. Niepoprawne informacje 
nie pomagają nikomu i nie zwiększają wiarygodności. Upewnij się, że w przekazie pisemnym nie ma 
literówek, a dane są poprawne. Upewnij się, że poziom języka i terminy techniczne są dostosowane do 
poziomu wiedzy odbiorców. Unikaj żargonu. 
 
5. Coherent – Spójność
Komunikacja jest spójna, ma logiczny porządek i ma sens. Należy upewnić się, że wszystkie punkty 
odnoszą się do głównego tematu i są ze sobą powiązane, a każde zdanie logicznie przechodzi od 
jednego do drugiego. Nie należy próbować poruszać zbyt wielu kwestii ani rozpraszać się kwestiami 
pobocznymi. Zachowaj spójność stylu i tonu. Przedstawianie informacji w mniejszych fragmentach i 
sprawdzanie, czy zostały one zrozumiane. 
 
6. Complete – Kompletność
W kompletnym komunikacie odbiorcy mają wszystkie informacje niezbędne do uzyskania informacji 
i, w razie potrzeby, podjęcia działania. Należy zastanowić się, jakie pytania mogą przyjść odbiorcy do 
głowy po otrzymaniu komunikatu. Należy odpowiedzieć na te pytania, upewniając się, że wiadomość 
zawiera wezwanie do działania, tak aby odbiorcy wiedzieli dokładnie, czego się od nich oczekuje, oraz 
zawiera wszystkie istotne informacje (nazwiska osób kontaktowych, daty, godziny, miejsca itd.). 
 
7. Courteous – Uprzejmość 
Uprzejma komunikacja jest przyjazna, otwarta, szczera i uprzejma. Nie ma w niej ukrytych obelg 
ani pasywno-agresywnego tonu. Sprawdź, czy komunikat wyraża szacunek dla uczuć odbiorcy, jest 
empatyczny w stosunku do jego potrzeb i uwzględnia jego punkt widzenia. Jeśli musisz powiedzieć 
coś negatywnego, zrób to taktownie. 
 
Aktywność 4.4.4 
W ćwiczeniu Opisywanie problemu i stosowanie pytań otwartych uczestnicy ćwiczą wyrażanie siebie za 
pomocą siedmiu C oraz wykorzystują umiejętności zdobyte w części poświęconej aktywnemu słuchaniu. 
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4.2  Komplementy i konstruktywne informacje  
zwrotne – udzielanie i przyjmowanie

Umiejętność udzielania i przyjmowania pozytywnych lub negatywnych informacji zwrotnych pozwala 
na jasne zrozumienie, co zostało zrobione dobrze, a co można zmienić lub poprawić.  
 
 •   Pozytywne informacje zwrotne (komplementy) wzmacniają pewność siebie i poczucie 

własnej wartości. Wszyscy ludzie mają potrzebę walidacji i afirmacji. 
 •   Negatywna informacja zwrotna (krytyka) jest osądzająca, negatywnie oceniająca i często 

oskarżycielska. Ma tendencję do poniżania kogoś za jego postrzegane wady, a nie do 
pomagania mu w ich naprawie.  

 •   Konstruktywna informacja zwrotna (negatywna informacja zwrotna przekazana w 
pomocny sposób) pomaga w dążeniu do poprawy umiejętności i dostosowania zachowań. 
Wykorzystuje konkretne, konkretne przykłady i oferuje rozwiązanie dostrzeżonego problemu. 
Ogólnie rzecz biorąc, poprawia relacje. 

Ważne jest, by trenerzy doceniali osiągnięcia i wysiłek. Powinieneś promować tę praktykę także wśród 
swoich uczestników, ponieważ otrzymywanie komplementów jest bardzo motywujące dla osoby w 
trakcie procesu uczenia się.  

Ludzie mają tendencję do łatwiejszego przekazywania negatywnych informacji zwrotnych. Udzielanie 
negatywnych lub korygujących informacji zwrotnych może sprawić, że odbiorca poczuje się bezbronny, 
ponieważ łatwo jest je odebrać jako osobisty atak na charakter, etykę pracy, intelekt lub wiedzę. Wiele 
osób ma trudności z przyjęciem negatywnej informacji zwrotnej, nawet jeśli ma ona dobre intencje i 
jest konstruktywna. Konstruktywna informacja zwrotna, jeśli jest przekazywana w użyteczny sposób, 
jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów uczenia się, jak się doskonalić, ponieważ ma na 
celu rozwój, podniesienie na wyższy poziom, poprawę lub pomoc uczestnikowi w rozpoznaniu jego 
słabości, by mógł się rozwijać w swojej roli. Trenerzy odgrywają ważną rolę w uczeniu uczestników 
udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej. Muszą nauczyć się oceniać treść informacji zwrotnej i 
wyznaczać cele do poprawy lub zmiany. 

Obejrzyj film na temat udzielania skutecznej konstruktywnej informacji zwrotnej
https://www.youtube.com/watch?v=wtl5UrrgU8c

https://www.youtube.com/watch?v=wtl5UrrgU8c
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Konstruktywna informacja zwrotna w 4 prostych krokach 
 
 1.  Mikro-rozmowa. Zacznij od zadania krótkiego, ale ważnego pytania. Dzięki niemu mózg 

wie, że informacja zwrotna właśnie nadchodzi. Osoba może odpowiedzieć „tak” lub „nie” 
(autonomia!). 

 2.  Podaj swoje informacje. Bez zbędnych słów. Tylko punkty danych. Bądź konkretny i 
obiektywny. 

 3. Stwierdzenie wpływu. Jak punkt(y) danych wpłynął(ą) na Ciebie.  
 4.  Zakończenie pytaniem. Zakończ wiadomość zwrotną pytaniem. Wywołanie zaangażowania, 

a nie zgodności. Stwórz sytuację do rozwiązania problemu. 
 
Aktywność 4.4.8
Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej – Odgrywanie ról w celu przećwiczenia udzielania 
konstruktywnej informacji zwrotnej. 

4.3 Komunikacja formalna i nieformalna 
Aby skutecznie się komunikować, należy stosować różne poziomy formalności w wypowiedziach 
werbalnych, tak by odpowiednio reagować na różne okoliczności i różnych ludzi.  

Język nieformalny: jest używany w swobodnej komunikacji między znajomymi osobami.  

Język formalny: stosuje się go, gdy przekazuje się innym oficjalne informacje. W środowisku pracy 
komunikacja formalna świadczy o szacunku i uprzejmości.  
 
W większości środowisk pracy w ciągu dnia używa się zarówno języka formalnego, jak i 
nieformalnego, w zależności od pozycji osoby, z którą się komunikujemy, oraz naszego stosunku do 
niej. Decyzja o tym, jakiego rodzaju języka używać i kiedy, jest kwestią osobistej oceny. Jeśli ktoś 
używa niewłaściwego rodzaju języka w komunikacji w miejscu pracy, może to powodować problemy  
i obrażać innych. Niektórzy uczestnicy mogą potrzebować pomocy w rozróżnieniu, kiedy i z kim należy 
stosować różne poziomy formalności.  



Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści,  
które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta  
do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

79

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

•  Zdobycie wiedzy na temat komunikacji interpersonalnej 
•  Uświadomienie sobie przyczyn zakłóceń w komunikacji  
•   Umiejętność modyfikowania komunikatu w przypadku komunikowania się z różnymi typami 

ludzi i stylami komunikacji.

5. Efektywna komunikacja interpersonalna

5.1  Komunikacja interpersonalna
5.2  Naprawianie błędów w komunikacji
5.3  Komunikacja z różnymi typami ludzi

•  Ćwiczenie 4.5.2  Zrównoważone przyjmowanie zwrotów akcji 
•  Ćwiczenie 4.5.5  Odgrywanie ról „Spór w miejscu pracy” i notatki dla trenera

•   W jaki sposób trudności z rozpoczęciem, podtrzymaniem lub zakończeniem rozmowy  
mogą wpłynąć na integrację osoby szkolonej w miejscu pracy? 

•  W jaki sposób można naprawić błędy w komunikacji? 
•   W jaki sposób możemy modyfikować naszą komunikację z osobami o różnych  

potrzebach komunikacyjnych?

•  Film – „Transakcyjny model komunikacji”. https://www.youtube.com/watch?v=gCfzeONu3Mo
•  Projektowanie uniwersalne dla uczenia się https://udlguidelines.cast.org/

Pytania przewodnie

Ćwiczenia

Źródła

Treść

Cele

1 godzina

Czas trwania

https://www.youtube.com/watch?v=gCfzeONu3Mo
https://udlguidelines.cast.org
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5.1 Komunikacja interpersonalna  
Komunikacja interpersonalna jest dwukierunkowym sposobem porozumiewania się, w którym 
dochodzi do aktywnego negocjowania znaczeń między osobami. Umożliwia uczestnikom wzajemne 
ocenianie swoich komunikatów i odpowiadanie na nie.  

Kluczową cechą jest to, że polega na spontanicznej wymianie informacji. Jeden uczestnik podaje 
informacje lub wyraża uczucia, a drugi odbiera komunikat i odpowiednio na niego reaguje.  

Aby była ona skuteczna, uczestnicy muszą się nawzajem obserwować i monitorować, aby zobaczyć, jak 
przekazywane są ich znaczenia i intencje, oraz odpowiednio dostosowywać i wyjaśniać swoje wypowiedzi. 
 
Różne rodzaje komunikacji interpersonalnej charakteryzują się różną dynamiką zachowań: 
Komunikacja jeden na jeden 
  Cechy: dwie osoby, które mówią i słuchają siebie nawzajem w sposób zsynchronizowany i z 

możliwością interwencji, sprzeciwu i korekty. 
  Przykłady: rozmowa twarzą w twarz, rozmowa wideo online, rozmowa telefoniczna, rozmowy 

za pośrednictwem listów, poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych lub rozmów w 
mediach społecznościowych 

Komunikacja jeden do kilku 
 Cechy: Dynamika grupy i zarządzanie konfliktami 
 Przykłady: rozmowa w grupie, spotkanie robocze, rozmowa twarzą w twarz, online lub pisemna 

Komunikacja jeden do wielu 
 Cechy: jednokierunkowość i wykluczenie bezpośredniego uczestnictwa 
 Przykłady: pisanie w sieci, wystąpienia publiczne  
 
Jako trener, zanim poprosisz uczestnika o przeprowadzenie szkolenia z innymi, musisz poznać jego 
mocne strony i potrzeby w każdej z powyższych sytuacji. Wiele osób, zwłaszcza nieśmiałych lub 
nieasertywnych, ma duże trudności z nawiązywaniem i uczestniczeniem w rozmowach. Mogą one 
unikać pewnych sytuacji, ponieważ nie wiedzą, jak rozpocząć rozmowę, co powiedzieć, gdy zapada 
cisza, lub boją się, że będą nudne. Trener powinien pamiętać o tych kwestiach i w razie potrzeby 
pomóc uczestnikom rozwinąć te umiejętności. Rozmawianie z innymi jest integralną częścią życia 
osobistego, ale jest też ważne dla osiągnięcia sukcesu w pracy. 
 
Podstawowe umiejętności konwersacyjne, które należy rozwijać, to: 
 1.  Przedstawianie się 
 2.  Rozpoczynanie rozmowy 
 3.  Włączanie się do rozmowy rozpoczętej przez innych 
 4.  Podtrzymywanie rozmowy 
 5.  Zrównoważone przyjmowanie zwrotów 
 6.  Utrzymywanie się w temacie i zmiana tematu 
 7.  Kończenie rozmowy 
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Przećwicz te umiejętności stosownie do potrzeb każdego uczestnika, korzystając z Modułu 4  
Aktywność 4.5.1 Poznawanie innych i prowadzenie rozmowy. 
 
We wszystkich ćwiczeniach należy zastanowić się nad każdym ze stylów komunikacji i 
przedyskutować, jak dostosować się do osoby o każdym z tych stylów komunikacji, ustalić granice itp. 
Prowadzący powinien dobrać uczestników w pary tak, by istniało zróżnicowane dopasowanie różnych 
stylów komunikacji.  

Jeśli w grupie są co najmniej 3 osoby, wykonaj Ćwiczenie 4.5.2 Zrównoważone przyjmowanie 
zwrotów, aby sprawdzić, jak styl komunikacji poszczególnych osób wpływa na dynamikę grupy. 

5.2 Naprawianie zakłóceń w komunikacji 
Podczas komunikacji, jeśli przepływ informacji jest z jakiegoś powodu zniekształcony lub 
zablokowany, albo uczestnicy nie mogą się porozumieć, komunikacja nie udaje się. Problemy mogą 
pojawić się na jednym lub kilku etapach procesu komunikacji.  

Obejrzyj film Ted-Ed „Transakcyjny model komunikacji”
https://www.youtube.com/watch?v=gCfzeONu3Mo

Komunikacja między nadawcą a odbiorcą może zostać zakłócona przez różne czynniki, które mogą 
sprawić, że komunikat, który chce przekazać nadawca, nie będzie zrozumiały dla odbiorcy. Może 
to prowadzić do błędnej komunikacji lub konfliktu. Załamanie może nastąpić w każdym momencie 
procesu komunikacji.

Nadawca Komunikat Odbiorca

•  Postawy, wiedza i przekonania
•  System społeczny i kultura
•  Umiejętności komunikacyjne
•   Osobiste uczucia wobec 

odbiorcy, przekazu
•  Stan fizyczny
•  Działanie leków
•  Wybór środowiska, pora dnia
•  Ograniczenia czasowe

•    niewłaściwy rodzaj i/lub kanał 
komunikacji

•  niewłaściwy język
•  niewłaściwy dobór słów
•   nadmierne używanie żargonu 

technicznego
•   artykulacja mowy i zdolności 

językowe
•  treść i struktura komunikatu
•   sprzeczne elementy niewerbalne 

(np. mowa ciała, ton głosu)
•   hałas fizyczny, np. hałas w tle, 

hałas na linii  

•  Poziom zainteresowania
•  Interpretacja
•   Osobiste uczucia w stosunku do 

nadawcy, komunikatu
•  Stan fizyczny
•  Umiejętności komunikacyjne
•   Zapotrzebowanie na czas 

odbiorcy
•  Postawy, wiedza i przekonania
•  System społeczny i kultura
•  Wpływ leków

Współczynnik zniekształceń 
dla nadawcy

Współczynnik zniekształceń  
komunikatu

Współczynnik zniekształceń  
dla odbiorcy

https://www.youtube.com/watch?v=gCfzeONu3Mo
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Niezwykle ważne jest zidentyfikowanie tych potencjalnych czynników zakłócających lub barier 
komunikacyjnych, które mogą pojawić się w każdej komunikacji interpersonalnej. Proaktywna 
identyfikacja potencjalnych czynników zakłócających pomoże zaplanować ich redukcję, aby 
komunikacja przebiegała sprawnie, skutecznie i efektywnie. 
 
Strategie pokonywania czynników zakłócających 
 
 •   Techniki przekazywania informacji zwrotnych, takie jak pytania otwarte, pomagające 

wyjaśnić znaczenie przekazu 
 •  Korzystanie z wielu kanałów w celu weryfikacji przekazu i znaczenia 
 •  Stosowanie powtórzeń, parafrazowanie 
 •  Interakcja twarzą w twarz 
 •  Prosty język 
 •  Przekazywanie ograniczonych informacji w celu zmniejszenia dezorientacji 

Modyfikacja komunikatu  

Jako nadawca często masz wrażenie, że Twój komunikat był precyzyjny, ale odbiorca zareagował/
odpowiedział inaczej, niż tego oczekiwałeś. Może to wynikać z ograniczeń ludzkiej uwagi, ale także z 
pochodzenia, postawy, umiejętności komunikacyjnych itp. odbiorcy.  

Modyfikacja odebranego komunikatu może wynikać z tego, że komunikat został częściowo utracony 
(usunięcie), do komunikatu zostały dodane nowe elementy (dodanie), komunikat uległ zmianie 
(modyfikacja) lub konkretny komunikat został uogólniony (generalizacja). Klasycznym ćwiczeniem, 
które demonstruje modyfikację otrzymanego komunikatu, jest „Gra w szeptankę”. 

Jako nadawca możesz modyfikować swój komunikat w zależności od potrzeb partnera(ów)  
i celu komunikacji. Ważne jest, aby nauczyć się wsłuchiwać w mowę ciała partnera komunikacji, 
aby uzyskać informację zwrotną, czy zrozumiał on komunikat. Zwracanie uwagi na mimikę twarzy 
(np. zdziwione spojrzenie) i gesty (np. rozkojarzenie, wiercenie się) daje informację zwrotną, dzięki 
której można się zorientować, czy należy dostosować i zmodyfikować swój przekaz. Przekazywanie 
informacji w zrozumiały sposób jest umiejętnością, którą należy rozwijać, a swój przekaz można 
modyfikować, stosując strategie z grupy 7 C komunikacji. 
 
Ćwiczenie 4.5.5 
W tej grze fabularnej „Rozwiązywanie sporu w miejscu pracy” uczestnicy połączą wiedzę i 
umiejętności zdobyte w tym module, odgrywając różne kombinacje stylów komunikacji.     
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5.3 Komunikacja z osobami o różnych potrzebach 
Ludzie mają potrzeby w zakresie wsparcia komunikacyjnego lub trudności komunikacyjne, jeśli 
potrzebują pomocy w zrozumieniu, wyrażaniu siebie lub interakcji z innymi. Nie zawsze jest oczywiste, 
że ktoś ma potrzebę wsparcia komunikacyjnego. Ważne jest, by z własnej inicjatywy, wspólnie 
z uczestnikami i w razie potrzeby z kimś, kto dobrze ich zna, skutecznie zająć się potrzebami w 
zakresie wsparcia komunikacyjnego. Szkoląc osoby o szczególnych potrzebach w zakresie wsparcia 
komunikacyjnego, należy zadać sobie pytanie:  
 •   W jaki sposób komunikuje się ta osoba i jaki jest dla niej najlepszy format (pisemny, 

werbalny, gestykulacyjny lub kombinacja tych form)?  
 •   Jaki jest najlepszy kanał komunikacji (materiały szkoleniowe, arkusze robocze, odgrywanie 

ról, rozmowa lub e-mail)? 
 •   Czy osoba ta ma urządzenie wspomagające komunikację i jak może ono pomóc w tej 

sytuacji? Kto wie, jak z niego korzystać? Czy można się tego nauczyć? 
 
Jeśli ktoś ma trudności z przyswajaniem i rozumieniem języka werbalnego, spróbuj:
 •   Wykorzystywać wsparcie wizualne (np. symbole, wizualne harmonogramy lub menu, Historie 

Społeczne). 
 •  Używać krótkich zdań i codziennych słów, które są łatwe do zrozumienia.  
 •  Zmniejszyć tempo mówienia i sprawdzać, czy rozumiemy. 
 •   Wstępne nauczanie odpowiedniego słownictwa i symboli, szczególnie w sposób, który 

sprzyja powiązaniu z doświadczeniem i wcześniejszą wiedzą uczniów. 
 •  Wprowadzaj jedną ideę naraz. 
 •  Używaj wielu przykładów, aby podkreślić najważniejsze cechy 
 •   Pojęcia przeszłości i przyszłości oraz zapamiętywanie dat mogą być trudne do zrozumienia, 

dlatego należy używać kalendarza, dziennika, osi czasu lub innych wizualnych reprezentacji czasu. 
 
Jeśli ktoś ma trudności z utrzymaniem uwagi, spróbuj: 
 •   Rozmawiać z tą osobą w miejscu, w którym czuje się ona komfortowo, np. w znanym i 

najlepiej cichym miejscu. 
 •  Ograniczyć wszelkie wizualne i słuchowe czynniki rozpraszające w pomieszczeniu.  
 •  Używać imienia na początku rozmowy, aby dana osoba wiedziała, że do niej mówisz. 
 •  Podkreślać słowa kluczowe, gdy zadaje się pytanie lub wydaje polecenie. 
 •  Podawać symbole graficzne z alternatywnymi opisami tekstowymi. 
 •  Używaj wskazówek i podpowiedzi, aby zwrócić uwagę na najważniejsze cechy 
 •  „Dzielenie informacji na mniejsze elementy 
 •   Udostępnianie list kontrolnych, organizerów, karteczek samoprzylepnych, elektronicznych 

przypomnień 
 •   Zachęcanie do stosowania strategii i urządzeń mnemotechnicznych (np. obrazów 

wizualnych, strategii parafrazowania itp.) 
 •  Jeśli ktoś ma trudności ze zrozumieniem abstrakcyjnego języka i pojęć, należy starać się 
 •   Używać języka konkretnego i nie polegać na komunikacji niewerbalnej (np. kontakt wzrokowy, 

mimika twarzy, gesty, mowa ciała). 
 •  Unikać używania przenośni, humoru, idiomów i innych metafor. 
 •  Pytania powinny być krótkie, do rzeczy i zadawać tylko te najbardziej potrzebne. 
 •  Strukturyzuj swoje pytania. Proponuj opcje lub możliwości wyboru. 
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Jeśli ktoś ma trudności ze zrozumieniem języka pisanego, spróbuj zastosować następujące alternatywy: 
  •   Przedstawiaj symbole graficzne z alternatywnymi opisami tekstowymi (np. łatwymi do 

odczytania). 
 •  Wykorzystanie nagrań audio, filmów, syntezatorów mowy, audiobooków. 
 •   Jeśli ktoś ma trudności z wyrażaniem się w sposób werbalny, zaproponuj alternatywne 

rozwiązania, takie jak: 
 •  Pisanie, rysowanie, ilustracje, komiksy itp. 
 •  Podanie początków zdań lub pasków zdań 
 •  Dostarczanie grafik, symboli lub ilustracji do wyboru 
 
Jeśli ktoś ma trudności z informacjami słuchowymi (przydatne również dla osób, które potrzebują więcej 
czasu na przetworzenie informacji lub osób mających problemy z pamięcią), niektóre z alternatyw to: 
 •   Używanie odpowiedników tekstowych w postaci podpisów lub automatycznego 

rozpoznawania mowy (voice recognition) dla języka mówionego 
 •  Dostarczanie wizualnych diagramów, wykresów, zapisów muzycznych lub dźwiękowych 
 •  Dostarczanie pisemnych transkrypcji do filmów lub nagrań dźwiękowych 
 •  Dostarczanie języka migowego  
 •   Wykorzystanie analogów wizualnych do przedstawiania akcentu i prozodii (np. emotikonów, 

symboli lub obrazów) 
 •   Zapewnienie wizualnych lub dotykowych (np. wibracje) odpowiedników efektów 

dźwiękowych lub alarmów (np. brzęczyki podczas zajęć z timerami). 
 
Jeśli ktoś ma trudności z przyswajaniem informacji prezentowanych wizualnie, należy zapewnić 
alternatywne rozwiązania niewizualne: 
 •   Towarzyszenie wyrazom twarzy, gestom i mowie ciała słowami w celu wyrażenia reakcji i 

emocji w przekazie słownym 
 •  Zapewnij opisy (tekstowe lub słowne) wszystkich obrazów, grafik, filmów i animacji. 
 •   Wykorzystanie ekwiwalentów dotykowych (grafik dotykowych lub obiektów odniesienia) dla 

kluczowych obrazów przedstawiających koncepcje. 
 •   Przedstawienie obiektów fizycznych i modeli przestrzennych w celu przekazania perspektywy 

lub interakcji 
 •   Zapewnienie wskazówek słuchowych dotyczących kluczowych pojęć i przejść w 

informacjach wizualnych 
 •   Nie należy polegać na mowie ciała; komunikację niewerbalną należy opisywać za pomocą słów. 
 
Podczas wizualnego przedstawiania informacji, drukowanych lub na ekranie, należy wziąć pod uwagę: 
 •  Wielkość tekstu, obrazów, wykresów, tabel i innych treści wizualnych 
 •  Kontrast pomiędzy tłem a tekstem lub obrazem 
 •  Kolor użyty do informacji lub podkreślenia 
 •  Układ elementów wizualnych lub innych 
 •  Rodzaj użytej czcionki. 
 
Wiele z tych pojęć nakłada się na siebie i czasami mogą one nie być w ogóle odpowiednie lub 
pomocne dla niektórych osób. Należy pamiętać, że każdy człowiek jest inny i trzeba poświęcić trochę 
czasu na poznanie go i znalezienie tego, co jest dla niego najlepsze.
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30 minutes

•  Zdobycie wiedzy na temat korzystania z komunikacji pisemnej online 
•  Zdobycie świadomości korzystania z telefonu w celu komunikowania się 
•  Zdobycie świadomości korzystania z technologii cyfrowej do komunikowania się

6. Efektywna komunikacja z wykorzystaniem technologii

6.1  Komunikacja pisemna online
6.2  Komunikacja telefoniczna
6.3  Komunikacja wideo online

https://courses.lumenlearning.com/suny-orgbehavior/chapter/8-4-different-types-of- 
communication-and-channels/

•  Jak zmieniła się komunikacja dzięki technologii?  
•   Jakie są zalety i wady korzystania z technologii w komunikacji przez osoby 

niepełnosprawne?

Pytania przewodnie

Źródła

Treść

Cele

Czas trwania
30 minut

https://courses.lumenlearning.com/suny-orgbehavior/chapter/8-4-different-types-of-communication-and-channels/
https://courses.lumenlearning.com/suny-orgbehavior/chapter/8-4-different-types-of-communication-and-channels/
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6.1 Komunikacja pisemna online 
Niektóre kanały komunikacji pisemnej online to poczta elektroniczna, SMS-y, media społecznościowe, 
fora internetowe, prezentacje podczas telekonferencji. Znaczna część naszej codziennej komunikacji 
odbywa się drogą cyfrową za pośrednictwem Internetu. W przeciwieństwie do wymiany ustnej, jest 
ona zazwyczaj asynchroniczna i nawet w przypadku SMS-ów i czatów (które mogą być szybkie i 
odbywać się niemal w czasie rzeczywistym), masz czas na zastanowienie się, zanim odpowiesz.  

Każde miejsce pracy ma swój własny zestaw zasad komunikacji online i muszą one być jasne, aby 
uczestnicy wiedzieli, kiedy należy korzystać z kanałów formalnych (np. poczty elektronicznej), a 
kiedy z kanałów nieformalnych (np. SMS-ów lub czatów). Netykieta” odnosi się do akceptowanych 
zachowań podczas komunikowania się w sieci. Netykieta” jest nawet ważniejsza niż etykieta w 
kontaktach osobistych, ponieważ w przeciwieństwie do szybkiej rozmowy w cztery oczy, w Internecie 
zachowany jest trwały zapis komunikacji. Podobnie jak w przypadku rozmów w cztery oczy, w 
rozmowach pisemnych obowiązują te same zasady: 

 •  używaj pozdrowień na początku i na końcu rozmowy 
 •  bądź uprzejmy i odpowiadaj szybko 
 •  zachowuj się na zmianę 
 •  używaj odpowiedniego tonu głosu (formalnego lub swobodnego) 
 •  szanuj prywatność innych osób 
 •  szanować czas innych osób 
 
Jako trener możesz stanąć przed wyborem, czy używać komunikacji werbalnej czy pisemnej. Ogólnie 
rzecz biorąc, uczucia można skuteczniej przekazywać ustnie, natomiast fakty lepiej jest przekazywać 
pisemnie. Upewnij się, że informacje są uporządkowane w taki sposób, by osoba czytająca mogła je 
samodzielnie zrozumieć. Z komunikacji pisemnej należy korzystać, gdy: 

 •  przekazujesz informacje formalne 
 •  musisz być precyzyjny  
 •  potrzebujesz trwałego zapisu wiadomości/informacji 
 •  przekazując fakty (np. daty, godziny, zadania) 
 •  nie potrzebujesz natychmiastowej interakcji ani informacji zwrotnej 
 •  idee zawarte w komunikacie są złożone (ale czytelnik zrozumie je bez dalszych wyjaśnień) 
 •  ktoś ma trudności z zapamiętywaniem komunikatów słownych 
  
Ważne jest, aby starannie dobierać słowa do komunikacji pisemnej. Ponieważ brak jest aspektu 
wokalnego, a aspekty niewerbalne są minimalne, czytelnik interpretuje komunikat wyłącznie na 
podstawie przekazanych mu słów pisanych. Siedem zasad skutecznej komunikacji werbalnej można 
zastosować także w piśmie. Komunikacja pisemna jest ogniwem łączącym ludzi, dlatego podczas 
pisania należy pomyśleć o tym, jak byśmy powiedzieli to ustnie, wyobrażając sobie odbiorcę.
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Niektóre czynniki wpływające na komunikację pisemną to:
 •   Interpunkcja – w wiadomościach pisemnych można przekazać emocje (np. wykrzyknik jest 

jak podniesienie tonu głosu, słowo podkreślone, pogrubione lub napisane dużymi literami jest 
jak podkreślenie słowa w mowie).  

 •   Ortografia – słaba pisownia wpływa na możliwość przekazania wiadomości, ponieważ 
czytelnik może zwracać większą uwagę na błędy ortograficzne niż na ogólny sens 
wiadomości. Należy korzystać z funkcji sprawdzania pisowni! 

 •   Wybieraj proste słowa – jeśli masz do wyboru dwa słowa, wybierz krótsze („Samochód czy 
auto? Samochód!”). 

 •   Wybieraj mocne, aktywne czasowniki. „Proponuję...” zamiast „Wydaje mi się, że 
moglibyśmy...”. 

 •   Unikaj akronimów – Używając akronimów, zawsze pisz pełną frazę przy pierwszym użyciu, a 
następnie akronim w nawiasie – np. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Upewnij się, że 
odbiorca rozumie powszechnie stosowane skróty, takie jak BTW, LOL, TBC. 

 •   Gramatyka i budowa zdań – muszą być poprawne i jednoznaczne, w przeciwnym razie 
czytelnik może źle zinterpretować przekaz. Używaj krótkich i prostych zdań, z jedną myślą w 
każdym zdaniu. 

 •   Układ – rodzaj czcionki, jej wielkość, odstępy między wierszami i wyrównanie wpływają na 
wygląd strony lub slajdu oraz na łatwość czytania. W wiadomościach e-mail należy stosować 
czcionkę o rozmiarze 12-14, a w prezentacjach co najmniej 24. Używanie wypunktowań może 
pomóc w podsumowaniu bardziej złożonej idei, ułatwiając czytelnikowi jej zrozumienie. 
Używaj podtytułów i list, aby uporządkować informacje w formie fragmentów.  

 
Dowiedz się, w jakim stopniu uczestnicy używają komunikacji pisemnej – zapytaj, czy używają jej, 
kiedy, gdzie i z kim? 

Przeprowadź burzę mózgów na temat tego, w jaki sposób uczestnicy szkolenia i osoby wspierające 
mogą wykorzystywać komunikację pisemną.   

Niektóre z możliwych zastosowań mogą być następujące:
 •   e-mail z instrukcją, jak wykonać zadanie 
 •   poczta elektroniczna zawierająca wskazówki krok po kroku  
 •   sporządzanie harmonogramów i programów, planów dnia 
 •   informowanie o zmianach w planowanych spotkaniach 
 •   komunikacja ze współpracownikami za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

Ważne jest, aby pomóc uczestnikom odróżnić formalną i swobodną komunikację online. Oczywiście, 
zdarzają się sytuacje, w których współpracownik może wysłać wiadomość za pośrednictwem mediów 
społecznościowych, na przykład w celu zorganizowania spotkania pracowników lub poinformowania 
o jakimś wydarzeniu. Nie oznacza to jednak, że należy zacząć wysyłać naklejki, GIF-y lub filmy 
niezwiązane z pracą. Utrzymując profesjonalne relacje w pracy, chronisz swoją prywatność i unikasz 
wysłania czegoś nieodpowiedniego. W każdym przypadku ważne jest, by uczestnicy byli świadomi 
przepisów o ochronie danych osobowych.
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6.2 Komunikacja telefoniczna  
Podobnie jak w przypadku komunikacji twarzą w twarz, ten sam zestaw zasad ma zastosowanie 
do komunikacji telefonicznej. Należy zwracać uwagę na dobór słów i sposób używania głosu 
(paralingwistyczne elementy wokalne). Należy pamiętać, że rozmówca nas nie widzi, więc nie można 
polegać na mowie ciała. Należy mówić powoli i wyraźnie, a jeśli mówimy o czymś ważnym, powtarzać 
kluczowe słowa/zwroty. Sprawdź, czy rozmówca zrozumiał. 

Praktyka czyni mistrza, dlatego podczas szkolenia grup należy przewidzieć czas na ćwiczenia w 
posługiwaniu się telefonem. Stwarzać okazje do odgrywania ról w różnych kontekstach i o różnej 
treści (np. zwykłe rozmowy, rozmowy oficjalne, kontakty z klientami). 

Skorzystaj z listy kontrolnej 4.6.2 Praktyczne umiejętności telefoniczne, która znajduje się w 
podręczniku. 

6.3 Komunikacja wideo online  
W ciągu ostatnich kilku lat komunikowanie się za pomocą wideorozmów online stało się coraz 
częstsze. W czasie pandemii COVID-19 stała się ona w wielu przypadkach głównym kanałem 
komunikacji. Uczestnicy mogą być zmuszeni do komunikowania się za pomocą wideorozmowy 
online ze swoimi stażystami w nagłych wypadkach lub w przypadku spotkania, które nie może odbyć 
się osobiście.  Podobnie jak w przypadku komunikacji twarzą w twarz i rozmów telefonicznych, 
uczestnictwo w wideorozmowach online również wiąże się z pewnymi zasadami i oczekiwaniami. 

Uczestnicy powinni być świadomi, jak uczestniczyć w spotkaniach online, a trenerzy powinni 
uwzględnić takie elementy, jak:
 •  wygląd i higiena osobista 
 •  ustawienie pomieszczenia, hałas w tle i czynniki rozpraszające uwagę          
 •  przygotowanie niezbędnych materiałów 
 •  łączenie się na czas 
 •  korzystanie z takich funkcji, jak mikrofon, kamera, podnoszenie ręki, czat i inne 
 •  umiejętności prowadzenia rozmowy podczas spotkań. 
 
W szkoleniu należy uwzględnić odgrywanie ról z wykorzystaniem platform internetowych, aby 
zorientować się, jak uczestnicy radzą sobie w takich sytuacjach. Należy zapewnić czas na 
przećwiczenie korzystania z wideorozmów online, tworząc okazje do odgrywania ról w rozmowach 
indywidualnych, spotkaniach grupowych i rozmowach formalnych. 

Skorzystaj z listy kontrolnej 4.6.3 Praktyczne umiejętności prowadzenia rozmów online, 
zamieszczonej w podręczniku.
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Moduł 5
Samokontrola

Ramy modułu
Znalezienie i utrzymanie pracy lub wolontariatu wiąże się z koniecznością opanowania pewnych 
umiejętności w zakresie zarządzania sobą, związanych z oczekiwaniami społecznymi i przepisami 
prawa w miejscu pracy. Aby wspierać osoby niepełnosprawne w tej kwestii, należy zastanowić się 
nad różnicą między autonomią a niezależnością. Samodzielność nie odnosi się tylko do zadań 
praktycznych, ale także do ról społecznych, do których się dąży. 

„Czasami skupienie się na upośledzeniach przesłania nam świadomość, że ludzie są 
także bardzo zdewaluowani przez swoje społeczeństwo i społeczność. Dewaluacja 
powoduje reperkusje społeczne, które mogą mieć większy wpływ na sytuację ludzi niż 
wewnętrzne upośledzenia, które zajmują większość naszej uwagi”. 1

Cele

Celem tego modułu jest pomoc w zastanowieniu się nad konkretnymi sposobami wzmocnienia 
autonomii i niezależności osób niepełnosprawnych. W tym celu należy zrozumieć koncepcję 
waloryzacji ról społecznych i zdać sobie sprawę z ryzyka dewaluacji. Pomoże Ci to zdekonstruować 
sposób, w jaki podchodzisz do tematu zarządzania sobą osób niepełnosprawnych, by uniknąć 
narzucania innym swoich osobistych poglądów i spostrzeżeń. Pod koniec szkolenia zrozumiesz, jak 
pomóc osobom niepełnosprawnym w określeniu ich potrzeb w zakresie zarządzania sobą i znalezieniu 
własnej motywacji do osiągnięcia celów.

1
  
John Armstrong (2006). The Application of Social Role Valorization in Supporting People with an Intellectual Disability – An Overview URL: 
https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf 
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Struktura
1.   Niezależność a autonomia
2.   Wprowadzenie do koncepcji Wartościowania Ról Społecznych (SRV) w celu zrozumienia tajników 

interakcji społecznych (oczekiwań, możliwości i środków)
3.   Posiadanie jasnej wizji „dobrego życia”.
4.   Potrzeba opracowania wizji
5.   Podstawy rozmowy motywacyjnej jako narzędzia służącego budowaniu motywacji
6.   Jak korzystać z kwestionariusza IO2 – Kwestionariusz oceny autonomii do budowania szkolenia  

z uczestnikami końcowymi?

Wyszkolić  
kompetentnych
Zeszyt aktywnosci

Wywiad motywacyjny 
jako narzędzie

WRS jako ramy analityczne 
dla zrozumienia systemów 
społecznych

Sześć 
modułów

Wyszkolić  
kompetentnych
Przewodnik dla  
trenerów

Cele ogólne: promowanie możliwości 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wzmocnienie ich autonomii  
i niezależności

Zrozumienie zasad i reguł

Tworzenie wizji i motywacji

Rozwijanie swoich umiejętności  
i zdolności do samozarządzania
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•  Zrozumienie różnicy między tymi dwoma pojęciami
•  Uświadomienie sobie własnych uprzedzeń oraz uprzedzeń uczestników szkolenia

1.   Niezależność a autonomia

Cele

1.1  Różnice między niezależnością a autonomią
1.2  Obowiązki trenera

•  Jaka jest główna różnica między niezależnością a autonomią?
•   Czy można prowadzić samodzielne życie, jeśli jest się osobą niepełnosprawną lub  

cierpi się na długotrwałe schorzenia?
•   Czy można uzyskać autonomię, jeśli jest się osobą niepełnosprawną lub cierpi się na 

długotrwałe dolegliwości zdrowotne?

•  Aktywność 5.1.1  Wybór Charliego

•   Wideo: „Ageizm jest wszędzie wokół nas – dowiedz się, jak wpływa na osoby starsze na 
całym świecie” przygotowany przez sieć HelpAge 
https://www.youtube.com/watch?v=sv41CdxImiU 

•   Artykuł: Christman, John, “Autonomy in Moral and Political Philosophy”,  
The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), 
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/autonomy-moral/ 

Treść

Ćwiczenia

Źródła

Pytania przewodnie

1 godz.

Czas trwania

https://www.youtube.com/watch?v=sv41CdxImiU
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/autonomy-moral/
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1.1 Różnice między niezależnością a autonomią
Aby zrozumieć pojęcie samorządności i określić w jaki sposób można wspierać osoby 
niepełnosprawne w rozwijaniu ich umiejętności, należy najpierw zastanowić się nad definicją 
niezależności i autonomii.
W tym celu należy utworzyć małe grupy składające się z 3 lub 4 osób i zapytać je o zdanie:

 –   Jak zdefiniowalibyście niezależność? Czy można prowadzić niezależne życie, jeśli jest się 
osobą niepełnosprawną lub cierpi się na długotrwałe schorzenia?

 –   Jak zdefiniowalibyście autonomię? Czy można być w pełni niezależnym, jeśli jest się osobą 
niepełnosprawną lub cierpi się na długotrwałe schorzenia?

 –  Gdybyś miał wskazać jakąś różnicę, co by to było? 

Aby ukierunkować refleksję, możesz również dać im to krótkie ćwiczenie, w którym powinni połączyć 
właściwe afirmacje: 2

Według Collins English Dictionary 3 definicja niepodległości jest następująca:

Niezależność

Niezależność osoby polega na tym, że nie jest ona zależna od innych ludzi. Stan lub cecha 
niezależności, czyli zdolność do działania dla siebie lub na własną rękę.

2  Odpowiedzi: 1D, 2B, 3A, 4C
3  Słownik języka angielskiego Collinsa. Copyright © HarperCollins Publishers

1. “Jesteś brudny, umyję cię”. a. Autonomiczny i niezależny

2. “Jestem brudny, proszę, umyj mnie”. b. Autonomiczny, a nie niezależny

3. “Jestem brudny, idę pod prysznic”. c. Nieautonomiczne i niezależne

4. “Jesteś brudny, idź pod prysznic”. d. Nie jest autonomiczny i nie jest niezależny
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Z wiekiem możesz tracić zdolność do samodzielności i potrzebować innych osób do wykonywania 
czynności za Ciebie. Poświęć 2 minuty na obejrzenie filmu „ Ageizm jest wszędzie wokół nas – 
dowiedz się, jak wpływa na osoby starsze na całym świecie” przygotowanego przez sieć HelpAge 4. 

Skupmy się na definicji autonomii zaproponowanej przez Standfort Encyclopedia of Philosophy 
(Christman, 2020) 5:

Autonomia

„Być autonomicznym to rządzić sobą, kierować się względami, pragnieniami, 
warunkami i cechami, które nie są po prostu narzucone z zewnątrz, ale stanowią część 
tego, co w jakiś sposób można uznać za autentyczne „ja”.„

W tym sensie autonomia jest postrzegana jako wartość, wyraz wolnej woli, ponieważ niezależność jest 
praktyczną zdolnością do korzystania z autonomii. 

Joel Feinberg zdefiniował jedną granicę, pisząc, że poszanowanie autonomii osoby oznacza: 

„respektowanie jego dobrowolnego i nieprzymuszonego wyboru jako jedynego 
czynnika, który czyni jego działania prawomocnymi, z wyjątkiem sytuacji, gdy  
należy chronić interesy innych” (Feinberg 1986) 6. 

Ćwiczenie 5.1.1 
Aby rozwinąć temat autonomii, wykonaj ćwiczenie „Wybór Charliego”.

1.2 Obowiązki trenera
Aby upewnić się, że uczestnicy szkolenia będą mogli korzystać ze swojej autonomii, jako trener 
powinieneś zawsze zwracać uwagę na to, aby:
 –   Ostrożnie dobierać słowa, ponieważ możesz być postrzegany jako wzór do naśladowania 

lub wywierać wpływ na uczestników szkolenia
 –   Określić własne wartości i uprzedzenia, aby uniknąć narzucania ich innym
 –   Szanować decyzje uczestników, nawet jeśli nie przyczyniają się one do poprawy ich 

samopoczucia, o ile rozumieją oni tajniki podjętych przez siebie decyzji (np. kontynuowanie 
palenia papierosów, nawet jeśli mają niskie dochody i wpływa to na ich zdrowie, lub chcą 
rzucić pracę, nie mając w perspektywie innej możliwości).

4   Możesz obejrzeć film “Ageizm jest wokół nas – dowiedz się, jak wpływa na osoby starsze na całym świecie” przygotowany przez sieć 
HelpAge https://www.youtube.com/watch?v=sv41CdxImiU

5   Christman, John, “Autonomy in Moral and Political Philosophy”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2020 Edition),  
Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/autonomy-moral/ 

6  Feinberg, Joel. 1986. The Moral Limits of the Criminal Law: Harm to Self. Oxford: Oxford University Press

https://www.youtube.com/watch?v=sv41CdxImiU
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/autonomy-moral/
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 –   Pomagać uczniom określić pozytywne i ewentualnie negatywne skutki ich decyzji, zadając 
im pytania. Mogą zapisać powody swojej decyzji, aby później się nad nią zastanowić. 
Pomoże im to wyciągnąć wnioski z przeszłych doświadczeń, by w przyszłości podejmować 
lepsze decyzje.

 –   Używać pozytywnych zdań
 –   Daj im przestrzeń i czas na zastanowienie się i udzielenie odpowiedzi

Zalecenia te stanowią dodatek do tego, czego nauczyłeś się już w module 4 Komunikacja, w którym 
skupiliśmy się na tym, jak wchodzić w interakcje z uczestnikami szkolenia. 
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•   Zrozumienie tajników interakcji społecznych (oczekiwań, możliwości i środków).
•   Uświadomienie sobie “ról”, które wszyscy odgrywamy, i ich możliwego wpływu na  

nasze życie, a w szczególności ryzyka bycia niedowartościowanym.
•   Zrozumienie, w jaki sposób koncepcja ta może być wykorzystana jako podejście  

do podnoszenia kompetencji

2.   Wprowadzenie do koncepcji waloryzacji ról społecznych (SRV)

2.1  Koncepcja waloryzacji ról społecznych
2.2  Ryzyko dewaluacji

1 godz.

•  Czy powiedziałbyś, że jesteś wolny i możesz żyć tak, jak chcesz?
•  Czy rozumiesz, dlaczego ludzie czasami podejmują złe dla siebie decyzje?
•  Czy jesteś zaangażowany w życie kogoś bezbronnego lub zepchniętego na margines?
•  Czy znasz pojęcie dynamiki dewaluacji społecznej?

•   Wideo: Po co uczyć się o waloryzacji ról społecznych (SRV)? (2min10) opracowane przez 
Imagine More, https://www.youtube.com/watch?v=ffsKjExTZGo

•   Thomas, S., & Wolfensberger, W. (1999). An overview of social role valorization (cytowane w 
University of Ottawa Press, 1999 https://books.openedition.org/uop/2480#ftn1) Osburn,  
J. (2006). An overview of Social Role Valorization theory. The SRV Journal, 1 (1), 4-13.

•   Zastosowanie SRV we wspieraniu osób z niepełnosprawnością intelektualną – przegląd – 
John Armstrong https://socialrolevalorization.com Wolfensberger, Thomas, Caruso. Można 
się spodziewać, że niektóre z uniwersalnych „dobrych rzeczy w życiu” w ramach realizacji 
SRV staną się bardziej dostępne dla osób zdewaluowanych. (1996)  

Pytania przewodnie

Źródła

Treść

Cele

Czas trwania

https://www.youtube.com/watch?v=ffsKjExTZGo
https://books.openedition.org/uop/2480#ftn1
https://socialrolevalorization.com
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2.1 Koncepcja waloryzacji ról społecznych
Podczas szkolenia na temat zatrudnialności można się zastanawiać, po co uczyć się o waloryzacji ról 
społecznych. 

Burza mózgów: Zadaj sobie dwa pytania: 
 1. Czy jesteś zaangażowany w życie kogoś bezbronnego lub zepchniętego na margines?

Może to być spowodowane niepełnosprawnością, długotrwałym stanem zdrowia, podeszłym wiekiem 
lub trudnościami społecznymi, takimi jak bezdomność czy status uchodźcy. Pewne cechy powodują, 
że osoby te są postrzegane stereotypowo lub wykluczane, a także mogą mieć znacznie większe 
trudności w dostępie do dobrej edukacji, opieki zdrowotnej, mieszkań lub zatrudnienia. 

 2.  Czy jesteś świadomy procesu, który prowadzi do marginalizacji? Jak działa nasze 
społeczeństwo i w jaki sposób jednostki uczestniczą w tym procesie?

W naszych społeczeństwach mamy do czynienia z dynamiką dewaluacji społecznej, która ma duży 
wpływ na drogę życiową jednostki i dokonywane przez nią wybory. 

Waloryzacja ról społecznych (SRV) to teoria oparta na doświadczeniu, która pomoże Ci zrozumieć, 
dlaczego osoby niepełnosprawne są dewaluowane. Dowiesz się, że najlepszym sposobem na zmianę 
zdewaluowanego statusu osoby niepełnosprawnej jest wspieranie tej osoby, aby:
 •    Uczestniczyła i wnosiła wkład w życie społeczności poprzez pełnienie cenionych ról 

społecznych
 •   Zwrócić uwagę na wizerunek osoby i osób z jej otoczenia
 •   Zwiększyć umiejętności i kompetencji danej osoby

Innymi słowy, ludzie mają większe szanse na doświadczenie „dobrych rzeczy w życiu”, jeśli pełnią role 
cenione społecznie, w ramach zasobów i norm obowiązujących w ich społeczeństwie. Na podstawie 
tej definicji, aby zrozumieć tę teorię i móc ją wykorzystać w pracy z osobami, które będziesz szkolił, 
musisz zrozumieć dwa pojęcia: role społeczne i „dobre rzeczy w życiu”. 

Definicja teorii WRS to: “Zastosowanie wiedzy empirycznej do kształtowania  

obecnych lub potencjalnych ról społecznych strony (tj. osoby, grupy lub klasy) –  

głównie poprzez wzmocnienie jej kompetencji i wizerunku – tak, aby były one, na ile to 

możliwe, pozytywnie oceniane w oczach odbiorców” 

(Wolfensberger i Thomas, 2005).
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Na przykład, powiedzmy, że każdy z nas ma swoje uprzedzenia i przesądy. Uprzedzenia to zbiór 
założeń, które przyjmujemy i rzeczy, których nie zauważamy na temat rasy, płci, religii, orientacji 
seksualnej, wyglądu i innych cech ludzi. Wszyscy wyciągamy pochopne wnioski, nawet nie zdając sobie 
z tego sprawy. Nie czyni to z nas złych ludzi, ale musimy być gotowi przyznać się do nich i pracować nad 
swoimi reprezentacjami, aby móc wspierać innych, nie narzucając im swoich poglądów i ograniczeń. 

Rola społeczna to połączenie zachowań, przywilejów i obowiązków, które jest społecznie zdefiniowane. 

Jest to charakterystyka lub oczekiwania wobec osoby zajmującej określoną pozycję w systemie 
społecznym. Określa, co ktoś „musi”, „powinien” lub „nie może” zrobić, ale także „może” i „wolno mu” to 
zrobić. Wszystkie elementy roli można zdefiniować jako aspekty oczekiwań zarówno postrzegających, 
jak i osoby pełniącej daną rolę. Osoby, które naruszają oczekiwania związane z rolą, nie są skłonne być 
potwierdzane w tej roli przez innych.

Gdy osoba jest postrzegana jako spełniająca oczekiwania związane z określoną rolą, mówimy, że 
osoba ta pełni, odgrywa lub wypełnia tę rolę.

Role są konfrontowane z wartościowaniem społecznym i wahają się od bardzo cenionych do skrajnie 
niedocenianych.

Niektóre role mają wąski zakres i widoczne są tylko w określonym czasie i miejscu, podczas gdy inne 
mają bardzo szeroki zakres i mogą kontrolować – lub przynajmniej wpływać – na większą część życia 
danej osoby.

“Dobre rzeczy w życiu” mogą być podkreślone przez fakt, że ogromna liczba ludzi z danej grupy 
społecznej lub społeczeństwa zgadza się lub jest zbieżna co do tego, czego pragnie. Na całym świecie 
i w różnych epokach zgadzamy się, że dobre rzeczy w życiu to:

Godność, szacunek, akceptacja, poczucie przynależności, edukacja, rozwój własnych zdolności, 
głos we wspólnocie i społeczeństwie, możliwość uczestnictwa, godny materialny standard życia, co 
najmniej przyzwoite miejsce zamieszkania oraz możliwość pracy i samowystarczalności.

Charakterystyka ról...

      Mogą określać dużą część osoby lub być mało istotnym aspektem

      Mogą być stałe lub tymczasowe

      Nie są jednoznaczne
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SRV opiera się na założeniu, że każdemu człowiekowi w każdym momencie jego życia przypisana jest 
jedna lub więcej ról przez innych członków systemu społecznego, w którym żyje. Role te wpływają i 
warunkują wszystkie zachowania, działania i możliwości.

Tak więc w ciągu całego życia przyjmujemy kilka głównych ról: dziecka, ucznia, pracownika, 
współmałżonka, rodzica, dziadka, członka klubu, stowarzyszenia, osoby wykonującej określony zawód 
itp. które w istotny sposób nas określają i które zajmujemy przez stosunkowo długi czas. 

Ale także mniejsze i bardziej tymczasowe role: pacjenta u lekarza, turysty, klienta sklepu, pasażera 
pociągu lub samolotu, w których oczekuje się od nas określonego zachowania.

Burza mózgów: Zastanów się nad następującymi pytaniami:

 –  Jakie role społeczne są cenione w naszym społeczeństwie? 
 –   Czy darzyłbyś większym lub mniejszym uznaniem lekarza z tatuażem? Nianię płci męskiej? 

20-letniego menedżera? Niepełnosprawnego nauczycielowa? itd. Dlaczego? Czy potrafisz 
wskazać obiektywne przyczyny i powszechne uprzedzenia?

Im więcej ról pełni dana osoba i im bardziej są one cenione, tym większa szansa, że doświadczy ona 
„dobrych rzeczy w życiu”. 

Dom i wspólnota

Wokół domu:
Lokator, właściciel domu, gospodarz, kucharz, sprzątacz, złota rączka, 
ogrodnik, dekorator, kolekcjoner, hobbysta
We Wspólnocie:
Dobry sąsiad, członek straży sąsiedzkiej, stały klient, kupujący, uczestnik 
działań społecznych

Rodzina i przyjaciele
Żona, mąż, syn, córka, brat, siostra, wnuk, wnuczka, wujek, ciotka, kuzyn, 
dziewczyna, chłopak, narzeczony, znaczący partner, bratnia dusza, 
pokrewna dusza, przyjaciel, powiernik, kumpel, kumpel

Praca – zwykle 
określana na podstawie 
nazwy stanowiska

Recepcjonista, Kasjer, Piekarz, Pomoc pielęgniarska, Współpracownik, 
Członek związku zawodowego, Właściciel, Praktykant, Stażysta, 
Szkoleniowiec, Nadzorca, Pracodawca

Nauka/edukacja
Uczeń, Nauczyciel, Instruktor, Trener, Mentor, Tutor, Przewodnik, 
Entuzjasta, Samodzielny, Uczony

Sport / fitness
Sportowiec, Zawodnik, Zawodniczka, Mistrz, Piłkarz, Napastnik, Golfiarz, 
Kibic, Cheerleaderka, Sędzia, Sędzia punktowy

Kreatywność
Artysta, Aktor, Członek chóru, Muzyk, Piosenkarz, Kompozytor, Tancerz, 
Tkacz, Pływaczka, Poeta, Pisarz, Czytelnik, Abonent, Członek klubu książki
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WRS identyfikuje 4 wymiary ról społecznych, które można podsumować następująco:

 –   Kompetencje „obiektywne”, które posiada dana osoba
 –   Obraz, postrzeganie lub interpretacja danej osoby przez innych, która może być prawdziwa 

lub oparta na uprzedzeniach i uprzedzeniach
 –   Postrzeganie kompetencji posiadanych przez daną osobę lub przypisywanie jej kompetencji, 

które również może być prawdziwe lub oparte na uprzedzeniach i przesądach
 –   Oczekiwania, możliwości i środki, modele kompetencji itp. dostarczane danej osobie = 

bezpośredni lub pośredni wpływ trzech pozostałych wymiarów na jej życie i postrzeganie

Rysunek 1. Czwarty wymiar WRS 7-8

Kompetencje, które posiada  
dana osoba

Postrzeganie wizerunku / Interpretacja  
osoby przez innych

Oczekiwania, możliwości  
i środki, modele kompetencji itp.  

zapewniane danej osobie

Postrzeganie kompetencji  
posiadanych przez osobę lub  

przypisywanie kompetencji danej osobie

6   Thomas, Susan, et Wolf Wolfensberger. “5. przegląd waloryzacji ról społecznych”. Flynn, Robert J, et Raymond Lemay. A Quarter-Century of 
Normalization and Social Role Valorization: Evolution and Impact [Ćwierć wieku normalizacji i waloryzacji ról społecznych: ewolucja I wpływ]. 
Ottawa: Les Presses de l’Université d’Ottawa | University of Ottawa Press, 1999. (s. 125-159) Web. http://books.openedition.org/uop/2480

7   Transkrypcja tekstowa obrazu: Wykres kołowy przedstawiający współzależność pomiędzy czterema wymiarami teorii.

http://books.openedition.org/uop/2480
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2.2 Ryzyko dewaloryzacji
„Dewaluacja to nazwa nadana negatywnym ocenom dokonywanym przez  
innych na temat względnej wartości innej osoby lub klasy osób”. 9

Osoby zagrożone zróżnicowaniem:
 •    Osoby niepełnosprawne z neurodywergencją (w tym z trudnościami w uczeniu się i 

niepełnosprawnością intelektualną)
 •    Osoby niepełnosprawne z upośledzeniem fizycznym (w tym osoby określane jako mające 

trudności z poruszaniem się, kontrolą ciała i integralnością cielesną)
 •    Osoby niepełnosprawne z różnicami w wyglądzie fizycznym (w tym osoby określane jako 

oszpecone, o nietypowym wyglądzie, z nadwagą lub niedowagą)
 •    Osoby postrzegane jako należące do innej grupy etnicznej lub rasowej
 •    Osoby o odmiennej płci lub orientacji seksualnej
 •    Ludzie, którzy zostali uznani za przestępców (niezależnie od tego, czy z prawnego lub 

moralnego punktu widzenia tak jest, czy nie)
 •    Ludzie, którzy z różnych powodów nie akceptują norm społecznych
 •    Osoby używające narkotyków (w tym osoby używające alkoholu i nikotyny, a także osoby 

używające substancji chemicznych, które w społeczeństwie częściej nazywane są 
narkotykami)

 •    Osoby, które wykazują brak kontroli zgodnie z oczekiwaniami danego społeczeństwa

W pracy z osobami niepełnosprawnymi ważne jest, by wiedzieć, w jaki sposób mogą one być 
negatywnie oceniane lub w inny sposób narażone na niebezpieczeństwo. Równocześnie ważne jest 
określenie, jakie istniejące wcześniej w danej grupie kulturowej idee mogą stanowić dodatkowe ryzyko 
negatywnego postrzegania. 

Armstrong szczegółowo omówił specyficzną sytuację osób z niepełnosprawnością intelektualną: 

„Niektóre negatywne oczekiwania dotyczą tego, że ludzie będą powolni, będą 
okazywać niewłaściwe emocje, będą się niezgrabnie poruszać, będą mieć dziecinne 
zainteresowania, będą łatwo się rozpraszać, będą łatwowierni, będą się gapić, będą się 
dziwnie ubierać, będą źle wychowywać i będą mówić niewyraźnie.
Niektóre z zakładanych ról pasujących do osób z niepełnosprawnością intelektualną to: 
wieczne dziecko, wioskowy głupek, przestępca seksualny, podpalacz, niezdara”. 10

9       John Armstrong (2006). Zastosowanie waloryzacji ról społecznych we wspieraniu osób z niepełnosprawnością intelektualną - przegląd URL: 
https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf

10     John Armstrong (2006). Zastosowanie waloryzacji ról społecznych we wspieraniu osób z niepełnosprawnością intelektualną - przegląd URL: 
https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf

https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf
https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf
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Ta lista wyobrażeń i uprzedzeń, jakie ludzie mogą mieć o osobach niepełnosprawnych, pomoże 
Ci zrozumieć, na jakie ryzyko są one narażone. Jeśli osoby te dostosują się do któregokolwiek z 
nich, nawet w najmniejszym stopniu, będą niechcący wzmacniać istniejące wokół nich negatywne 
stereotypy. Bycie zdewaluowanym może prowadzić do odrzucenia, zaniedbania lub złego traktowania 
ze strony osób pełniących cenione role. Te doświadczenia odrzucenia w oparciu o fałszywe założenia 
mogą prowadzić do tego, co SRV nazywa „ranami”. Jeśli ktoś doznał wielu takich ran w młodym wieku, 
ich wpływ może być druzgocący, a nawet determinujący całe życie.

Jako trener musisz uważać, by nie lekceważyć dylematów społecznych, przed jakimi stają ludzie, i 
pamiętać, że twoja tożsamość zawodowa daje względne bezpieczeństwo i pewność.

WRS uczy nas, jak ważne jest, by pracować nie tylko nad kompetencjami i umiejętnościami, ale także 
nad obrazem własnej osoby i tym, jak jest ona postrzegana przez innych.

Oznacza to, że sposób postrzegania danej osoby wpływa na umiejętności, które u niej rozpoznajemy, 
nawet jeśli nie odpowiada to rzeczywistemu poziomowi tych umiejętności.

Podobnie „rola”, w której znajduje się dana osoba, wpływa na jej postrzeganie samej siebie, a w 
konsekwencji na jej zachowania, umiejętności i aspiracje. 

Należy zatem jednocześnie dążyć do rozwijania umiejętności i wzmacniania percepcji (wizerunku) 
osoby, aby poszerzyć możliwości, jakie przed nią otwierają i na jakie “sobie pozwoli”. 

Aby poprawić ich wizerunek społeczny, można zacząć od zidentyfikowania pozytywnych wyobrażeń, jakie 
ludzie mają o osobie, której udzielamy wsparcia, aby je wzmocnić i rozwinąć. W naszym przykładzie firma 
Armstrong zidentyfikowała pozytywne wyobrażenia o osobie niepełnosprawnej neurologicznie jako: 

„Ufność, niewinność, otwartość i spontaniczność, mówienie rzeczy tak, jak je 
widzą, radość z prostych rzeczy, okazywanie łagodności innym, pełnienie takich 
ról jak współczujący opiekun, szczery i uczciwy mówca, sumienie moralne innych i 
przełamywanie lodów podczas spotkań. „10

Aby zidentyfikować wartościowe role, jakie pełni dana osoba, można przeprowadzić z nią i innymi 
osobami w jej życiu rozmowę w celu sporządzenia spisu wszystkich ról i relacji, jakie ma. Pozwoli to 
na wykorzystanie tego, co już istnieje, albo zidentyfikowanie nowych pozytywnych ról, podniesienie 
rangi istniejących zdewaluowanych ról lub sprawienie, by role negatywne stały się mniej negatywne. 
Praca ta pomoże zmienić ich pozycję, możliwości i reputację w oczach innych.

Jak przeciwdziałać ryzyku dewaloryzacji?
–   Po pierwsze, uświadomienie sobie potencjalnego ryzyka dewaloryzacji i podjęcie aktywnych 

działań w celu zapobieżenia, odwrócenia i zrekompensowania niekorzystnej sytuacji, w jakiej 
znajdują się ludzie

–   Następnie należy zwiększyć kompetencje pracowników
–   Wreszcie, poprawić swój wizerunek społeczny

11   idem
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Domena Często dewaloryzowane role Wspólne cenione role

Związki

• “Stara panna”
• Stary wyjadacz, 
• Sierota
• “Czarna owca w rodzinie”
• Nierządnica, alfons, żigolak

• Żona, mąż, rodzic
• Dziadkowie
• Syn, córka
• Brat, siostra
• Wnuk
•  Ciocia, wujek, siostrzenica, 

siostrzeniec
• Chrześniak/chrześnica
• Przyjaciel, powiernik
• Narzeczony

Praca

•  Koło zębate napędzające,  
koło zapasowe

• Niewinni
• “Gąbka”, darmozjad
• Związkowiec
• Informator

• Pracownik
• Robotnik
• Pracownik najemny
• Artysta
• Wytwórca/ Artysta
• Członkowie Unii
• Ekspert
• Praktykant
• Pracodawca, właściciel firmy
• Szef
• Członek zarządu

Edukacja
• Najwolniejszy uczeń w klasie
• Uczeń “klasy specjalnej”

• Nauczyciel, profesor
• Uczeń, słuchacz
• Nauczyciel akademicki
• Wybitny uczeń

Sport

• Głupek, oślizgły, leniwiec
• Niedopasowany
• Przegrany
• Nieudacznik
• Zły w sporcie

• Sportowiec
• Mistrz lekkoatletyki
• Trener
• Cheerleaderki

Tabela 1. Wykaz możliwych ról 12

12   Thomas, Susan, et Wolf Wolfensberger. “5. An overview of Social Role Valorization”. Flynn, Robert J, et Raymond Lemay.  
A Quarter-Century of Normalization and Social Role Valorization: Evolution and Impact. Ottawa: Les Presses de l’Université d’Ottawa | 
University of Ottawa Press, 1999. (pp. 125-159) Web. http://books.openedition.org/uop/2480 

Większość z nas pragnie „zwykłego życia”. Życia, które ktoś może zbudować dzięki środkom i 
możliwościom, jakie stwarza nasze społeczeństwo i środowisko kulturowe, i które nie jest ograniczone 
przez takie czynniki, jak dewaluacja społeczna. Jednym ze sposobów na wzmocnienie wizerunku 
społecznego jest stworzenie wizji tego, czym mogłoby być „zwykłe życie”, co stanowiłoby silny wymóg 
dla stworzenia lepszego życia dla danej osoby. 

http://books.openedition.org/uop/2480
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•  Zrozumienie potrzeby stworzenia wizji
•  Poznanie kroków, które pomogą komuś rozwinąć wizję

3. Posiadanie jasnej wizji dobrego życia

3.1  Potrzeba opracowania wizji
3.2  Podstawy narzędzia Motivational Interviewing

•  Aktywność 5.3.1  Praca marzeń
•  Aktywność 5.3.2  Pięć powodów

•  Jak wyglądałaby sytuacja idealna?  
•  Dlaczego uważam, że ta sytuacja jest idealna? Jakie są Twoje oczekiwania?

•  Imagine More, z siedzibą w Australi https://imaginemore.org.au/resources/your-vision/ 
•   Wideo (w języku angielskim): “Introduction to Motivational Interviewing – Bill MATULICH – 

Youtube 2013. https://youtu.be/s3MCJZ7OGRk
•   Artykuł (w języku francuskim): „Encourager le rêve ou confronter à la réalité? Le dilemme 

des psychologues conseillers en orientation „ (Zachęcać do marzeń czy konfrontować 
się z rzeczywistością? The Career Counselors’ Dilemma) – Shékina ROCHAT – In “OSP – 
L’Orientation Scolaire et Professionnelle” – 2015 – https://journals.openedition.org/osp/4642

•   Prezentacja Powerpoint (w języku francuskim): “L’approche Motivationnelle 2 – Les outils 
motivationnels” Prof. Philippe CORTEN – Université Libe de Bruxelles- 2015.  
https://slideplayer.fr/slide/8844987/

•   Artykuł (w języku angielskim): “Motivational interviewing techniques – Facilitating 
behaviour change in the general practice setting”. In “AFP – Australian Family Physician” 
volume 41 – Septembre 2012. Retrived on https://www.racgp.org.au/afp/2012/
september/motivational-interviewing-techniques/

•   Artykuł: „17 pytań i umiejętności z zakresu rozmowy motywacyjnej” – Beata SOUDERS – 2021, 
https://positivepsychology.com/motivational-interviewing/

•   Artykuł (w języku francuskim) – “L’Entretien Motivationnel” – Matthieu FERRY & Collective – 
   https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/l-entretien-motivationnel.html

Pytania przewodnie

Aktywności

Źródła

Treść

Cele

Czas trwania 3 godz.

https://imaginemore.org.au/resources/your-vision/
https://youtu.be/s3MCJZ7OGRk
https://journals.openedition.org/osp/4642
https://slideplayer.fr/slide/8844987/
https://www.racgp.org.au/afp/2012/september/motivational-interviewing-techniques/
https://www.racgp.org.au/afp/2012/september/motivational-interviewing-techniques/
https://positivepsychology.com/motivational-interviewing/
https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/l-entretien-motivationnel.html
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3.1 Potrzeba opracowania wizji
Wizja nadaje kierunek i wyznacza cel. Pozwala tobie i osobie, którą wspierasz, ocenić bezpośrednie 
cele i priorytety, oceniając, w jakim stopniu przyczyniają się one do przyszłego życia, którego pragnie. 

Jak widać w modelu waloryzacji ról społecznych, nasze marzenia i nadzieje mogą być ograniczane 
przez nas samych i postrzeganie przez innych, zwłaszcza w przypadku osób zagrożonych dewaluacją. 
Można to osiągnąć poprzez:

 I. Wyznaczanie celów w celu określenia drogi

Aby kogoś wspierać, trzeba określić charakter, czas trwania i cele relacji. Wyznaczanie celów ma kluczowe 
znaczenie dla osiągnięcia postępu. Posiadanie wizji i wyznaczanie celów pomoże zarówno tobie, jak i 
osobie, z którą współpracujesz, dostrzec drogę naprzód, by móc podejmować małe i duże decyzje. 

 II. Wizja umożliwiająca pokonanie przeszkód

Jeśli gdzieś po drodze napotkasz trudności, łatwiej będzie Ci utrzymać motywację i kontynuować 
działania, jeśli będziesz mieć jasną wizję swoich celów. Pomoże to także określić, co jest priorytetem, 
koniecznością i/lub pilną potrzebą. 

Posiadanie wizji daje poczucie osiągnięcia celu za każdym razem, gdy się go osiągnie, co napędza 
motywację do dalszej pracy we właściwym kierunku. 

 III. Określanie oczekiwań

Co to jest sukces? Kiedy uznasz, że Twoje wysiłki się opłaciły? Posiadanie wizji pomaga zdefiniować, 
jak będzie wyglądał sukces dla Ciebie. Uwolni Cię to od oczekiwań innych i pozwoli skupić się na tym, 
co naprawdę jest dla Ciebie ważne. Pozwoli Ci być bardziej pewnym swoich decyzji. Oto kilka kroków, 
które pomogą tobie i osobie, której pomagasz, znaleźć wizję.

Pytania przewodnie to:

Jak wyglądałaby sytuacja idealna? 
Dlaczego uważam, że ta sytuacja byłaby idealna? Jakie są moje oczekiwania?
 –   Określ co jest dla Ciebie ważne: w co wierzysz, co chciałbyś, aby się zmieniło  

lub pozostało bez zmian?
 –   Bądź kreatywny: myśl nieszablonowo, aby znaleźć rozwiązania, które naprawdę Cię 

ekscytują.
 –   Zapisz to: użyj obrazów lub słów, aby stworzyć deklarację wizji
 –   Zarys głównych etapów: określenie głównych kamieni milowych

Aktywność 5.3.1
Możesz wykonać ćwiczenie „Praca marzeń”.
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3.2 Podstawy narzędzia Motivational Interviewing
Dlaczego zmiana jest tak trudna dla większości ludzi? Od najmłodszych lat stykamy się ze zmianami, 
niektórymi częściej niż innymi, i gdzieś po drodze kształtujemy swoje własne poglądy na ten temat. Idea 
zmiany jest często związana z postrzeganiem ryzyka lub strachu. Mówimy o „oporze wobec zmian”. 

Nawet jeśli mamy tendencję do postrzegania jej jako pojedynczego wydarzenia, zmiana zachowania 
następuje stopniowo w czasie i z pewnością napotkamy na przeszkody, rozproszenie uwagi i okresy 
demotywacji. W złożonych sytuacjach najczęściej mamy do czynienia z ambiwalencją, ponieważ 
osoba szkolona może wykazywać zarówno pozytywne, jak i negatywne reakcje na pomysł zmiany. 
Zwłaszcza jeśli doświadczyła wielu „zranień”, jak to widzieliśmy w teorii WRS.

„Ambiwalencja to stan posiadania dwóch przeciwstawnych uczuć w tym samym czasie 
lub brak pewności co do tego, co się czuje”. 13

Aby przezwyciężyć ten stan, musisz pomóc uczestnikowi szkolenia odnaleźć jego własną motywację. 
To, co nas motywuje, jest indywidualne dla każdego człowieka. Psychologowie opracowali narzędzie 
zwane „rozmową motywacyjną”, aby pomóc osobom uzależnionym w osiągnięciu celu, jakim jest 
trzeźwość. Narzędzie to jest bardzo skuteczne, gdy jest stosowane w środowisku terapeutycznym. 
Proponujemy, abyś zapoznał się z jego strukturą i wyjaśnił, jak możesz je wykorzystać w pracy 
z uczestnikami, których będziesz wspierał. Jako ramy analityczne pozwoli ono zdekonstruować 
niektóre reprezentacje umysłu i pomoże w rozwiązywaniu ambiwalencji poprzez uwyraźnienie własnej 
motywacji danej osoby.

Wywiad motywacyjny(WM) to skuteczny sposób prowadzenia rozmów z ludźmi na temat zmian. 
Można go stosować w wielu różnych dziedzinach: nawyki związane z nauką, praktyki zdrowotne, dieta, 
treningi, szkolenie służb bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe...

Kiedy stosować WM? 

Zawsze, gdy człowiek staje przed decyzją, która wymaga jakiejś zmiany:
 –  Kariera
 –  Uzależnienia lub problematyczne nawyki
 –  Mieszkanie
 –  Małżeństwo
 –  Dzieci ...

13  Definicja według słownika Cambride https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ambivalence

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ambivalence
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Duch WM 

Jako wprowadzenie można obejrzeć ten film wideo autorstwa dr Billa Matulicha: Spirit of Motivational 
Interviewing (Należy pamiętać, że używamy go w środowisku nieterapeutycznym, a więc zamiast 
mówić „lekarz”, mamy na myśli „trener” lub „edukator”).

4 zasady działania: P.A.C.E.
 –  Partnerstwo: współpraca i unikanie roli eksperta
 –  Akceptacja: poszanowanie autonomii, potencjału, siły i perspektywy danej osoby
 –  Współczucie: pamiętaj o najlepszym interesie danej osoby
 –  Przywołanie: najlepsze pomysły pochodzą od osoby  

Podstawowe umiejętności WM:

Aktywnośc 5.3.2
Aby przećwiczyć technikę 5 powodów, podziel uczestników na trzyosobowe pary lub grupy. 
 –  Jedna osoba będzie prowadzić wywiad
 –  Jedna osoba zostanie przesłuchana 
 –  W grupie trzyosobowej jedna z osób będzie pełniła rolę obserwatora

Rozmówca określa osobisty cel, a ankieter pomaga mu go zdekonstruować i zagłębić się w ideę, 
pytając 5 razy „dlaczego”, bez próby odpowiedzi lub przeformułowania. Na koniec uczniowie omawiają 
wyniki ćwiczenia.

Afirmacja jest jedną z podstawowych umiejętności wywiadu motywującego. Należy wzmocnić to, 
co pozytywne i mocne, czego uczestnicy sami nie dostrzegają, dopóki tego nie zrobią. Wspiera 
to zaangażowanie, zachęca uczestnika do utrzymania dynamiki i buduje pewność siebie. Aby 
sformułować afirmację, znajdź mocną stronę, którą zauważyłeś u uczestników, i przekaż ją im z 
powrotem. Należy uważać, by działać jedynie jako lustro, nie wydając opinii ani osądów, w przeciwnym 
razie można wpłynąć na daną osobę. 

Zauważysz, że osoba ta opracowała jasną wizję, kiedy jej wypowiedź będzie miała taką strukturę: 
 1) Wyrażanie wolnej woli, np. „chcę”, „pragnę”, „mogę”, „będę”.
 2) Określenie szczegółów, np. „Ponieważ”, „Powody są takie, a nie inne”.
 3) Definicja planu, np. „chcę się nauczyć”, „chciałbym zrobić”, „potrzebuję”.
Na koniec cel i droga powinny być jasno określone i dostosowane do możliwości i zasobów  
danej osoby.

Pytania otwarte
Technika: 5 powodów

Odbicie
Spróbuj zrozumieć co myśli i czuje dana osoba,  
a następnie powiedz jej to samo

Streszczenie
Długa refleksja na więcej niż tylko wypowiedzi  
danej osoby

Afirmacje
Nagrody, Próby,
Osiągnięcia, Dokonania

https://www.youtube.com/watch?v=APPoKvTPhog
https://www.youtube.com/watch?v=APPoKvTPhog
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•  Zrozumieć cel Oceny Autonomii
•  Zbuduj sesję treningową

Kwestionariusz oceny autonomii jest narzędziem pomocnym w budowaniu szkolenia w oparciu o 
potrzeby uczestników. 

4.  Jak korzystać z kwestionariusza Train the Competent – 
Kwestionariusz oceny autonomii

4.1 Jak postępować

•  Aktywność 5.4.1  Odgrywanie ról w ocenie autonomii

3 godziny

•  Jak wyglądałaby sytuacja idealna?  
•  Dlaczego uważam, że ta sytuacja jest idealna? Jakie są Twoje oczekiwania?

Pytania przewodnie

Aktywności

Czas trwania

Treść

Cele
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4.1 Jak postępować? 
 1.   Poproś uczestników o wypełnienie kwestionariusza i odesłanie go do Ciebie z co najmniej 

dwutygodniowym wyprzedzeniem. Mogą go wypełnić samodzielnie lub z pomocą kogoś, 
kto ich dobrze zna. 

  a.   Przy każdym pytaniu należy zaznaczyć umiejętności, które opanowali (0 lub 1), oraz 
znaczenie (0 lub 1), jakie nadali tej umiejętności. 

  b.   Mogą również zaznaczyć opcję „Nie dotyczy”, jeśli na przykład są analfabetami, a 
pytanie dotyczy umiejętności czytania.

  c.   Najlepiej, jeśli zaznaczą swoje odpowiedzi, kierując się własnym punktem widzenia, a 
następnie ocenią je z perspektywy wychowawcy. Jeśli obie strony nie zgadzają się ze 
sobą, mogą skorzystać z sekcji komentarzy.

 2.  Na podstawie odpowiedzi należy skupić się na modułach, których uczniowie nie opanowali 
  lub  , ale przywiązują wagę do  lub 

 3.  W przypadku umiejętnośch których nie opanowali, ale które nie są dla nich ważne, należy 
przeprowadzić z nimi rozmowę na temat szczegółów decyzji o niepoddawaniu się szkoleniu. 

Podczas szkolenia z uczestnikami końcowymi możesz wykorzystać treści, których nauczyłeś się tutaj, 
na przykład na temat autonomii i niezależności, ale nie jest to obowiązkowe. Wykorzystaj je tylko 
wtedy, gdy pomogą im zrozumieć tajniki ich wyborów. 

Można też po prostu wykorzystać zajęcia w ramach IO2 do szkolenia uczestników w zakresie konkretnych 
umiejętności, które przydadzą się podczas poszukiwania pracy lub działalności wolontariackiej. 

Aktywność 5.4.1
W ramach ćwiczeń można odegrać z grupą scenkę:
 –   Przypisz każdemu uczestnikowi niepełnosprawność i poproś go o wypełnienie 

kwestionariusza.
 –   Przekaż wszystkie odpowiedzi wszystkim uczestnikom, aby przeanalizowali i przygotowali 

sesję szkoleniową.

Porównaj i omów wybory, których dokonano.
Można też przeprowadzić scenkę z udziałem trenera i uczestnika szkolenia, która pomoże sprawdzić 
nieopanowane i “nieważne” umiejętności. Ukończyłeś szkolenie i jesteś gotowy do wykorzystania 
materiałów zawartych w IO2 – moduł 5!
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Moduł 6
Jak zostać trenerem

Ramy
Moduł ten łączy wiedzę zdobytą w modułach 1-5. Uzupełniając tę wiedzę, trener będzie prowadzony 
przez przygotowanie, organizację i ułatwianie sesji szkoleniowych. Istnieje kilka kompetencji, które 
są takie same dla trenera, współtrenera i osoby wspierającej. W całym podręczniku moduł daje 
możliwość zapoznania się z materiałami i ćwiczeniami poprzez wstępne zastosowanie ich na sobie. 

Cele 
Celem tego podręcznika jest dostarczenie wskazówek wystarczających do przeprowadzenia szkolenia 
dla współtrenerów i osób wspierających w procesach poszukiwania i utrzymywania pracy. 

Aby zostać trenerem dla współtrenerów i osób wspierających, należy posiadać wiedzę na temat 
wsparcia zawodowego, metodologii szkolenia trenerów, ogólną wiedzę na temat niepełnosprawności, 
a także doświadczenie w nauczaniu, trenowaniu lub szkoleniu. Ponadto, trzeba mieć – lub być 
gotowym do rozwinięcia – preferencje do pomagania ludziom. Musisz wierzyć w „pracę dla 
wszystkich”, jak również w powiedzenie „nic o nas bez nas”.

Musisz umieć dostosować się do potrzeb innych ludzi i umieć rozpowszechniać informacje. Najlepiej, 
gdybyś lubił przewodzić grupie, przemawiać w grupie i być może posiadał umiejętności w zakresie 
wspomagających form komunikacji.

Aby zostać trenerem, który potrafi zaprojektować treść szkolenia tak, by uwzględniała potrzebę 
moderacji, musisz rozwinąć pewne kompetencje. Od osoby prowadzącej szkolenie oczekuje się 
modyfikacji własnego zachowania w zakresie dostosowania się do potrzeb uczestników szkolenia 
zgodnie z ich niepełnosprawnością. Aby to zrobić, należy poznać własną osobowość, style 
zachowania i preferencje. 
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Struktura

Treść jest skonstruowana inaczej niż w poprzednich modułach tego podręcznika. Każdy rozdział 
rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia lub podsumowania, które wprowadzi cię w następny 
temat. Temat jest przedstawiony jako tekst pisany, wypunktowany, z przykładami i pytaniami do 
przemyślenia. Ten podręcznik jest powiązany z zeszytem ćwiczeń. 

1.  Trener
 1.1  Kto jest trenerem?
 1.2  Kto jest współtrenerem?
 1.3  Kim jest osoba wspierająca rówieśników?
 1.4  Rozróżnienie pomiędzy różnymi sposobami wsparcia i rozwoju
 1.5  Refleksja

2.  Jak stworzyć i utrzymać dynamikę grupy
 2.1  Storytelling
 2.2  Ustalenie dynamiki grupy 
 2.3  Teaming up!
 2.4  Utrzymanie dynamiki grupy
 2.5  Refleksja 

3.  Jak się uczymy
 3.1  Cykl eksperymentalnego uczenia się
 3.2  Teoria VARK dotycząca stylów uczenia się 
 3.3  Teoria inteligencji wielorakich 
 3.4  Edukacja oparta na wynikach
 3.5  Refleksja 

4.  Podstawowa wiedza i kompetencje dla Trenerów
 4.1  Jak prezentować 
 4.2  Jak ułatwić
 4.3  Techniki burzy mózgów 
 4.4  Refleksja  

5.  Narzędzia trenera
 5.1  Zestaw narzędzi dla trenerów 

6.  Jak zorganizować szkolenie
 6.1  Przygotowanie
 6.2  Szkolenie
 6.3  Kontynuacja
 6.4  Praktyka życiowa 

7.  Jak radzić sobie w sytuacjach problemowych 
 7.1  Scenariusze z możliwymi rozwiązaniami
 7.2  Sytuacje problematyczne i potencjalne rozwiązania
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1. Trener 
To ty, prawda? Fakt, że właśnie w tej chwili czytasz ten podręcznik, w dużej mierze to potwierdza.  
Kim więc jesteś? I dlaczego chcesz zostać trenerem w programie Train the Competent? 

1.1 Kto jest trenerem?

Twoją rolą w programie „Trenuj Kompetentnych” jest rozpowszechnianie informacji i wiedzy wśród 
uczestników szkolenia, a tym samym uczynienie ich zdolnymi do wykonywania podstawowego 
wsparcia poprzez rozwój kompetencji. Dzięki temu podręcznikowi dowiesz się, jak szkolić osoby 
niepełnosprawne, aby stały się współtrenerami i osobami wspierającymi w procesie poszukiwania  
i utrzymywania pracy, a także w życiu codziennym. 

1.2 Kto jest współtrenerem?

Współprowadzący szkolenie może być odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie części 
szkolenia pod twoim kierownictwem. Współtrenerem może zostać doświadczony kibic rówieśniczy.

1.3  Kim jest osoba wspierająca rówieśników?

W wielu przypadkach najlepszą osobą do wspierania osoby niepełnosprawnej jest osoba o 
podobnej niepełnosprawności i własnym doświadczeniu w zakresie wsparcia w postaci doradztwa 
zawodowego. Aby jednak osoby niepełnosprawne, które mają zostać peer supporterami, muszą 
przejść gruntowne szkolenie z zakresu samopoznania, komunikacji, zarządzania emocjami, 
samokontroli i wiedzy o niepełnosprawności. Szkolenie ma na celu włączenie wiedzy i kompetencji  
do ich repertuaru zachowań poprzez odgrywanie ról, gry i praktyczne ćwiczenia praktyczne. 

1.4 Rozróżnienie pomiędzy różnymi sposobami wsparcia i rozwoju

Osoba wspierająca to osoba znajdująca się w tej samej sytuacji lub mająca podobne doświadczenia 
co osoba wspierana, która służy pomocą i radą w rozwiązywaniu praktycznych problemów. Osoba 
wspierająca dzieli się własnymi doświadczeniami i rozwiązaniami oraz jest w stanie udzielić wsparcia 
emocjonalnego i psychicznego wynikającego z własnych doświadczeń w podobnych sytuacjach. Rola 
i odpowiedzialność osoby wspierającej polega na wspieraniu rówieśników w samodzielnym życiu lub 
jako kolega z doświadczeniem w miejscu pracy. Osoby wspierające wspierają rówieśnika i udzielają 
mu praktycznych wskazówek w rzeczywistych sytuacjach. 

Współprowadzący szkolenie uczestniczy w szkoleniach dla pracodawców, ekspertów, szkół, 
nauczycieli, uczniów, szkół specjalnych (rówieśników). Rolą i odpowiedzialnością współtrenerów jest 
udział w szkoleniu, prowadzenie wybranych części szkolenia, ale nie biorą oni odpowiedzialności za 
cały proces. Współprowadzący szkolenie przygotowują własne części i trenują te części szkolenia pod 
kierownictwem trenera.
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Trener pomaga uczestnikom szkolenia rozwinąć nowe umiejętności, kompetencje i wiedzę, które mogą 
być wykorzystane w życiu codziennym i w miejscu pracy. Trenerami mogą być osoby pełnosprawne. 
Niektórzy współuczestnicy szkolenia mogą stać się trenerami. Rolą i odpowiedzialnością trenerów jest 
zaprojektowanie szkolenia poprzez ocenę potrzeb wraz z klientem. Są oni odpowiedzialni za cały proces 
szkolenia. Trenerzy są również odpowiedzialni za ocenę realizacji efektów uczenia się. Szkolenie polega 
na rozwoju uczestników poprzez doświadczenia i rozwój w grupach w określonym wcześniej obszarze i 
w oparciu o określone wcześniej cele.

1.5 Refleksja

Zastanów się, kim jesteś i dlaczego uważasz, że okażesz się doskonałym trenerem. 

W jaki sposób uważasz swoje mocne strony za atut w tej roli? 

Współprowadzący szkolenie przejąłby samodzielną rolę w wykonaniu ciasta pod nadzorem  
prowadzącego szkolenie w zakresie przeszkolenia uczestników szkolenia z jakiejś części przepisu. 

Trener wybiera rodzaj ciasta, pomaga uczestnikom jak najlepiej zrozumieć, dlaczego ważne  
i wartościowe jest rozwijanie ich umiejętności, praktykowanie i opanowanie nauki robienia ciast 
oraz gdzie i jak będą mogli wykorzystać tę kompetencję. Trener zaprezentowałby, jak zrobić 
ciasto, następnie dostarczyłby niezbędnych informacji/materiałów, pozwoliłby uczestnikom 
szkolenia upiec ciasto, wspierać/kontrolować proces i omówić swoje doświadczenia.

PRZYKŁAD: 

Załóżmy, że ktoś chce upiec ciasto.

Wspierający rówieśnik pomógłby w zdobyciu informacji/materiałów do rozwiązania tego  
problemu, opowiedziałby o własnych istotnych doświadczeniach w pieczeniu ciasta i wspierałby 
przez cały proces.
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2. Jak stworzyć i utrzymać dynamikę grupy  
Dobrze funkcjonująca dynamika grupy nie powstaje sama z siebie. Będzie wymagała od ciebie duże-
go wysiłku, a jej utrzymanie będzie procesem ciągłym. Istnieją jednak pewne kluczowe elementy, o 
których należy pamiętać podczas przygotowywania i wdrażania procedur szkoleniowych w grupie.  

2.1 Storytelling

Możesz zacząć od opowieści. Historia ta powinna być krótka i zawierać przykłady niefunkcjonującej 
dynamiki grupowej. Może zaistnieć potrzeba wyeksponowania elementów, które sprawiają, że 
dynamika grupy nie działa i wykorzystania elementów humorystycznych, aby zaangażować odbiorców. 
Opowieść musi zmienić kierunek na bardziej płynną ścieżkę w kierunku harmonijnej dynamiki grupy. 
Ponieważ storytelling jest strategią interaktywną, musisz uchwycić i włączyć grupę do opowieści. 
Wykorzystaj opisane poniżej wskazówki, aby stworzyć poczucie indywidualnej własności wśród 
członków grupy. 

2.2 Ustalenie dynamiki grupy

Zacznij od poproszenia ich o zastanowienie się, dlaczego tam są. Następnie zachęcaj ich do podzielenia 
się tym z grupą za pomocą dwóch lub trzech zdań. Zapisujesz słowa kluczowe na tablicy i prosisz grupę 
o pomoc w określeniu wspólnych cech członków grupy. Może to stworzyć poczucie przynależności i 
wspólnoty.  

Ponieważ szkolisz się, by zostać trenerem osób niepełnosprawnych, jesteś odpowiedzialny za stworzenie 
dostępnego i integracyjnego ułatwienia tego procesu. Zastanów się nad poniższymi kwestiami i pamiętaj 
o tym, czego nauczyłeś się w module 1 dotyczącym wiedzy o niepełnosprawności oraz w module 4 
dotyczącym komunikacji. Które z tych sugerowanych podejść do identyfikacji jednolitych elementów  
w grupie będzie odpowiednie dla Twojego celu? 

–  Ogólna dyskusja grupowa
–  Ludzie sparowani z kimś
–  Karteczki typu „Post-it
–  Lista sugestii, które ludzie mogą zaznaczyć
–  Gra typu Bingo, aby się poznać (np. znajdź w pokoju kogoś, kto ma kota... itp.)
–   Używając kilku podstawowych rzeczy, takich jak to, co umieściłbyś w bingo i skłonił  

ludzi do wskazania, że są podobne



Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści,  
które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta  
do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

114

Erasmus +
TRAIN THE 
COMPETENT

2.3 Budowanie zespołu!

Od Ciebie, jako moderatora grupy, oczekuje się pełnienia roli lidera, ale jednocześnie zachęcania do 
demokratycznego uczestnictwa i upewniania się, że każdy głos jest słyszalny. Na początku szkolenia 
należy jednak ustalić zespół. Twoja rola jako lidera jest w tym momencie ważna, a wybory, których 
dokonujesz w odniesieniu do tego, jak kształtuje się kultura grupy, są kluczowe. Poniżej znajdziesz 
kilka sugestii, jak początkowo budować kulturę grupy. 

2.4 Utrzymanie dynamiki grupy

Twoim zadaniem jako moderatora  jest utrzymywanie i pielęgnowanie trwającej dynamiki grupy oraz 
robienie wszystkiego, co w twojej mocy, by wyprzedzać wszelkie problemy. Jednakże, w przypadku 
pojawienia się problemów, w dalszej części tego modułu znajdziesz zestaw sugestii, jak sobie z nimi 
radzić. 

Aby utrzymać dynamikę grupy, a tym samym stworzyć efektywne środowisko uczenia się dla swoich 
uczestników, należy wzmacniać zasady i inne właściwe zachowania w zespole. Należy przypominać 
grupie, aby wspierała się wzajemnie w przestrzeganiu zasad, jak również innych demokratycznych  
i integracyjnych zachowań. Ponadto, należy zaplanować regularną ewaluację podstawowych zasad. 
Zaproś grupę do zaproponowania zmian lub poprawek i upewnij się, że ich sugestie są traktowane 
poważnie. 

Kolejną ważną kwestią do rozważenia jest wrażliwość na potrzeby jednostki. Pomyśl o potrzebach 
ludzi w zakresie dostępu. Na przykład, czy potrzebują więcej czasu na przemyślenie pewnych rzeczy 
lub potrzebują dodatkowego sprzętu, aby uczestniczyć w zajęciach? 

–  Ustalić pozytywnie sformułowane podstawowe zasady 
–  Pełnić rolę lidera grupy 
–  Wzmocnij przestrzeganie zasad
–  Zaproszenie grupy do podania zasad i wspieranie się w ich przestrzeganiu.
–  Ludziom można podsunąć pomysły, co zrobić, gdy zasady nie są przestrzegane. 
–   Z niektórymi zasadami można pracować pojedynczo, na przykład na początku  

koncentrując się na zamianie miejsc.
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Przykład podstawowych zasad w prowadzeniu szkolenia zdalnego

 •   Upewnij się, że czujesz się komfortowo i jesteś w spokojnej przestrzeni (rozumiemy, że dla 
niektórych może to być trudne, więc po prostu zrób to najlepiej jak potrafisz).

 •   Aby zachować prywatność, można rozmyć tło lub usunąć osobiste przedmioty/informacje z 
widoku kamery (np. zdjęcia rodziny). 

 •   Jeśli chcesz opuścić spotkanie online lub zrobić sobie przerwę, poinformuj nas o tym lub 
zostaw komentarz w oknie czatu spotkania online.

 •   Ważne jest, aby dać ludziom czas na wypowiedź bez przerywania i bez poczucia pośpiechu. 
Jeśli chcesz zabrać głos, najpierw podnieś rękę do góry. 

 •   Jeśli chcesz porozmawiać z członkiem spoza grupy, musisz najpierw uzyskać jego zgodę. 
Nie udostępniaj informacji osobistych bez wcześniejszego uzyskania zgody.  

 •   Zwróć uwagę na język; weź pod uwagę, że to, co mówisz, może mieć wpływ na innych.

 •   Szanuj poufność. To jest „bezpieczna przestrzeń”. Wszystko, co zostało powiedziane 
podczas tych spotkań, nie powinno być omawiane poza nimi. 

 •   Nie zapomnij przekazać informacji zwrotnej! Pomoże to poprawić sposób, w jaki te spotkania 
są prowadzone i zapewnić doświadczenie, które działa dla Ciebie. 

2.5 Refleksja

Obejrzyjcie filmy, do których linki znajdują się poniżej i pomyślcie o doświadczeniu z waszego życia, 
które można rozwinąć w historię, którą możecie opowiedzieć grupie. Następnie zastanów się, jak 
utrzymać ustaloną dynamikę grupy.  

https://www.ted.com/talks/amy_edmondson_how_to_turn_a_group_of_strangers_into_a_team
https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q
 

https://www.ted.com/talks/amy_edmondson_how_to_turn_a_group_of_strangers_into_a_team
https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q
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3. Jak się uczymy?
W tym rozdziale uzyskasz wgląd w to, jak większość ludzi się uczy. Przez lata powstało kilka teorii 
wyjaśniających, jak się uczymy i na co powinien zwracać uwagę nauczyciel, by ułatwić nam naukę. 
Jednak w tym podręczniku grupą docelową dla rozwoju umiejętności są osoby niepełnosprawne. 
Jak widać w module 1, ważne jest, aby rozróżnić różne rodzaje niepełnosprawności i odpowiednio 
dostosować szkolenie. Różne rodzaje niepełnosprawności mogą wiązać się z konkretnymi zaburzeniami 
dotyczącymi sposobu uczenia się. W każdym przypadku należy mieć tego świadomość.    

3.1 Cykl doświadczalnego uczenia się

Teoretyk edukacji David Kolb (1984) sugeruje, że istnieje ciągły, cykliczny proces związany z uczeniem 
się. Uważa on, że „uczenie się jest procesem, w którym wiedza jest tworzona poprzez transformację 
doświadczenia” (1984, s.38). Teoria ta została sformułowana w celu przedstawienia kołowego modelu 
uczenia się, składającego się z czterech etapów pokazanych poniżej.

Osoba może zacząć od dowolnego etapu, ale musi kolejno realizować każdy etap cyklu:
 •   WYKONYWANIE: Zrobić to samemu, daje konkretne doświadczenie. 
 •   OBSERWOWANIE: Obserwuj to, co robisz, wtedy zrozumiesz swoje doświadczenie.
 •   MYŚLENIE: Pomyśl o swoim zrozumieniu, a otrzymasz nowe pomysły, jak zastosować  

nową umiejętność.
 •   PLANOWANIE: Zaplanuj wypróbowanie swoich nowych umiejętności i zobacz, jak działają. 

OBSERWACJA  
REFLEKSYJNA W CELU  

ZROZUMIENIA

KONKRETNE 
DOŚWIADCZENIE  

POPRZEZ DZIAŁANIE 

ABSTRAKCYJNA 
KONCEPTUALIZACJA  

W CELU MYŚLENIA  
I ADAPTACJI

AKTYWNE  
EKSPERYMENTOWANIE  
DLA DOŚWIADCZENIA  

EFEKTÓW
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W istocie teoria Kolba opiera się na uznaniu, że każda jednostka przychodzi do sytuacji szkoleniowej 
z różnorodnymi doświadczeniami życiowymi, pewnym wcześniejszym wykształceniem, w postaci 
formalnego lub nieformalnego szkolenia.

Wyzwanie, jakie stanowi to dla trenera, polega na tym, że musi on to rozpoznać i dostosować się do 
tego. Niezdolność trenera do rozpoznania stylu uczenia się, motywacji, wcześniejszych doświadczeń 
itp. może utrudnić proces uczenia się. Zamiast tego należy ułatwiać uczenie się poprzez identyfikację 
psychologicznych lub fizycznych przeszkód w uczeniu się, takich jak niechęć do nauki, słabe 
umiejętności uczenia się itp.

Czteroetapowy cykl uczenia się Kolba pokazuje, w jaki sposób doświadczenie jest przekładane 
poprzez refleksję na koncepcje, które z kolei są wykorzystywane jako wskazówki do aktywnego 
eksperymentowania i wyboru nowych doświadczeń. W pierwszej fazie, fazie konkretnych 
doświadczeń, uczeń aktywnie doświadcza danej czynności.

Druga faza, obserwacja refleksyjna, polega na tym, że uczący się świadomie zastanawia się nad tym 
doświadczeniem, aby określić, czy pasuje ono do jego wcześniejszej wiedzy lub wspomnień.

W trzeciej fazie, abstrakcyjnej konceptualizacji, uczeń próbuje stworzyć teorię lub model tego, co 
zostało zaobserwowane, formułuje własne wnioski i koncepcje na temat tego, czego doświadczył.

Czwarta faza, czyli aktywne eksperymentowanie, polega na tym, że uczący się próbuje zaplanować, jak 
przetestować model lub teorię, albo zaplanować nadchodzące doświadczenie, aby stwierdzić, czy jego 
wnioski i teorie się sprawdzają.

Według Kolba, każde uczenie się jest ponownym uczeniem się, ponieważ uczenie się jest procesem 
ciągłym, opartym na doświadczeniu. Wszystkie etapy tego cyklu muszą zostać zakończone, zanim 
nastąpi prawdziwe uczenie się, ponieważ każdy etap pomaga uczącemu się zmodyfikować jego 
zrozumienie i oczekiwania. Oto propozycja dalszej lektury, jeśli masz ochotę: Kolb, D. A. (1984) 
Experiential Learning, Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall.
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3.2 Teoria VARK dotycząca stylów uczenia się

Fleming (2001) zaproponował model identyfikujący style uczenia się uczestników według ich 
preferowanych sposobów gromadzenia, organizowania i myślenia o informacji. Model VARK jest 
powszechnie stosowany w szkoleniach, ponieważ może kierować stosowaniem kombinacji technik w celu 
odwołania się do uczących się o różnych dominujących stylach uczenia się. Akronim VARK oznacza Visual 
(V) WZROKOWY, Aural (A) SŁUCHOWY, Read/Write (R) CZYTANIE/PISANIE i Kinaesthetic (K) RUCHOWY.

WZROKOWY – uczący się, którzy chcieliby zobaczyć informacje 
przedstawione dla nich na tablicy, flipchartach, ścianach, 
grafikach, zdjęciach, w kolorze. Uczniowie preferujący techniki 
wizualne są zazwyczaj bardziej kreatywni i artystyczni niż inni. 

SŁUCHOWY – uczniowie, którzy chcieliby 
usiąść i słuchać. Nie robią wielu notatek, ale 
raczej mają pamięć, która potrafi wchłonąć 
usłyszane informacje i skutecznie się przy 
tym uczyć. Dla tych uczniów nie są tak 
ważne elementy wizualne, ale doceniają 
ciekawe anegdoty, itp.

CZYTANIE/PISANIE – uczniowie, którzy muszą sami  
czytać informacje i robią dużo notatek. Konspekty, być  
może wykonane w PowerPoint z miejscem na własne  
notatki, uzupełniłyby naukę tych uczniów.

RUCHOWY – uczniowie, którzy nie mogą usiedzieć w miejscu przez dłuższy czas, lubią bawić 
się przedmiotami. Lubią być aktywnie zaangażowani w swoją naukę. Wycieczki i odgrywanie 
ról najbardziej odpowiadają tym uczniom, ponieważ utrzymują ich w stanie aktywnej uwagi i 
zaangażowania. Bardziej subtelne techniki pracy w sali lekcyjnej, na przykład obracanie flipchartu, 
również utrzymają zainteresowanie i zaangażowanie kinestetyka. Ważne jest jednak, by w przypadku 
tego typu uczniów kontrolować stosowanie instrukcji opartych na teorii, ponieważ często mogą oni 
zagubić się w natłoku informacji.

Łączenie różnych elementów w ramach programu szkoleniowego zwiększa prawdopodobieństwo 
jego skuteczności, ponieważ może zaspokoić potrzeby osób o różnych stylach uczenia się. Może to 
być mieszanka metod i elementów takich jak części wykładowe, wykorzystanie tablic lub flipchartów, 
otwarte dyskusje, praca w grupach, ćwiczenia praktyczne, odgrywanie ról itp. Jeśli chcesz przeczytać 
więcej na ten temat, oto odniesienie: Fleming, N. D. (2001). Style nauczania i uczenia się: Strategie 
VARK. Christchurch, Nowa Zelandia: N.D. Fleming.

VARK/
WSCR

SŁUCHOWY

WZROKOWY CZYTANIE/
PISANIE

RUCHOWY
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3.3 Teoria inteligencji wielorakich 

Gardner definiuje inteligencję jako „zdolność do rozwiązywania problemów lub tworzenia produktów, 
które są cenione w jednym lub więcej otoczeniu kulturowym” (Gardner & Hatch, 1989). Zaproponował 
on, że istnieje siedem inteligencji, co znacznie różni się od tradycyjnego uznania tylko dwóch, a 
mianowicie: inteligencji werbalnej i obliczeniowej. 

Gardner (1983) twierdzi, że te siedem inteligencji może być anatomicznie oddzielone od siebie, 
ale rzadko działają niezależnie. Zamiast tego są one wykorzystywane jednocześnie i wzajemnie 
się uzupełniają. Twierdzi on również, że zarówno kultura, jak i biologia odgrywają rolę w rozwoju 
inteligencji wielorakich. Konkretnie, czerpiąc z badań neurobiologicznych wiadomo, że uczenie się jest 
wynikiem modyfikacji połączeń synaptycznych między komórkami. Dlatego też różne rodzaje uczenia 
się mogą powodować powstawanie połączeń synaptycznych w różnych obszarach mózgu. 

Oprócz biologii, kultura również odgrywa rolę w rozwoju inteligencji wielorakich. Różne społeczeństwa 
przywiązują większą wagę do pewnych typów inteligencji w porównaniu z innymi, a zatem 
poszczególni członkowie tych społeczeństw mają silniejszą motywację do zdobywania umiejętności 
w danym obszarze. Dlatego też poszczególne inteligencje mogą być wysoko rozwinięte u wielu osób z 
jednej kultury, ale nie u jednostek z innej kultury.

Siedem inteligencji, które definiuje Gardner to:

 1.   Inteligencja logiczno-matematyczna: polega na zdolności do wykrywania wzorów, 
rozumowania dedukcyjnego i logicznego myślenia. Inteligencja ta najczęściej kojarzona jest 
z myśleniem naukowym i matematycznym.

 2.   Inteligencja językowa: wiąże się z posiadaniem opanowania języka. Inteligencja ta 
obejmuje zdolność do efektywnego manipulowania językiem w celu wyrażania się w 
sposób retoryczny lub poetycki. Pozwala również na używanie języka jako środka do 
zapamiętywania informacji.

 3.   Inteligencja przestrzenna: daje zdolność do manipulowania i tworzenia obrazów 
mentalnych w celu rozwiązywania problemów. Inteligencja ta nie ogranicza się do domen 
wizualnych. Gardner zauważa, że inteligencja przestrzenna kształtuje się również u dzieci 
niewidomych. 

 4.   Inteligencja muzyczna: obejmuje zdolność rozpoznawania i komponowania dźwięków, 
tonów i rytmów muzycznych. (Funkcje słuchowe są wymagane, aby osoba mogła rozwinąć tę 
inteligencję w odniesieniu do wysokości i tonu, ale nie są one potrzebne do znajomości rytmu).

 5.   Inteligencja kinestetyczna: to umiejętność wykorzystania zdolności umysłowych do 
koordynacji ruchów własnego ciała. Inteligencja ta podważa popularne przekonanie, że 
aktywność umysłowa i fizyczna są ze sobą niezwiązane.  
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 6. & 7.   Inteligencje personalne: obejmują inteligencję interpersonalną – zdolność 
do rozumienia i rozróżniania uczuć i intencji innych osób – oraz inteligencję 
intrapersonalną – zdolność do rozumienia własnych uczuć i motywacji. Te dwie 
inteligencje są od siebie oddzielone. Niemniej jednak, ze względu na ich bliskie 
powiązanie w większości kultur, są one często łączone ze sobą. 

Zgodnie z Teorią Wielorakich Inteligencji Gardnera, każdy rodzi się z siedmioma inteligencjami i 
wszystkie siedem inteligencji jest potrzebnych do produktywnego funkcjonowania w społeczeństwie. W 
przeciwieństwie do tradycyjnych systemów edukacyjnych, które zazwyczaj kładą duży nacisk na rozwój 
i wykorzystanie inteligencji werbalnej i matematycznej, Gardner dostarcza teoretycznych podstaw 
do uznania różnych zdolności i talentów uczniów oraz uznania, że są one równie ważne. Ma to kilka 
implikacji w odniesieniu do nauczania, ponieważ według Gardnera nauczanie poprzez aktywowanie 
szerokiego asortymentu inteligencji może ułatwić głębsze zrozumienie materiału przedmiotu: 
 •    Edukatorzy powinni rozpoznać i zmodyfikować swoje nauczanie tak, aby inspirowało uczniów 

do rozwijania szerszego zakresu talentów i umiejętności.
 •    Nauczyciele powinni prezentować materiał w taki sposób, by angażować uczniów 

posiadających różne inteligencje.
 •    Nauczyciele powinni pomagać uczniom w korzystaniu z ich bardziej rozwiniętych inteligencji, 

aby pomóc im w zrozumieniu przedmiotu, w którym zwykle wykorzystuje się ich słabsze 
inteligencje.

 •    Tworzenie „profili inteligencji” uczniów, aby móc właściwie ocenić ich indywidualne postępy
 •    Opracuj oceny, które pozwolą uczniom wyjaśnić materiał na swój własny sposób, 

wykorzystując ich różne inteligencje, takie jak portfolio, niezależne projekty, dzienniki, zadania 
twórcze itp.

Jednym z celów działań edukacyjnych jest pomoc uczniom w rozwijaniu poczucia spełnienia i 
pewności siebie. Choć nie każdy może być uzdolniony werbalnie lub matematycznie, uczniowie mogą 
mieć doświadczenie w innych dziedzinach, takich jak muzyka, stosunki przestrzenne czy wiedza 
interpersonalna.  Podejście do uczenia się i ocenianie go w inny sposób pozwala szerszej grupie 
uczniów z powodzeniem uczestniczyć w procesie uczenia się (Lazear, 1992).

Jeśli chcesz przeczytać prace naukowe dotyczące siedmiu inteligencji, oto kilka odnośników: 
 •    Gardner, H., & Hatch, T. (1989). Inteligencje wielorakie idą do szkoły: Edukacyjne implikacje 

teorii inteligencji wielorakich. Educational Researcher, 18(8), 4-9.
 •    Gardner, H. (1983). Frames of Mind (Ramy umysłu). New York: Basic Book Inc.Lazear, David 

(1992). Teaching for Multiple Intelligences. Fastback 342 Bloomington, IN: Phi Delta Fundacja 
Edukacyjna Kappan. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 356 227)  
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3.4 Edukacja oparta na wynikach 

Edukacja oparta na wynikach umożliwia uczącym się wykorzystanie ich wiedzy i umiejętności 
w kontekście zadań praktycznych, w przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia do edukacji, w 
którym dąży się jedynie do opanowania wiedzy i umiejętności. W ten sposób pozwala uczącym 
się zaangażować się nie tylko w produkt końcowy, ale także w proces, podczas którego muszą 
rozwiązywać problemy i podejmować decyzje. 

Ponadto edukacja oparta na wynikach stymuluje rozwój innych ważnych wymiarów uczenia się, a 
mianowicie afektywnych, społecznych i metakognitywnych aspektów uczenia się. 

Jeśli chodzi o afektywny (emocjonalny) aspekt uczenia się, edukacja oparta na wynikach motywuje 
uczniów do uczestnictwa w interesujących i znaczących zadaniach. Pomaga im rozwinąć poczucie 
dumy z wykonanej pracy, wzmacniając zaufanie do umiejętności docelowej. Zachęcanie uczniów do 
eksperymentowania z rosnącą kontrolą nad umiejętnością łagodzi lęk przed „popełnieniem błędu”.  To 
dodatkowo motywuje ich do inwestowania w naukę danej umiejętności. 

Społeczny aspekt uczenia się znajduje odzwierciedlenie w interakcji z rówieśnikami, której wymagają 
zadania oparte na wykonaniu. Uczniowie rozwijają w ten sposób przydatne w życiu umiejętności 
społeczne. Taka wspólna praca prowadzi do doradztwa koleżeńskiego i innych rodzajów interakcji 
społecznych, takich jak negocjacje, osiąganie konsensusu, szanowanie opinii innych, indywidualny 
wkład w wysiłek grupy i współodpowiedzialność za wykonanie zadania.

Jeśli chodzi o metapoznawczy aspekt uczenia się (myślenie uczących się o ich własnym uczeniu 
się), umiejętności takie jak refleksja i samoocena również przyczyniają się do procesu uczenia się. 
Kiedy prowadzący wymagają od uczących się myślenia o tym, czego się uczą, jak się uczą i jakie robią 
postępy, rozwijają oni umiejętności, które czynią ich bardziej niezależnymi i krytycznymi uczniami.

3.5 Refleksja

Dlaczego uważasz, że ważne jest, abyś jako trener wiedział coś o tym, jak ludzie się uczą i że różni 
ludzie uczą się w różny sposób? 

Obejrzyj filmik podlinkowany poniżej, aby się zainspirować.  
https://www.youtube.com/watch?v=IfzrN2yMBaQ

Obejrzyj poniższe filmy i zastanów się nad uniwersalnym projektowaniem dla uczenia się i zmiennością 
ucznia. Dlaczego ważne jest, abyś jako trener był tego świadomy?

Różnorodność uczniów – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=x76ylvROOq0

https://www.youtube.com/watch?v=IfzrN2yMBaQ
https://www.youtube.com/watch?v=x76ylvROOq0
https://www.youtube.com/watch?v=x76ylvROOq0
https://www.youtube.com/watch?v=x76ylvROOq0
https://www.youtube.com/watch?v=x76ylvROOq0
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4. Podstawowa wiedza i kompetencje trenerów 
Podstawowa wiedza wymagana do zostania trenerem w programie Train the Competent jest 
przedstawiona w modułach 1– 5. Ważne jest, abyś jako trener posiadał podstawowe umiejętności i 
potrafił je wykorzystać w zależności od potrzeb swojego podopiecznego. Podstawowe umiejętności to, 
jak wiadomo, wiedza o niepełnosprawności, samoświadomość, zarządzanie emocjami, komunikacja i 
zarządzanie sobą. Wszystkie te podstawowe umiejętności są ze sobą powiązane i zależne od siebie. 
Jednakże komunikacja (moduł 4) wyróżnia się jako podstawowa cecha łącząca wszystkie pozostałe. 

Na przykład, jeśli Twoi uczestnicy są niesłyszący i mają zostać przeszkoleni jako osoby wspierające 
osoby niesłyszące, na Twoją pracę jako trenera w dużej mierze wpływają Twoje podstawowe 
kompetencje w zakresie komunikacji z osobami niesłyszącymi. Nie będziesz w stanie wykonać tej 
pracy bez tej konkretnej kompetencji. Dotyczy to wszystkich innych rodzajów niepełnosprawności. 
Musisz wiedzieć, jak komunikować się w sposób zrozumiały dla swoich uczestników szkolenia.
   
Kluczowym elementem podstawowych umiejętności komunikacyjnych potrzebnych do szkolenia 
osób niepełnosprawnych, jest wiedza o niepełnosprawności (moduł 1). Aby skutecznie dokonać 
empatycznego podejścia, należy się przygotować, poznając daną niepełnosprawność. 

Na przykład, jeśli Twoi uczestnicy mają autyzm i mają zostać przeszkoleni jako osoby wspierające 
osoby z autyzmem, musisz wiedzieć, z czym wiąże się ten stan i zastanowić się nad nim z różnych 
perspektyw dotyczących modeli niepełnosprawności. Co tworzy bariery dla osoby z autyzmem w 
obliczu wymagań i oczekiwań społeczeństwa? Jak można wypełnić tę lukę?

Szkolenie w zakresie samowiedzy, zarządzania emocjami i zarządzania sobą przyczynia się do 
wzmocnienia pozycji osoby niepełnosprawnej i zwiększenia stopnia, w jakim może ona być dyrektorem 
generalnym swojego życia. Dla ciebie jako trenera ważne jest, byś był świadomy różnicy między 
byciem niezależnym a byciem autonomicznym.  

Jak widać, podstawowe umiejętności mają zasadnicze znaczenie w pracy trenera. Należy jednak 
rozwinąć i nabyć kompetencje w zakresie prezentowania materiału i prowadzenia sesji szkoleniowych. 
Ponadto trzeba nauczyć się, jak układać szkolenie i jak radzić sobie w sytuacjach problematycznych.  

4.1 Jak prezentować

Częścią twojej pracy jako trenera jest zaprezentowanie programu nauczania opisanego w podręczniku. 
Prezentacja to umiejętność, która wymaga prób, by ją utrzymać i doskonalić. W dalszej części 
znajdziesz sugestie, jak przygotować się do prezentowania materiałów szkoleniowych. 
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Struktura prezentacji
Prezentacja składa się z 3 głównych części: Wprowadzenie, treść główna i zakończenie.

Planowanie Prezentacji Wizualnej 

Wprowadzenie
20%

Rozwinięcie
70%

Zakończenie
10%

Powiedz im,  
co zamierzasz  

powiedzieć

Zaprezentuj  
przygotowane 

treści

Powtórz co  
powiedziłeś

Porwij ich,  
zaciekaw!

Porwij ich,  
zaciekaw!

Porwij ich,  
zaciekaw!

Zawsze warto mieć jakieś zasady, którymi można się kierować. Tak więc, tworząc prezentację 
wizualną, powinieneś pamiętać o następujących kwestiach:

Pierwszy kciuk: 20-minutowa prezentacja wymaga około 10 slajdów.

Drugi kciuk: 10-minutowa prezentacja wymaga około 6 slajdów.

Trzeci kciuk: Na każdym slajdzie: 1 zdjęcie i 1 komunikat zawierający 
6-8 wierszy. Przy odległości 10m od ekranu potrzebna jest czcionka o 
wielkości 24.

Dodatkowo, przygotowując się do swojej prezentacji powinieneś zastanowić się również nad kilkoma 
aspektami swojego wyglądu. Chcesz zachowywać się profesjonalnie i dążyć do uzyskania aprobaty 
słuchaczy. Profesjonalny wygląd może się różnić kulturowo w zależności od kraju, z którego pocho-
dzisz, pochodzenia etnicznego, pochodzenia społecznego itp. Istnieją jednak pewne podstawowe 
zasady, które zapewniają profesjonalny wygląd w ogóle.
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„Ubierz się odpowiednio do publiczności”
Pewnie, że to proste – myślisz. No właśnie, czy tak naprawdę jest? Czy kiedykolwiek natknąłeś się na 
kogoś, kto ma zupełnie inny styl niż Ty? Ta osoba, zgodnie z własnym gustem, ubrała się odpowiednio, 
ale Ty z drugiej strony stwierdzasz, że ubiera się nieodpowiednio. Na przykład, jak należy zapiąć bluzkę, 
do końca czy może zostawić kilka guzików otwartych? Czy dobrze jest nosić odkrywcze ubrania? Jak 
krótką spódnicę uważasz za odpowiednią? A dla facetów, krawat czy bez krawata? Widoczne włosy na 
klatce piersiowej? Sportowe buty? A co z prasowaniem koszuli, czy uważasz to za konieczne?  

Innym przykładem są dżinsy. Jest to odzież w dużym stopniu zależna od kultury. W niektórych 
kulturach dżinsy są postrzegane jako odpowiednie, jeśli są częścią ładnego stroju. W innych 
kulturach dżinsy są uważane za odzież swobodną, a zatem nie powinny być noszone w ustawieniach 
zawodowych i społecznych.  

Tak więc najlepszym sposobem na opisanie „odpowiedniego ubrania” jest „ubranie neutralne”. Użyj 
zdrowego rozsądku i osądu przy wyborze swojego profesjonalnego stroju jako trener. Oto kilka 
przydatnych sugestii:

Dla pań
–   Marynarka lub rozpinany sweter
–   Koszula, bluzka lub lekki sweter 
–   Spódnica (do kolan), spodnie wizytowe lub bawełniane
–   Skarpetki, pończochy lub rajstopy (nie ma gołych stóp ani nóg)
–   Buty na niewysokich obcasach lub płaskie 
W odcieniach błękitu, szarości, bieli, brązu i czerni. 

Dla panów 
–   Marynarka, kamizelka lub sweter
–   Koszula i krawat lub koszula zapięta na ostatni guzik
–   Spodnie garniturowe lub bawełniane 
–   Skarpetki
–   Buty wiązane lub mokasyny 
W odcieniach błękitu, szarości, bieli, brązu i czerni.
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„Pierwsze wrażenie jest kluczowe”
Na co wszyscy możemy się zgodzić. Ale jak to zrobić? Jak upewnić się, że robimy dobre pierwsze 
wrażenie? Po pierwsze, podstawy. Weź prysznic i upewnij się, że twoje ubrania są czyste. Ogolić lub 
przyciąć brodę i zastosować dezodorant. To samo dotyczy pań, oczywiście poza przycinaniem brody. 

No to jeszcze w temacie higieny. Co z perfumami i wodą po goleniu? Zapewne zdajesz sobie sprawę z 
tego, że wielu osobom przeszkadza, gdy ktoś stosuje dużą dawkę perfum lub wody po goleniu. Pamiętaj, 
że nawet niewielka ilość pachnących produktów higienicznych może wywołać dyskomfort u innych.

Cóż, jesteś czysty i wyglądasz świeżo. Co jeszcze możesz zrobić, aby zrobić dobre pierwsze wrażenie? 
Bądź na czas! Właściwie powinieneś być tam wcześniej, aby upewnić się, że jesteś pierwszy. Przygotuj 
się, zrób kawę, przygotuj herbatę, weź mrożoną wodę, upewnij się, że są szklanki i tak dalej. Kiedy 
uczestnicy zaczynają się pojawiać, bądź uważny i przyjazny, zaproponuj im kawę lub herbatę. Nie musisz 
prowadzić small talk, chyba że przychodzi ci to naturalnie, po prostu upewnij się, że jest im wygodnie.  

Upewnij się, że osobiście witasz się z każdą osobą biorącą udział w sesji. Uśmiechaj się i patrz 
ludziom w oczy. Przywitaj ich mocnym uściskiem dłoni i powtórz ich imiona podczas przedstawiania 
się. Spraw, by każda osoba czuła się ważna i byś był szczególnie zadowolony z jej spotkania.  
W ćwiczeniu 5.3.3 Znaczenie wyglądu, Ty i Twoi uczestnicy zapoznacie się z tym lepiej.     

„Mów o swoich uczuciach”
Aby wyjaśnić, nie należy mówić o swoich najgłębszych emocjach i wewnętrznych myślach.  
Ale wyrażenie uczucia podniecenia i zdenerwowania tym pierwszym dniem szkolenia może być miłym 
sposobem na wyrównanie relacji między tobą jako trenerem a grupą uczestników. Wyobraź sobie, jak 
bardzo są zdenerwowani, a nawet trochę przestraszeni. Może to pomóc im się zrelaksować i stać się 
bardziej otwartymi na naukę, kiedy wiedzą, że ty również jesteś zdenerwowany. Pamiętaj jednak, że 
najważniejszym uczuciem, jakie należy okazywać, jest ekscytacja.    

„Korzystaj z dobrych pomocy wizualnych”
Aby „chwycić ich!”, należy od samego początku zaplanować użycie pomocy wizualnych. Niewiele 
jest rzeczy, które bardziej nie przykuwają uwagi niż ktoś, kto zaczyna prezentację od przemówienia. 
Dlatego trzeba dokładnie zaplanować użycie różnych pomocy wizualnych. Może przygotujesz krótką 
prezentację wideo na temat swojej osoby? 

Następnie stosujesz pomoce wizualne dopasowane do treści prezentacji. Na przemian używasz 
PowerPointa, tablicy, hand-outów i zabawnych klipów, aby podtrzymać dobry nastrój.    
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„Zwróć uwagę na publiczność”
Po przygotowaniu co powiedzieć, jak wykorzystać pomoce wizualne, jak zrobić dobre pierwsze 
wrażenie, a ty szczerze wyrażasz swoje uczucia o byciu zdenerwowanym i podekscytowanym. 
Teraz może rozpocząć się trening. Twoim zadaniem jest nawiązanie kontaktu z publicznością i 
odpowiednie dostosowanie swojego zachowania podczas prezentacji. Łatwo jest zapomnieć o relacji 
interpersonalnej, która jest kluczowa dla osiągnięcia dobrego wyniku szkolenia. Innymi słowy, trzeba 
być skoncentrowanym na wielu rzeczach. Należy pozostać skupionym na swojej prezentacji i celach 
szkoleniowych, ale także być wrażliwym na publiczność. Czy udało ci się ich ‚złapać! Czy udało Ci 
się ich ‚utrzymać! I wreszcie, czy ‚Przekonałeś ich!’? Nie dowiesz się tego, jeśli nie zwrócisz uwagi na 
swoją publiczność.  

„Mówić entuzjastycznie i artykułować wyraźnie”
Ważne jest, abyś wyglądał na entuzjastycznego i jasno wyrażał swoje myśli, ale możesz doświadczyć, 
że łatwiej powiedzieć niż zrobić. Chyba, że się do tego przygotujesz i przećwiczysz. Czy słyszałeś 
kiedyś siebie podczas prezentacji? Czy brzmisz tak entuzjastycznie, jak Ci się wydaje, czy też Twój 
głos w miarę upływu czasu staje się nieco bardziej monotonny? Czy kiedykolwiek czułeś, że popadasz 
w bełkotliwy ton głosu? Istnieje duże ryzyko, że tak się stanie. Oto kilka przydatnych wskazówek 
zapobiegawczych:

 –   Poznaj dobrze swój temat.

 –   Poznaj swoich odbiorców – jeśli to możliwe, zdobądź wcześniej informacje o grupie.

 –   Ćwicz przed lustrem.

 –   Nagrywaj siebie podczas prezentacji i monitoruj swoje postępy.

 –   Podziel swoją prezentację na krótsze części mówiące.

Powodzenia w próbach i doskonaleniu umiejętności prezentacji. Teraz nad czymś zupełnie innym. 
Trzymajcie się mocno!
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4.2 Jak moderować 

Jako trener Twoim zadaniem jest moderowanie (wspieranie) prowadzenia szkoleń. Nie jest to zadanie, 
do którego należy podejść nieprzygotowanym. W przeciwnym razie szybko poczujesz się jak wrzucony 
na głęboką wodę w basenie, nie umiejąc pływać. Przygotowanie jest kluczem. Oto kilka ogólnych, 
ale przydatnych wskazówek, jak przygotować się i przeprowadzić moderację. Dodatkowo poznasz 
architekta, pilota i przewodnika. 

Czym jest moderacja? Moderacja jest w rzeczywistości zupełnie inna niż prezentacja. Jako moderator 
jesteś częścią grupy, a wszyscy jej członkowie są równie ważni. Twoją rolą w grupie jest dbanie o 
zasady. Możesz być odpowiedzialny za ustalenie, jak grupa powinna się komunikować oraz kiedy i jak 
długie powinny być przerwy. Być może będziesz musiał także zorganizować sesje i ustalić ich treść, a 
także to, jakie metody zastosować podczas burzy mózgów.

Jest to łatwe, gdy masz dobrą grupę do pracy. Do Ciebie należy utrzymanie ich zainteresowania  
i otwartości.

Najważniejszym elementem, który sprawi, że autentycznie docenisz uczestników, jest poznanie ich 
przed rozpoczęciem programu szkoleniowego. Można się do tego przygotować, dowiadując się, jaki 
rodzaj niepełnosprawności/choroby mają uczestnicy. Czy jest to grupa jednorodna, w której występuje 
jeden rodzaj niepełnosprawności/choroby, czy też jest to grupa mieszana z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności? Aby jak najlepiej się do tego przygotować, musisz wykorzystać wiedzę, którą 
zdobyłeś w Module 1 tego kursu. Tutaj dowiedziałeś się o różnych rodzajach niepełnosprawności,  
ale przede wszystkim nauczyłeś się mieć inkluzywny sposób myślenia.

Dodatkowo moduł 4 dotyczący komunikacji przyda się na potrzeby facylitacji. Musisz wiedzieć, 
jak dostosować się do sposobu komunikacji uczestników, aby w pełni uwzględnić ich wypowiedzi i 
wskazówki. Ponadto, Twój sposób komunikacji wzmocni poczucie wzajemnego szacunku, wolności 
wyboru i wypowiedzi w bezpiecznej, przewidywalnej i pozytywnej atmosferze. W ten sposób 
Twoja facylitacja zwiększy szansę uczestnika na dokonanie własnych odkryć i zdobycie cennych 
umiejętności i kompetencji.    

Jakie są cechy charakteru dobrego moderatora?

Prowadzący okazuje szczere uznanie dla uczestników. Nie ma sensu udawać, uznanie musi być 
prawdziwe i serdeczne. 

Następnie osiągacie wzajemny szacunek i prawdziwą przyjaźń. Zapewniasz sobie wolność wyboru 
i swobodę wypowiedzi. 

Uważasz, że ważne są wypowiedzi słowne uczestników, a także ich inne wskazówki. 

Zrób wszystko, aby stworzyć pozytywną atmosferę.
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Przygotowanie poprzez poznanie uczestników będzie również częścią pracy, którą wykonasz podczas 
układania szkolenia. Zostanie to szczegółowo opisane w dalszej części tego modułu i w końcu 
zobaczysz cały obraz tego, co przeczytałeś i czego nauczyłeś się podczas tego kursu dla trenerów.         

Architekt, pilot i przewodnik 
...wchodzą do baru.... Nie, poważnie, moderator przyjmuje te trzy role w procesie moderowania. 
Architekt zajmuje się planowaniem i przygotowaniem. Pilot kontroluje sesje i dba o to, aby utrzymać 
je na właściwym torze. Przewodnik jest bezpieczną przystanią, która pokazuje pewność siebie i 
przywództwo nawet wtedy, gdy grupa doświadcza turbulencji. Pamiętaj, że pilot i przewodnik są 
bardzo zależni od architekta. Oznacza to, że faza planowania jest kluczowa dla efektu końcowego.    

Architekt – faza przygotowania i planowania 
Twoim zadaniem jako moderatora jest przygotowanie sesji szkoleniowych, które uczestnicy uznają za 
motywujące i interesujące. W ten sposób uczestnicy będą mogli w pełni wykorzystać okazję do nauki, 
jaką daje sesja. Aby przygotować sesję, należy jasno określić jej cel. Należy upewnić się, że wszystkie 
osoby zaangażowane w przygotowanie szkolenia mają takie same oczekiwania. Co będzie należało 
do obowiązków współtrenera i dlaczego? Jakie będą Twoje obowiązki i dlaczego?  

Aby pomóc w uzyskaniu tego jasnego obrazu, mądrze będzie wyznaczyć jasny cel dla sesji 
treningowej. Dobrym pomysłem będzie stworzenie strategii pomiaru, aby śledzić docelowy wynik 
szkolenia. Sposób, jaki wybierzesz, będzie przede wszystkim kierowany potrzebami uczestników. 
Jak można upewnić się, że uczestnicy są świadomi celu? I jak można sprawić, by zaangażowali się w 
ustalenie porozumienia, w którym cel zostanie osiągnięty?
  
Jako moderator szkolenia współtrenerów i osób wspierających rówieśników, musisz zaplanować coś 
więcej niż tylko jeden dzień. Najlepiej jest zaplanować wcześniej całą sekwencję szkolenia. Pozwoli ci 
to uzyskać ogólny zarys i kontrolę oraz uspokajający wpływ na uczestników. Ponadto, mając ogólny 
zarys, można swobodnie wprowadzać korekty i niezbędne zmiany w trakcie trwania szkolenia, nie 
tracąc kontroli nad tym, jak osiągnąć zamierzony rezultat.   

Dzięki temu możesz być przygotowany na niespodziewane zdarzenia. Masz pełną możliwość 
pozostania otwartym na potrzeby uczestników. Być może będziesz musiał opuścić swój dobrze 
przygotowany plan, ale to jest w porządku, ponieważ masz kontrolę. Dzięki temu możesz pozostać 
otwarty, szczery i autentyczny wobec swoich uczestników. I to jest najważniejszy element zadania 
facylitacji, uczestnicy muszą ci zaufać, aby wyciągnąć jak najwięcej z sesji i całej sekwencji szkolenia. 

Mam nadzieję, że teraz zdajesz sobie sprawę, że faza planowania i przygotowania wymaga czasu. 
Należy więc zostawić na to wystarczająco dużo czasu. Pamiętaj o pozostawieniu czasu na ocenę i 
zmianę planu w trakcie trwania sesji.  
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Czym charakteryzuje się procedura moderowania?

Poznaj swoich uczestników
–   Skup się na ludziach i spróbuj zrozumieć, kim są.
–   Jaki rodzaj niepełnosprawności ma uczestnik?
–   Czy ktoś z nich zna się z wcześniejszych lat?

Określenie celu
–   Musisz mieć krystalicznie czyste pojęcie o celu sesji.
–   Upewnij się, że wszystkie osoby zaangażowane w ustalanie przebiegu szkolenia mają takie 
same oczekiwania.

Wyznacz sobie jasny cel
–   Zorganizuj strategię pomiaru, aby śledzić lub kontrolować docelowe wyniki szkolenia. 
–    Upewnij się, że uczestnicy znają cel i są zaangażowani w ustalenie porozumienia,  

w którym cel zostanie osiągnięty. 

Zaplanuj coś więcej niż tylko jeden dzień
–   Zaplanuj wcześniej cały ciąg treningowy.

Przygotuj się na niespodziewane zdarzenia
–   Bądź otwarty na potrzeby uczestników.
–   Może będziesz musiał opuścić swój dobrze przygotowany plan, ale to jest ok.
–   Pozostań otwarty, szczery i autentyczny wobec swoich uczestników.  

Faza pilotażowa procesu facylitacji 
Proces moderacji składa się z trzech części. Pozostając przy analogii lotu, jako że sesja jest lotem, część 
pierwsza to start, część druga to rejs, a część trzecia to lądowanie. Lub, bez analogii, wprowadzenie, 
wyjaśnienie i zakończenie. Pilot kontroluje podróż i utrzymuje stały kierunek, aby zdążyć na czas.  
Pilot dba również o to, by poczynić niezbędne przygotowania przed przybyciem grupy na sesję.
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Ale najpierw sprawdzenie. Oto kilka wskazówek, co pilot powinien przygotować przed startem:
 –   Upewnij się, że pokój jest czysty i schludny. 
 –   Przygotuj herbatę i kawę oraz udostępnij kubki.  
 –   Upewnij się, że wszystkie niezbędne materiały i ćwiczenia są wydrukowane  

i gotowe do rozdania.  
 –   Uzyskaj flipper lub białą tablicę oraz różnokolorowe markery (to działa! ). 
 –   Sprawdź, czy projektor działa i czy istnieje stabilne połączenie internetowe. 
 –   Poinformuj innych uczestników, na przykład osobę sporządzającą notatki, osobę 

odmierzającą czas lub technika. 

Teraz zaczynają przybywać uczestnicy. Pilot wita się z każdym uściskiem dłoni lub przyjaznym dla 
wszystkich uściskiem łokcia, uśmiechem, kontaktem wzrokowym i wymianą imion. Pilot odnosi się do 
imienia, aby ułatwić jego zapamiętanie na później. Na przykład: „Miło cię poznać, Peter. Proszę, usiądź”. 

Start
Gdy wszyscy są na swoich miejscach, pilot rozpoczyna sesję. Oto kilka wskazówek, które sprawią,  
że start i wznoszenie się na wysokość będzie jak najbardziej płynne.

 –   Powitaj grupę podając swoje imię i powiedz coś o sobie. 
 –   Omów agendę i swoją rolę jako moderator oraz odpowiedz na pytania. 
 –   Wyjaśnij, dokąd zmierza grupa i jaka jest mapa dojścia. 
 –   Poświęć trochę czasu na poznanie ludzi w grupie, robiąc lodołamacz lub dwa.
 –   Zapoznanie grupy z treściami, których dotyczy sesja.
 –   Zrób burzę mózgów na temat tematu, aby określić ich poziom wiedzy. 

Lot
Gdy pilot osiągnie wysokość przelotową, autopilot zostaje uruchomiony, a prowadzenie przejmuje 
przewodnik. Jednak niektóre elementy nadal zależą od pilota. Tak jest w przypadku wystąpienia 
turbulencji. Wtedy pilot i przewodnik muszą współpracować. 

Problemy muszą być rozwiązywane w sposób demokratyczny. Przewodnik upewnia się, że proces 
jest wykonany dobrze, a pilot radzi sobie z korektą kursu w połowie drogi i być może zmianą kierunku, 
nie tracąc przy tym orientacji co do celu, który ma przed sobą. Pilot może to zrobić dzięki planowaniu 
architekta i z pomocą relacyjnego osądu przewodnika. Upewnij się, że ocenisz wynik sytuacji 
problemowej na wypadek konieczności wprowadzenia korekty w przyszłych sesjach. 

Lądowanie 
Pilot daje znać przewodnikowi, że rozpoczęło się schodzenie, a przewodnik czyni niezbędne 
przygotowania do lądowania. Pilot przejmuje kontrolę i upewnia się, że uczestnicy podsumowują, 
czego się nauczyli i czy spełniło to ich oczekiwania. Pilot wyświetla pomiary z sesji, aby pokazać, że 
uczestnicy są na dobrej drodze. Wszelkie zmiany muszą być uwzględnione. Na zakończenie pilot daje 
podgląd na treść następnej sesji i przypomina grupie o ogólnym wyniku kursu. 

Pilot dziękuje grupie za uczestnictwo i życzy dobrego dnia. Samolot bezpiecznie wylądował. 
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Faza przewodnia realizacji
Jak już wiecie z lektury powyższego fragmentu, główne zadanie przewodnika przypada podczas 
„rejsu”. Jednak przewodnik jest zawsze czujny i gotowy do wkroczenia podczas startu i lądowania 
oraz podczas planowania architekta, aby zawsze zapewnić grupie dobre samopoczucie. Supermocą 
przewodnika jest umiejętność dostosowania się. W pracy z osobami o różnych potrzebach, z powodu 
niepełnosprawności, ma to wyjątkowe znaczenie.

Krótko mówiąc, przewodnik ma prowadzić grupę, przekazywać zaufanie, skłaniać uczestników do 
refleksji, brać udział w zajęciach i praktykach.  

Warto jednak zastanowić się nad tym, jak żonglować trzema różnymi rolami jednocześnie. Nie ma 
konkretnej różnicy między tymi trzema w tym, kiedy są aktywne. To zależy wyłącznie od ciebie. To, jak 
dobrze to opanujesz, zależy od twojej zdolności do adaptacji i od tego, w jakim stopniu doświadczasz 
oporu wobec zmian. Na szczęście twoja zdolność do adaptacji może się poprawić dzięki praktyce, 
refleksji i wiedzy. Właśnie to robisz teraz, biorąc udział w tym kursie, aby zostać trenerem w programie 
Train the Competent. Poprzednie moduły 1 – 5 zawarte w tej książce sprawiły, że posiadasz wysoką 
umiejętność dostosowania się do potrzeb osób niepełnosprawnych. Co więcej, będziesz stale rozwijał 
tę umiejętność podczas swoich przyszłych szkoleń. 

Poniżej, proceduramoderacji jest zawarta w części dotyczącej technik burzy mózgów. Każdą sekcję 
warto rozpocząć od burzy mózgów na dany temat, aby dowiedzieć się, co uczestnicy już wiedzą. 
Grupa uczestników, którą masz przed sobą, ma pewne doświadczenia i być może ukończyła podobne 
programy szkoleniowe. Prosząc uczestników o burzę mózgów z pytaniem typu „Co wiesz o .....?” , 
uzyskasz pojęcie o tym, co już wiedzą (a czego nie wiedzą). Dzięki temu zaoszczędzisz cenny czas dla 
wszystkich. Będziesz mógł skupić się na wiedzy, której nie mają i rozwinąć ją.

Adaptacja  
do nowego

Opór do  
zmiany
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4.3 Techniki burzy mózgów 

A teraz, jaka jest pierwsza rzecz, która przychodzi Ci na myśl, gdy słyszysz słowo burza mózgów? 
A jaka jest druga i trzecia? Jeśli zapiszesz te słowa i zakreślisz je, a następnie połączysz kółka 
linią z zakreślonym słowem „burza mózgów”, stworzysz model tego, jak większość ludzi wyobraża 
sobie „burzę mózgów”, ale jest w tym coś więcej. Teraz spojrzysz na „burzę mózgów” z perspektywy 
moderatora. 

Architekt planuje i przygotowuje burzę mózgów zgodnie z charakterystyką grupy. 
 –  Jaki temat lub zagadnienie jest odpowiednie do burzy mózgów?
 –  Jaki jest cel burzy mózgów na ten temat lub zagadnienie?
 –  Jaka technika burzy mózgów będzie najbardziej odpowiednia dla grupy? (Patrz lista poniżej)
 –  Dlaczego ta technika najbardziej odpowiada grupie?
 –   Określenie liczby uczestników odpowiedniej do przeprowadzenia burzy mózgów  

w małej grupie.
 –  Opracuj plan zajęć dostosowany do potrzeb uczestników
 –  Zdecyduj, o której godzinie należy zaplanować burzę mózgów podczas szkolenia.

Pilot wykonuje wszystkie praktyczne przystosowania i utrzymuje strukturę.
 –  Zbierz wszystkie potrzebne materiały (post-ity, handouty). 
 –  Zadbaj o to, aby każdy stolik był wyposażony w długopisy, markery, papier. 
 –  Jasno zakomunikować, co grupy zamierzają robić.
 –  Jasno zakomunikować plan przerw w pracy.
 –  Przypomnij uczestnikom zasady zachowania w grupie.
 –  Zademonstruj, co grupa ma zrobić.
 –  Rozpocznij proces grupowy.  

Przewodnik uczestniczy i dostosowuje się do potrzeb grupy oraz do potrzeb poszczególnych osób. 
 –  Obserwuj grupę.
 –  Obserwuj osobę.
 –  Obserwuj interakcje.
 –  Przejdź się po sali wśród stolików grupowych.
 –  Analizuj – co będzie dalej?
 –  W razie potrzeby interweniować.
 –  Odpowiedz na pytania.
 –  Zadawaj pytania, aby utrzymać uczestnika na właściwym torze.
 –  Nigdy nie trać przeglądu.
 –  Poczuj atmosferę.
 –  Dokonać niezbędnych regulacji.
 –  Skonsultuj się z pilotem, aby zachować celowość.
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Jak widać, podczas burzy mózgów przewodnik jest dość ruchliwy. Architekt powinien to dokładnie 
rozważyć podczas planowania. Realnie rzecz biorąc, jak długo przewodnik jest w stanie zachować 
czujność? Jako, że jest się każdym z nich, architekt powinien to wiedzieć, prawda? 

Istnieje wiele sposobów na przeprowadzenie sesji burzy mózgów. Poniższa lista propozycji nie jest 
wyczerpująca, dlatego sprawdź poniższe odniesienie:
https://online.visual-paradigm.com/knowledge/brainstorming/brainstorming-toolkit/ 

(Downloaded January 24th , 2022). Znajdziesz tu więcej pomysłów i będziesz mógł wybrać najbardziej 
odpowiednią technikę dla swojej grupy.

4.4 Refleksja

Prezentowanie materiałów może być częścią procesu facylitacji. Zastanów się, w jaki sposób te dwa 
podejścia różnią się od siebie, a w jaki sposób są do siebie podobne.

W trakcie tego kursu miałeś do czynienia z różnymi trenerami w roli prezenterów i moderatorów. 
Zastanów się, w jaki sposób rozpoznałeś różne strategie, których używali.  

Zastanów się nad tym, czego nauczyłeś się podczas tego szkolenia, modułów 1– 5, i zastanów się, jak 
możesz ułatwić sesję burzy mózgów, aby uwzględnić różne potrzeby uczestników. 

‘Mapa myśli’ tradycyjny

‘5 pytań dlaczego?’ znajdź główną przyczynę problemu

‘Sześć myślących 
kapeluszy’

dotyczy każdego sposobu patrzenia na dane zagadnienie

‘Rundka’ obejmuje wszystkich, nikt nie może się ukryć

‘Analiza SWOT’ pomaga grupie skupić się na pozytywnych i negatywnych  
elementach zagadnienia

‘Rozgwiazda’ strategia generowania pytań: (Co, dlaczego, kto, gdzie, kiedy  
i jak) Aktywność 5.2.2 dostarczy Tobie i Twoim uczestnikom  
szkolenia doświadczenia jak to zrobić.

https://online.visual-paradigm.com/knowledge/brainstorming/brainstorming-toolkit/
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5. Narzędzia trenera
Do tej pory przeczytałeś i poznałeś teorię dotyczącą tego, jak zostać trenerem w programie Train 
the Competent. Ten rozdział dostarczy ci jednak praktycznych informacji o twoim zestawie narzędzi 
trenera. Pełniąc rolę trenera, zawsze masz przy sobie zestaw narzędzi. Twój zestaw narzędzi zawiera 
różnorodne narzędzia werbalne i komunikacyjne, ponieważ komunikacja jest zdecydowanie Twoim 
najważniejszym narzędziem. Należy pamiętać, że prezentacja wizualna i pisanie również są rodzajami 
komunikacji. Twój zestaw narzędzi ma zastosowanie w każdym podejściu, które możesz wybrać w 
szkoleniu, niezależnie od tego, czy prezentujesz, ułatwiasz, czy po prostu rozmawiasz z uczestnikami 
szkolenia podczas przerwy na kawę.   

5.1 Zestaw narzędzi dla trenerów

Narzędzia werbalne – co możesz powiedzieć, jak i dlaczego
Wyobraź sobie, że szkolisz grupę z Modułu 2 dotyczącego Samoświadomości i Autorefleksji. Zamierzasz 
sprawić, by uczestnicy zrobili burzę mózgów lub w inny sposób zbadali koncepcję jakości życia.  

Zaczynasz od pytania ‚Czym jest jakość życia? ‚. Grupa udziela kilku odpowiedzi, ale chcesz, aby naprawdę 
to zbadali. Zadajesz więc pytanie wyjaśniające: ‚Co dokładnie według Ciebie oznacza jakość życia? Gdy 
grupa zastanawia się nad tym, możesz zadać konkretne pytanie: „Jak sprawdzić, czy ktoś ma dobrą jakość 
życia?”. Kiedy ktoś poda przykład, przeformułuj wypowiedź, aby ustalić wspólne rozumienie. Mówisz: „Czy 
masz na myśli, że jeśli ktoś jest szczęśliwy, to ma dobrą jakość życia?”. Uczestnik szkolenia potwierdza, a 
Ty udzielasz pozytywnej informacji zwrotnej „Dziękuję, to bardzo interesujące!”. 

Wtedy zdajesz sobie sprawę, że ktoś nie jest całkowicie zaangażowany w proces. Możesz postanowić 
zaangażować się i zwrócić się konkretnie do tych uczestników, ale zachowaj ostrożność i bądź 
świadomy negatywnych sygnałów. Jeśli zdecydujesz się nie angażować, możesz spróbować ciszy 
jako środka promującego zaangażowanie w grupie. Po ciszy może nastąpić „zacięta tarcza”, co 
oznacza, że wystarczy zapytać ponownie. Celem jest przywrócenie koncentracji na początkowym 
temacie, a następnie udzielenie pomocy. Podaje się przykłady. Wiesz, w innej grupie wspomnieli, że 
jeśli masz pracę, to masz dobrą jakość życia. Kiedy ktoś odpowie na to pytanie, ponownie udzielasz 
pozytywnej informacji zwrotnej. 

Grupa nadal zgłębia temat, ale czujesz, że wychodzi poza ramy. Wtedy możesz również zastosować 
‚Reframing’: ‚Kto czuje potrzebę określenia granic dyskusji? ‚ Aby wyjaśnić potrzebę reframingu możesz 
użyć ‚Spowolnienia’: ‚Poczekajmy chwilę, przyjrzyjmy się temu jeszcze raz. ‚ Innym sposobem na 
spowolnienie jest przedstawienie ‚Podsumowania’. Pomoże to ustrukturyzować i zamknąć dyskusję.   
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Narzędzia werbalne – pytania, te dobre i te złe
Dobre pytania:
Pytania te umożliwiają członkom grupy dokonanie samopoznania i zbadanie drogi, którą prowadzą ich 
własne pomysły.  
 –  Pytania otwarte – takie jak np. co, który, dlaczego?
 –  Sprawy neutralne.
 –  Pytania, które motywują uczestników
 –  Krótkie, dobrze ukierunkowane i precyzyjne pytania
 –  Pytania dla całej grupy, a nie tylko dla poszczególnych uczestników.

Złe pytania:
Pytania te kierują grupę w stronę określonego stanowiska. Jest to niefortunne, ponieważ hamuje i 
zawęża perspektywę grupy. 
 –  Pytania retoryczne.
 –  Wpływanie, prowadzenie spraw.
 –  Pytania zamknięte zakończone.
 –  Pytania oskarżające
 –  Pytania, na które może odpowiedzieć tylko profesjonalista.

Pytanie 

Narzędzia  
werbalne

Podsumo-
wania

Strukturo-
wanie

Spowol-
nienie

Przeformu-
łowanie

Pozytywna 
ocena  

zwrotna

Przykład 
Zacięta 

płyta

Zaanga-
żowanie

Nagrad-
zanie

Pytnie 
specy-
ficzne

Pytanie 
wyjaśnia-

jące

Konkretne 
odniesienie

Cisza
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Narzędzia niewerbalne – co robisz, a czego nie robisz
To jak zachowujesz się podczas komunikacji jest ważne. Jako trener możesz być zmuszony do 
starannego wyboru swojego zachowania, aby osiągnąć najlepsze rezultaty podczas sesji. Oto lista 
komunikacji niewerbalnej, którą powinieneś rozważyć.

Aktywne słuchanie: Kiedy aktywnie słuchasz, pozostajesz skupiony, obecny i uważny wobec osoby, 
która mówi. Ponadto, odzwierciedlasz wypowiedzi i stan umysłu, a także dokonujesz podsumowań, 
aby utrzymać wspólne zrozumienie i postrzeganie. Nie przerywasz, by wyrazić swoje własne znaczenie 
lub uczucia, czy też nie zgadzać się z innymi.   

Gesty wspierające: Kontakt wzrokowy i kiwanie głową to gesty wspierające, ale nie w połączeniu z 
niewłaściwą postawą.

Postawa: Jesteś zrelaksowany, uważny, pochylony lekko w kierunku osoby, na podobnym poziomie 
oczu. Nie siedzisz ze skrzyżowanymi ramionami lub rękami za głową, pochylony do tyłu i z nogami 
daleko od siebie. Nie patrzysz też na drugą osobę z góry.    

Narzędzia werbalne – wizualizacja, wzmacnianie werbalizacji
Użycie urządzeń optycznych sprawia, że przepływ dyskusji jest widoczny, zwiększa koncentrację i 
uwagę. Istnieją pewne wskazówki, aby wizualizacja była jak najlepsza dla grupy. 

W przypadku ekspozycji wizualnej należy zapewnić widoczność. Oznacza to, że należy używać 
wystarczająco dużych liter, aby osoby z tyłu sali mogły je zobaczyć. Upewnij się, że Twoje pismo jest 
poprawne, unikaj czerwonych podkreśleń na wyświetlaczu. Umieść tekst na tablicy w jasnym, prostym 
układzie, który jest łatwy do zrozumienia. Prezentacja wizualna ma być wsparciem dla informacji 
mówionej. Pamiętaj, aby używać kolorowych markerów. Czarny kolor służy do pisania tekstu, a 
czerwony do podkreślania fragmentów tekstu.

Ogólne wskazówki dotyczące wizualizacji:

 –  Relacje są wykreślane od lewej do prawej i od góry do dołu.
 –   Plakat reprezentowany tylko z jednym tematem na pasmo lub tylko myśl. Zostaw miejsce na 

dodatki.
 –  Rozpocznij każdy plakat od paska tytułowego w lewym górnym rogu.
 –  W przypadku większych tekstów pisz w mniejszych częściach.
 –   Jeśli pracujemy z post-it, każdy pomysł powinien być zapisany na osobnej kartce, co pozwoli 

na ułożenie treści w grupy.
 –   Papier przeznaczony do umieszczenia na tablicy demonstracyjnej powinien być na tyle 

szeroki, aby pomieścić pięć kart w poziomie.
 –   Niektóre kolory mogą być kojarzone z określonymi znaczeniami. Na przykład, zielony ma 

pozytywny, podczas gdy czerwony ma negatywny aspekt.
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6. Jak ułożyć szkolenie?
Wreszcie będziesz mógł zobaczyć duży obraz. Teraz dowiesz się, jak wygląda szkolenie. W dalszej 
części zobaczysz przykład, jak przygotować, przeszkolić i kontynuować sesje szkoleniowe dla 
współtrenerów i osób wspierających.     

6.1 Przygotowanie 

Jak już wcześniej wspomniano, przygotowanie jest kluczowe. Kiedy dostajesz zadanie jako trener w 
programie Train the Competent, pierwszą rzeczą, którą robisz, jest kontakt z klientem i zapoznanie 
się z jego potrzebami i wynikami szkolenia. Czy klient potrzebuje wsparcia rówieśniczego w miejscu 
pracy, czy podczas przejścia z pracy do domu, czy głównie w domu? A może klient potrzebuje 
wsparcia w procesie poszukiwania pracy.

Kolejną rzeczą, którą robisz, jest zorganizowanie spotkania z uczestnikami. Musisz zapoznać się z 
tym, jakie mają potrzeby, zarówno jako grupa, jak i indywidualnie.   

Teraz wiesz, czego chce klient i wiesz, jakie potrzeby mają uczestnicy. Następną rzeczą, którą robisz, 
jest ustalenie celów i priorytetów. Najpierw ustala się cele zgodnie z życzeniami klienta. Następnie 
ustalasz priorytety, co jest potrzebne, aby je osiągnąć, zgodnie z potrzebami uczestników. 

Na podstawie pracy, którą wykonaliście nad celami i priorytetami, będziecie teraz mogli dokonać 
wyboru metodologii szkolenia. Dla niektórych grup ważna może być różnorodność podejść, podczas 
gdy inne grupy potrzebują stabilności i rutyny, aby osiągnąć wymagany efekt uczenia się. Być może 
jedna grupa stawia na uczenie się poprzez aktywność, a inna preferuje prezentacje z dodatkiem wideo 
i okazjonalnym ćwiczeniem. 

Od teraz jesteś gotowy, aby sfinalizować szczegóły swojego przygotowania. W oparciu o Zeszyt 
Ćwiczeń wybierasz swój projekt treści szkoleniowych. Wiesz, jak ma wyglądać przekaz, aby dotarł 
do odbiorcy. Przygotowujesz więc swoje prezentcje np. PowerPoint, ustalasz czas na przerwy, 
przygotowujesz wszystkie materiały informacyjne i czas ich rozdawania oraz przygotowujesz 
podejście do facylitacji. 

6.2 Szkolenie
W dniu pierwszego szkolenia upewniasz się, że wszystko jest w porządku. Prowadzisz trening tak, 
jak zaplanowałeś, ale zwracasz uwagę na potrzeby grupy i dokonujesz niezbędnych korekt. Ułatwiasz 
zajęcia grupowe, ćwiczenia i psychodramę zgodnie z potrzebami uczestników. 

Ponadto, upewnij się, że robisz notatki lub punktujesz swój arkusz danych, aby zapisać ważne 
obserwacje dotyczące strategii pomiaru. Na koniec sesji uczestnicy wypełniają formularz oceny, w 
którym zapisują swoje wyniki nauczania. 
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6.3 Kontynuacja

Po zakończeniu szkolenia sporządzasz notatkę na podstawie swoich obserwacji, notatek i ocen, 
aby ocenić sesję i przygotować następną. Aby utrzymać uczestników w dobrym nastroju pomiędzy 
sesjami, dajesz im zadanie domowe, aby przećwiczyli to, czego się nauczyli. Dodatkowo, wysyłasz 
notatkę z ważnymi rzeczami do zapamiętania lub przygotowania przed następną sesją. 

W czasie pomiędzy sesjami, upewnij się, że kontaktujesz się z klientami i informujesz ich o postępach 
w nauce i rozwoju umiejętności uczestników. Zapewnij uczestnikom możliwość konsultacji z Tobą 
pomiędzy sesjami, aby dalej mierzyć ich rozwój.  

6.4 Praktyka życiowa

W ostatniej fazie programu szkoleniowego należy zaprojektować bloki szkoleniowe, które uczestnicy 
będą ćwiczyć w rzeczywistych sytuacjach. Można dać im sytuację, nad którą będą pracować lub 
pozwolić im pracować nad wybraną sytuacją opartą na ich prawdziwym życiu lub miejscu pracy. 

Na przykład, prawie wyszkolony trener może przygotować blok szkoleniowy do wykonania pod twoim 
nadzorem na następnej sesji szkoleniowej. W procesie przygotowawczym trenera jesteś dostępny 
jako doradca i wspierasz go w trakcie realizacji.

W przypadku osoby wspierającej, rzeczywistą praktyką może być pomoc współpracownikowi w 
zamówieniu lunchu w stołówce. Możesz być w miejscu pracy, by zapewnić wskazówki i wsparcie 
podczas ćwiczenia.
 

–  Spotkaj się z klientem i uczestnikami, określ ich potrzeby. 
–  Ustalenie celów i priorytetów 
–  Wybór metodologii szkolenia 
–  Zaprojektowanie treści szkolenia i szczegółów technicznych.

Przygotowanie

Trening

Kontynuacja

–  Burza mózgów 
–  Prezentacje i facylitacja zajęć grupowych 
–  Zapisywanie informacji w trakcie szkolenia i notatki po szkoleniu 
–  Ocena wyników nauczania

–  Wysyłanie notatek i materiałów informacyjnych 
–  Wysyłanie zadań domowych 
–  Konsultacje z klientami i uczestnikami po zakończeniu
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7. Jak radzić sobie w sytuacjach problemowych?
Uff.., ostatni rozdział! Prawie skończyłeś kurs, jak zostać trenerem w programie Train the Competent. 
Za chwilę samodzielnie poprowadzisz sesję szkoleniową. Na początek kilka przydatnych wskazówek, 
jak radzić sobie w sytuacjach problematycznych. Ważne jest, abyś wiedział, że doświadczysz 
problematycznych sytuacji, więc bądź przygotowany. Poniższy rozdział możesz potraktować jak 
encyklopedię i radzimy ci, byś pilnie korzystał z niego podczas swojej pracy jako trener.      

7.1 Scenariusze z możliwym rozwiązaniem 

Wyobraź sobie taką sytuację: 
W pierwszym dniu szkolenia możesz czuć się zdenerwowany i zestresowany. Na domiar złego zepsuł 
się Twój laptop. Nie masz prezentacji, bo zapisałeś ją tylko na dysku lokalnym. 

Oto co możesz zrobić:
Kiedy przygotowujesz szkolenie, wyślij prezentacje i swój plan na własny e-mail. Wtedy będziesz 
miał rozwiązanie w postaci kopii zapasowej. Możesz też zapisać je na dysku Google lub innych 
rozwiązaniach typu Cloud (chmura)

Wyobraź sobie taką sytuację: 
Odkrywasz, że grupa nie dociera na czas, 2-3 uczestników utknęło w korku. 

Oto co możesz zrobić: 
Rozpocznij rozmowę wprowadzającą z obecną grupą w dobrym nastroju. Następnie w swojej głowie 
przeformułuj czas. Z zaplanowanego czasu można wykroić czas na „niespodziewany incydent”.  Gdy 
pojawią się spóźnialscy, wpuść ich do dyskusji i zakończ ją w dobry sposób, a następnie przejdź do 
rozpoczęcia od początku od aktywności związanej z burzą mózgów. 

Wyobraź sobie taką sytuację: 
Grupa pojawia się punktualnie, ale uczestnicy nie wierzą, że mogą coś wynieść z sesji. Powiedziano im 
tylko, że mają odbyć szkolenie, a sami o nie nie poprosili. Brakuje motywacji, brakuje zainteresowania.
  
Oto co możesz zrobić: 
Możesz przygotować się na to, że sesje szkoleniowe będą zawierały zabawne zajęcia z 
lodołamaczami, historie, otwierające oczy odgrywanie ról i wiele ćwiczeń, które wywołują uśmiechy i 
sprawiają, że się śmieją. Powoli wrócisz na właściwe tory i będziesz mógł rozpocząć swój temat.

Wyobraź sobie taką sytuację: 
Dwóch lub więcej uczestników rozmawia w tle. Nie skupiają się na pracy grupy. 

Oto co możesz zrobić: 
Możesz podejść do nich i powiedzieć: „Opowiedz nam swoją historię, jestem podekscytowany, aby 
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usłyszeć twoje pomysły”. Może się okazać, że nie ma żadnej historii, którą można by się podzielić. 
Pozwalasz na to, a oni, miejmy nadzieję, uświadomią sobie problem i zaczną zwracać uwagę.  
W przypadku, gdy nie przestają rozmawiać, reorganizujesz grupę.

Wyobraź sobie taką sytuację: 
Masz uczestnika eksperta, który uważa, że zna wszystkie treści lepiej niż Ty i wszyscy inni. 
Otrzymujesz od tego uczestnika komentarz lub historię w związku z każdym tematem, który 
prezentujesz. 

Oto co możesz zrobić: 
Oddaj scenę uczestnikowi, z określoną treścią do prowadzenia. Następnie poproś pozostałych  
o informację zwrotną.

7.2 Sytuacje problematyczne i potencjalne rozwiązania

Problem: Zadajesz pytanie, ale nie otrzymujesz odpowiedzi. 
W takich przypadkach musisz zatrzymać się i zastanowić, jak sformułowałeś swoje pytanie.  
Czy sformułowałeś je zgodnie z potrzebami uczestnika? Spróbuj przeformułować pytanie i podać 
przykład, który naprowadzi ich na właściwy tor. Możesz również zwrócić się do uczestników po kolei  
i zapytać, czy zrozumieli. 

Inną możliwością jest podzielenie grupy na małe grupy i wspólne omówienie pytania. Dla niektórych 
grup żarty i humor mogą być sposobem na uczynienie sytuacji bardziej nieszkodliwą. W innych 
grupach żarty i humor mogą wywołać dyskomfort i frustrację.   

Problem: Zadajesz pytanie, ale otrzymujesz zbyt wiele odpowiedzi.
W takich przypadkach należy dać kredyt za zaangażowanie. Następnie pomagasz im się 
zorganizować, prosząc o podniesienie rąk i czekanie na swoją kolej. Może niektórzy z uczestników 
chcą podejść z przodu i pisać na tablicy. Zapisuj po jednej odpowiedzi na raz. Następnie możesz 
poprosić grupę o podsumowanie lub skategoryzowanie odpowiedzi według ważności, a następnie 
wymienienie 3 najważniejszych odpowiedzi. 

Problem: Zadajesz pytanie, ale otrzymujesz obszerną, nieodpowiednią odpowiedź.
Sztuczką jest tutaj stworzenie i podanie podsumowania, w którym przeformułujesz i powiesz: 
„więc chcesz powiedzieć krótko, że ...”. Możesz też zapytać: „Jak brzmiałoby to krótko?” lub „Jak 
podsumowałbyś to w jednym zdaniu?”. Jeśli to nie pomoże podziękuj uczestnikowi za jego wkład  
i przejdź dalej.
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Problem: Dostajesz przemówienia
Niektórzy ludzie mają problemy z ograniczeniem swoich odpowiedzi. Dlatego też, mniej lub bardziej 
świadomie, brną dalej i nigdy nie dochodzą do sedna sprawy. Problem polega na tym, aby przerwać 
bez urażenia uczestnika. W takich przypadkach sztuką jest wyprzedzenie problemu. Porozmawiaj 
z uczestnikiem po sesji i wyjaśnij, że potrzebujesz porozumienia, co robić w takich sytuacjach. 
Zaproponuj, że możesz poinformować uczestnika o wystarczającym czasie wystąpienia i w jaki 
sposób przerwiesz, aby poinformować, że czas się kończy. Aby płynnie zakończyć wystąpienie 
mówisz: „Bardzo dobrze, zapisz to, nie zapomnij, a do Twoich pytań wrócimy później”.

Problem: korzystanie z telefonu komórkowego
Zapobieganie: Powiedz na początku sesji „Proszę wyłączyć telefony”. Jeśli widzisz, że ktoś nadal 
używa swojego telefonu, zapytaj „Czy czekasz na ważną wiadomość, czy na coś innego?”.
Aby wyjaśnić, dlaczego korzystanie z telefonu jest niewłaściwe, powiedz „Jestem pewien, że bardzo 
przeszkadzałoby ci, gdyby twój telefon dzwonił, ja też, więc proszę cię, abyś go wyłączył”.

Problem: Krytyka lub sprzeciw
Kiedy doświadczasz krytyki lub sprzeciwu ze strony uczestników, twoim głównym zadaniem będzie 
nieangażowanie się w dyskusję obronną. Zamiast tego, należy zrobić wszystko, aby przeformułować 
pogląd uczestnika i spróbować osiągnąć wspólne zrozumienie. W ten sposób uczestnik odbiera, że 
traktujesz temat poważnie, zamiast go odrzucać. W przypadku obiekcji, należy najpierw spotkać się z 
uczestnikiem na poziomie emocjonalnym. Działaj ze zrozumieniem i słuchaj tego, co mówią. Spróbuj 
zaangażować grupę w poszukiwanie rozwiązań. Aby zapobiec sprzeciwom, można sformułować 
własne zastrzeżenia i argumentować je z różnych punktów widzenia, zanim jeszcze któryś z 
uczestników będzie miał szansę. 

Problem: przejęcie kontroli
Spróbuj humorystycznie wybrnąć z tej sytuacji. Uważaj, aby nie wydać się sarkastycznym i zapytaj,  
czy uczestnik może wkroczyć i przejąć kontrolę, powiedz „Widzę, że jesteś w tym bardzo doświadczony, 
czy możesz przejąć tę część?”. 

Problem: Rozdzielenie grupek
Najlepszą radą jest zmiana kolejności siedzenia za pomocą zabawnego zadania. Powiedz:  
„Będziemy kontynuować popołudnie z każdym siedzącym tam, gdzie nie siedział lub obok uczestnika, 
obok którego nie siedział.” Na przykład, każ im wstać i zorganizować się według wzrostu, rodzinnego 
miasta, zwierząt domowych („Wszyscy właściciele kotów, chodźcie i stańcie tutaj!”).

Problem: Kozioł ofiarny
Można temu zapobiec tworząc wspólne zasady grupy, które formułuje się na początku sesji 1. 
Każdy może popełnić błąd i nie jest ważne, kto go popełnił, ale to, że grupa dochodzi do wspólnych 
rozwiązań. Proszę pamiętać: Trener nie jest sprawiedliwością!
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Problem: Potencjalny błąd trenera
Spróbuj ustalić, czy rzeczywiście popełniłeś błąd. Jeśli popełniłeś błąd, przeproś i pokaż, że wyciągnąłeś z 
niego wnioski. 

Problem: Aktywni i pasywni uczestnicy
Uczestnicy pasywni mogą potrzebować, abyś zadawał im bezpośrednie pytania, być może podczas 
zadań w małych grupach. Dobrym pomysłem może być poświęcenie tym uczestnikom dodatkowej 
uwagi podczas przerw i nawiązanie z nimi przyjaźni w sytuacji 1:1. Podczas zajęć można dać 
pasywnym uczestnikom specjalne zadania, takie jak „rola obserwatora”, aby ułatwić im podjęcie 
wyzwania, jakim jest udział w zajęciach w dużej grupie. Należy uważać, by docenić aktywnych 
uczestników, ale nie dopuścić do tego, by przyćmili pasywnych. 

Problem: Negatywny nastrój w grupie
Zadaj sobie pytanie, dlaczego tak może być? Zastanów się, czy przygotowałeś się prawidłowo, 
zgodnie z motywacją grupy do dołączenia. Dlaczego oni tam są? Zaangażuj się w aktywność 
związaną z ich motywacją do bycia tam. A później możesz wykorzystać zmianę nastroju jako 
przykład w szkoleniu. Twoi uczestnicy z pewnością spotkają się z podobnymi problemami podczas 
współprowadzenia treningu czy wpierania rówieśniczego .   

Problem: Dwie osoby są lub wejdą w negatywną relację
Zasada numer jeden: nie stawaj po żadnej ze stron. Musisz zachować neutralność i wspierać obie 
strony w takim samym stopniu. Niezgoda może być dobrym sposobem na stworzenie nowych 
perspektyw. Spróbuj wykorzystać ją do nauki. Zachęć uczestników do zrobienia sobie przerwy w 
dyskusji i ponownego jej podjęcia podczas przerwy. Miejmy nadzieję, że reszta sesji sprawi, że 
zapomną lub zmienią zdanie.    

Problem: kwestie techniczne
Zadzwoń do „tego faceta”. Musisz wcześniej uzyskać informacje o tym, kto jest „tym facetem”,  
czyli do kogo zadzwonić, gdy technologia cię zawodzi. Ponadto należy przybyć wcześniej, aby mieć czas 
na ewentualny kryzys. Ale zanim zadzwonisz do „tego faceta”, spróbuj ponownie uruchomić system. 

Gratulacje, zakończyłeś/aś czytanie tego podręcznika. Jesteś teraz gotowy, aby zastosować w 
praktyce umiejętności, których się nauczyłeś. Życzymy Ci powodzenia i wielu wspaniałych spotkań z 
uczestnikami, którzy chcą zostać współtrenerami lub osobami wspierającymi rówieśników. Pamiętajcie 
o tym, jak niezwykle ważna i cenna jest Wasza praca i że wpłynie ona pozytywnie na życie wielu osób 
niepełnosprawnych, które mogą mieć problemy z zatrudnieniem.

Dziękuję za całą Twoją ciężką pracę, by tu dotrzeć.


