
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.

TRAIN THE COMPETENT
PODRĘCZNIK AKTYWNOŚCI
Podręcznik zawierający ćwiczenia dla trenerów,  
współtrenerów i osób wspierających
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Moduł 1 
Wiedza szczegółowa  
na temat niepełnosprawności

Założenia

Cele

Postawy ludzi wobec niepełnosprawności wpływają na to, jak traktują i postrzegają osoby niepełno-
sprawne. Dlatego ważne było, by dać trenerom podstawy, zanim rozpoczną szkolenie, by mogli zrozu-
mieć, jak myśleć o niepełnosprawności w sposób promujący równość i integrację. Zdobycie tych umie-
jętności jest niezbędne, by stworzyć środowisko, w którym osoby niepełnosprawne mogą się rozwijać i 
gdzie wzajemne zrozumienie między osobami niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi jest normą.

Jako osoby niepełnosprawne, ważne jest, abyście również myśleli o tych tematach. Moduł ten zachęci 
Was do refleksji nad osobistymi doświadczeniami, uświadomienia sobie swoich praw i zdobycia 
ważnej wiedzy na temat tego, jak udostępnić treści i rozważyć aspekty innych niepełnosprawności, z 
którymi być może nie jesteście tak dobrze zaznajomieni. 

Moduł ten ma na celu zapewnienie zdobycia odpowiedniej wiedzy na temat niepełnosprawności, która 
będzie pomocna podczas uczestnictwa w pozostałych częściach szkolenia. Celem jest poszerzenie 
perspektywy spojrzenia na niepełnosprawność i dostarczenie aktualnych informacji na temat społecz-
nych, osobistych i politycznych aspektów niepełnosprawności oraz pomoc w autorefleksji nad własny-
mi postawami i osobistymi doświadczeniami. Zostanie to wzmocnione poprzez omówienie prawnych 
aspektów praw i obowiązków związanych z niepełnosprawnością, określonych w KONWENCJI NA-
RODÓW ZJEDNOCZONYCH O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, tak abyście przechodząc do 
zawodu trenera byli świadomi, że macie prawa, które powinny być respektowane. Omówimy również 
pewne praktyczne informacje na temat niepełnosprawności, aby zwiększyć zrozumienie barier, na ja-
kie napotykają osoby niepełnosprawne, a także sposobów ich pokonywania i tworzenia integracyjnego 
środowiska uczenia się. Na koniec omówimy kwestię „kolizji potrzeb dostępu”, czyli sytuacji, w której 
dwie osoby niepełnosprawne mają potrzeby dostępu, które nie współgrają ze sobą.
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Struktura

Uwaga dotycząca aktywności

Moduł składa się z trzech części.
1. Znaczenia i modele niepełnosprawności
2. Znajomość praw i obowiązków
3. Praktyczne informacje o różnych rodzajach niepełnosprawności

Niektóre z ćwiczeń w tym zeszycie mają dwie wersje:

•  Wersja kończąca się na literę „a” (np. Aktywność 1.1.4a) jest wersją ogólną przeznaczoną dla od-
biorców, wśród których większość osób nie jest niepełnosprawna

•  Wersja kończąca się literą „b” (np. Aktywność 1.1.4b) jest wersją bardziej dostosowaną do wykorzy-
stania podczas prowadzenia tego szkolenia dla grupy niepełnosprawnych uczestników, aby łatwiej 
było czerpać z ich wiedzy i doświadczenia.

•  Zajęcia, które wymagają dyskusji, mają sekcję „Dodatkowe refleksje”, która pomaga w prowadzeniu 
zajęć.
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1. Znaczenia i modele niepełnosprawności

Cele

•  Zrozumienie, że istnieją różne sposoby postrzegania niepełnosprawności.
•  Zwiększenie świadomości tego, jak sposób, w jaki postrzegamy niepełnosprawność, wpły-

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

Spis treści

1.1  Znaczenia i modele niepełnosprawności
1.2  Kultura niepełnosprawności
1.3  Wpływy na tożsamość niepełnosprawności

Pytania przewodnie

•  Co to jest niepełnosprawność?
•  Dlaczego sposób postrzegania niepełnosprawności jest ważny?
•  Czym jest kultura niepełnosprawności?
•  Co wpływa na czyjąś tożsamość?

Działania powiązane

•  Aktywność 1.1.1a/b Co wiesz o niepełnosprawności?
•  Aktywność 1.1.2 TEDx talk Stelli Young „I am not your inspiration,  

thank you very much”
•  Aktywność 1.1.3 Model medyczny a model społeczny
•  Aktywność 1.1.4a/b Zastosowanie modelu medycznego i modelu społecznego w praktyce
•  Aktywność 1.1.5 Refleksja nad ograniczeniami modeli
•  Aktywność 1.1.6 Rozważania na temat kultury niepełnosprawności
•  Aktywność 1.1.7 Bezpośrednie słuchanie osób niepełnosprawnych

Zasoby

•  Stella Young TEDx Talk: Nie jestem twoją inspiracją, dziękuję bardzo
•  Linton, Simi (1998). Claiming Disability: Knowledge and Identity. NYU Press.
•  Oliver, Mike (2004). Model społeczny w działaniu: gdybym miał młotek. W Wdrażanie spo-

łecznego modelu niepełnosprawności: teoria i badania.
•  Social Model Animation
•  Brown, S. E. (2003). Movie Stars and Sensuous Scars: Essays on the Journey from Disabi-

lity Shame to Disability Pride M’l. New York, NY: People With Disabilities Press

Czas trwania

Minimum 2,5 godziny w zależności od wybranych zajęć.

https://www.ted.com/talks/stella_young_i_m_not_your_inspiration_thank_you_very_much?language=en
https://muse.jhu.edu/book/12507
https://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/Barnes-implementing-the-social-model-chapter-2.pdf
https://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/Barnes-implementing-the-social-model-chapter-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9s3NZaLhcc4
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Aktywność 1.1.1a Co wiesz o niepełnosprawności?

Synteza i cele nauczania

•  Przemyślenie swoich dotychczasowych doświadczeń związanych z niepełnosprawnością
•  Omówić swoje obecne postrzeganie niepełnosprawności

Celem tego ćwiczenia jest skłonienie uczestników do myślenia o niepełnosprawności. Nie 
chodzi o „dobre” lub „złe” odpowiedzi. Jednym z celów tej dyskusji jest stworzenie przyja-
znego środowiska, w którym ludzie czują, że mogą otwarcie mówić o swoich przemyśle-
niach.

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 10-15 minut, można zmieniać długość w zależności od grupy
Materiały: Podpowiedzi do pytań
Organizacja sali: W parach lub małych grupach

Przebieg działań

1) Wprowadzenie:
Wyjaśnij, że każdy ma inne postrzeganie niepełnosprawności w zależności od swoich 
doświadczeń życiowych.

2) Przedstaw podpowiedzi i poproś osoby o dyskusję w parach/grupach:
•  Kiedy ostatnio rozmawiałeś o niepełnosprawności i o czym rozmawiałeś?
•  Czy pamiętasz, że widziałeś w telewizji osoby niepełnosprawne? 
•  Czy potrafisz wymienić jedną znaną osobę niepełnosprawną?
•  Czy czujesz się pewnie i swobodnie mówiąc o niepełnosprawności?

3) Refleksja:
Zapytaj ludzi, jakie odpowiedzi pojawiły się u nich. Czy mieli dodatkowe przemyślenia?  

Wskazówki 

Można zaadaptować Aktywność na różne sposoby:
•  Możesz wydrukować zdjęcia znanych osób niepełnosprawnych w Twoim kraju i zapytać 

ludzi, czy je rozpoznają
•  Możesz mieć gotowe przykłady osób niepełnosprawnych w programach telewizyjnych



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.

5

Aktywność 1.1.1b Co wiesz o niepełnosprawności?

Synteza i cele nauczania

•  Przemyślenie swoich dotychczasowych doświadczeń związanych z niepełnosprawnością
•  Omówienie postrzegania niepełnosprawności

Celem tego ćwiczenia jest skłonienie uczestników do myślenia o niepełnosprawności. 
Nie chodzi o „dobre” lub „złe” odpowiedzi. Jednym z celów tej dyskusji jest stworzenie 
przyjaznego środowiska, w którym ludzie czują, że mogą otwarcie mówić o swoich prze-
myśleniach.

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 10-15 minut, można zmieniać długość w zależności od grupy
Materiały: Podpowiedzi do pytań
Organizacja sali: W parach lub małych grupach

Przebieg działań

1) Wprowadzenie:
Wyjaśnij, że każdy ma inne postrzeganie niepełnosprawności w zależności od swoich do-
świadczeń życiowych. Nawet wśród osób niepełnosprawnych każdy będzie myślał inaczej.

2) Przedstaw podpowiedzi i poproś osoby o dyskusję w parach/grupach:
•  Kiedy ostatnio rozmawiałeś o niepełnosprawności i o czym rozmawiałeś?
•  Czy pamiętasz, że widziałeś w telewizji osoby niepełnosprawne? 
•  Czy potrafisz wymienić jedną znaną osobę niepełnosprawną?
•  Czy czujesz się pewnie i swobodnie mówiąc o niepełnosprawności?

3) Refleksja:
Zapytaj ludzi, jakie odpowiedzi pojawiły się u nich. Czy mieli dodatkowe przemyślenia? Czy 
myślą, że to, co powiedzieli, różni się od tego, co powiedziałyby osoby pełnosprawne? Może 
to być okazja dla trenera, by również podzielił się swoimi przemyśleniami.

Wskazówki 

Można zaadaptować Aktywność na różne sposoby:
•  Możesz wydrukować zdjęcia znanych osób niepełnosprawnych w Twoim kraju i zapytać 

ludzi, czy je rozpoznają
•  Możesz mieć gotowe przykłady osób niepełnosprawnych w programach telewizyjnych
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Aktywność 1.1.1a Co wiesz o niepełnosprawności?
Aktywność 1.1.1b Co wiesz o niepełnosprawności?

Dodatkowe refleksje

•  Kiedy ostatnio rozmawiałeś o niepełnosprawności i o czym rozmawiałeś?
Ważne jest, aby zastanowić się, w jakich momentach w rozmowach pojawia się temat nie-
pełnosprawności. Czy ludzie są na bieżąco z wiadomościami dotyczącymi osób niepełno-
sprawnych? Czy ludzie prowadzą ogólne rozmowy na temat niepełnosprawności?

•  Czy pamiętasz, że widziałeś w telewizji osoby niepełnosprawne?
Mogą istnieć kluczowe momenty, w których osoby niepełnosprawne pojawiły się w telewizji. 
Ważne jest, aby się nad tym zastanowić, np. czy w filmach lub programach telewizyjnych 
fabuła dotyczy tylko ich niepełnosprawności? Czy grają je niepełnosprawni aktorzy? 
Ludzie mogą mówić o paraolimpiadzie i pomocne może być skłonienie ich do refleksji na 
temat relacji z paraolimpiady. 

•  Czy potrafisz wymienić jedną znaną osobę niepełnosprawną?
Interesujące będzie zobaczyć, czy ludzie cytują podobne nazwy. Dodatkowo, czy cytują na-
zwy z twojego kraju, czy też cytują nazwy, które są bardziej międzynarodowe?

•  Czy czujesz się pewnie i swobodnie mówiąc o niepełnosprawności?
To pytanie może pomóc w określeniu, jak komfortowo i z jaką wiedzą czuje się grupa. 
Ważne jest, aby podkreślić, że jest to przestrzeń, w której ludzie mogą popełniać błędy i nie 
powinni się martwić, że powiedzą coś “nie tak”. 
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Aktywność 1.1.2 TEDx talk Stelli Young 
„I am not your inspiration, thank you very much”

Synteza i cele nauczania

•  Wysłuchanie bezpośredniego doświadczenia niepełnosprawnego działacza
Celem tych zajęć jest przedstawienie perspektywy Stelli Young i rozpoczęcie zasiewu ziar-
na wokół społecznego modelu niepełnosprawności.

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 10 minut na film, 5-10 minut na dyskusję
Materiały: TEDx talk
Organizacja sali: N/A

Przebieg działań

1) Wprowadzenie:
Wyjaśnij, że za chwilę obejrzysz filmik autorstwa aktywistki Stelli Young. 

2) W razie potrzeby zasugeruj wcześniej kilka podpowiedzi:
•  Co ludzie myślą o tej perspektywie? 
•  Czy skłoniło ich to do jakiejś refleksji?

Wskazówki 

Można zaadaptować Aktywność na różne sposoby:

•  Zamiast oglądać film, możesz wziąć główne myśli z filmu i przedstawić je grupie
•  Możesz poprowadzić dyskusję wokół następujących głównych myśli
•  Możesz wybrać fragmenty filmu zamiast oglądać cały film



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.

8

Aktywność 1.1.2 TEDx talk Stelli Young 
„I am not your inspiration, thank you very much”

Dodatkowe refleksje

•  Co ludzie myślą o tej perspektywie? 

Ludzie często uważają, że to wystąpienie skłania do refleksji. Ważne jest, aby podkreślić, że 
przesłanie Stelli Young jest takie, że obecnie osoby niepełnosprawne są postrzegane jako 
„inna kategoria ludzi” przez wiele czasu. Brakuje zrozumienia, czym jest niepełnosprawność 
i jak to jest być niepełnosprawnym. 

Nie ma jednego sposobu, w jaki osoby niepełnosprawne mogą odczuwać swoją niepełno-
sprawność, a doświadczenie Stelli Young jest tylko jednym z wielu. 

•  Czy skłoniło ich to do jakiejś refleksji?

Ludzie mogą zastanowić się nad tym, że wcześniej myśleli o rzeczach takich jak „jeśli osoba 
niepełnosprawna może to zrobić, to ja powinienem móc to zrobić” lub osoby niepełnospraw-
ne mogły doświadczyć, że ktoś powiedział im, że są inspirujący, ponieważ nie robią nic 
szczególnego. 
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Aktywność 1.1.3 Model medyczny a model społeczny

Synteza i cele nauczania

•  Zastanowienie się nad dwoma ważnymi modelami, które zostały wykorzystane do zrozu-
mienia niepełnosprawności

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 2-5 minut dla wypowiedzi, 2 minuty dla wideo
Materiały: Wypowiedzi, oraz Animacja modelu społecznego
Organizacja sali: N/A

Przebieg działań

Wyjaśnij, że istnieją dwa duże modele, które były używane do mówienia o niepełnosprawno-
ści i zapytaj, czy potrafią rozpoznać, które stwierdzenie pasuje do którego modelu.

•  Osoby niepełnosprawne trzeba naprawiać (model medyczny)
•  Społeczeństwo wymaga naprawy (model społeczny)
•  Tylko zmieniając osobę niepełnosprawną możemy poprawić jej życie (model medyczny)
•  Poprawa środowiska, w którym żyją ludzie, może sprawić, że ich niepełnosprawność 

będzie miała na nich mniejszy wpływ (model społeczny)

Wskazówki 

Można zaadaptować Aktywność na różne sposoby:

•  Można by rozdać odpowiedzi i skłonić ludzi do zastanowienia się, dlaczego to są właśnie 
te odpowiedzi

•  Możesz zachęcić ludzi do znalezienia więcej przykładów, jeśli są już zaznajomieni z tą 
koncepcją.

https://www.youtube.com/watch?v=9s3NZaLhcc4
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Aktywność 1.1.4a Zastosowanie modelu medycznego 
i modelu społecznego w praktyce

Synteza i cele nauczania

•  Myślenie o różnych sytuacjach, w których osoby niepełnosprawne mogą napotkać bariery
•  Rozważenie sposobów usuwania barier dla osób niepełnosprawnych 

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 10 minut
Materiały: Przykłady ze slajdu PowerPoint - (Wykorzystaj własne przykłady do stworzenia 
slajdu PowerPoint)
Organizacja sali: W parach lub małych grupach, lub jako cała sala

Przebieg działań

Wyjaśnij, że osoby niepełnosprawne napotykają na bariery w codziennym życiu i że ludzie 
mogą myśleć o rozwiązaniu opartym na „modelu medycznym” lub rozwiązaniu opartym na 
„modelu społecznym”. Zachęć uczestników do wymyślenia własnych przykładów, ale w razie 
potrzeby możesz skorzystać z tych podanych poniżej.

•  Osoba na wózku chce wejść do restauracji, ale nie ma tam rampy.
Perspektywa modelu medycznego: osoba musi zaakceptować, że istnieje wiele restauracji, 
które są niedostępne, i powinna po prostu zrobić wcześniej badania, aby upewnić się, że 
może uzyskać dostęp do restauracji.
Perspektywa modelu społecznego: restauracje mają obowiązek przewidzieć, że osoby niepeł-
nosprawne mogą chcieć odwiedzić ich lokal i zaplanować jego modyfikację.

•  Osoba z niepełnosprawnością intelektualną potrzebuje więcej czasu na zrozumienie 
informacji podczas spotkania.

Perspektywa modelu medycznego: specjaliści są bardzo zajęci i nie mają dużo czasu. Oso-
bom, które potrzebują więcej czasu, można po prostu dać dokumenty, a potem ktoś może im 
to wytłumaczyć. 
Perspektywa modelu społecznego: profesjonalista ma obowiązek upewnić się, że osoba 
opuszcza spotkanie zrozumiawszy jak najwięcej. Może być konieczne wyznaczenie kolejne-
go spotkania, aby sprawdzić, czy wszystko zrozumieli, i należy to uwzględnić.

•  Osoba niedowidząca nie może przeczytać otrzymanego listu.
Perspektywa modelu medycznego: osoba powinna znaleźć kogoś, kto pomoże jej przeczytać 
list. 
Perspektywa modelu społecznego: powinien istnieć sposób, w jaki ludzie mogą rejestrować 
swoje potrzeby i otrzymywać listy w sposób dla nich dostępny. List może być bardzo osobi-
sty i powinni oni mieć dostęp do tych informacji prywatnie, jak wszyscy inni.
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Wskazówki 

Można zaadaptować Aktywność na różne sposoby:

•  Możesz przygotować różne rozwiązania dla scenariuszy i poprosić ludzi o „dopasowanie” 
ich do modelu niepełnosprawności, który ilustrują.

•  Można podzielić ludzi na grupy i dać im do przemyślenia tylko jeden scenariusz
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Aktywność 1.1.4b Zastosowanie modelu medycznego 
i modelu społecznego w praktyce

Synteza i cele nauczania

•  Myślenie o różnych sytuacjach, w których osoby niepełnosprawne mogą napotkać bariery
•  Rozważenie sposobów usuwania barier dla osób niepełnosprawnych

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 10 minut
Materiały: Przykłady ze slajdu PowerPoint (Użyj własnych przykładów do stworzenia slajdu 
PowerPoint)
Organizacja sali: W parach lub małych grupach, lub jako cała sala

Przebieg działań

W zależności od grupy, można przeprowadzić ćwiczenie w sposób bardzo podobny do tego 
z punktu 1.1.4a, jednak ze względu na to, że jest to grupa osób niepełnosprawnych, warto 
zachęcić ich do podzielenia się własnymi doświadczeniami. Jeśli osoby niechętnie to robią, 
wówczas przykłady z punktu 1.1.4a mogą stanowić dobrą podstawę.

Wyjaśnij ludziom, że osoby niepełnosprawne napotykają na bariery i że jako osoby niepełno-
sprawne wszyscy napotykają je w swoim codziennym życiu. To może być delikatny temat, 
więc jeśli ludzie nie są gotowi do podzielenia się nim, nie powinni czuć się zmuszeni do tego. 

Poproś, aby pomyśleli o sytuacji, w której napotkali bariery i co się stało. Czy prosili o wpro-
wadzenie jakiejś zmiany? Jak zareagowali ludzie?

Wskazówki 

Możesz zaadaptować tę Aktywność na różne sposoby:

•  Możesz podać przykłady obszarów życia, w których ludzie mogli mieć bariery, na przykład: 
edukacja, życie domowe, hobby, praca.

•  Możesz podać przykłady sytuacji i zapytać ludzi, czy dana sytuacja stanowiłaby dla nich 
barierę w zależności od ich niepełnosprawności - pomoże to dostrzec różnorodność do-
świadczeń ludzi w sali.
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Aktywność 1.1.5 Refleksja nad ograniczeniami modeli

Synteza i cele nauczania

•  Zachęcenie uczniów do krytycznego myślenia o modelach i posiadania zróżnicowanych 
poglądów

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 10 minut
Materiały: Przykłady ze slajdu PowerPoint  (Wykorzystaj własne przykłady do stworzenia 
slajdu PowerPoint)
Organizacja sali: W parach lub małych grupach, lub jako cała sala

Przebieg działań

Wyjaśnij grupie, że modele są po prostu narzędziami, które pomagają nam nadać sens świa-
tu. Dlatego żaden model nie może wyjaśnić tak złożonego ludzkiego doświadczenia.

Zachęć ludzi do zastanowienia się nad argumentem, który każdy model przedstawia, co jest 
w nim dobrego i dlaczego potrzebujemy szerszej perspektywy. 

Na koniec ćwiczenia podkreśl, że ludzie nigdy nie powinni mówić, że jeden model jest jedyną 
odpowiedzią. 

Wskazówki 

Możesz zaadaptować tę Aktywność na różne sposoby:

•  Możesz to zrobić jako cała grupa, aby uniknąć sytuacji, w której ludzie utkną.
•  Możesz użyć dodatkowych refleksji na następnej stronie i przedstawić je ludziom i 

zapytać, czy się z nimi zgadzają, czy nie, zamiast prosić ich o samodzielne wymyślanie 
odpowiedzi.
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Aktywność 1.1.5 Refleksja nad ograniczeniami modeli

Dodatkowe refleksje

Nazwa modelu: model biopsychospołeczny

Argument, który podaje: istnieją biologiczne, psychologiczne i społeczne przyczyny niepeł-
nosprawności

Dlaczego to jest dobre?
•  Jest to bardziej kompleksowy sposób spojrzenia na to, co wpływa na kogoś
•  Uwzględnia złożoność przyczyn powstawania barier w życiu ludzi
•  Oznacza to, że możemy myśleć o różnych rodzajach interwencji w celu usunięcia barier i 

poprawy społeczeństwa

Dlaczego potrzebujemy szerszej perspektywy?
•  Jeśli jest stosowany w wąskim zakresie, może być zbyt duży nacisk na przyczyny psycho-

logiczne i niektórzy ludzie używają tego, aby powiedzieć, że ktoś nie „stara się wystarcza-
jąco mocno”

Nazwa modelu: model medyczny

Argument, który podaje: niepełnosprawność jest spowodowana kwestią medyczną i powin-
niśmy skupić się na jednostkach 

Dlaczego to jest dobre?
•  Interwencja medyczna może być pomocna dla poszczególnych osób i nie należy jej igno-

rować.
•  Istnieją pewne rodzaje niepełnosprawności, w przypadku których nie można uniknąć spoj-

rzenia na aspekty medyczne

Dlaczego potrzebujemy szerszej perspektywy?
•  Istnieją bariery, których ludzie będą doświadczać niezależnie od interwencji medycznej, a 

ich życie nie powinno być ograniczane, ponieważ społeczeństwo nie jest do nich przysto-
sowane
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Nazwa modelu: model społeczny 

Argument, który podaje: osoby niepełnosprawne są wykluczone ze społeczeństwa nie ze 
względu na ich stan, ale dlatego, że społeczeństwo nie dostosowuje się do nich

Dlaczego to jest dobre?
•  Model ten był potężnym narzędziem zachęcającym ludzi do przyjrzenia się temu, co nale-

ży zmienić w społeczeństwie.
•  Model ten polega na usuwaniu barier dla osób niepełnosprawnych, a nie na szukaniu roz-

wiązań dla każdego z osobna

Dlaczego potrzebujemy szerszej perspektywy?
•  Kiedy ten model jest stosowany bez wystarczającego niuansu, może wymazać doświad-

czenie posiadania upośledzenia
•  Społeczeństwo nie zmieni się z dnia na dzień, dlatego potrzebne są również inne sposoby 

myślenia.

Nazwa modelu: model socjokulturowy

Argument, który podaje: osoby niepełnosprawne należą do mniejszości i grupy kulturowej

Dlaczego to jest dobre?
•  Uznaje historię niektórych grup osób niepełnosprawnych, np. osób głuchych
•  Sprzyja poczuciu wspólnoty

Dlaczego potrzebujemy szerszej perspektywy?
•  Nie wszystkie osoby niepełnosprawne będą czuły związek z szerszym ruchem osób nie-

pełnosprawnych



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.

16

Aktywność 1.1.6 Rozważania na temat kultury niepełnosprawności

Synteza i cele nauczania

•  Promowanie nauki o kulturze niepełnosprawności

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 10 minut
Materiały: Użyj własnych przykładów do stworzenia slajdu PowerPoint
Organizacja sali: W parach lub małych grupach, lub jako cała sala

Przebieg działań

Zaprezentuj ludziom podpowiedzi i poproś ich o zastanowienie się nad nimi. Ułatw dyskusję. 
Niektórzy mogą się nie zgodzić, że istnieje „kultura niepełnosprawności” - to dobrze, ale waż-
ne jest, by podkreślić, że dla wielu osób niepełnosprawnych jest to ich doświadczenie.

Użyj poniższych komentarzy, aby ułatwić sobie dyskusję.

•  Dlaczego możemy mówić o istnieniu kultury niepełnosprawności?

•  Osoby niepełnosprawne mają wspólną historię opresji
•  Na całym świecie istniał ruch na rzecz praw osób niepełnosprawnych, który wspierał ich w 

zdobywaniu praw.
•  Osoby niepełnosprawne mają wspólne doświadczenia, do których mogą odnieść się tylko 

inne osoby niepełnosprawne
•  Osoby niepełnosprawne stworzyły dzieła sztuki, które bezpośrednio mówią o ich doświad-

czeniu jako osób niepełnosprawnych

•  Jakie są według Ciebie różnice między kulturą niepełnosprawności a innymi kulturami?

•  Kultura jest zwykle przekazywana z pokolenia na pokolenie, podczas gdy w większości 
przypadków kultura niepełnosprawności jest przekazywana lateralnie, wśród społeczności 
– ponieważ większość osób niepełnosprawnych rodzi się z pełnosprawnych rodziców

•  Wiele osób niepełnosprawnych dorasta bez świadomości tej kultury i odkrywa ją w póź-
niejszym okresie życia

•  Wiele osób niepełnosprawnych dorasta nie spotykając żadnych osób niepełnosprawnych



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.

17

Aktywność 1.1.7 Bezpośrednie słuchanie osób niepełnosprawnych

Synteza i cele nauczania

•  Zdobycie pierwszego doświadczenia w słuchaniu osób niepełnosprawnych

Czas trwania i materiał

Czas trwania: W zależności od tego, jakie filmy są odtwarzane
Materiały: Filmy - wykorzystaj własne filmy, aby dopasować je do wybranych przykładów
Organizacja sali: N/A

Przebieg działań

Wyjaśnij grupie, że teraz usłyszą z pierwszej ręki osoby niepełnosprawne opowiadające o 
swoich doświadczeniach. Zadanie to ma na celu skupienie się na bezpośrednim słuchaniu 
osób niepełnosprawnych i uznaniu ich doświadczeń bez osądzania.

Wskazówki 

Można zaadaptować Aktywność na różne sposoby:

•  Możesz podsumować główne punkty każdego filmu z wyprzedzeniem, aby ludzie wiedzieli 
czego się spodziewać

•  Możesz podsumować główne punkty każdego filmu po jego zakończeniu jako grupa.
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2. Znajomość praw i obowiązków

Cele

•  Poznanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.
•  Zrozumienie jak to się ma do praw i obowiązków.
•  Przedstawienie przeglądu niektórych kluczowych aspektów historii niepełnosprawności.

Spis treści

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

Pytania przewodnie

•  Czym jest KONWENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH O PRAWACH OSOB  
NIEPELNOSPRAWNYCH?

•  Jak ktoś może dowiedzieć się o swoich prawach jako osoba niepełnosprawna?
•  Jak ktoś może zrozumieć swoje obowiązki wobec osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w 

ramach zatrudnienia?

Działania powiązane

•  Aktywność 1.2.1a Twoje obowiązki
•  Aktywność 1.2.1b Twoje prawa

Zasoby

•  UNCRPD
•  Slee, R., et Cook, S. (1999). The Cultural Politics of Disability, Education and the Law. Di-

scourse: 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: 
Études sur les politiques culturelles de l’éducation, 37(1), 149-162.

Czas trwania

Minimum 1 godzina w zależności od wybranych czynności.

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
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Aktywność 1.2.1a Twoje obowiązki

Synteza i cele nauczania

•  Przemyślenie swoich obowiązków jako trenera

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 30 minut
Materiały: Slajd PowerPoint (Wykorzystaj własne przykłady do stworzenia slajdu  
PowerPoint)
Organizacja sali: Indywidualnie lub w małych grupach

Przebieg działań

Po przedstawieniu głównych aspektów Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych poproś trenera o zastanowienie się nad tym, co może zrobić na swoich 
sesjach, by je promować.

Zachęć ich do refleksji nad swoją praktyką i nad tym, czy są aspekty, które mogliby zmienić, 
aby wspierać integrację osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe refleksje

Zasada Co można zrobić, aby to wspierać?

Niedyskryminacja
•  Zapewnij ludziom rozsądne zakwaterowanie, aby 

mogli w pełni uczestniczyć.
•  Postaraj się zrozumieć ich potrzeby komunikacyjne i 

uszanuj je.
•  Stosuj uniwersalne wzornictwo, gdy jest to możliwe.
•  Poinformuj się o prawach osób niepełnosprawnych w 

swoim własnym kontekście, aby zapewnić uczestni-
kom wiedzę niezbędną do obrony ich praw.

Uczestnictwo i integracja

Równość

Dostępność
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Aktywność 1.2.1b Twoje prawa

Synteza i cele nauczania

•  Informowanie osób niepełnosprawnych o przysługujących im prawach

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 30 minut
Materiały: Slajd PowerPoint (Wykorzystaj własne przykłady do stworzenia slajdu  
PowerPoint)
Organizacja sali: N/A

Przebieg działań

Wyjaśnij grupie, że osoby takie jak trenerzy mają wobec nich obowiązki i że muszą znać 
swoje prawa, aby w razie potrzeby móc stanąć w swojej obronie.

Przedstaw grupie to, czego nauczyłeś się jako trener o swoich obowiązkach i zachęć po-
szczególne osoby do zastanowienia się nad własnymi potrzebami. Porozmawiaj o tym, co 
już zaadaptowałeś w swojej praktyce.

Przed szkoleniem sprawdź, jaka ochrona przysługuje osobom niepełnosprawnym w Twoim 
kraju. Możesz przedstawić grupie kilka przykładów i zapytać, czy są one znane. 

Ułatwiaj rozmowę o doświadczeniach ludzi:

•  Czy kiedykolwiek musieli skłonić kogoś do respektowania swoich praw?
•  Jak to zrobili?

Należy pamiętać, że ludzie mogą mieć przykre doświadczenia.
Przedyskutuj niektóre ze sposobów, w jakie ludzie mogą wyrażać swoje potrzeby:

•  Kiedy mogą to zrobić?

Na przykład na treningu, mogą podejść do Ciebie przed lub po treningu, ale także w trakcie, 
jeśli coś im przeszkadza w uczestnictwie. Również w innych dziedzinach życia mogą istnieć 
różne możliwości. Na przykład, przy próbie znalezienia zatrudnienia, każdy kraj będzie miał 
swoje własne przepisy w tym zakresie. Ważne jest również, by zdawać sobie sprawę, że nie-
które osoby niepełnosprawne nie mają wyboru i muszą natychmiast ujawnić swoją niepełno-
sprawność. Z drugiej strony, inne osoby niepełnosprawne mogą mieć wybór co do momentu 
ujawnienia swojej niepełnosprawności, ale również mogą mieć potrzeby, które muszą być 
zaspokojone natychmiast. Istnieją również potrzeby, które ludzie mogą sobie uświadomić 
w miarę upływu czasu. Wiele osób niepełnosprawnych nie miało okazji pomyśleć o swoich 
potrzebach i dlatego początkowe ustalenie ich może być trudne.
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3. Praktyczne informacje o różnych rodzajach niepełnosprawności

Cele

•  Przekazanie kilku praktycznych informacji na temat różnych niepełnosprawności.
•  Zachęcenie trenerów do zastanowienia się nad własną wiedzą.

Spis treści

3.1  Przykłady potrzeb i niepełnosprawności
3.2  Tworzenie integracyjnego środowiska nauczania

Pytania przewodnie

•  Jakie są kluczowe rzeczy, które warto wiedzieć o niepełnosprawności?
•  Dlaczego nie wystarczy wiedzieć o czyjejś konkretnej niepełnosprawności?
•  Jakie bariery napotykają osoby niepełnosprawne?
•  Jak stworzyć integracyjne środowisko nauczania?

Działania powiązane

•  Aktywność 1.3.1 Jak wyglądają osoby niepełnosprawne?
•  Aktywność 1.3.2a/b Potrzeby i niepełnosprawność
•  Aktywność 1.3.3 Jak pytać ludzi o ich potrzeby
•  Aktywność 1.3.4 Przewidywanie możliwych potrzeb
•  Aktywność 1.3.5 Jak sprawdzać ludzi
•  Aktywność 1.3.6 Modyfikowanie materiałów

Zasoby

N/A

Czas trwania

Minimum 1 godzina w zależności od wybranych zajęć.
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Aktywność 1.3.1 Jak wyglądają osoby niepełnosprawne?

Synteza i cele nauczania

•  Refleksja nad faktem, że wszyscy niepełnosprawni są różni
•  Refleksja nad tym, że wokół nas jest więcej osób niepełnosprawnych, niż wiemy

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 5 minut
Materiały: Slajdy PowerPoint - (Wykorzystaj własne przykłady do stworzenia slajdu Power-
Point)
Organizacja sali: N/A

Przebieg działań

Poproś grupę, aby pomyślała o kontekstach, w których widziała osoby niepełnosprawne, np:

•  Uprawianie sportu
•  W filmach
•  W wiadomościach

Wykorzystaj slajdy programu PowerPoint, aby podać przykłady znanych osobistości, które są 
niepełnosprawne, a o których mogą nie wiedzieć. Zapytaj, czy wiedzieli o tej sławie i czy byli 
zaskoczeni, gdy dowiedzieli się o jej stanie. Czy są celebryci, którzy są bardziej otwarci na 
pewne schorzenia, których są świadomi?

Wskazówki 

Można zaadaptować Aktywność na różne sposoby:

•  Możesz dodać znane osoby niepełnosprawne, które pochodzą z Twojego kraju
•  Można wykorzystać niektóre z przykładów wymyślonych podczas ćwiczenia 

1.1.1a/1.1.1b.
•  Można by wykorzystać wywiad ze znaną osobą niepełnosprawną
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Aktywność 1.3.2a Potrzeby i niepełnosprawność

Synteza i cele nauczania

•  Zachęcanie uczniów do myślenia o potrzebach ludzi, a nie o ich niepełnosprawności
•  Promowanie szerszego zrozumienia potrzeb, jakie mogą mieć osoby niepełnosprawne

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 10 minut
Materiały: Slajdy PowerPoint - (Wykorzystaj własne przykłady do stworzenia  
slajdu PowerPoint)
Organizacja sali: W parach lub małych grupach

Przebieg działań

Podkreśl, że znajomość nazwy czyjejś niepełnosprawności nie mówi automatycznie o po-
trzebach tej osoby i że wszyscy niepełnosprawni mają różne potrzeby.

Użyj poniższej tabeli, aby zachęcić do tej dyskusji:

Potrzeba Może powstać z...

Większa czcionka

Rozbijanie instrukcji

Zwykły język

Kolorowe tło

Pomoc fizyczna

Regularne przerwy
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Aktywność 1.3.2a Potrzeby i niepełnosprawność

Synteza i cele nauczania

•  Zachęcanie uczniów do rozwijania zrozumienia swoich potrzeb
•  Omówienie kolidujących ze sobą potrzeb w zakresie dostępu

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 15 minut
Materiały: –
Organizacja sali: W parach lub małych grupach, lub jako cała sala

Przebieg działań

Przedyskutuj fakt, że może być trudno wiedzieć, jakie ktoś ma potrzeby, zwłaszcza jeśli nie 
pytano go o nie w przeszłości. Ludzie mogą również kompensować swoje potrzeby, nie zda-
jąc sobie z tego sprawy. Mogą też prosić o udogodnienia w przeszłości, których nie otrzyma-
li i obawiać się, że będą prosić ponownie.

Skorzystaj z poniższych podpowiedzi, aby wesprzeć ludzi w wymyślaniu pomysłów na temat 
ich potrzeb:

•  Czy są rzeczy, o których już wiesz, że potrzebujesz wsparcia?
•  Jakie wsparcie miałeś w przeszłości, które działało dobrze?
•  Czy w przeszłości miałeś wsparcie, które nie było pomocne?
•  
Używaj konkretnych przykładów, aby zachęcić do dalszego myślenia, podając przykłady, jak 
coś można zrobić i pytając ludzi, czy znają swoje preferencje:

•  Rodzaj pracy: czy wolisz pracować sam, w małych grupach, czy w większej grupie?
•  Czcionka: czy jest jakiś rozmiar czcionki, który preferujesz?
•  Instrukcje: czy wolisz otrzymywać instrukcje pojedynczo czy wszystkie naraz? Czy wolisz 

słuchać instrukcji czy je czytać?
•  Rozproszenia: czy są rzeczy, które Cię rozpraszają? Czy są rzeczy, które pomagają Ci się 

skupić?
•  Wypowiadanie się: czy czujesz się na siłach, by podnieść rękę i zabrać głos, czy wolisz, by 

pytano Cię wprost? A może wolisz nie wypowiadać się przy innych ludziach?
•  Przerwy: czy wolisz większą przerwę na środku, czy kilka mniejszych przerw w trakcie?
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Podkreśl, że prace te będą trwały.

Kiedy ludzie wypracują już pewne preferencje, wybierz jeden z przykładów i zapytaj ludzi, co 
wybrali. Zobaczysz, że ludzie będą mieli różne rzeczy, które najlepiej spełniają ich potrzeby. 
W tym miejscu ważne jest, aby wiedzieć o „kolizji potrzeb dostępu”, ponieważ potrzeby oso-
by niepełnosprawnej mogą kolidować z potrzebami kogoś innego. Na przykład:

•  Ktoś może potrzebować jasnych świateł na, ale ktoś może wcele nie potrzebować świateł. 
Możesz być w stanie wymyślić rozwiązania, na przykład, jeśli pokój ma sposoby, aby 
oświetlić tylko części pokoju, lub może druga osoba może nosić okulary przeciwsłonecz-
ne i uznać to za pomocne.

•  Ktoś może potrzebować jednej długiej przerwy w środku, a ktoś inny może potrzebować 
krótszych przerw, które są bardziej regularne. Być może będziesz w stanie wymyślić roz-
wiązania, na przykład dając ludziom swobodę robienia krótkich przerw poza „oficjalnym” 
czasem przerwy.
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Aktywność 1.3.3 Jak pytać ludzi o ich potrzeby

Synteza i cele nauczania

•  Ćwiczenie pytania ludzi o ich potrzeby

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 10 minut
Materiały: –
Organizacja sali: W grupach trzyosobowych

Przebieg działań

Umieść ludzi w trzyosobowych grupach i zachęć ich do wypróbowania scenariusza co naj-
mniej kilka razy:

Odgrywanie ról: jedna osoba jest trenerem, jedna osoba jest niepełnosprawnym uczniem, 
jedna osoba jest obserwatorem.

Przeprowadź rozmowę z uczniem, pytając, czego potrzebuje, by móc wziąć udział w szkole-
niu. Możesz użyć siebie jako przykładu lub stworzyć fikcyjną osobę niepełnosprawną.

Wskazówki 

Można zaadaptować Aktywność na różne sposoby:

•  Możesz mieć „skrypt”, który ludzie mogą wykorzystać, aby rozpocząć rozmowę i dostoso-
wać go do grupy.
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Aktywność 1.3.4 Przewidywanie możliwych potrzeb

Synteza i cele nauczania

•  Zachęcenie trenerów do przewidywania potrzeb swojej grupy

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 10 minut
Materiały: –
Organizacja sali: W małych grupach lub jako cała sala

Przebieg działań

Wyjaśnij grupie, że niektóre potrzeby można przewidzieć przed szkoleniem, zadając sobie 
pytanie, jakie części szkolenia mogą być potencjalnie niedostępne dla niektórych osób.

Poproś ludzi, aby skupili się na przykładzie i zobaczyli, co mogliby zrobić, aby czynność była 
jak najbardziej dostępna:

1) Zaprezentuj odbiorcom obraz i zastanów się, jak uczynić go dostępnym dla osób z dys-
funkcją wzroku.
•  Opisz główne aspekty obrazu
•  Zadaj sobie pytanie, jaki jest cel zdjęcia i czy Twój opis pomaga osiągnąć ten cel.

2) Poproś swoich odbiorców o wykonanie jakiegoś zadania i zastanów się, jak byś to wy-
tłumaczył.
•  Ten przykład można zrobić bardzo praktycznie: poproś ludzi, aby wymyślili, jak powie-

dzieliby ludziom, żeby zrobili makaron, a następnie dokładnie wykonali swoje instruk-
cje.

•  Podkreśl, że niektóre kroki mogą wydawać się oczywiste, ale mogą być zapomniane: 
na przykład „weź patelnię”, „zakręć kran” i dlatego uniemożliwią wykonanie zadania, 
chyba że ktoś już wie, jak je wykonać

3) Zastanów się, jak wykorzystałbyś wideo w swoim szkoleniu. Co musisz sprawdzić?
•  Sprawdź, czy ma napisy
•  Sprawdź, czy ma tekst na ekranie, który jest czytelny
•  Sprawdź, czy długość jest odpowiednia dla Twojej grupy
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Wskazówki 

Można zaadaptować Aktywność na różne sposoby:

•  Zamiast prosić ludzi o wymyślanie pomysłów, można wziąć każdy przykład i przedstawić 
go samemu:

  o Scenariusz 1: pokaż obraz w przystępny sposób, a następnie w bardziej przystępny 
sposób i poproś ludzi o dostrzeżenie różnic

  o Scenariusz 2: wykonaj małe zadanie z pominięciem głównych kroków, a następnie z 
bardzo szczegółową listą i poproś ludzi, aby zauważyli, który sposób był łatwiejszy.

  o Scenariusz 3: pokaż niedostępne wideo, a następnie bardziej dostępne wideo i poproś 
ludzi o dostrzeżenie różnic.



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.

29

Aktywność 1.3.5 Meldowanie się u ludzi

Synteza i cele nauczania

•  Przećwiczenie sprawdzania ludzi podczas prowadzenia szkoleń

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 10 minut
Materiały: –
Organizacja sali: W grupach trzyosobowych

Przebieg działań

Umieść ludzi w trzyosobowych grupach i zachęć ich do wypróbowania scenariusza co naj-
mniej kilka razy:

Odgrywanie ról: jedna osoba jest trenerem, jedna osoba jest niepełnosprawnym uczniem, 
jedna osoba jest obserwatorem.

Zauważyłeś, że uczeń ma problemy z nauką. Jak rozpocząć rozmowę, aby zapytać go, czy 
dobrze sobie radzi?

Wskazówki 

Można zaadaptować Aktywność na różne sposoby:

•  Możesz mieć „skrypt”, który ludzie mogą wykorzystać, aby rozpocząć rozmowę i dostoso-
wać go do grupy.
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Aktywność 1.3.6 Modyfikowanie materiałów

Synteza i cele nauczania

•  Przećwiczenie kilku scenariuszy, które mogą się pojawić podczas sesji szkoleniowej i 
zastanowienie się, jak byś zareagował i wprowadził modyfikacje do swoich materiałów

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 15 minut
Materiały: scenariusze zajęć 
Organizacja sali: W małych grupach

Przebieg działań

Weź scenariusz i zachęć ludzi do zastanowienia się, jak rozwiązaliby dany problem. 

1) Używasz filmu, ale zdajesz sobie sprawę, że napisy nie działają, a w sali jest niesłyszą-
cy uczeń, który potrzebuje napisów.
•  Zamiast tego mógłbyś streścić filmik 
•  Jeśli uważasz, że problem można rozwiązać, możesz dać uczniom przerwę i rozwiązać 

problem techniczny
•  Jeśli w filmie są jakieś ważne obrazy, możesz je jeszcze pokazać i wyjaśnić

2) Rozdajesz ludziom dokument do wykonania ćwiczenia. Ktoś mówi Ci, że czcionka jest 
zbyt mała, aby mógł ją przeczytać.
•  Jeśli masz ze sobą asystenta, możesz wysłać go, aby zrobił kopię w większym rozmia-

rze - lub możesz dać uczącym się przerwę i zrobić to
•  Można zapytać ucznia, czy ma przy sobie telefon lub laptop i czy może wysłać ćwicze-

nie e-mailem i przeczytać je z ekranu.
•  Możesz zdecydować się to opowiedzieć.

Podkreśl potrzebę refleksji po każdej sesji szkoleniowej i sprawdź, czy nie trzeba wprowa-
dzić na stałe jakichś modyfikacji.
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Moduł 2 
Samoświadomość i autorefleksja

Założenia

Cele

Struktura

Samowiedza może być postrzegana jako badanie samego siebie, które pozwala przeanalizować, kim 
jesteś, jakie są twoje mocne i słabe strony, oczekiwania i cele, jakie są twoje zachowania, jakość two-
ich relacji i czego oczekujesz od środowiska, w którym się znajdujesz. 

•  Świadomość siebie
•  Uświadomienie sobie swoich celów i zadań
•  Określanie i rozpoznawanie cech i wad
•  Uświadomienie sobie i refleksja nad osobistymi przekonaniami i wartościami
•  Integracja historii osobistej i niezwykłych przeżyć

Poniższa struktura przedstawia cele i treści, które są zawarte w każdym warsztacie oraz wytyczne, 
czyli pytania przewodnie, które zapewniają generowanie zmian.
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2. Autorefleksja

Cele

•  Określenie odpowiednich doświadczeń
•  Refleksja nad różnymi kontekstami życia
•  Budowanie obrazu siebie i rzutowanie go na przyszłość
•  Określenie obszarów życia, które wymagają poprawy/ulepszenia
•  Odkryć naszą własną wartość

Treść

•  Autobiografia
•  Przekonania i wartości
•  Self
•  Obszary życia
•  Cechy indywidualne i potencjalne

Pytania przewodnie

•  Jak definiujesz siebie?
•  Co jest dla ciebie najważniejsze?
•  Jakie są najbardziej niezwykłe wydarzenia w Twoim życiu?
•  Który obszar życia jest podstawą wszystkich innych obszarów?
•  Jaki jest cel poznania swojej wartości?

Aktywności powiązane

•  Aktywność 2.2.1 Linia życia
•  Aktywność 2.2.2 Koło życia
•  Aktywność 2.2.3 Moje zdjęcie i Mój portret
•  Aktywność 2.2.4 Lustro

Zasoby

Nie

Czas trwania

Czas trwania zależy od działań, które wybierzesz z „Linked Activities”.
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Aktywność 2.2.1 Linia życia

Synteza i cele dydaktyczne

Autorefleksja to proces, w którym patrzymy w głąb siebie, przyglądamy się własnemu życiu 
i dostrzegamy wpływ, jaki pozytywne i negatywne doświadczenia wywarły na sposób, w jaki 
postrzegamy siebie.

•  Poznaj historię życia uczestników, w tym znaczące doświadczenia prowadzące do chwili 
obecnej.

•  Określenie ważnych wydarzeń i zmierzenie ich wpływu na to, kim są dzisiaj

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 30 min
Materiał: 
•  Karta aktywności „Linia życia” do przekazania każdemu uczestnikowi
•  Ołówki, kolorowe długopisy lub pióra kulkowe
Organizacja pomieszczenia: Indywidualne krzesła i stół do pisania

Przebieg aktywności

•  Każdy uczestnik ma za zadanie określić niezwykłe wydarzenia - pozytywne i negatywne - 
w swojej historii (linii) życia.

•  W razie potrzeby możesz podać przykłady możliwych niezwykłych wydarzeń, takich jak 
narodziny, ślub, osiągnięcia edukacyjne, nowa praca...

•  Po zidentyfikowaniu wyróżniających się wydarzeń, uczestnik staje przed wyzwaniem po-
dzielenia się:

  o Doświadczenie, które miałeś podczas wykonywania czynności
  o Twoje spostrzeżenia dotyczące identyfikacji wybitnych wydarzeń
  o Jak wydarzenia definiują twoją tożsamość.
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Linia życia
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Wyobraź sobie, że ten wykres reprezentuje Twoją ścieżkę życia. 
Scharakteryzuj swoją przeszłość i teraźniejszość oraz zilustruj najbardziej niezwykłe wydarzenia.

Nazwa Data:             /              /       
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Aktywność 2.2.2 Koło życia

Synteza i cele dydaktyczne

Refleksja nad różnymi kontekstami życiowymi, która może wspierać ludzi w dokonywaniu 
samooceny ważnych obszarów życia i określaniu tych, które są dostosowane do ich indywi-
dualnych potrzeb i oczekiwań.

•  Wspieranie osób w dokonywaniu samooceny ważnych obszarów życia i identyfikowaniu 
tych, które są dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań, a także tych, które 
wymagają inwestycji, służących jako „wyzwalacz” do zmian.

•  W kształcie koła pozwala na odzwierciedlenie zadowolenia ludzi w ważnych dziedzinach 
życia: Rozwój osobisty, Rodzina, Zdrowie, Związki, Wypoczynek, Szkolenia zawodowe, 
Praca, Pieniądze, Czas wolny. 

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 45 min
Materiał:
•  Arkusz ćwiczeń „Koło życia” do przekazania każdemu uczestnikowi
•  Ołówki, kolorowe długopisy lub pióra kulkowe
Organizacja pomieszczenia: Wygodne siedzenie z miejscem do pisania

Przebieg aktywności

•  Prowadzący daje każdemu uczestnikowi formularz rejestracyjny aktywności „Koło życia”.
•  Każdy uczestnik ma za zadanie przypisać stopień zadowolenia do każdej dziedziny życia, 

stopniowo: 0 - niezadowolony do 10 - w pełni zadowolony. Wewnętrzne koło to 0, a ze-
wnętrzne to 10. 

•  Po określeniu stopnia zadowolenia w poszczególnych obszarach życia, uczestnik staje 
przed wyzwaniem określenia obszarów, które chciałby rozwijać, co chciałby rozwijać i w 
jaki sposób oraz jaki stopień zadowolenia proponuje osiągnąć.

•  Jako grupa, każdy uczestnik może się podzielić:
  o Doświadczenie w wykonywaniu czynności
  o Spostrzeżenia dotyczące zadowolenia z obszarów życia
  o Jaki plan zamierzasz zrealizować, aby osiągnąć stopień większej satysfakcji, harmonii z 
jedną lub kilkoma dziedzinami życia.
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Koło życia
Zastanów się nad wymienionymi poniżej kontekstami życiowymi i w skali od 1 do 10 (środek koła to 
zero, a granica zewnętrzna, 10), ustaw się, co do swojego stopnia zadowolenia w każdym z nich, w tym 
momencie swojego życia.

Następnie zastanów się nad tymi samymi kontekstami życiowymi i 
określ, w jakim obszarze swojego życia chcesz zacząć się doskonalić? 

W jaki sposób? Co chcesz osiągnąć?

Zabawa i  
wypoczynek

Duchowość

Pieniądze

Relacje Rozwój osobisty

Kariera

Zdrowie

Środowisko  
fizyczne
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Aktywność 2.2.3 Moje zdjęcie / mój portret

Synteza i cele dydaktyczne

W tych aktwnościach każda osoba będzie miała za zadanie przedstawić siebie w sposób 
symboliczny, a nawet więcej, jak postrzegała siebie w przeszłości, jak widzi siebie obecnie i 
jak wyobraża sobie siebie w przyszłości.

•  Promowanie indywidualnej refleksji i budowania obrazu siebie (prezentacji), odwołując 
się do kreatywności i form ekspresji, w których dana osoba czuje się najlepiej i w których 
posiada umiejętności.

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 45 min
Materiał:
•  Arkusz roboczy (w formie papierowej i/lub cyfrowej);
•  Długopis i/lub ołówek;
•  Długopisy z filtrem i/lub kredki;
•  Dostępność zestawu zdjęć (w formie papierowej i/lub cyfrowej);
•  Nożyczki;
•  Klej;
•  Arkusz ćwiczeń;
Otwartość na włączenie innego typu materiału.
Organizacja pomieszczenia: Wygodne siedzenie z miejscem do pisania 

Przebieg aktywności

•  Trener wyjaśnia uczestnikom, że mogą użyć różnych formatów: tekstu, opowiadania, 
wywiadu, rysunku, kolażu obrazów, wierszy, luźnych zdań, schematu, zdjęcia... Należy za-
chęcać do prezentowania siebie w swoim życiu. Komunikacja, w której można się wyrazić, 
rozważyć możliwość przedstawienia siebie w językach symbolicznych, ustnie i / lub za po-
mocą nowych technologii. Również, że autofotografia może i powinna zawierać życzenia, 
oczekiwania, marzenia, projekty tak, że podmiot jest zaproszony do przedstawienia siebie 
w dynamicznej i ciągle zmieniającej się perspektywie.

•  Prowadzący daje każdemu uczestnikowi formularz aktywności „Mój portret”.
•  Każdy uczestnik jest wyzwany do refleksji, a następnie swobodnego wyrażenia swojej 

kreatywności.
•  Po zakończeniu, uczestnik jest proszony o podzielenie się 
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Moje zdjęcie
Na tej kartce zarezerwowano miejsce na swobodne przedstawienie się.
Opisz siebie, używając słów, obrazów lub innych środków, dzięki którym możesz się ujawnić. Użyj tego, 
co najlepsze! Pokaż nam kim jesteś, jaki jesteś, co lubisz, co wiesz i co chciałbyś wiedzieć i być.
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Mój portret
Życie to żywe koło... Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość przeplatają się, budując naszą podróż. To, 
kim jesteśmy dzisiaj, wiąże się z tym, czym byliśmy wczoraj i zapowiada to, czym możemy być jutro. 
Przyszłość zależy również od nas samych.
Opisz siebie, używając słów, obrazów... lub w jakikolwiek inny sposób, aby dać się poznać... użyj 
tego, co najlepsze! Pokaż nam, kim jesteś, jaki jesteś, co lubisz, co wiesz i co chciałbyś wiedzieć i jaki 
chciałbyś być.

W
cz

or
aj

Jaki byłem? Portret przeszłości

Dz
is

ia
j

Jaki jestem? Portret teraźniejszości

Ju
tr

o

Jak będę? Portret przyszłości
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Aktywność 2.2.4 Lustro

Synteza i cele dydaktyczne

Dynamika lustrzana jest z powodzeniem stosowana jako sposób oceny zachowań. Ponadto 
umożliwia pracę nad samopoznaniem i rozszerza znaczenie każdej jednostki w grupie.

•  Oceniaj zachowania
•  Prowokuj do refleksji
•  Odkryj wartość każdej osoby
•  Naucz się szanować każdą osobę

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 30 minut (w dużej grupie może trwać dłużej)
Materiał: Małe pudełko z lusterkiem w środku na dole
Organizacja pomieszczenia: Krzesła w kręgu  

Przebieg aktywności

•  Uczestnicy stoją przed zamkniętym pudełkiem
•  Prowadzący wyjaśnia, że wewnątrz pudełka znajduje się zdjęcie bardzo ważnej dla grupy 

osoby
•  Losowo lub kolejno, każdy musi podejść i otworzyć pudełko. Nie ujawniając czyje to zdję-

cie, każdy powinien opisać kilka cech, właściwości i zachowań, które posiada ta osoba.
•  W środku pudełka jest tylko lustro, więc podczas gdy jeden z uczestników stoi przed lu-

strem, opowiadając o jego cechach, moderator pyta innych, czy wiedzą, o kim mowa.
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Oceniaj zachowania
Uczestnicy stają przed zamkniętym 
pudełkiem, a moderator wyjaśnia, że w 
jego wnętrzu znajduje się zdjęcie bar-
dzo ważnej dla grupy osoby.
Następnie mówi, że każdy musi podejść 
i otworzyć pudełko. Nie ujawniając czy-
je jest zdjęcie, każdy powinien opisać 
kilka cech, właściwości i zachowań, 
które posiada ta osoba.

Prowokuj do refleksji
Wewnątrz pudełka znajduje się lustro. To ćwiczenie działa jak zaproszenie do autorefleksji, wykorzy-
stując odbity obraz uczestnika. Podczas gdy jeden z uczestników stoi przed lustrem, przytaczając jego 
cechy, możliwe jest, że prowadzący zapyta innych, czy wiedzą, o kim ta osoba mówi.

Self (JA)
Intencją tego działania jest sprowokowanie refleksji na temat zachowań, działań i innych cech, które 
przejawiamy w grupie.
Należy skupić się na pozytywnej ścieżce, biorąc pod uwagę, że wszyscy chcemy się rozwijać i stawać 
się lepszymi ludźmi. Często codzienne życie nie daje nam czasu na tego typu analizy. Dlatego, jeśli 
musisz w niej uczestniczyć, skorzystaj z okazji, aby poszerzyć swoją samoświadomość.

Aktywność w lustrze: Jak poszerzyć  
swoją samoświadomość

Cele
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Odkryj wartość każdej osoby
Kolejnym celem tego ćwiczenia jest pokazanie, że wszyscy mamy swoją wartość w grupie, niezależnie 
od zajmowanego stanowiska czy czasu, od kiedy należymy do grupy.

Nauka szacunku dla każdego człowieka
Z uznania wartości każdej jednostki w grupie można również wypracować szacunek dla innych. Na 
przykład, czasami ludzie nie mają pojęcia, jak ważna jest rola innych. To uznanie wartości każdego z 
nich generuje w konsekwencji większy szacunek dla czynności wykonywanych przez drugiego.

Wniosek
Każdy wysiłek, który prowadzi do zwiększenia świadomości jednostki i grupy, powinien być traktowany 
poważnie. Jeśli zamierzasz uczestniczyć w aktywności lustrzanej, bądź pewien, że rezultaty będą 
bardzo pozytywne.
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2. Samoświadomość

Cele

•  Samoświadomość strukturalna
•  Rozpoznać wpływ innych na swoją autoprezentację
•  Zatwierdzenie zgodności różnych kontekstów życiowych
•  Określenie, co robisz dobrze i co możesz robić najlepiej
•  Przypisywanie sensu swojemu życiu
•  Określenie umiejętności, które wyróżniają mnie spośród innych

Treść

•  Tożsamość osobista
•  Znaczenie innych w konstrukcji „ja”
•  Relacje interpersonalne

Pytania przewodnie

•  Co wiesz o sobie?
•  Co wiedziałeś o sobie?
•  Jaka jest różnica między tym, jak ktoś widzi siebie, a jak jest postrzegany przez innych?
•  Czy proces samopoznania wzbogaca twój projekt życiowy?
•  Jaka jest Twoja definicja sukcesu?
•  Jakie są Twoje cele krótko- i długoterminowe?
•  Czy życie, które masz teraz, jest zgodne z tymi celami?
•  Jaki jest twój cel w życiu?
•  Czy znasz swoje umiejętności zawodowe?
•  Czy wiem jak poprawić swój profil zawodowy?

Aktywności powiązane

•  Aktywność 2.2.5 Okno Johari
•  Aktywność 2.2.6 Podejdź do linii, jeśli... 
•  Film „Częściowe zachmurzenie”
•  Aktywność 2.2.7 Moje najważniejsze cechy i Jak widzę siebie ma pracownika

Czas trwania

2h30m

https://www.youtube.com/watch?v=ix13P9NqBjo
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Aktywność 2.2.5 Okno Johari’ego

Synteza i cele dydaktyczne

Model samoświadomości, rozwoju osobistego, rozwoju grupy i zrozumienia relacji. Okno 
Johari jest narzędziem psychologicznym i jest to użyteczne narzędzie, które pozwala na 
zrozumienie i trening:
•  Samoświadomość
•  Rozwój osobisty
•  Poprawa komunikacji
•  Relacje interpersonalne
•  Dynamika grupy
•  Rozwój zespołu
•  Relacje między grupami

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 1 godz.
Materiał:
•  Arkusz ćwiczeń „Okno Johari” do przekazania każdemu uczestnikowi
•  Ołówki, kolorowe długopisy lub pióra kulkowe
Organizacja pomieszczenia: Indywidualne krzesła z miejscem do pisania  

Przebieg aktywności

Krok  1
Powinieneś zacząć w obszarze Otwartego Ja. Zrób kilka notatek na swój temat. Jakie są 
Twoje mocne i słabe strony? Z czym czujesz się komfortowo i chętnie dzielisz się z innymi? 
Ważne jest, aby być szczerym i jasnym co do tego, co już wiesz o sobie.
Krok  2
Nadszedł czas, aby zaangażować innych ludzi i poprosić o informacje zwrotne na swój 
temat. W zależności od tego, jak bardzo jesteś pewny siebie, możesz to zrobić w grupie lub 
indywidualnie. 
Otrzymując informację zwrotną, powinniśmy zachować szacunek, wysłuchać i zastanowić 
się nad tym, co zostało powiedziane. Powinniśmy również podziękować osobie, która udzie-
liła nam informacji zwrotnej, za jej wkład.
Istnieją cztery kwadranty i jest to prawdą dla całkiem sporej liczby osób. Widzimy siebie w 
określony sposób, a model Johari jest świetnym sposobem na zrozumienie, jak widzą nas 
inni.
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UKRYTE JA

Są to opisy, które dana osoba wybie-
ra 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.

NIEZNANE JA

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

mamy aspekty, których nie 
jesteśmy świadomi.

OTWARTE JA

Znani sobie i znani innym.

NIEŚWIADOME JA

Aspekty Ja nieświadome dla  
mnie i dla innych. To może być 

okazja do odkrycia.
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Znany sobie Nieznany  
samemu sobie
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O K N O  J O H A R I

Przebieg aktywności

Krok  3
Proszenie o informację zwrotną będzie świetnym sposobem na zmniejszenie kwadrantu 
Nieznanego Ja i zwiększenie kwadrantu Otwartego Ja. 
Krok  4
Ujawnienie lub udzielenie informacji zwrotnej pomoże Ci również zmniejszyć kwadrant 
Ukrytego Ja i zwiększyć kwadrant Otwartego Ja. 
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Teraz spróbuj wypełnić swoje własne okno Johari. 

Znany sobie Nieznany  
samemu sobie

Z A P Y TA J

O K N O  J O H A R I
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Aktywność 2.2.6 Podejdź do linii, jeśli...

Synteza i cele dydaktyczne

To działanie ma na celu promowanie samowiedzy i spójności wśród uczestników, ułatwiając 
identyfikację podobieństw i różnic.

•  Rozumieć i szanować podobieństwa i różnice osobiste
•  Rozwijanie uczuć empatii
•  Promowanie samopoznania i łączenia się w grupy

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 30 min
Materiał:
•  Taśma klejąca 
•  Arkusz ćwiczeń dla trenera
•  Muzyka w tle
Organizacja pomieszczenia:
•  Pomieszczenie z wolną przestrzenią (można też zrobić to w przestrzeni zewnętrznej)
•  Taśma klejąca na podłodze, aby podzielić przestrzeń na pół
•  Linia z taśmy klejącej musi być na tyle duża, aby uczestnicy mogli stanąć naprzeciwko 

siebie wzdłuż linii (połowa grupy po każdej stronie).

Przebieg aktywności

•  Prowadzący powinien poprosić grupę o podzielenie się na dwie podgrupy. 
•  Pierwsza grupa powinna być umieszczona po prawej stronie linii, a druga po lewej.
•  Z dwoma grupami obok linii, powinni zrobić krok do tyłu i pozostać w tej samej odległości 

od linii (patrz obrazek).
•  Każdy uczestnik musi być zwrócony twarzą do innego uczestnika znajdującego się po 

przeciwnej stronie linii (patrz obrazek)
•  Trener musi stworzyć środowisko do działania, wyjaśniając uczestnikom szkolenia, że to 

działanie jest związane z doświadczeniem każdego z nich, z ich życiem i że muszą być 
prawdziwi.

•  Po ustawieniu się obok linii, trener, który ma arkusz z zestawem zdań związanych z grupą, 
zaczyna czytać pierwsze z nich, starając się robić to powoli i głośno.
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•  Po usłyszeniu zdania wszyscy, którzy czują, że odnosi się ono do ich życia, historii lub rze-
czywistości, robią krok do przodu, w kierunku linii. Po kilku sekundach powinni wrócić do 
pozycji wyjściowej. Następnie trener odczytuje drugie zdanie i proces jest powtarzany.

•  Na początku zdania są łatwe do odpowiedzi: „Podejdź do kolejki, jeśli... masz braci”; „Po-
dejdź do kolejki, jeśli... lubisz czekoladę”; itp. i zwykle otoczenie jest lekkie i zrelaksowane. 

•  Jednak w miarę rozwoju zajęć pytania stają się coraz głębsze i trudniejsze: „Podejdź do 
linii, jeśli... kiedykolwiek straciłeś bliską osobę”; „Podejdź do linii, jeśli... kiedykolwiek byłeś 
ofiarą rasizmu”. Wyjaśnij, że od tej pory grupa musi zachować ciszę, ponieważ trener 
będzie wypowiadał poważniejsze zdania i nie powinno być żadnych komentarzy. Można 
puścić spokojną muzykę w tle.

•  Na koniec ćwiczenia należy zastanowić się nad tym, co się wydarzyło. Prowadzący po-
winien poprosić siedzących uczestników o podzielenie się odczuciami i przemyśleniami, 
które pojawiły się podczas ćwiczenia, zastanawiając się nad wnioskami, które można 
wyciągnąć. Jeśli grupa jest bardzo duża, można zdecydować się na przeprowadzenie 
refleksji w małych grupach.

  o Jak czułem się zawsze, gdy zostawałem lub szedłem do przodu?
  o Jak zobaczyłem innych?
  o Co mogę wynieść z tego doświadczenia?

Po obejrzeniu krótkometrażowego filmu animowanego „Partly Cloudy” spróbujcie przez kilka minut 
zastanowić się nad jego znaczeniem i tym, co reprezentował dla każdego z was. 
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„Podejdź do linii, jeśli...”

Początkowe zdania:

1. ...jeśli lubisz ser.

2. ...jeśli lubisz słońce

3. ...jeśli lubisz plażę 

4. ...jeśli lubisz słuchać muzyki 

5. ...jeśli sprawiłeś, że ktoś się uśmiechnął w tym tygodniu. 

6. ...jeśli pomogłeś komuś w tym tygodniu 

7. ...jeśli masz dzieci 

8. ...jeśli masz braci lub siostry 

9. ...jeśli lubisz psy

10. ...jeśli lubisz koty 

Wyjaśnia się, że od tego momentu grupa musi zrobić absolutną ciszę, bo teraz padną poważ-
niejsze zdania i nie może być żadnych komentarzy. Można włączyć spokojną muzykę w tle.

Poważne zagadnienia:

1. ... jeśli jesteś zakochany 

2. ...jeśli kiedykolwiek czułeś się przegrany w życiu... 

3. ...jeśli już osiągnąłeś jakiś sukces 

4. ... jeśli kiedykolwiek czułeś się przestraszony 

5. ...jeśli kiedykolwiek czułeś się samotny... 

6. ...jeśli już zrobiłeś coś dla niepewności 

7. ... jeśli masz cel w życiu 

8. ...jeśli lubisz siebie takim, jakim jesteś 

9. ... jeśli wierzysz, że możesz uczynić ten świat lepszym. 

10. ...jeśli walczysz o cel życia. 

11. ...jeśli robisz to, co lubisz 

12. ...jeśli kiedykolwiek czułeś się naprawdę szczęśliwy. 

13. ...jeśli wierzysz, że jutro będzie lepszy dzień.
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Aktywność 2.2.7 Moje top 10 cech / Jak widzę siebie jako pracownika...

Synteza i cele dydaktyczne

Uczestnik staje przed wyzwaniem określenia cech, które wyróżniają go spośród szeregu 
cech oraz określenia swoich mocnych stron jako profesjonalisty, jak również tego, co wyma-
ga poprawy.

•  Promowanie samoświadomości
•  Określenie umiejętności zawodowych
•  Określenie aspektów osobistych, społecznych i zawodowych do poprawy

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 1 godz.
Materiał:
•  „Arkusz ćwiczeń „Moje dziesięć najlepszych cech”, który powinien otrzymać każdy  

uczestnik.
•  „Jak widzę siebie jako pracownika” arkusz aktywności do dostarczenia każdemu  

uczestnikowi
•  Ołówki, kolorowe długopisy lub pióra kulkowe
Organizacja pomieszczenia: Indywidualne krzesła z miejscem do pisania

Przebieg aktywności

•  Trener stawia przed uczestnikami wyzwanie, aby z listy cech osobistych, społecznych i 
zawodowych wybrali te, które ich zdaniem posiadają. Mogą wybrać dowolną ich liczbę.

•  Następnie, spośród wybranych cech, trener poprosi uczestników o wybranie tylko 10 (po-
zytywnych i/lub negatywnych), które lepiej ich opisują i zapisanie ich w arkuszu ćwiczeń. 
Dla każdej cechy uczestnicy powinni podać przykład 

•  Trener może pomóc, podając przykłady rzeczywistych sytuacji, w których ta cecha była 
ważna.

•  Następnie trener przekaże każdemu z uczestników ostatnie ćwiczenie i poprosi ich o za-
stanowienie się nad tym, jak postrzegają siebie jako pracownika/profesjonalistę i co mogą 
zrobić, aby stać się jeszcze lepszym.



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.

51

Poniżej znajduje się lista cech osobistych, społecznych i zawodowych. 
Zaznacz znakiem [X] te, z którymi się identyfikujesz, możesz wybrać dowolną liczbę.

Moje 10 najlepszych cech

   Adaptacyjny

   Agresywna

   Przyjazny

   Dobry słuchacz

   Praca zespołowa

   Ambitny

   Negocjator

   Autonomiczny

   Autorytarny

   Poszukiwacz przygód

   Spokojna

   Potrafi delegować zadania

   Konkurencyjny

   Pewny siebie

   Zdezorientowany

   Społeczny

   Odważny

   Z poczuciem humoru

   Przenikliwy

   Perfekcjonista

   Pacjent

   Pasjonat

   Pasywny

   Zorganizowane

   Optymistyczny

   Idealista

   Szczęśliwy

   Innowator

   Precyzyjny

   Podatny na wpływy

   Niezdyscyplinowany

   Niezależna

   Proaktywna

   Z szacunkiem

   Selektywny

   Z otwartym umysłem

   Przekonujący

   Pesymista

   Wymagający

   Cel pomocy

   Ciekawy

   Zdyscyplinowany

   Kompetentny

   Obserwator

   Elastyczność

   Egocentryczny

   Odpowiedzialny

   Zasadniczy

   Zmartwiony

   Impulsywny

   Trwały

   Spontaniczny

   Towarzyski

   Uczciwy

   Krytyczny

   Dyskretny

   Czuły

   Nieśmiały

   Poważny

   Tolerancyjny

   Kreatywny

   Entuzjastyczny

   Emocjonalny

   Realistyczny

   Rozważny

   Zastraszony

   Zaangażowany

   Niecierpliwy

   Hojny

   Wesoły
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Spośród cech, które wybrałeś do opisania siebie, wybierz 10 (pozytywnych i/lub negatywnych), które 
Twoim zdaniem najlepiej Cię opisują. Celem jest opisanie Twojej osobowości w kategoriach postawy 
i zachowania. W poniższej tabeli wpisz te cechy w lewej kolumnie i użyj prawej kolumny, aby zilustro-
wać je przykładami. 

Moje 10 najlepszych cech

Przykłady:  
» Punktualny

Jestem punktualny, gdy umawiam się na randki. Jestem punktualny, gdy 
umawiam się na spotkania.

» Kreatywny Zawsze mam kreatywne rozwiązanie, gdy muszę rozwiązać jakiś problem. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Uważam się za dobrego pracownika, 
ponieważ...

Mogę być lepszym pracownikiem, 
jeśli...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zatrudnienie to dziś zmieniająca się rzeczywistość: wymagania rosną, a poświęcenie się pracy zale-
ży od każdego z nas, od naszego nastawienia i motywacji.

Jak widzę siebie jako pracownika...
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Moduł 3
Zarządzanie emocjami

Wstęp
Zarządzanie emocjami jest kluczową umiejętnością każdego człowieka i jest związane z inteligencją 
emocjonalną rozumianą jako zdolność do rozpoznawania, wyrażania i pozwala nam identyfikować, 
rozumieć i wpływać na uczucia innych ludzi. Inteligencja emocjonalna ma wpływ na to, jak satysfak-
cjonujące może być Twoje funkcjonowanie w domu i środowisku pracy. Im lepiej rozumiesz siebie i in-
nych, jak i dlaczego coś czujesz, tym lepiej będziesz sobie radzić w różnych sytuacjach. Najważniejsze 
jest to, że zarządzanie emocjami można trenować przez całe życie i wierzymy, że ćwiczenia zawarte w 
tej książce pomogą ci je rozwinąć. 

Niniejszy moduł dotyczący zarządzania emocjami ma na celu krótkie wyjaśnienie, czym są emocje, 
nastrój i uczucia oraz co je odróżnia. Poprzez zestaw ćwiczeń będziesz miał okazję zapoznać się 
z odczytywaniem, nazywaniem i wyrażaniem całej gamy emocji. Emocje odgrywają rolę w naszych 
codziennych czynnościach. Nie możesz zobaczyć ani „dotknąć” emocji, ale możesz być ich świadomy 
poprzez swoje nastroje lub, bardziej świadomie, poprzez swoje uczucia. Będziesz miał szansę lepiej je 
zrozumieć pracując w grupach lub indywidualnie.

Zdobędziesz również umiejętności dotyczące zarządzania emocjami oraz wiedzę na temat zachowań 
empatycznych. W częściach dotyczących inteligencji emocjonalnej i asertywności jest szansa do-
wiedzieć się, że asertywność to umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontaktach z innymi ludźmi. 
Oznacza to, że jesteś w stanie bezpośrednio, szczerze i stanowczo wyrazić drugiej osobie swoje 
uczucia, postawy, opinie lub pragnienia w sposób, który szanuje uczucia, postawy i opinie, a także 
prawa i pragnienia drugiej osoby. Wiedząc, czym jest asertywność, będziesz miał szansę trenować 
zachowania asertywne, jak asertywnie bronić swoich praw oraz nabędziesz umiejętność zarządzania 
pozytywnymi i negatywnymi emocjami. 

W tym podręczniku otrzymasz pewną wiedzę i pewne ćwiczenia, które prawdopodobnie pomogą Ci 
w wielu sytuacjach w Twoim życiu, jak np. jak być bliżej życia innych ludzi poprzez empatię lub jak 
przejść przez wyzwania życia społecznego, wiedząc jak się bronić, wykorzystując wiedzę o swoich 
emocjach.
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Cele

Struktura

1. Emocje

•  Znajomość różnic między emocją, nastrojem i uczuciem 
•  Nazywanie i wyrażanie całej gamy emocji
•  Wiedza na temat zachowań empatycznych
•  Trening zachowań asertywnych, jak asertywnie bronić swoich praw
•  Umiejętność zarządzania pozytywnymi i negatywnymi emocjami

1. Ekspresja emocjonalna
2. Inteligencja emocjonalna
3. Zarządzanie emocjami - asertywność

Aktywność 3.1.1 Gra Emotikon

Synteza i cele dydaktyczne

Rozpoznawanie i nauka używania właściwych znaków emocji.

Cele dydaktyczne
•  wykorzystanie codziennych doświadczeń uczestników dotyczących używania emotiko-

nów w SMS-ach
•  refleksja nad tym, kiedy i jak używać odpowiednich emotikonów, aby przekazać to, czego 

chce dana osoba

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 40 minut
Materiał: 
•  Dostęp do smartfona, iPada lub laptopa uczestnika
•  Drukowany zestaw emotikonów (jako opcja)
Organizacja pomieszczenia: Tak samo wygodny; potrzebna była przestrzeń dla mniejszych grup

Przebieg aktywności

•  Cała grupa zostaje podzielona na mniejsze grupy po 4 osoby. Każdej grupie przedsta-
wiamy listę podstawowych emocji opisanych wcześniej w kole emocji: Radość, zaufanie, 
strach, zaskoczenie, smutek, obrzydzenie, złość, oczekiwanie 

•  Jedna osoba w tym czasie wybiera z listy jedną podstawową emocję, a reszta grupy ma 
za zadanie wybrać odpowiednią emotikonę ze swojego smartfona lub planszy z emotiko-
nami w klasie. Gra przebiega w rundach, aby każdy uczestnik mógł wybrać emocję
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Aktywność 3.1.2 Krąg emocji

Synteza i cele dydaktyczne

Rozpoznawanie i nauka używania właściwych emocji.

Cele dydaktyczne
•  wykorzystanie własnych doświadczeń uczestników do przedstawienia odpowiednich 

emocji
•  Ćwiczenie polegające na identyfikowaniu i nazywaniu przeciwstawnych emocji

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 10 minut
Materiał: Brak
Organizacja pomieszczenia: Miejsce wystarczające na uformowanie koła

Przebieg aktywności

•  Grupa tworzy krąg
•  Jedna osoba wchodzi do kręgu i pokazuje bez komentarza daną
•  emocje, ale w przesadny sposób, wyolbrzymiając
•  Po tym osoba wskazuje na kolejną, która ma wejść do koła. Następna osoba stara się 

pokazać emocję przeciwną do pierwszej i pokazuje nową emocję.
•  Gra toczy się dalej w ten sposób
•  Każda osoba po przebywaniu w kręgu zapisuje nazwę emocji, którą zademonstrowała.
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Aktywność 3.1.3 Emocje w moim życiu

Synteza i cele dydaktyczne

Uświadomienie sobie, jak i kiedy odczuwane są emocje.

Cele dydaktyczne
•  Wprowadzenie do uświadomienia sobie swoich emocji 
•  Retrospekcja i nazywanie emocji 
•  Zrozumienie, dlaczego dana emocja jest odczuwana

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 10 minut
Materiał: Brak
Organizacja pomieszczenia: Miejsce wystarczające na formowanie koła

Przebieg aktywności

•  W grupach 4-osobowych przedyskutujcie z przyjaciółmi następujące pytanie: Czy możesz 
sobie przypomnieć sytuację, w której w swoim życiu odczuwałeś różne emocje? 

•  Według Ciebie, co było przyczyną danej emocji?



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.

58

2. Inteligencja emocjonalna
Aktywność 3.2.1 Medytacja świadomości emocjonalnej

Synteza i cele dydaktyczne

Spostrzeganie własnych uczuć, nastrojów i emocji.

Cele dydaktyczne
•  ćwiczenia w postrzeganiu własnych uczuć, nastrojów i emocji

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 20 minut
Materiał: 
•  W zależności od stanu zdrowia materac lub krzesło
•  Mówcy 
•  Muzyka relaksacyjna w tle
Organizacja pomieszczenia: Równie wygodne

Przebieg aktywności

•  Znajdź wygodną pozycję siedzącą. Albo siedząc na poduszce na podłodze, albo na krze-
śle. Pozwól, aby Twój kręgosłup był prosty i długi, a ramiona opadły. Delikatnie zamknij 
oczy lub, jeśli wolisz, po prostu wpatruj się w dół przed sobą z łagodnym skupieniem.

•  Siedząc tutaj, zauważ, gdzie twoje ciało nawiązuje kontakt: stopy dotykające podłogi, 
może plecy na ziemi...

•  Zauważ swój oddech. Przez następne pięć lub więcej oddechów, obserwuj każdy wdech i 
wydech, czując lub wyobrażając sobie, że oddech wpływa do ciała i z niego wypływa.

•  Teraz przenieś swoją świadomość z oddechu na ciało i zacznij powoli skanować ciało od 
stóp do głów, obserwując wszelkie uczucia i emocje, które są obecne.

•  Możesz wykryć wiele uczuć lub emocji w całym ciele. Dla celów tego ćwiczenia wybierz 
jedno uczucie lub emocję, na której chcesz się teraz skupić

•  Zauważ, gdzie w Twoim ciele ta emocja się ulokowała... czyli jaka część ciała trzyma to 
uczucie?

•  Jak duże lub małe jest to uczucie?
•  Gdzie znajdują się jego krawędzie? Czy te krawędzie są ostre czy miękkie?
•  Czy to uczucie ma jakiś kolor? A jeśli tak, to czy ten kolor się zmienia, czy pozostaje taki 

sam?
•  Czy uczucie jest ciężkie, czy lekkie?
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•  Czy to uczucie jest ruchome, czy nieruchome?
•  Czy uczucie jest twarde czy miękkie? Czy jest szorstkie czy gładkie? Jeśli mógłbym do-

tknąć tego uczucia ręką, jak wyglądałaby jego faktura?
•  Teraz, gdybyś miał nadać nazwę temu uczuciu lub emocji, co by to było? Czy możesz je 

zidentyfikować? Czy możesz nadać mu etykietę?
•  Jeśli nazwa dla tego uczucia nie przychodzi ci do głowy, to w porządku. Bądź dla siebie 

miły i kontynuuj obserwację tego uczucia w ciele z ciekawością i bez osądzania, aż natura 
tej emocji stanie się dla ciebie jaśniejsza.

•  Kontynuuj poznawanie tej emocji przez kolejne pięć lub więcej minut. Kiedy poczujesz, że 
osiągnąłeś poziom komfortu i zrozumienia tego uczucia, delikatnie otwórz oczy i przenieś 
swoją uwagę z powrotem do pokoju, w którym się znajdujesz.
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Aktywność 3.2.2 Autorefleksja

Synteza i cele dydaktyczne

Zrozumienie i oswojenie się z własnymi uczuciami.

Cele dydaktyczne
•  Autorefleksja nad własnymi doświadczeniami

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 20 minut
Materiał: 
•  Arkusz papieru 
•  Pióro
Organizacja pomieszczenia: Równie wygodne

Przebieg aktywności

•  Na kartce papieru napisz jak najbardziej szczegółowo o swoim doświadczeniu  
z ćwiczenia 3.4....

•  Pisanie o swoich doświadczeniach z tą emocją wzmocni Twoje zrozumienie  
i oswojenie z nią
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Aktywność 3.2.3 Empatia

Synteza i cele dydaktyczne

Wprowadzenie pojęcia empatii.

Cele dydaktyczne
•  Rozpoznawanie empatii w różnych sytuacjach społecznych

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 20 minut
Materiał: 
•  Film na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
•  Flipchart 
•  Markery 
•  Elementy zachowań związanych z empatią arkusz
•  Arkusze wykresu A i B
Organizacja pomieszczenia: Tak samo wygodny, potrzebował miejsca, aby rozdzielić się na 
mniejsze grupy

Przebieg aktywności

•  Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
•  Podział na grupy czteroosobowe
•  Korzystając z tabeli z elementami zachowania empatycznego zdecyduj, czy możesz zna-

leźć przykład wypowiedzi empatycznej w tabeli A i tabeli B

Elementy zachowań empatycznych

•  Przyjmowanie perspektywy
•  Trzymanie się z dala od osądu 
•  Rozpoznawanie emocji innych osób
•  Wczuwać się w nastroje innych ludzi

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
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Wykres A
1. Czuję twój ból, kochanie. Byłam tam
2. Pozwól, że powiem ci, co moim zdaniem powinieneś zrobić...
3. Tata kupi ci nowy!
4. Kiedy po raz pierwszy poczułeś się w ten sposób?
5. Dzieje się tak dlatego, że jesteś egoistą.
6. Kiedy słyszę, co mówisz, czuję się zdenerwowany...
7. To nie jest złe, dwa lata temu zdarzyło mi się, że...
8. Hmmm, to się stało w inny sposób, Piotr powiedział mi inaczej
9. Spokojnie, jutro będzie lepiej.
10. Życie nie jest niesprawiedliwe; później wszystko się poprawi...

Wykres A
1. Czy jest coś, co mogę dziś dla Ciebie zrobić, dużego lub małego?
2. Czy możesz mi powiedzieć o tym trochę więcej, proszę?
3. Chcę się upewnić, że naprawdę rozumiem to, co mi mówisz. Słyszę, że...
4. To, co obecnie robię, aby ci pomóc, to...
5. Niedawno doświadczyłem podobnego problemu, więc rozumiem, co mówisz. Pozwól mi 

zobaczyć, co mogę zrobić, aby ci pomóc
6. Przykro mi, że przez to przechodzisz
7. Oh! To brzmi naprawdę wymagająco
8. Rozumiem, że to byłoby trudne
9. Wyobrażam sobie, przez co musisz przechodzić
10. Moje serce też cierpi tak jak Twoje  
11. Dziękuję, że mi zaufałeś. To naprawdę wiele znaczy.
12. Chcę się upewnić, że rozumiem...
13. Jesteś odważny / silny / utalentowany
14. Czego potrzebujesz w tej chwili?
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Aktywność 3.2.4 Słuchanie empatyczne

Synteza i cele dydaktyczne

Wprowadzenie pojęcia empatii i empatycznego słuchania.

Cele dydaktyczne
•  Umiejętność empatycznego słuchania

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 30 minut
Materiał: 
•  Kartka papieru
•  Pióro
Organizacja pomieszczenia: Tak samo wygodny, potrzebował miejsca, aby rozdzielić się na 
mniejsze grupy

Przebieg aktywności

•  Znajdź partnera
•  Ustaw timer na 2 minuty i każ swojemu partnerowi mówić na dowolny temat. Ty słuchasz 

bez przerywania.
•  Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego uczestnik przestaje mówić, a Ty podsumowujesz 

jego słowa i wszelkie wyrażone uczucia.
•  Po zakończeniu omówcie to doświadczenie. Jakie to było dla Ciebie? Jakie to było dla 

Twojego partnera? 
•  Odwróć role i powtórz ćwiczenie
•  Możesz być zaskoczony, gdy okaże się, że z trudem przychodzi Ci czekanie na sygnał 

dźwiękowy przed rozpoczęciem rozmowy. To odkrycie może wzmocnić Twoją motywację 
do kontrolowania chęci mówienia. Ponadto, zgoda na podsumowanie tego, co usłyszałeś, 
najprawdopodobniej sprawi, że będziesz zwracał większą uwagę na słowa i ogólny wyraz 
twarzy drugiej osoby.
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Aktywność 3.2.5 Pozytywna komunikacja i korzystanie z komunikatorów 
internetowych

Synteza i cele dydaktyczne

Ćwiczenie stosowania technik pozytywnej komunikacji. 
Uznanie wartości stosowania pozytywnej komunikacji podczas szkolenia lub wspierania 
rówieśników.
Uznanie, że stosowanie pozytywnej komunikacji pomoże zbudować lepsze relacje i osiągnąć 
lepsze wyniki

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 10 minut
Materiał: Wydrukowane karty pracy z aktywnościami
Organizacja pomieszczenia: n/d

Przebieg aktywności

Trener wyjaśnia, dlaczego stosowanie pozytywnej komunikacji jest ważne podczas szkolenia.
Używanie komunikatu „ja” może pomóc w wyrażeniu swoich obaw, uczuć i potrzeb w sposób, 
który jest łatwiejszy do usłyszenia i zrozumienia przez słuchacza. Kiedy jesteś zdenerwowany 
lub zły, możesz mieć trudności z jasnym wyrażeniem swojej sytuacji, tak aby odbiorca nie 
zaczął się bronić lub aby dyskusja nie przerodziła się w konflikt. Jeśli potrafisz wyrazić swoje 
doświadczenia w sposób, który nie atakuje, nie krytykuje i nie obwinia innych, jest mniej praw-
dopodobne, że sprowokujesz defensywę i wrogość lub że druga osoba wyłączy się z rozmowy.

Trener przedstawia dwa modele i demonstruje na przykładach zastosowanie technik pozy-
tywnej komunikacji. 
Zadania można wydrukować i uzupełnić jako zadania indywidualne lub uzupełnić je ustnie z 
całą grupą. 

3 częściowy model „I-message”

1. Czuję się... (wstawić słowo uczucie)
2. kiedy... (powiedz, co spowodowało to uczucie, czyli obiektywne zdarzenie)
3. Chciałbym... (powiedz, co chcesz, żeby się stało w zamian).
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4 częściowy model „I-message” (model komunikacji bez przemocy)

1. „Kiedy ty  ”
[obserwacja stanu widziana lub słyszana]

2. „Czuję lub myślę  ”
[podaj odczucia dotyczące danej kwestii]

3. „Bo ”
[podać potrzebę lub chęć] 

4. „Wolałbym, żeby ”
 [podaj preferencje i wynik odpowiedzi na Twoją prośbę]

Przykładem jest:
1. „Czuję się zły...” 

(Jak się czujesz)

2. „o sposobie, w jaki do mnie mówiłeś...” 
(co do czego masz to uczucie - wydarzenie)

3. „bo to mnie zawstydziło przed moimi przyjaciółmi” 
(Dlaczego tak się czujesz)

4. „Wolałbym, żebyśmy omówili te sprawy w cztery oczy”.  
(Co chciałbyś zobaczyć zamiast tego)

Aktywność 1: Zmiana stwierdzeń w „komunikaty Ja”

Przykład: 
Twój współpracownik cały czas przychodzi do pracy spóźniony.
Mogłeś powiedzieć: „To takie niegrzeczne z twojej strony, że ciągle się spóźniasz. Rozwali-
łeś wszystkim harmonogram”. 
Komunikat „Ja” może być:
„Kiedy masz być w pracy o 8:30, ale przychodzisz dopiero o 9:00, 
Czuję się sfrustrowany, 
bo twoje spóźnienie oznacza, że reszta z nas nie może zacząć pracy na czas. 
Wolałbym, abyś przybył do pracy o umówionej godzinie”. 
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Zastanów się nad następującymi stwierdzeniami. Jak zmieniłbyś je na „komunikaty Ja”? 

1. Wkurzasz mnie, kiedy nie kończysz pracy na czas.

 

 

 

2. Ludzie w moim programie grupowym denerwują mnie, kiedy cały czas rozmawiają.

 

 

 

3. Moja przełożona frustruje mnie, gdy nie komunikuje swoich oczekiwań.

 

 

 

4. Mój przełożony sprawił mi radość, gdy pochwalił mój raport.

 

 

 

5. Ci stażyści sprawiają mi przykrość, gdy nie sprzątają swoich miejsc pracy.
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Aktywmość 2: Dla trzech sytuacji wymienionych poniżej, zastanów się 
jak byś pozytywnie się komunikował:

1. Twój przełożony wystawił Ci złą recenzję na temat Twoich osiągnięć w pracy. Była to 
pierwsza informacja o tym, jak sobie radzisz w pracy.

2. Pracownik, którego nadzorujesz, był często nieobecny, powodując utrudnienia dla reszty 
zespołu.

3. Twój współpracownik otwiera Twoją pocztę i przegląda szuflady Twojego biurka, a także 
mówi negatywne rzeczy innym za Twoimi plecami.
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Aktywność 3.3.1 Rzeczy, które robię wszystkie źle – aktywność  
interpersonalna

Synteza i cele dydaktyczne

Lepsze zrozumienie uczuć i emocji.

Cele dydaktyczne
•  Zabawa interpersonalna (poznanie siebie, wzrost pewności siebie w grupie, integracja 

grupy)

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 30 minut
Materiał: Brak
Organizacja pomieszczenia: Równie wygodne

Przebieg aktywności

•  Proszę usiąść w kręgu. Każda osoba kończy zdanie: Jestem słaby w..., Naprawdę nie 
wiem jak to zrobić.... 

•  W kolejnej rundzie należy dokończyć zdanie: Jestem dobry w..., jestem naprawdę dobry 
w... 

•  Na koniec każdej rundy trener przeprowadza dyskusję dotyczącą odczuć i emocji uczest-
ników szkolenia

3. Zarządzanie emocjami – asertywność
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Aktywność 3.3.2 Asertywność w realnym życiu - przykłady

Synteza i cele dydaktyczne

Lepsze zrozumienie znaczenia asertywności w życiu codziennym.

Cele dydaktyczne
•  Wprowadzenie asertywności w realnych sytuacjach życiowych

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 15 minut
Materiał: Arkusz ćwiczeń
Organizacja pomieszczenia: Równie wygodne, zapewniające miejsce dla kilku grup

Przebieg aktywności

•  Podziel się na grupy po pięć osób
•  Na otrzymanym arkuszu znajdują się zdania do uzupełnienia. Czasami zostaniesz popro-

szony o wysłuchanie opowiadania, ale nie masz na to czasu. Postaraj się napisać najlep-
szą odpowiedź, aby obronić swoje prawo do odrzucenia ich propozycji

Karta aktywności

Pisz odpowiedzi, gdy się spieszysz, ktoś cię zapyta:
Masz trochę czasu? Chciałbym porozmawiać o czymś ważnym. 

Nie, nie mogę z tobą teraz rozmawiać, bo chcę 

 

Nie, nie mogę teraz z tobą rozmawiać, bo to dla mnie ważne 

 

 Nie, nie mogę teraz z tobą rozmawiać, bo wolę 
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Nie, nie mogę z tobą teraz rozmawiać, bo wybieram 

 

Nie, nie mogę teraz z tobą rozmawiać, bo wchodzę na stronę

 

Nie, nie mogę z Tobą teraz rozmawiać, ponieważ zdecydowałem, 
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Aktywność 3.3.3 Asertywność w prawdziwym życiu - Ben i Jim

Synteza i cele dydaktyczne

Wprowadzenie asertywności w realnych warunkach życia.

Cele dydaktyczne
•  Zrozumienie czym jest asertywność na podstawie sytuacji, które mogą się zdarzyć w 

realnym życiu

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 15 minut
Materiał: 
•  Tekst pisany opowiadania
•  Papier do pisania odpowiedzi
Organizacja pomieszczenia: Równie wygodne

Przebieg aktywności

•  Przeczytaj opowiadanie zamieszczone w swoich materiałach i spróbuj odpowiedzieć na 
pytanie: Co powinien powiedzieć Ben, aby nie urazić swojego przyjaciela i być z siebie 
zadowolonym? 

•  Następnie zapisz trzy asertywne odpowiedzi dla Jima na załączonym arkuszu
•  Proszę podzielić się i omówić swoje zdania

Historia Bena i Jima

Ben był w drodze do pracy. Został zatrudniony niedawno i jest bardzo zadowolony, że w koń-
cu znalazł pracę. Był bardzo szczęśliwy. W drodze do pracy spotkał Jima. Jim był dawnym 
kolegą, z którym Ben od czasu do czasu rozmawiał. Jim nie pracował. Była ładna, ciepła po-
goda, świeciło słońce. Jim bardzo lubi rozmawiać i zaczął opowiadać o tym, co robił wczo-
raj, ale Ben nie mógł słuchać opowieści, ponieważ chciał być punktualny w swojej nowej 
pracy. Jim mówił i mówił i bardzo trudno było go powstrzymać. Ben próbował powiedzieć to, 
co chciał:
„Wiesz, ja naprawdę muszę iść, bo właśnie zaczęłam nową pracę, nie gniewaj się, proszę.”
ale Jim mówił dalej,
„Naprawdę muszę iść, proszę o zrozumienie” – powiedział Ben. Ale Jim szedł dalej i dalej i 
dalej...
„Bardzo mi przykro, ale nie mam czasu” – odpowiedział Ben.
„Nie jesteś dobrym przyjacielem” – odpowiedział Jim.
Ben w końcu pospieszył się do swojej pracy, ale nie czuł się dobrze, bo nie był pewien, czy 
zdąży na czas. Na szczęście zdążył na czas. Później w domu powiedział partnerowi, że źle 
się czuje z Jimem, bo nie chciał go skrzywdzić, ale musiał iść.
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Aktywność 3.3.4 Wyrażanie pozytywnych emocji

Synteza i cele dydaktyczne

Jak wyrażać pozytywne uczucia.

Cele dydaktyczne
•  Wprowadzenie asertywnego sposobu wyrażania własnych uczuć wobec innych ludzi

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 20 minut
Materiał: Brak
Organizacja pomieszczenia: Równie wygodne

Przebieg aktywności

•  Usiądziemy w kręgu
•  Każda osoba powinna wybrać dwie inne osoby i powtórzyć to zdanie każdej z nich: Podo-

bają mi się twoje.... oczy, kolor twoich włosów, twój ton głosu...itp. lub „Podoba mi się..... 
twoja postawa, twoja etyka pracy, sposób w jaki współpracujesz z innymi.

•  Powinieneś komentować zgodnie ze swoimi rzeczywistymi odczuciami dotyczącymi cech 
osoby w Twojej grupie.
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Aktywność 3.3.5 Wyrażanie negatywnych emocji - etapy wyrażania złości

Synteza i cele dydaktyczne

Jak wyrażać negatywne uczucia. Jak wyrażać złość.

Cele dydaktyczne
•  Wprowadzenie asertywnego sposobu wyrażania własnych uczuć wobec innych ludzi

Czas trwania i materiał

Czas trwania: 20 minut
Materiał: Brak
Organizacja pomieszczenia: Równie wygodne

Przebieg aktywności

•  Pracuj w grupie trzyosobowej
•  Osoba A i B będą prowadzić rozmowę, a osoba C będzie obserwatorem
•  Można rozmawiać na dowolny temat, ale osoba A nazywa osobę B używając wyrażenia, 

którego osoba B nie lubi np. Cześć koleś jak leci? Wiesz koleś...itp. Osoba B próbuje zasto-
sować cztery etapy reakcji asertywnej, aby zmienić zachowanie osoby A

Etapy wyrażania złości
Agresywny: Działania mające na celu zniszczenie obiektu wywołującego złość
Uległość
Tłumienie odczuwanej złości

Asertywny: Skupiona na zadaniu zmiany danego stanu rzeczywistości

Etapy asertywnego wyrażania złości:
1. Przekazanie informacji.
Na tym etapie powinieneś poinformować osobę, że jej zachowanie jest dla Ciebie niekomfor-
towe. Na przykład: Jest to dla mnie trudne, gdy palisz w pobliżu mnie. Przestań proszę.

2. Wyrażanie uczuć
Jeśli pierwszy etap nie spowodował zmiany dokuczliwego zachowania można  
poinformować osobę o swoich odczuciach w tej sytuacji. Na przykład:
Proszę przestać palić w pobliżu mnie, to naprawdę irytujące! 
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3. Odwołanie się do prawa
Gdy to nie zadziałało, możesz odwołać się do prawa, które pomoże Ci uzyskać zmianę za-
chowania. Na przykład: Jeśli nie przestaniesz tu palić, wezwę ochronę budynku. 

4. Egzekwowanie prawa
Na tym etapie musisz działać zgodnie ze swoim zaangażowaniem z trzeciego etapu. Na 
przykład: Nadal palisz. Dzwonię po ochronę!

Jako grupa odwołajcie się do Koła Emocji Plutchika i połączcie swoje doświadczenia w tym 
ćwiczeniu z tym, jak emocje nasilają się lub zmniejszają.
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Moduł 4
Komunikacja

Założenia
Komunikacja to sposób, w jaki wchodzisz w interakcje z ludźmi wokół ciebie. Jest to sposób, w jaki 
dzielisz się informacjami, myślami i uczuciami z innymi. Poprawa umiejętności komunikacyjnych i zro-
zumienie sposobów komunikowania się innych ludzi są ważne dla udanych interakcji we wszystkich 
aspektach życia: rodzinnego, osobistego i zawodowego. Zdobycie skutecznych umiejętności wyraża-
nia siebie i rozumienia komunikatów innych osób jest niezbędne zarówno w przypadku komunikacji 
w cztery oczy, jak i w grupie, przy wspieraniu jednej osoby, szkoleniu grupy czy prezentacji przed dużą 
publicznością.

Cele

Struktura 

Zajęcia w tym module mają na celu rozwinięcie umiejętności skutecznej komunikacji. Dowiesz się, 
jak być skutecznym nadawcą, ale także skutecznym odbiorcą. Informacje na temat komunikacji 
niewerbalnej, słuchania, mówienia, komunikacji interpersonalnej i korzystania z technologii są przed-
stawione w formie ćwiczeń, które pomogą Ci zrozumieć, poprawić i zapamiętać ważne umiejętności 
komunikacyjne. Każdemu tematowi towarzyszą arkusze i ćwiczenia, dające możliwość przećwiczenia 
komunikacji z różnymi typami ludzi i w różnych sytuacjach. Po ukończeniu szkolenia będziesz posia-
dał wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne pozwalające na stosowanie skutecznej komunikacji 
podczas szkolenia, współszkolenia lub wspierania rówieśników. Będziesz w stanie modyfikować 
swoje techniki komunikacyjne w celu dostarczenia najbardziej efektywnego szkolenia oraz dokonywać 
rozsądnych dostosowań w celu zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych swoich uczestników.

Moduł składa się z 6 sekcji, które mogą być wykorzystane w całości lub z których można wybrać kon-
kretne aktywności w zależności od poziomu wiedzy i umiejętności uczestników.

4.1  Podstawy komunikacji 
4.2  Komunikacja niewerbalna
4.3  Umiejętność skutecznego słuchania
4.4  Umiejętność skutecznego mówienia
4.5  Skuteczna komunikacja interpersonalna
4.6  Skuteczna komunikacja z wykorzystaniem technologii
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1.  Podstawy komunikacji

Cele

•  Zrozumienie celów komunikacji 
•  Uświadomienie sobie rodzajów i kanałów komunikacji
•  Zrozumienie pojęcia nadawcy i odbiorcy
•  Uświadomienie sobie stylów komunikacji

Treść

•  Cele komunikacji
•  Rodzaje i kanały komunikacji
•  Pojęcie nadawcy-odbiorcy
•  Style komunikacji

Pytania przewodnie

•  Dlaczego się komunikujesz?
•  Jak się komunikujesz?
•  Gdzie, kiedy i z kim się komunikujesz?
•  W roli nadawcy lub odbiorcy, jakich strategii używasz? Jakie są Twoje potrzeby?
•  Dlaczego ważne jest zrozumienie własnych i cudzych stylów komunikacji?

Aktywności powiązane

•  Aktywność 4.1.0 Rodzaje i kanały komunikacji
•  Aktywność 4.1.1 Pojęcie nadawcy i odbiorcy
•  Aktywność 4.1.2 Samoocena stylu komunikacji

Zasoby

•  Merrill, D. & Reid, R. (1981). Personal Styles and Effective Performance: Make your Style 
Work for You, Radnor, PA: Chilton

Czas trwania

1 godzina
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Aktywność 4.1.0 Rodzaje i kanały komunikacji

JAK SIĘ KOMUNIKUJESZ?

Komunikacja może być werbalna i/lub niewerbalna. Jakiego rodzaju komunikacji używasz i w jakich 
sytuacjach?
 
Komunikat może być przekazywany różnymi kanałami. Z jakich kanałów komunikacji korzystasz na co 
dzień, a z jakich rzadziej?

KOMUNIKACJA 

GŁOSOWA POZAGŁOSOWA

KOMUNIKACJA 
SŁOWNA

Słowa mówione Słowa pisane
Język migowy, 

alfabet palcowy, 
aflabet braille’a

Używanie głosu 
(płacz, śmiech), 
Charakterystyka 
głosu (ton, głoś-

ność, akcent)

Mimika twarzy, 
język ciała, dys-
tans do innych, 
obrazy/symbole

KOMUNIKACJA  
POZASŁOWNA

KANAŁY KOMUNIKACYJNE

•  Rozmowa twarzą 
w twarz

•  Rozmowa telefo-
niczna.

•  Rozmowa wideo
•  Poczta głosowa

•  Email
•  SMS
•  List
•  Czat online

W jezyku migowym:
•  Rozmowa twarzą 

w twarz
•  Rozmowa wideo

•  Rozmowa twa-
rzą w twarz

•  Rozmowa tele-
foniczna.

•  Rozmowa wideo
•  Poczta głosowa

•  Rozmowa twarzą 
w twarz

Do zdjęć:
•  SMS
•  Online 
•  AAC

GŁOSOWA POZAGŁOSOWA



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.

78

Aktywność 4.1.1 Pojęcie nadawcy i odbiorcy 

Synteza i cele dydaktyczne
•  Zrozumienie pojęcia nadawcy i odbiorcy
•  Uświadomienie trudności związanych z nieużywaniem swojego zwykłego kanału komu-

nikacji oraz poprzez doświadczenie stosowanych strategii, potrzeb i odczuć w rolach 
nadawcy i odbiorcy.

•  Uświadomienie sobie wpływu emocjonalnego i psychologicznego związanego z trudno-
ściami w komunikacji

Czas trwania i materiały
Czas trwania: 15 min (5 min rysunek i 10 min dyskusja)
Materiały: 
•  obraz do opisania, 
•  Papier A4, ołówek (jeden zestaw dla każdej pary)
•  tablica, markery
Organizacja sali: Podzielcie się na pary, ustawcie krzesła tak, aby jedna osoba była zwróco-
na twarzą do tablicy/ekranu przedstawiającego obrazek, a druga miała plecy do tablicy, aby 
nie widzieć obrazka.

Przebieg aktywności
Osoba opisująca obrazek może używać gestów, mimiki, ruchów, dźwięków, ale nie może 
korzystać ze swojego zwykłego kanału komunikacji (np. mówić, pisać lub podpisywać się). 
Osoba, która ma plecy do obrazka, musi narysować to, co pokazuje jej druga osoba (bez 
mówienia, pisania i podpisywania).
Osoba wysyłająca wiadomość może w razie potrzeby poprawić swojego partnera, ale bez 
słów/znaków.
Osoba rysująca może prosić o pomoc lub wyjaśnienie, ale bez słów/znaków.
Pozostawić 5’ na rysunek.
Zatrzymaj ćwiczenie i daj kilka minut parom na przyjrzenie się swojemu obrazkowi, na zre-
laksowanie się i przemyślenie swoich wysiłków.
Poproś wszystkich uczestników o odwrócenie się do przodu i spojrzenie na ekran/ tablicę. 
Poproś o informacje zwrotne na temat doświadczenia. Poprowadź feedback za pomocą 
poniższych pytań, przedyskutuj i zrób notatki na tablicy (pozostaw 10’):
•  Jak czuła się każda z osób?
•  Jakie strategie były stosowane (przez nadawcę / przez odbiorcę)?
•  Co było, a co nie było pomocne (dla nadawcy / dla odbiorcy)?
•  Czego potrzebował nadawca/odbiorca?

Wskazówki   (jeśli uczestnik ma problemy ze wzrokiem):

Opisz jak zrobić coś bez użycia słów. Na przykład, jak zrobić herbatę / kawę (mieć dostępne 
odpowiednie naczynia, składniki). Osoba udzielająca instrukcji może używać tylko dźwięków 
i wskazówek fizycznych - nie może mówić. Druga osoba ma za zadanie wykonać czynność.
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Notatki dla trenera do ćwiczenia 4.1.1
Poniżej przedstawiono najważniejsze tematy, które powinny znaleźć się w informacji zwrotnej. Jeśli 
nie zostały one wymienione przez uczestników, trener powinien zwrócić uwagę na te uczucia/kwestie. 
Jeśli uczestnicy wymieniają inne powiązane tematy, należy je uwzględnić.

Jak się oboje czuliście?

•  Frustracja, porażka
•  Złość
•  Brak zaufania
•  Niewłaściwość
•  Może rezygnacja, która doprowadziła do: wycofania się lub izolacji
•  Może rezygnacja z powodu braku pozytywnych informacji zwrotnych lub pochwał
•  Zabawa

Czego oboje używaliście?

•  Kontakt wzrokowy
•  Wskazywanie oczami lub palcem
•  Mimika twarzy
•  Ruchy ciała
•  Gesty rąk
•  Mimikra / aktorstwo
•  Odwołanie się do lub wykorzystanie rzeczywistych przedmiotów w sali.

Wspomnij, że ponad 50% komunikacji przeciętnego mówcy obejmuje takie zachowania niewerbalne.

Czego oboje potrzebowaliście?

•  Zachęta
•  Współpraca
•  Potwierdzenie
•  Organizacja informacji w małe sekcje, zaczynając od głównego tematu na obrazie i podając inne 

informacje wokół niego
•  Powszechna znajomość systemu gestów lub znaczeń
•  Wspólne doświadczenia i wspólne słownictwo
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Wydrukuj lub narysuj poniższy schemat jako plakat i używaj go jako punktu odniesienia w całym mo-
dule.

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

Odbiornik

Dekodowanie Kanał

Kodowanie

NadawcaKomunikat 
zwrotny

Kontekst
Wiadomość

Wiadomość

Wiadomość

Wiadomość

Proces komunikacji
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Aktywność 4.1.2 Samoocena stylu komunikacji

Synteza i cele dydaktyczne

•  Uświadomienie sobie swojego zwykłego stylu komunikacji. 
•  Zrozumienie różnych stylów komunikacji.
•  Uświadomienie sobie, jak Twój styl może być postrzegany przez innych
•  Zastanowienie się, jak można skuteczniej komunikować się z określonym stylem komuni-

katora

Czas trwania i materiały

Czas trwania: 20 min (10 min na wypełnienie kwestionariusza i 10 min na dyskusję)
Materiały: 
•  drukowany kwestionariusz 
•  diagram stylu komunikacji 
Organizacja sali: n/d 

Przebieg aktywności

Każdy z uczestników samodzielnie odpowiada na pytania zawarte w kwestionariuszu. 
Po zakończeniu nie należy ujawniać wyników. Unikaj etykietowania uczestników jako posia-
dających określony styl. Użyj diagramu, aby wyjaśnić dwa wymiary (poziom asertywności i 
poziom emocjonalności) i jak mogą się one zmieniać w zależności od sytuacji. Skup się na 
tym, jak style wpływają na siebie nawzajem.
Poprowadź dyskusję za pomocą następujących pytań:
•  Dlaczego ważne jest, aby być świadomym własnych stylów komunikacji? 
•  Dlaczego ważne jest, aby być świadomym stylów komunikacji innych ludzi? 
•  Jak można dostosować swój styl, gdy znamy trudności związane z danym stylem? Np. 

gdy ktoś jest mniej asertywny, jest zbyt gadatliwy, zbyt szefowski? 

Wskazówki   (jeśli uczestnik ma problemy ze wzrokiem):

Trener może przeczytać pytania, jeśli ktoś ma problemy z widzeniem lub pisaniem. 
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ANALITYCZNY KIEROWNICZY 

EKSPRESYJNYPRZYJACIELSKI

Mniej responsywny
Zorientowany na zadania

Bardziej responsywny
Zorientowany na relacje

Mniej asertywny
Wolniejsze tempo

Bardziej asertywny
Szybsze tempo

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-an
https://www.astridbaumgardner.com/blog-and-resources/communicating-under-pressure-how-to-leverage-an
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Samoocena stylu komunikacji
Jaki jest twój styl?

Rozważ każde z poniższych pytań osobno i zakreśl jedną literę (a, b, c lub d), która odpowiada opisowi, 
który najlepiej do Ciebie pasuje. Jeśli masz problem z wyborem tylko jednej odpowiedzi, zadaj sobie 
pytanie, która reakcja w pracy byłaby dla Ciebie najbardziej naturalna lub prawdopodobna.
Nie ma dobrych i złych odpowiedzi, więc oprzyj swoją odpowiedź na tym, jaki jesteś dzisiaj, a nie na 
tym, jaki myślisz, że powinieneś lub chciałbyś być w przyszłości. Zakreśl kółkiem odpowiedź, z którą 
zgadzasz się najbardziej.

1. Podczas rozmowy ze współpracownikiem...
a. Utrzymuję kontakt wzrokowy przez cały czas.
b. Na przemian patrzę na osobę i patrzę w dół.
c. Przez większość czasu rozglądam się po pokoju.
d. Staram się utrzymywać kontakt wzrokowy, ale od czasu do czasu odwracam wzrok.

2. Jeśli mam do podjęcia ważną decyzję...
a. Przed podjęciem decyzji całkowicie ją przemyślałem.
b. Idę z moimi instynktami.
c. Przed podjęciem decyzji rozważam wpływ, jaki będzie ona miała na innych ludzi.
d. Prowadzę go przez kogoś, kogo opinię szanuję przed podjęciem decyzji.

3. Moje miejsce pracy w większości ma...
a. Wyeksponowane zdjęcia rodzinne i przedmioty sentymentalne.
b. Eksponowanie inspirujących plakatów, nagród i prac plastycznych.
c. Wyświetlane wykresy i diagramy.
d. Wyświetlane kalendarze i konspekty projektów.

4. Jeśli mam konflikt ze współpracownikiem...
a. Staram się pomóc sytuacji poprzez skupienie się na tym, co pozytywne.
b. Zachowuję spokój i staram się zrozumieć przyczynę konfliktu.
c. Staram się unikać omawiania kwestii powodującej konflikt.
d. Konfrontuję się z nim od razu, aby jak najszybciej został rozwiązany.

5. Kiedy rozmawiam przez telefon w pracy...
a. Utrzymuję rozmowę skoncentrowaną na celu rozmowy.
b. Spędzam kilka minut na pogawędce, zanim zabieram się do pracy.
c. Nie spieszy mi się, żeby się rozłączyć i nie przeszkadza mi rozmowa o sprawach osobistych, pogo-
dzie itp.
d. Staram się, aby rozmowa była jak najkrótsza.
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6. Jeśli współpracownik jest zdenerwowany...
a. Pytam, czy mogę coś zrobić, aby pomóc.
b. Zostawiam go w spokoju, bo nie chcę naruszać jego prywatności.
c. Staram się go rozweselić i pomóc mu dostrzec jasną stronę.
d. Czuję się niekomfortowo i mam nadzieję, że szybko mu przejdzie.

7. Kiedy uczestniczę w spotkaniach w pracy...
a. Siedzę i myślę o tym, co się mówi, zanim zaoferuję swoją opinię.
b. Wyłożyłem wszystkie karty na stół, więc moje zdanie jest dobrze znane.
c. Wyrażam swoje zdanie z entuzjazmem, ale słucham też pomysłów innych.
d. Staram się wspierać pomysły innych osób na spotkaniu.

8. Kiedy przeprowadzam prezentację przed grupą...
a. Jestem rozrywkowy i często z poczuciem humoru.
b. Jestem jasny i zwięzły.
c. Mówię stosunkowo cicho.
d. Jestem bezpośredni, konkretny i czasem głośny.

9. Kiedy współpracownik tłumaczy mi jakiś problem...
a. Staram się zrozumieć i empatycznie wczuć w to, co ona czuje.
b. Szukam konkretnych faktów odnoszących się do danej sytuacji.
c. Uważnie słucham, aby poznać główny problem, dzięki czemu mogę znaleźć rozwiązanie.
d. Używam języka ciała i tonu głosu, aby pokazać jej, że rozumiem.

10. Kiedy uczestniczę w programach szkoleniowych lub prezentacjach...
a. Nudzę się, jeśli osoba porusza się zbyt wolno.
b. Staram się być wsparciem dla prelegenta, wiedząc jak ciężka jest to praca.
c. Chcę, żeby było to zarówno rozrywkowe, jak i informacyjne.
d. Szukam logiki w tym, co mówi mówca.

11. Kiedy chcę przedstawić swoje zdanie współpracownikom...
a. Najpierw słucham ich punktu widzenia, a potem delikatnie wyrażam swoje pomysły.
b. Zdecydowanie przedstawiam swoją opinię, aby wiedzieli, na czym stoję.
c. Staram się ich przekonać, nie będąc zbyt stanowczym.
d. Wyjaśniam myślenie i logikę stojącą za tym, co mówię.

12. Kiedy spóźniam się na spotkanie lub umówioną wizytę...
a. Nie wpadam w panikę, ale dzwonię z wyprzedzeniem, że spóźnię się kilka minut.
b. Czuję się źle, że każę drugiej osobie czekać.
c. Bardzo się denerwuję i pędzę, aby jak najszybciej dotrzeć na miejsce.
d. Obficie przepraszam, gdy już przyjadę.
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13. Wyznaczam w pracy cele i zadania, które...
a. Myślę, że mogę realnie osiągnąć.
b. Czuję, że są wyzwaniem, a ich osiągnięcie byłoby ekscytujące.
c. Muszę osiągnąć jako część większego celu.
d. Sprawi, że poczuję się dobrze, gdy je osiągnę.

14. Podczas wyjaśniania problemu współpracownikowi, od którego potrzebuję pomocy...
a. Wyjaśniam problem w sposób jak najbardziej szczegółowy.
b. Czasami przesadzam, aby przedstawić swoje zdanie.
c. Próbuję wyjaśnić, jak problem sprawia, że się czuję.
d. Wyjaśniam, jak chciałbym, aby problem został rozwiązany.

15. Jeśli współpracownicy spóźniają się na spotkanie ze mną...
a. Utrzymuję się przy życiu, wykonując telefony lub pracując do czasu ich przybycia.
b. Zakładam, że byli nieco opóźnieni i nie denerwują się.
c. Dzwonię, aby upewnić się, że mam prawidłowe informacje (data, godzina i tak dalej).
d. Denerwuję się, że ta osoba marnuje mój czas.

16. Kiedy mam zaległości w jakimś projekcie i czuję presję, by go skończyć...
a. Robię listę wszystkiego, co muszę zrobić, w jakiej kolejności, do kiedy.
b. Blokuję wszystko inne i skupiam się w 100 procentach na pracy, którą muszę wykonać.
c. Staję się niespokojny i trudno mi się skupić na pracy.
d. Ustalam datę, do której projekt ma być wykonany i idę po niego.

17. Kiedy czuję się słownie zaatakowany przez współpracownika..
a. Mówię jej, żeby przestał.
b. Czuję się zraniony, ale zazwyczaj nic jej o tym nie mówię.
c. Ignoruję jej złość i staram się skupić na faktach dotyczących sytuacji.
d. Dałem jej znać w mocnych słowach, że nie podoba mi się jej zachowanie. 

18. Kiedy widzę współpracownika, którego lubię, a którego ostatnio nie widziałem...
a. Daję mu przyjazny uścisk.
b. Pozdrawiam go, ale nie podaję mu ręki.
c. Podaję mu zdecydowany, ale szybki uścisk dłoni.
d. Podaję mu entuzjastyczny uścisk dłoni, który trwa kilka chwil.
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Wynik całkowity styl kierowniczy ____________  Wynik całkowity styl analityczny ____________

Wynik całkowity styl przyjacielski ____________  Wynik całkowity styl ekspresyjny ____________

Ocena punktowa kwestionariusza

Przenieś swoje odpowiedzi z kwestionariusza na formularz oceny, zakreślając ponownie a,b,c lub d. 
Następnie policz ile razy zakreśliłeś każdy styl i wpisz łączny wynik na dole formularza oceny. Bę-
dziesz oceniał siebie w czterech konkretnych stylach: Kierowca, Ekspresyjny, Sympatyczny i Analitycz-
ny. Styl z najwyższym wynikiem jest twoim głównym stylem komunikacji.

1
a. kierowniczy 
b. przyjacielski
c. analityczny
d. ekspresyjny

7
a. analityczny 
b. kierowniczy 
c. ekspresyjny 
d. przyjacielski

13
a. analityczny 
b. ekspresyjny
c. kierowniczy
d. przyjacielski

2
a. analityczny
b. kierowniczy
c. przyjacielski
d. ekspresyjny

8
a. ekspresyjny 
b. analityczny
c. przyjacielski
d. kierowniczy

14
a. analityczny 
b. ekspresyjny
c. przyjacielski
d. kierowniczy

3
a. przyjacielski
b. ekspresyjny
c. analityczny
d. kierowniczy

9
a. przyjacielski
b. analityczny
c. kierowniczy
d. ekspresyjny

15
a. ekspresyjny 
b. przyjacielski
c. analityczny
d. kierowniczy

4
a. ekspresyjny 
b. przyjacielski
c. analityczny
d. kierowniczy

10
a. kierowniczy 
b. przyjacielski
c. ekspresyjny
d. analityczny

16
a. analityczny 
b. kierowniczy
c. przyjacielski
d. ekspresyjny 

5
a. kierowniczy 
b. ekspresyjny
c. przyjacielski
d. analityczny

11
a. przyjacielski
b. kierowniczy 
c. ekspresyjny
d. analityczny

17
a. kierowniczy 
b. przyjacielski
c. analityczny
d. ekspresyjny

6
a. przyjacielski
b. analityczny 
c. ekspresyjny
d. kierowniczy

12
a. analityczny 
b. przyjacielski
c. kierowniczy
d. ekspresyjny

18
a. przyjacielski
b. analityczny
c. kierowniczy
d. ekspresyjny
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Po ocenieniu swoich odpowiedzi zauważysz, że nie jesteś jednym stylem, podobnie jak nikt inny. 
Ważne jest, aby nie przypisywać komuś konkretnego stylu, ponieważ wszyscy jesteśmy różni i złożeni, 
więc nikt nie pasuje do pudełka. To narzędzie, podobnie jak inne, ma być przewodnikiem i dawać 
pomysły, ale najlepiej uczyć się poprzez próby, błędy, refleksje i ponowne próby. Musisz nauczyć się 
dostosowywać swój styl komunikacji do stylu drugiej osoby.

Cztery terminy (Kierowniczy, Ekspresyjny, Przyjacielski i Analityczny) zostały pierwotnie stworzone przez 
dr Davida Merrilla, założyciela Tracom Consulting Group. 

Styl  
komunikacji Mocne strony Potencjalne słabości 

Analityczny Myślenie
Dokładność
Zdyscyplinowany

Wyłącza uczucia z decyzji
Posuwa się za daleko; Perfekcjonista
Zbyt sztywny lub wymagający wobec siebie 
i innych

Przyjacielski Wspierający
Cierpliwy
Dyplomatyczny

Ma tendencję do podporządkowywania się 
życzeniom innych
Brak granic czasowych; Sprawy nie są zała-
twiane
Nie jest asertywny ani dyrektywny

Kierowniczy Niezależny
Decydujący
Określony

Trudności we współpracy z innymi
Nie bierze pod uwagę perspektywy  
innych osób
Dominujący; Zbyt skoncentrowany na robieniu 
tego „po swojemu”

Ekspresyjny Dobry  
komunikator
Entuzjastyczny
Wyobraźnia

Za dużo mówi.
Jest zbyt mocny.
Marzyciel; Nierealistyczny
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2. Komunikacja niewerbalna

Cele

•  Zrozumienie znaczenia mowy ciała
•  Zrozumienie znaczenia cech wokalnych 

Treść

•  Język ciała
•  Charakterystyka głosu

Pytania przewodnie

•  Jakie są różne rodzaje mowy ciała?
•  Co mówi Ci język ciała Twojego słuchacza?
•  Jak skuteczniej używać mowy ciała?
•  Jakie są cechy wokalne?
•  Jak możesz zmienić swoje cechy wokalne podczas mówienia, aby być bardziej skutecz-

nym komunikatorem?

Aktywności powiązane

•  Aktywność 4.2.1 Rozpoznawanie i interpretowanie mowy ciała 
•  Aktywność 4.2.2 Mimika twarzy
•  Aktywność 4.2.3 Odgrywanie ról związanych z mową ciała
•  Aktywność 4.2.4 Charakterystyka głosu
•  Aktywność 4.2.5 Tyłem do siebie i twarzą w twarz
•  Aktywność 4.2.6 Komunikacja niewerbalna - rzeczy, o których należy pamiętać o innych i o 

sobie.

Zasoby

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

Czas trwania

Minimum 1 godzina
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Aktywność 4.2.1 Rozpoznawanie i interpretowanie mowy ciała

Synteza i cele

•  Ćwiczenie rozpoznawania i interpretowania mowy ciała
•  Uświadomienie sobie konieczności uważnej obserwacji mowy ciała

Czas trwania i materiały

Czas trwania: 15 minut
Materiały: 
•  Lista przykładów demonstracji
•  2 Filmy do wyboru

  o Friends lub
  o Seinfeld

•  Długopis i papier do dokumentowania obserwacji
Organizacja pomieszczenia: Wszyscy uczestnicy powinni mieć dobry widok na trenera i 
ekran

Przebieg aktywności

1. Trener pokazuje każdy z przykładów demonstracji mowy ciała.
2. Grupa odgaduje możliwe znaczenia dla każdego z nich. 
3. Trener podkreśla fakt, że mowa ciała jest subiektywna, specyficzna dla da-

nej kultury i może oznaczać różne rzeczy w różnych sytuacjach. 

1. Grupa decyduje, który z dwóch filmów obejrzeć.
2. Obejrzyj około 3 minuty filmu z wyłączonym głosem 
3. Oglądając program bez głośności, zidentyfikuj różne działania niewerbalne.  

Zapisz zaobserwowane zachowania niewerbalne i możliwe znaczenie lub 
przesłanie, jakie niosą (zwłaszcza wyrażane uczucia). 

4. Omówcie to, co zaobserwowaliście. (Pomocne może być ponowne obejrze-
nie odcinków, za każdym razem robiąc przerwę na dyskusję)

 Pytania przewodnie:
•  Jak ważne są według Ciebie komunikaty niewerbalne, które pomogły Ci cieszyć się pro-

gramem i zrozumieć, co się w nim działo?
•  Jakie uczucia zostały wyrażone poprzez komunikację niewerbalną?
•  Czy zaobserwowałeś jakieś mylące komunikaty niewerbalne?
•  Jakie były niektóre trudności związane z tym zajęciem?
•  Co możesz zrobić, aby być bardziej świadomym komunikatów niewerbalnych?
•  Czy wszyscy uważali, że komunikat niewerbalny oznacza to samo?
•  Czy w prawdziwym życiu komunikaty niewerbalne są zawsze oczywiste?

CZĘŚĆ 1

CZĘŚĆ 2

https://www.youtube.com/watch?v=kIraDqpZr5M
https://www.youtube.com/watch?v=zO-cWNQa90g


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.

91

Grafika pobrana z
https://www.tripsavvy.com/hand-gestures-with-more-than-one-meaning-3149620

Przykłady demonstracji Aktywność 4.2.1
Mowa ciała, która może być interpretowana na różne sposoby

•  Oparcie głowy na dłoniach (może oznaczać rozczarowanie, złość lub znudzenie)
•  Skrzyżowanie rąk przed klatką piersiową (może oznaczać defensywę lub bycie zimnym)
•  Uśmiechanie się (może oznaczać szczęście lub zadowolenie, ale może też oznaczać niepokój lub 

może być używane do maskowania zakłopotania)
•  Marszczenie brwi (może oznaczać niezadowolenie lub frustrację lub koncentrację)
•  Zaciśnięta pięść (może wskazywać na złość w niektórych sytuacjach lub solidarność w innych)
•  naruszanie czyjejś przestrzeni osobistej (może być sygnałem wrogości, ale może też oznaczać 

ekscytację dla niektórych osób)
•  Płaski wyraz twarzy (może oznaczać brak zainteresowania, znudzenie lub pogardę, ale może to 

być po prostu czyjaś domyślna mina). Ogólnie rzecz biorąc, wyraz twarzy może pokazywać różne 
rodzaje emocji i może być używany w różny sposób przez różnych ludzi. Nie wszyscy ludzie mają 
oczywistą mimikę twarzy. 

•  Gest „okay” (może oznaczać „w porządku” lub „wszystko w porządku”. W niektórych częściach 
Europy ten sam sygnał jest jednak używany do sugerowania, że nic ci nie jest. W niektórych krajach 
Ameryki Południowej symbol ten jest w rzeczywistości wulgarnym gestem. 

•  Kilka kolejnych gestów rąk można zobaczyć poniżej:

https://www.tripsavvy.com/hand-gestures-with-more-than-one-meaning-3149620
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Aktywność 4.2.2 Mimika twarzy

Synteza i cele

•  Rozpoznawanie 6 podstawowych wyrazów twarzy
•  Uświadomienie sobie innych wyrazów twarzy

Czas trwania i materiały

Czas trwania: 15 min
Materiały: 
•  Handouts z dodatkowymi wyrazami twarzy
•  Wycinanki z wydrukowanymi wyrazami twarzy
Organizacja sali: Do odgrywania ról uczestnicy siadają w grupach po trzy osoby 

Przebieg aktywności

PRZYGOTOWANIE
1. Wyświetl stronę z wszystkimi 6 podstawowymi emocjami 
2. Przeczytaj poniższe zdania i poproś uczestników o wybranie odpowiedniego wyrazu 

twarzy:
•  Wczoraj wieczorem wygrałem 200 000 euro grając w lotto.
•  W drodze do programu wdepnąłem dziś w kupę psiej kupy.
•  Wyniki moich badań lekarskich nie były dobre. Być może będę musiał pójść do szpitala.
•  Mój najlepszy przyjaciel przeprowadza się do innego miasta i nie będę mógł go widywać.
•  Wyczyściliście mój samochód! Dziękuję bardzo.
•  Nie mogę uwierzyć, że podarłeś sweter, który ci pożyczyłem. 
3. Wyjaśnij, że są to najczęściej używane wyrażenia i łatwo rozpoznawalne w różnych kultu-

rach. Istnieje wiele innych wyrazów twarzy, które możemy stosować, aby pokazać, jak się 
czujemy. Pokaż 2 strony z dodatkowymi wyrazami twarzy. Podkreśl, że musisz zwracać 
uwagę na twarze ludzi, aby zobaczyć ich reakcję, która czasami może nie być tak przesa-
dzona. Musisz również być świadomy tego, jak Twoja twarz wygląda w oczach innych.



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.

93

ODGRYWANIE RÓL
Utwórzcie 3-osobowe grupy. Każda z nich przyjmuje rolę nadawcy, odbiorcy i obserwatora. 
NADAWCA mówi na interesujący go temat (np. wymarzona praca, ulubione wakacje, obejrza-
ny film). 
ODBIORCA otrzymuje 2 karty z wyrazami twarzy. Muszą wysłuchać nadawcy i pokazać każ-
dy z dwóch wyrazów twarzy na kartach, na przemian. 
OBSERWATOR zwraca uwagę na reakcję nadawcy. Nadawca mówi przez 2 minuty.
Grupy składają raporty wszystkim
•  Jak czuł się NADAWCA?
•  Jak trudno było zareagować ODBIORCY w sposób niewłaściwy? 
•  Co zauważył OBSERWATOR? Jak niewłaściwa mimika twarzy wpłynęła na nadawcę?

Wskazówki   

Górna wskazówka: Dla mniej wizualnej wersji ćwiczenia ODBIORCA może wydawać nieodpo-
wiednie dźwięki (np. aah! ooh! hmmhmm! itp.).
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SZEŚĆ PODSTAWOWYCH WYRAZÓW TWARZY
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Dodatkowa mimika twarzy (1 z 2)
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Dodatkowa mimika twarzy (2 z 2)
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Aktywność 4.2.3 Odgrywanie ról związanych z mową ciała

Synteza i cele

•  Doświadczenie wpływu języka ciała na przebieg rozmowy.
•  Być świadomym swojej mowy ciała zarówno jako nadawca, jak i odbiorca

Czas trwania i materiały

Czas trwania: 10 minut
Materiały: papier i długopis dla OBSERWATORA
Organizacja sali: uczestnicy siedzą w grupach po trzy osoby

Przebieg aktywności

Odgrywanie ról w grupach 3-osobowych (dwie osoby rozmawiające i jeden obserwator). 
Jedna osoba jest nadawcą i opowiada o swoich ulubionych wakacjach, druga osoba jest OD-
BIORCĄ. Nadawca powinien mówić przez 2 minuty.
Nadawca lub Odbiorca w każdej grupie odgrywają jeden z poniższych scenariuszy. OBSER-
WATOR notuje zachowania i reakcje.
Zamieńcie się rolami, aby każdy miał szansę odegrać rolę nadawcy lub odbiorcy. 

SCENARIUSZ 1: ODBIORCA siedzi z rękami skrzyżowanymi na piersi, głową pochyloną w dół 
i szybko stuka palcami w swoje ramię.

" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCENARIUSZ 2: ODBIORCA kołysze się na krześle w przód i w tył, ręce zmieniają pozycję i 
bawi się włosami, podczas gdy NADAWCA opowiada o swoich wakacjach.

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCENARIUSZ 3: Nadawca siada z powrotem w swoim fotelu. Nadawca uśmiecha się i używa 
ruchów ramion i dłoni, aby opisać swoje wakacje.

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCENARIUSZ 4: NADAWCA siedzi ze skrzyżowanymi nogami, które szybko odbijają się w 
górę i w dół. Patrzą na okno/drzwi lub coś innego w pokoju.

Przed zamianą ról każda grupa składa sprawozdanie całej grupie:
Jak czuł się ODBIORCA?
Jak czuł się NADAWCA?
Co zauważył OBSERWATOR?
Pytania przewodnie
Dlaczego ważne jest, aby być świadomym naszej mowy ciała zarówno jako nadawca, jak i 
odbiorca?
Jak wykorzystać informację zwrotną, którą otrzymujemy z mowy ciała drugiej osoby?
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Aktywność 4.2.4 Charakterystyka głosu 

Synteza i cele

•  Pokazanie, jak różnice w charakterystyce wokalnej zmieniają znaczenie przekazu.
•  Ćwiczenie zmiany tonu głosu, głośności i akcentu, aby zobaczyć jak zmienia się znaczenie 
•  Uświadomienie sobie, jak efektywnie wykorzystać cechy wokalne
•  Pokazać, jak nacisk kładziony na poszczególne słowa w zdaniu przyciąga uwagę słucha-

cza i zmienia znaczenie

Czas trwania i materiały

Czas trwania: 10 min
Materiały: Listy ze zdaniami
Organizacja sali: n/d 

Przebieg aktywności

1: Poproś o wypowiedzenie każdego zdania przez innego ochotnika. Za każdym razem 
określ, jaką cechę wokalną lub element niewerbalny powinni zmienić. Jak zmienia się zna-
czenie w każdym przypadku?

1. “Chcę kawałek pizzy”.   
(1. płaski ton, 2. krzyk, 3. z mową ciała i bez, 4. szybko 5. powoli)

2. “Przepraszam. Upuściłem twój telefon i ekran pękł”.    
(1. śmiejący się ton, 2. przepraszający ton, 3. obronna mowa ciała, 4. z wieloma pauza-
mi)

3. “Wygląda na to, że sprawia ci to trudność. Czy chcesz, żebym ci pomógł?”   
 (1. szybko 2. powoli, 3. krzycząc 4. miękko 5. z poirytowanym tonem, 5. z tonem sym-
patycznym).

Przedyskutuj, jak w każdym z przykładów każdy z odbierających mógł dojść do innego 
wniosku. Często najbardziej oczywisty wniosek może nie być tym właściwym. W każdym 
przypadku musisz wziąć pod uwagę kontekst interakcji. Na przykład, ktoś może brzmieć na 
zirytowanego, ale może nie być zirytowany tobą.
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2: Prowadzący mówi poniższe zdania podkreślając za każdym razem słowo pogrubione i poda-
jąc wyjaśnienie możliwego znaczenia każdego zdania:

POŁÓŻ NACISK NA POGRUBIONE SŁOWO

Nie powiedziałem Piotrowi, że jesteś zdenerwowany.

Nie powiedziałem Piotrowi, że jesteś zdenerwowany.
Nie powiedziałem Piotrowi, że jesteś zdenerwowany.

Nie powiedziałem Piotrowi, że jesteś zdenerwowany.
Nie powiedziałem Piotrowi, że jesteś zdenerwowany.
Nie powiedziałem Piotrowi, że jesteś zdenerwowany.

Nie powiedziałem Piotrowi, że jesteś zdenerwowany.

MOŻLIWE ZNACZENIE

(ktoś inny powiedział Piotrowi, że jesteś zde-
nerwowany).
(to się nie zdarzyło).
(nie powiedziałem tego, ale mogłem to zasu-
gerować).
(nie, ale mogłem powiedzieć Marii lub Janowi).
(mówiłam o kimś innym).
(powiedziałem mu, że nadal jesteś zdenerwo-
wany).
(powiedziałem mu, że szalejesz ze strachu).

Napisz na tablicy poniższe zdanie, prosząc każdego z uczestników o wypowiedzenie go z 
naciskiem na inne słowo za każdym razem. Uczestnicy powinni zinterpretować, jak zmienia się 
znaczenie każdego zdania.

Nie powiedziałem, że pożyczył moją książkę.
Nie powiedziałem, że pożyczył moją książkę.
Nie powiedziałem, że pożyczył moją książkę.
Nie powiedziałem, że pożyczył moją książkę.
Nie powiedziałem, że pożyczył moją książkę.
Nie powiedziałem, że pożyczył moją książkę.
Nie powiedziałem, że pożyczył moją książkę.

W obu powyższych ćwiczeniach możemy zauważyć, że nawet gdy słowa są takie same, znacze-
nie zmienia się w zależności od charakterystyki głosu. Przedyskutuj, jak sposób, w jaki przedsta-
wiamy temat może wpłynąć na zrozumienie przez uczestników szkolenia i jakie mogą być tego 
konsekwencje.
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Aktywność 4.2.5 Tyłem do siebie i twarzą w twarz

Synteza i cele dydaktyczne

•  Uświadomienie sobie znaczenia przekazywanego za pomocą cech wokalnych.
•  Rozpoznanie znaczenia mimiki twarzy i mowy ciała.
•  Uświadomienie sobie konieczności uważnej obserwacji mowy ciała.

Czas trwania i materiały

Czas trwania: 10 min
Materiały: n/d
Organizacja sali: Uczestnicy siedzą w parach z dużą ilością miejsca między innymi parami.

Przebieg aktywności – (krok po kroku z pytaniami prowadzącymi i wykorzystaniem 
materiałów)

•  Zdecyduj się na temat, o którym chcesz opowiedzieć. Powinno to być coś, co naprawdę 
Cię pasjonuje (np. hobby, sport, ekscytujący film)

•  Przeprowadźcie rozmowę siedząc tyłem do siebie przez 2 minuty (w przypadku szkoleń 
online wyłączcie kamery).

•  Odwróćcie się, stańcie naprzeciw siebie i kontynuujcie rozmowę przez kolejne 2 minuty
•  Zwróć uwagę, jak się czułeś w każdej z tych dwóch sytuacji.

 Pytania przewodnie:
•  Czy kiedy miałeś odwrócone plecy, brak komunikacji niewerbalnej wpłynął na twoją zdol-

ność do komunikowania się z drugą osobą? Jeśli tak, to w jaki sposób?
•  Jakie uczucia towarzyszyły ci podczas komunikacji z odwróconymi plecami?
•  Jak ważne były cechy wokalne mówcy, gdy nie było widać jego ciała i twarzy?
•  Czy komunikacja twarzą w twarz poprawiła Twoją zdolność do komunikowania się i rozu-

mienia uczuć drugiej osoby? Jeśli tak, to w jaki sposób?
•  Jak możesz zwiększyć swoją świadomość komunikatów niewerbalnych, których nie za-

mierzasz wysyłać?
•  Jak być świadomym tego, że możemy źle interpretować czyjeś komunikaty niewerbalne?
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Arkusz ćwiczeniowy 4.2.6 Komunikacja niewerbalna 
Rzeczy, o których należy pamiętać o innych i o sobie

W lewej kolumnie znajdują się sugestie dotyczące tego, co zwykle jest postrzegane jako dobra komuni-
kacja niewerbalna. Należy pamiętać, że nie zawsze są one odpowiednie w pewnych sytuacjach lub dla 
pewnych kultur. 
W prawej kolumnie możesz zanotować, co pasuje do Ciebie, gdy się z kimś komunikujesz. W zależności 
od trudności, jakie możesz mieć, możesz też napisać, co będziesz starał się zrobić, aby poprawić swoją 
komunikację niewerbalną.

Komunikacja niewerbalna:
Propozycje i warianty

Co mi odpowiada i co będę starał 
się robić mniej lub bardziej...

Postawa ciała: siedzenie z wyprostowanymi ple-
cami opartymi o krzesło lub pochylenie się lekko 
do przodu świadczy o zaangażowaniu.
Jeśli garbisz się z powodu przewlekłej choroby 
lub ograniczeń fizycznych, zmień krzesło na 
bardziej wspierające, użyj poduszek do podparcia 
ciała lub zaproponuj, by usiąść przy stole. Poinfor-
muj o tym drugą osobę.
Jeśli tasujesz się podczas stania, znajdź miejsce, 
gdzie możesz usiąść.

Wykorzystanie gestów dłoni i ruchów ramienia 
może spowodować dynamiczną obecność.
Jeśli nie używasz gestów rąk i ruchów ramion, to 
w porządku.
Jeśli używasz nadmiernych ruchów ramion lub 
masz mimowolne gesty, spróbuj włożyć ręce do 
kieszeni lub zacisnąć dłonie na kolanach lub na 
stole.
Wskazywanie palcem w czyjąś twarz może być 
uznane za agresywne/niegrzeczne.
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Trzymaj ręce na kolanach, jeśli siedzisz i otwarte 
ramiona, blisko ciała, jeśli stoisz.
Jeśli dotykasz włosów, aby pomóc Ci się zre-
laksować lub utrzymać koncentrację, to jest w 
porządku.
Unikajcie dotykania twarzy, gdyż jest to niehigie-
niczne.
Złożenie rąk na piersi lub położenie dłoni na 
biodrach może świadczyć o defensywności lub 
agresywności.

Szanuj ilość przestrzeni osobistej preferowanej 
przez Twoich partnerów komunikacyjnych. 
Jeśli stoisz/siedzisz zbyt blisko kogoś, naruszasz 
jego przestrzeń osobistą i możesz sprawić, że 
poczuje się niekomfortowo. Dostosuj swoją odle-
głość w zależności od znajomości danej osoby.

Uściski dłoni podczas spotkań z ludźmi.
Jeśli sytuacja wymaga uścisku dłoni, to zrób to 
mocno, ale nie za mocno.
Pamiętaj, że niespodziewany uścisk dłoni może 
sprawić, że niektórzy ludzie poczują się bardzo 
niekomfortowo. 

Kontakt wzrokowy jest pożądany, ale też jest 
sprawą osobistą.
Niektórzy ludzie mogą unikać kontaktu wzroko-
wego, podczas gdy inni mogą się gapić lub na-
wiązywać przeszywający kontakt wzrokowy. Jeśli 
masz problemy z kontaktem wzrokowym, możesz 
zamiast tego patrzeć na usta innych osób, tak 
aby naśladowały one kontakt wzrokowy, ale nie 
sprawiały, że Ty lub druga osoba będziecie czuli 
się niekomfortowo.

W sytuacji grupowej przesuwaj kontakt wzroko-
wy pomiędzy obecnymi osobami.
Jeśli jest to dla Ciebie trudne, możesz patrzeć tyl-
ko na jedną osobę (ale pamiętaj o jej potrzebach). 
Mógłbyś patrzeć głównie na punkt z tyłu sali, 
przeglądać swoje notatki i co jakiś czas po prostu 
patrzeć na ludzi.
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Animowana mimika twarzy i ruchy głowy mogą 
nadawać dynamiczną prezencję.
Uśmiech może być interpretowany jako pozytyw-
na informacja zwrotna, ale nie musisz się uśmie-
chać cały czas. 
Unikaj śmiechu, gdy wiadomości są poważne, 
ale pamiętaj, że niektórzy ludzie mogą śmiać się 
nerwowo. Jeśli zazwyczaj masz płaski wyraz 
twarzy, spróbuj od czasu do czasu skinąć głową, 
aby przekazać zainteresowanie/zrozumienie. 
Rozluźnij szczękę i usta. Weź głęboki oddech.

Modyfikuj ton głosu i głośność, aby wyrazić en-
tuzjazm i podkreślić kluczowe punkty.
Niektóre osoby mówią monotonnym głosem, 
więc modulowanie może być trudne.
Niektórzy ludzie mogą mieć wysoki głos, po-
nieważ są zdenerwowani. Należy dostosować 
głośność (unikać krzyku lub szeptu) w zależności 
od sytuacji/kontekstu. Oddychanie i relaksacja 
pomagają w uzyskaniu właściwego tonu głosu. 
Ważne jest, aby mówić powoli i stanowczym, 
umiarkowanie głośnym głosem.

Uwagi trenera:

Może to być okazja do nawiązania do ujawnienia. Jeśli ktoś wie, że jego głos lub język ciała nie jest 
zgodny z tym, co chce pokazać, może zdecydować, że lepiej jest ujawnić. Na przykład: 

„Mam monotonny ton głosu, bo jestem autystyczny i jest to cecha, którą ma wiele, ale nie wszystkie 
osoby z autyzmem” lub 
„Mam mimowolne tiki z powodu Zespołu Tourette’a i wiercę się, bo to pomaga mi się skupić” lub
„Trudno mi siedzieć prosto na krześle z powodu mojej skoliozy, ale, nie martw się, słucham cię” 
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3. Umiejętność skutecznego słuchania 

Cele

•  Rozumienie różnicy między słuchaniem a słyszeniem
•  Zrozumienie znaczenia aktywnego słuchania
•  Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania
•  Zrozumienie barier w efektywnym słuchaniu

Treść

•  Słuchanie
•  Aktywne słuchanie (Non-Verbal Signs & Verbal Skills)
•  Bariery dla efektywnego słuchania

Pytania przewodnie

•  Jaka jest różnica między słyszeniem, słuchaniem a aktywnym słuchaniem?
•  Jakie są niektóre niewerbalne znaki, że ktoś słucha / nie słucha?
•  Dlaczego ważne jest stosowanie aktywnych oznak słuchania werbalnego i niewerbalnego?
•  Jak wpływają one na przebieg rozmowy?
•  Co może się stać z rozmową, gdy jeden z partnerów nie słucha aktywnie?

Aktywności powiązane

•  Aktywność 4.3.1 Opowiadanie o powtórkach
•  Aktywność 4.3.2 Rozróżnianie dobrych i słabych umiejętności słuchania
•  Aktywność 4.3.3 Zatrzymanie słuchania
•  Aktywność 4.3.4 Słuchanie całym ciałem
•  Handout 4.3.5 Słuchanie całym ciałem 
•  Handout 4.3.6 RASA Aktywne słuchanie
•  Aktywność 4.3.7 Aktywne słuchanie - odgrywanie ról
•  Aktywność 4.3.8 Umiejętności werbalne dla aktywnego słuchania
•  Aktywność 4.3.9 Po prostu słuchaj!
•  Aktywność 4.3.10 za i przeciw skutecznego słuchania
•  Aktywność 4.3.11 Odgrywanie ról związanych z barierami w efektywnym słuchaniu

Zasoby

•  MTD Training (2010). Efektywne umiejętności komunikacyjne. MTD Training i Ventus Pu-
blishing ApS ISBN 978-87-7681-598-1

•  Wideo

Czas trwania

Minimum 1 godzina 30 minut

https://www.youtube.com/watch?v=3_dAkDsBQyk
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Aktywność 4.3.1 Opowieść o powtórkach

Synteza i cele dydaktyczne

•  Uświadomienie sobie wysiłku, jaki trzeba włożyć, by naprawdę słuchać
•  Nauczenie się, jak ważne jest prawdziwe słuchanie przed odpowiedzią

Czas trwania i materiały

Czas trwania: 5 minut
Materiały: n/d 
Organizacja sali: Najlepiej usadowione w kręgu, ale nie jest to niezbędne.

Przebieg aktywności

Każdy z graczy musi powtórzyć ostatnie zdanie dialogu przed dodaniem kolejnego zdania do 
historii.

Na przykład:
Gracz 1: „Nienawidziłem być w domu podczas pandemii!”

Gracz 2: „Nienawidziłem być w domu podczas pandemii! Naprawdę̨ brakowało mi chodze-
nia na siłownie”.

Gracz 3: „Naprawdę brakowało mi chodzenia na siłownię. Cały dzień oglądałem telewizję i 
dużo jadłem”.

Gracz 4: „Cały dzień oglądałem telewizję i dużo jadłem. Przytyję bez ćwiczeń i całego tego 
jedzenia!”

Powtarzając całe poprzednie zdanie przed stworzeniem odpowiedzi, uczestnicy muszą prze-
myśleć i zastanowić się nad tym, co zostało właśnie powiedziane. Na początku powtarzanie 
może wydawać się nieco głupie, ale to ćwiczenie pomaga przerwać cykl „biernego słucha-
nia, akceptowalnej odpowiedzi” i przyjąć bardziej efektywną taktykę „aktywnego słuchania, 
przemyślanej odpowiedzi”.
Upewnij się, że każdy ma swoją kolej. Jeśli jest mało uczestników, obejdźcie koło dwa razy.
Podziel się przemyśleniami na temat doświadczenia.
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Dobre i słabe słuchanie

Otocz kółkiem  , jeśli wypowiedź jest dobrą umiejętnością słuchania i  , jeśli jest słabą umiejętno-
ścią słuchania.

Arkusz pracy 4.3.2 Rozróżnianie dobrych i słabych umie-
jętności słuchania

Arkusz można wypełnić indywidualnie, a następnie omówić w grupie. Ewentualnie trener może za-
demonstrować każdą z umiejętności lub zachowań i pomóc uczestnikom w zakreśleniu, czy jest to 
umiejętność dobra czy zła.

Patrzenie na osobę mówiącą.       

Przerywanie osobie mówiącej.

Nawiązanie dobrego kontaktu wzrokowego. 

Patrzenie z zainteresowaniem na to, co mówi mówca.

Bycie rozproszonym i patrzenie na różne rzeczy w pokoju. 

Zrobienie komentarza, który nie ma nic wspólnego z rozmową.

Uśmiechanie się i przytakiwanie, gdy dana osoba mówi.

Siedzenie zgarbionym na krześle. 

Zapamiętanie tego, co dana osoba powiedziała i skomentowanie tego.

Ziewanie i pocieranie oczu.

Kończenie szybko rozmowy.

Zadawanie pytań, które zachęcają osobę do dalszego mówienia. 
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Aktywność 4.3.3 Zatrzymanie słuchania

Synteza i cele dydaktyczne

•  Ukazanie emocjonalnych konsekwencji niesłuchania.
•  Zwiększenie świadomości na temat znaczenia aktywnego słuchania
•  Zachęcenie uczestników do ćwiczenia umiejętności lepszego słuchania

Czas trwania i materiały

Czas trwania: 10 minut
Materiały: Timer 
Organizacja sali: Uczestnicy siedzą w parach z dużą ilością miejsca między parami

Przebieg działalności

1. Podziel grupę na dwie mniejsze grupy o jednakowej wielkości i wyprowadź jedną z nich 
na zewnątrz pomieszczenia. Wyjaśnij, że w trakcie odgrywania roli będą słuchaczami i 
poproś, aby po około 30 sekundach przestali słuchać swojego partnera i w oczywisty 
sposób okazali swoje niezainteresowanie.  

2. Powiedz drugiej grupie, aby pomyślała o czymś, co ją pasjonuje i przygotowała się do 
opowiedzenia swojemu partnerowi znaczącej lub osobiście istotnej historii na ten temat. 

3. Przyprowadź z powrotem drugą grupę, połącz wszystkich uczestników w pary i powiedz 
im, żeby zaczęli. Obserwuj zachowanie słuchaczy i reakcje mówców, aż będziesz mieć 
pewność, że każdy z nich wyłapał, co się dzieje. W tym momencie przerwijcie rozmowy i 
wyjaśnijcie instrukcje, które otrzymały poszczególne grupy. 

4. Ułatw dyskusję w grupie, zadając następujące pytania: 
•  Jakie były sygnały, że partner nie słucha?
•  Jak się przez to czuł mówiący?
•  Jakie znaczenie ma słuchanie? 
•  Jakie są oznaki, że ktoś naprawdę słucha?
•  Jak wykorzystać aktywne słuchanie, aby mieć lepsze interakcje?
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Aktywność 4.3.4 Słuchanie całym ciałem

Synteza i cele dydaktyczne

•  Zrozumienie koncepcji słuchania całym ciałem. 
•  Uświadomienie sobie, co możesz zrobić ze swoim ciałem, aby pokazać, że aktywnie słu-

chasz.
•  Zachęcenie uczestników do ćwiczenia lepszych umiejętności słuchania.

Czas trwania i materiały

Czas trwania: 5 minut
Materiały: tablica, markery, materiały pomocnicze
Organizacja sali: n/d 

Przebieg aktywności

Napisz na tablicy w kolumnie (1) następujące słowa: oczy, uszy, stopy, usta, ciało, ręce, mózg 
i serce. Zrób dwie kolumny obok listy słów.

Poproś grupę o burzę mózgów dla każdej części ciała „Co jest oznaką, że ktoś nie słucha?” 
(Kolumna 2) oraz „Co możemy zrobić bez mówienia, aby pokazać, że aktywnie słuchamy?” 
(Kolumna 3).

Wyjaśnij uczestnikom, że ważne jest, aby jako „aktywni słuchacze” byli „widziani” jako 
słuchający. Niewerbalne oznaki aktywnego słuchania obejmują słuchanie całym ciałem i 
wszystkimi zmysłami, nie tylko uszami. Jesteś świadomy tego, co robisz z głową, oczami, 
ustami, plecami, rękami i stopami i upewniasz się, że twój mózg i serce poświęcają ci pełną 
uwagę.
Rozdaj uczestnikom HANDOUT 4.3.5 „Słuchanie całym ciałem” oraz HANDOUT 4.3.6 „Ak-
tywne słuchanie RASA”.
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ImagObraz pobrany ze strony 
http://5bblogger.blogspot.com/2015/12/whole-body-listening-were-working-on-it.html

Handout 4.3.5
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Handout 4.3.6

ODBIERAĆ

słuchać i zwracać uwagę, aby zrozumieć, 
co ktoś mówi

DOCENIĆ

potwierdzić, że rozumie się to, co zostało 
powiedziane. Użyj zachęcających dźwięków, 
uzupełnij lub dodaj do ich punktu widzenia

PODSUMUJ

co usłyszałeś

ZADAWAJ PYTANIA

co pokazuje, że jesteś uważny. Interakcja 
z mówcą sprawia, że słuchanie staje się 
bardziej interaktywne

W razie wątpliwości– ODPZ!
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Aktywność 4.3.7 Aktywne słuchanie – odgrywanie ról

Synteza i cele dydaktyczne

•  Ćwiczenie stosowania niewerbalnych oznak aktywnego słuchania
•  Uświadomienie sobie, jak aktywne słuchanie wpływa na mówcę i słuchacza.
•  Zachęcenie uczestników do ćwiczenia umiejętności lepszego słuchania

Czas trwania i materiały

Czas trwania: 10 minut
Materiały: Timer 
Organizacja sali: Uczestnicy siedzą w parach z dużą ilością miejsca między parami

Przebieg aktywności

Odegrajcie w grupach 2-osobowych rozmowę na temat „ulubionego filmu”. 
Każdy z mówców powinien przez 2 minuty opowiadać o swoim ulubionym filmie. 
Słuchacz nie powinien mówić, gdy druga osoba opisuje film, ale powinien myśleć o tym, co 
robi swoim ciałem i wykazywać niewerbalne oznaki aktywnego słuchania. 
Na zmianę bądźcie mówcami i słuchaczami. 
Przedyskutuj z całą grupą: 

•  Jak skupienie się na tym, co zrobić z ciałem, pomogło ci lepiej słuchać?  
•  Jak czuł się prelegent?
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Handout 4.3.8 Umiejętności werbalne dla  
aktywnego słuchania 

Niektóre werbalne umiejętności aktywnego słuchania 

Pozytywne 
wzmocnienie

Używaj niewerbalnych informacji zwrotnych, takich jak kiwanie głową. Mó-
wienie „uh huh”, „tak”, „aah”. 

Uwagi dotyczące 
ułatwienia  

Pomóż ułatwić przepływ rozmowy np. „nie spiesz się”, „od czego chciałbyś 
zacząć?”.

Pytania otwarte Używaj pytań zaczynających się od: co, gdzie, kiedy, jak, dlaczego. Pytania 
otwarte pomagają osobie odpowiadającej rozwinąć temat i użyć więcej 
słów (w porównaniu z pytaniami zamkniętymi, które zazwyczaj dają odpo-
wiedź tak/nie)

Wyjaśnienie Poczekaj, aż mówca zrobi pauzę, aby poprosić go o wyjaśnienie jakiegoś 
aspektu tego, co powiedział. Daje mówcy możliwość rozwinięcia i wyja-
śnienia tego, co zostało powiedziane. Daje możliwość określenia wszyst-
kiego, co jest niejasne i sprawdzenia dokładności swojego rozumienia.

Odbicie Skup się na emocjonalnej zawartości komunikatu. Może być odbierana 
poprzez ton głosu, dobór słów itp. Przekazuj to, co zostało powiedziane i 
odzwierciedlaj to, co mówi rozmówca, aby pokazać, że rozumiesz, jak się 
czuje w związku z czymś, np. Odzwierciedlenie jest potwierdzeniem dla 
nadawcy i zachęca go do dalszego rozwijania lub zagłębiania się w temat. 

Podziękowanie Słuchaj i pozwól mówcy powiedzieć to, co chce powiedzieć, nawet jeśli się 
z tym nie zgadzasz. Uznaj ich przekaz i nie wyrażaj swojego punktu widze-
nia. Nie oznacza to, że aprobujesz lub zgadzasz się z opiniami lub działa-
niami mówcy. Pozwala mówcy poczuć satysfakcję z bycia zrozumianym.

Podsumowanie Pokaż, że rozumiesz, wybierając kluczowe lub najważniejsze punkty i prze-
kazując je dalej. Może to być pomocne na końcu dyskusji lub po długiej 
przerwie. Przydatna technika w przypadku osób, które dużo mówią lub roz-
wodzą się nad niepotrzebnymi szczegółami.  Podsumowuj bez osądzania i 
podawania rozwiązań.

Parafrazowanie Powtórzenie tej samej informacji, używając innych słów, aby bardziej 
zwięźle oddać to, co powiedział rozmówca.  Przekazując swoje rozumienie 
tego, co powiedział mówca, pozwalasz mu „usłyszeć” i skupić się na wła-
snych myślach. Dzięki temu mówca widzi, że starasz się zrozumieć jego 
przekaz i spostrzeżenia, co zachęca go do kontynuowania wypowiedzi.

Cisza Pozwól na trochę ciszy, nawet jeśli wydaje się ona niewygodna. Zapewnia 
ona przestrzeń do myślenia, refleksji i ponownego skupienia. 
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Aktywność 4.3.9 Po prostu słuchaj!

Synteza i cele dydaktyczne

•  Pokazanie, jak świadomość tego, co robimy z naszym ciałem, pomaga nam naprawdę 
skupić się i aktywnie słuchać tego, co się do nas mówi.

•  Ćwiczenie umiejętności niewerbalnego i werbalnego aktywnego słuchania.
•  Słuchać z otwartym umysłem i podsumowywać to, co zostało powiedziane w sposób 

bezstronny.

Czas trwania i materiały

Czas trwania: 10 minut
Materiały: Timer
Organizacja sali: Uczestnicy siedzą w parach z dużą ilością miejsca między parami

Przebieg aktywności

Przed odgrywaniem roli pokaż uczestnikom, jak zachować aktywność poprzez zadawanie 
pytań mentalnych. Pytania mentalne to pytania, które należy zadawać sobie w trakcie słu-
chania. Zademonstruj to za pomocą rozmowy z samym sobą, zadając pytania na głos, na 
przykład: 

•  Jaką kluczową kwestię porusza nadawca?
•  Jak to się ma do tego, co wiem z mojego doświadczenia?
•  Jak się czuje nadawca w tym temacie?
•  Dlaczego mi to mówią? 

1. Grupa siada w parach, naprzeciwko siebie.
2. Jeden z partnerów wybiera jeden z 4 tematów i przez 3 minuty wypowiada się na temat 

tego, jak czuje się w danym temacie. Tematy do wyboru to:
•  Wszyscy ludzie powinni mieć prawo do posiadania broni.
•  Pandemia COVID-19 została stworzona przez firmy farmaceutyczne.
•  Testy na zwierzętach powinny być zakazane.
•  Zmiany klimatyczne są największym zagrożeniem, przed którym stoi dziś ludzkość.
3. Drugi partner pozostaje cicho, podczas gdy pierwszy partner mówi. Słuchają całym cia-

łem. Nie mogą mówić, ich celem jest po prostu aktywne słuchanie. 
4. Po upływie trzech minut słuchacz ma 1 minutę na podsumowanie tego, co powiedział 

mówca (nie może się zgodzić, nie może się zgodzić, ani nie może dyskutować, musi 
tylko podsumować swoje odczucia i opinie). 

5. Partnerzy zamieniają się rolami i powtarzają ćwiczenie, aby obaj mieli szansę mówić i 
słuchać.
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Pytania przewodnie
•  Czy skupienie się na tym, co zrobić ze swoim ciałem, pomogło słuchaczowi lepiej słu-

chać?  
•  Jak słuchacze czuli się z tym, że nie mogli mówić o własnych poglądach na dany temat? 

Jak dobrze potrafili zachować otwarty umysł? Jak dobrze słuchali?
•  Jak mówcy oceniali zdolność swoich partnerów do słuchania z otwartym umysłem? Czy 

język ciała ich partnerów komunikował, co czuli w związku z tym, co zostało powiedziane?
•  Jak dobrze partnerzy słuchający podsumowali opinie mówców? 
•  Jak możemy wykorzystać doświadczenia z tego ćwiczenia w pracy?
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ZA
(umiejętność skutecznego  

słuchania)

PRZECIW
(bariery dla efektywnego  

słuchania)

•  Mniej mów, więcej słuchaj
•  Skup się na nadawcy i tym, co mówi.
•  Dawaj werbalne i niewerbalne komunikaty, 

że słuchasz.
•  Pozwól mówcy skończyć, zanim odpo-

wiesz.
•  Zadawaj pytania otwarte.
•  Bądź uważny na to, co się mówi.
•  Wyrzuć z głowy inne myśli
•  Bądź świadomy własnych uprzedzeń
•  Staraj się być bezstronny i nie oceniać
•  Zarządzaj własnymi emocjami
•  empatia i próba zrozumienia punktu wi-

dzenia drugiej osoby
•  Słuchać pomysłów, uczuć i treści
•  Zwróć uwagę na niewerbalne sygnały 

nadawcy
•  Bądź cierpliwy

•  Jesteś rozproszony przez bezpośrednie 
otoczenie (hałas i słowny „bałagan”)

•  Jesteś rozproszony przez własne myśli, 
uczucia i potrzeby (w tym myślenie o 
tym, co chce się powiedzieć w następnej 
kolejności).

•  Jesteś nieuważny z powodu braku 
zainteresowania omawianym tematem/
problemem.

•  Stosujesz identyfikację zamiast empatii 
•  Stosujesz współczucie zamiast empatii 
•  Pozwalasz, aby Twoje doświadczenia z 

przeszłości wpłynęły na Twoją reakcję na 
mówcę lub przekaz.

•  Posiadasz uprzedzenia, stronniczość lub 
z góry założone idee 

•  Jesteś oceniający
•  Masz zamknięty umysł i odrzucasz nowe 

pomysły
•  Rywalizujesz z innymi osobami lub kłó-

cisz się z nimi
•  Dominujesz w rozmowie
•  Przerywasz wypowiedź innej osoby
•  Kończysz zdania zaczęte przez rozmówcę
•  Wyciągasz pochopne wnioski

Handout 4.3.10 Za i przeciw skutecznego słuchania
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Aktywność 4.3.11 Odgrywanie ról związanych z barierami
w efektywnym słuchaniu

Synteza i cele dydaktyczne

•  Uświadomienie nawyków, które mogą być przeszkodą w efektywnym słuchaniu
•  Doświadczenie skutków nieefektywnego słuchania

Czas trwania i materiały

Czas trwania: 15 minut
Materiały: n/d 
Organizacja sali: wygodne miejsca do siedzenia

Przebieg aktywności

Podziel grupę na pary. Przydziel role nadawcy i odbiorcy. Nadawca może omówić sprawę 
związaną z pracą lub łatwiejszym tematem może być zaplanowanie urodzinowej niespo-
dzianki dla przyjaciela. Odbiorca (słuchacz) ma za zadanie wykazać się nieefektywnymi 
umiejętnościami słuchania. Mogą wybrać z listy „Nie rób tego”, zawierającej bariery dla efek-
tywnego słuchania, znajdującej się w podręczniku 4.3.10.
Niektóre przykłady, które są łatwe do odgrywania roli, to:
•  przerywanie i mówienie nad drugą osobą
•  kończąc swoje zdania 
•  mieć zamknięty umysł i być kłótliwym
•  bycie stronniczym, uprzedzonym, osądzającym 

Pozwól parom dyskutować przez 3 minuty, a następnie przedyskutuj z całą grupą:
•  Jak czuł się nadawca?
•  Jeśli nieefektywne zachowanie jest czymś, co słuchacz zwykle robi, co mógłby zmienić, 

słuchając kogoś?
•  Jakie są konsekwencje tych barier dla przepływu rozmowy i dla Twoich relacji z innymi? 

(Wskazówki trenera: mogą one prowadzić do nieporozumień, niedokładnych założeń i 
wniosków, załamania komunikacji i złych relacji interpersonalnych (zarówno zawodowych, 
jak i osobistych).

Zakończ ten rozdział filmem  
Stanowi zabawny przykład wykorzystania umiejętności aktywnego słuchania.       

https://www.youtube.com/watch?v=3_dAkDsBQyk
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4. Umiejętność skutecznego mówienia

Cele
•  Nauczenie się, jak skutecznie wyrażać siebie
•  Zrozumienie siły pozytywnej komunikacji, komplementów i konstruktywnych informacji 

zwrotnych
•  Rozróżnianie komunikacji formalnej i nieformalnej

Treść
•  Skuteczne wypowiadam się
•  Pozytywna komunikacja
•  Komplementy i konstruktywne informacje zwrotne - dawanie i otrzymywanie
•  Komunikacja formalna i nieformalna

Pytania przewodnie
•  Dlaczego ważne jest, aby mówić jasno, zwięźle i konkretnie?
•  Jak stosowanie komplementów może pomóc w naszych interakcjach z innymi?
•  Jaka jest wartość udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej?
•  Jakie skutki miałoby niewłaściwe używanie języka formalnego i nieformalnego w miejscu 

pracy?

Aktywności powiązane
•  Aktywność 4.4.1 Instrukcje dotyczące płatka śniegu
•  Formularz 4.4.2 7Cs komunikacji ekspresyjnej
•  Handout 4.4.3 Strategia P-ABC
•  Aktywność 4.4.4 Opisywanie problemu i stosowanie pytań otwartych
•  Formularz 4.4.4 Formularz obserwacji dla odgrywania ról
•  Aktywność 4.4.5 Koło komplementów
•  Aktywność 4.4.6 Komplement, krytyka czy konstruktywna informacja zwrotna?
•  Handout  4.4.7 Jak udzielać i otrzymywać konstruktywne informacje zwrotne
•  Aktywność 4.4.8 Dawanie i otrzymywanie konstruktywnych informacji zwrotnych
•  Aktywność 4.4.9 Komunikacja formalna czy nieformalna?
•  Aktywność 4.4.10 Poziom formalności Odgrywanie ról

Zasoby
•  Kierman, C., Reid, B. & Goldbart, J., (1987). Foundations of Communication and Language. 

Manchester University Press.
•  Uttarakhand Open University BHMAECC-II, UNIT: 1 COMMUNICATION - INTRODUCTION, 

MEANING & DEFINITION
•  https://edexec.co.uk/the-seven-cs-of-communication/

Czas trwania

Minimum 3 godziny

https://www.uou.ac.in/sites/default/files/slm/BHMAECC-II.pdf
https://www.uou.ac.in/sites/default/files/slm/BHMAECC-II.pdf
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Aktywność 4.4.1 Instrukcje dotyczące płatka śniegu

Synteza i cele

•  Pokazanie, jak różni ludzie różnie odbierają te same informacje.
•  Zrozumienie, że odbiorcy mają różne potrzeby i różną zdolność do interpretacji otrzyma-

nych informacji
•  Pokazanie, że wydawanie poleceń wymaga interakcji, aby było skuteczne.

Czas trwania i materiały

Czas trwania: 5 minut
Materiały: Jedna pusta kartka A4 na jednego uczestnika
Organizacja sali: Trener siedzi tak, aby uczestnicy nie widzieli, co robi. Uczestnicy siedzą z 
zamkniętymi oczami.

Przebieg aktywności

Każdy powinien mieć przed sobą kartkę papieru formatu A4.
Prowadzący prosi wszystkich o zamknięcie oczu i udziela następujących instrukcji:
Słuchajcie uważnie moich instrukcji. Zasady to: (1) żadnego podglądania i (2) żadnych pytań.
1. Podnieś swoją kartkę papieru i trzymaj ją przed sobą. 
2. Pierwszą rzeczą, którą chcę, abyście zrobili, jest złożenie waszej kartki papieru na pół. (Pauza) 
3. Teraz oderwij prawy górny róg. (Pauza) 
4. Złóż papier ponownie na pół i oderwij lewy górny róg arkusza. (Pauza) 
5. Złóż ją ponownie na pół. (Pauza) 
6. Teraz oderwij prawy dolny róg kartki. (Pauza) 
7. Otwórz ostatnie zagięcie, które wykonałeś, a następnie złóż papier wzdłuż.
8. Oderwij prawy górny róg
Teraz otwórzcie oczy i rozłóżcie swoje kartki. Jeśli dobrze się spisałem, a ty dobrze słuchałeś, 
wszystkie nasze kartki powinny wyglądać dokładnie tak samo! Przytrzymaj swoją kartkę w 
górze, aby wszyscy mogli zobaczyć i porównać efekt końcowy. 
Ułatwiaj dyskusję: 
Zapytaj, dlaczego niczyja praca nie pasuje dokładnie do twojej? Prawdopodobnie otrzymasz 
odpowiedzi takie jak: „Nie pozwoliłeś nam zadać żadnych pytań!” lub „Wskazówki nie były 
jasne!”.
Zwróć uwagę, że każdy papier wygląda inaczej, mimo że wszystkim dałeś te same instrukcje. 
Co to oznacza?
Częścią procesu komunikacji (i bycia dobrym komunikatorem) jest uznanie, że ludzie mogą 
potrzebować odbierać informacje na różne sposoby, aby odnieść sukces. Jeśli celem tego 
ćwiczenia było, aby płatki śniegu wszystkich uczestników wyglądały dokładnie tak samo, 
jakie zmiany można było wprowadzić do instrukcji?
Zapytaj grupę, czy ich zdaniem wyniki byłyby lepsze, gdyby mieli otwarte oczy lub pozwolono 
im zadawać pytania.
Jest to świetne ćwiczenie, które pomaga ludziom zrozumieć, że wszyscy słyszymy i interpre-
tujemy rzeczy w różny sposób, nawet jeśli otrzymujemy dokładnie te same informacje.



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.

119

Formularz 4.4.2 –7 punktów efektywney komunikacji

https://raychellekk.wordpress.com/2016/05/18/seven-cs-of-effective-communication/

https://raychellekk.wordpress.com/2016/05/18/seven-cs-of-effective-communication/
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LISTA KONTROLNA  
KOMUNIKACJI EFEKTYWNEY

UWAGI DO ROZWAŻENIA
1. Wyczyść Czy cel mojej komunikacji jest jasny?

Czy unikałem złożonych słów i zdań?

Czy unikałem rozmytego języka?

Czy w każdym zdaniu są tylko 1 - 2 pomysły? 

2. Zwięzły Czy unikałem słów-wypełniaczy i zdań, które nie dodają sensu?

Czy udało mi się uniknąć poruszania tego samego punktu kilka razy lub 
na różne sposoby?

Czy unikałem słownych sformułowań?

3. Beton Czy moje komunikaty są konkretne i trafiają w punkt?

Czy podałem wystarczająco (ale nie za dużo) szczegółów, wspierających 
faktów i liczb?

Czy użyłem zdań, których nie można źle zinterpretować?

4. Prawidłowo Czy sprawdziłem swoją prezentację pod kątem błędów ortograficznych?

Czy moje fakty i liczby są poprawne? Czy mogę je poprzeć, jeśli dostanę 
pytanie? 

Czy mój poziom języka jest odpowiedni dla odbiorców?

Czy użyte terminy techniczne są właściwe dla poziomu wiedzy słucha-
czy? Czy uniknąłem żargonu?

5. Spójna Czy moje wiadomości są w logicznej kolejności? Czy mają sens i prze-
pływają logicznie od jednego do drugiego?

Czy moje punkty są połączone i istotne dla głównego tematu?

Czy mój ton jest spójny?

6. Uzupełnij Czy podałem wszystkie niezbędne informacje?

Czy zawarłem w nim „wezwanie do działania”? Czy odbiorcy wiedzą 
dokładnie, czego się od nich oczekuje?

7. Uprzejmy Czy moja komunikacja jest przyjazna, otwarta, szczera i uprzejma?

Czy okazuję szacunek dla uczuć odbiorcy? 

Czy pamiętałem o punkcie widzenia odbiorcy?

Czy jestem empatyczny wobec ich potrzeb?

Jeśli mówię coś negatywnego, czy mówię to w taktowny sposób?
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„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 wizualiza-
cjami, przykładami, powtórzeniami?”. 

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

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 komuni-
kacji najbardziej odpowiedniego dla odbior-
cy, treści, kontekstu, dostępnego czasu i 
celu interakcj.

Handout 4.4.3 Strategia P-ABC
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Aktywność 4.4.4 Opisywanie problemu i używanie pytań otwartych  

Synteza i cele

•  Ćwiczenie opisywania sytuacji problemowej w sposób jasny i zwięzły przy użyciu metody 
PACE i siedmiu punktów komunikacji ekspresyjnej

•  Zbadanie i przemyślenie problemu oraz stworzenie własnych rozwiązań 
•  Stosowanie aktywnego słuchania i refleksji z pytaniami otwartymi w celu ułatwienia dysku-

sji

Czas trwania i materiały

Czas trwania: 20 minut
Materiały: Formularze obserwacji dla obserwatorów
Organizacja sali: Uczestnicy siedzą w grupach po 3 osoby.

Przebieg aktywności

ROLE
Nadawca: Rolą nadawcy jest zbadanie i przemyślenie problemu z Twojej osobistej perspekty-
wy. Wybierz wyzwanie w miejscu pracy, z którym obecnie się zmagasz (np. problem związany 
z Twoją rolą zawodową lub problem związany ze współpracownikiem, który sprawia Ci trud-
ności). Przygotuj swój opis przy użyciu metody PACE i pamiętaj o 7 C komunikacji podczas 
wyrażania swojego problemu. Pozwól, aby uwaga skupiła się na Tobie i pozwól, aby Twoje 
przemyślenia płynęły naturalnie, będąc prowadzonym przez aktywnego słuchacza.
Aktywny słuchacz: Rolą aktywnego słuchacza jest słuchanie woli pełną obecnością i sku-
pieniem. Należy słuchać całym ciałem, być ciekawym, obserwować, parafrazować to, co się 
słyszy i prowadzić nadawcę za pomocą otwartych pytań. Pamiętaj: zadawaj pytania otwarte, 
aby wspierać refleksję nadawcy; nie udzielaj rad; pozwól nadawcy zastanowić się i poszukać 
rozwiązań.
Obserwator: Rolą obserwatora jest obserwowanie procesu bez zabierania głosu. Dokonuje 
obserwacji z zewnętrznej perspektywy, widzi i słyszy rzeczy, których słuchacz i nadawca 
mogą nie widzieć. Pamiętaj: zachowaj milczenie; obserwuj i notuj to, co widzisz i słyszysz; 
zwróć uwagę na stosowanie pytań otwartych i ich wpływ na nadawcę; po zakończeniu wypo-
wiedzi nadawcy podziel się swoimi spostrzeżeniami z innymi.
INSTRUKCJE
Krok 1: Obserwator pilnuje czasu. Każda runda powinna trwać 5 minut. 
Krok 2: Nadawca opisuje trudną sytuację. Aktywny słuchacz zadaje tylko pytania otwarte. 
Krok 3: Na koniec każdej rundy obserwator dzieli się swoimi obserwacjami (1-2 minuty).

Powtórz kroki 1-3, zamieniając się rolami, tak aby każdy miał szansę być: nadawcą, słucha-
czem i obserwatorem.

Pytania przewodnie
•  Co się działo w trakcie ćwiczenia?
•  Jakie to było uczucie być obserwatorem?
•  Jakie to było uczucie być nadawcą?
•  Jakie to było uczucie być aktywnym słuchaczem?
•  Czego dowiedziałem się o sobie?
•  Jak mogę zastosować spostrzeżenia z tego ćwiczenia?
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Formularz 4.4.4 Arkusz obserwacji dla odgrywania ról
Formularz obserwacji dla odgrywania ról

Użyj tego formularza, aby zapisać obserwacje na temat technik komunikacji stosowanych podczas 
odgrywania ról. Odnotuj konkretne przykłady skutecznych i nieskutecznych umiejętności komunika-
cyjnych. Zwróć uwagę zarówno na umiejętności werbalne, jak i niewerbalne (np. język ciała, używanie 
głosu, styl zadawania pytań).

Nieefektywne umiejętności 
komunikacyjne

& wpływ na partnera

Umiejętność skutecznej  
komunikacji

& wpływ na partnera
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Aktywność 4.4.5 Koło komplementów  

Synteza i cele

•  Ćwiczenie dawania i przyjmowania komplementów
•  Wykorzystanie doświadczenia do nauki tego, co jest trudne i jak można wykorzystać kom-

plementy 

Czas trwania i materiały

Czas trwania: 15 minut
Materiały: tablica/flipchart & markery
Organizacja sali: Uczestnicy siedzą w kręgu

Przebieg aktywności

1. Zróbcie z grupą burzę mózgów i stwórzcie dwie listy:
1. Komplementy, które otrzymali w przeszłości
2. Co zwykle czują lub robią, gdy otrzymują komplement.

Uwzględnij zachowania niewerbalne, które towarzyszą odpowiedzi, np. rumienienie się, 
unikanie kontaktu wzrokowego, wykręcanie rąk, bawienie się biżuterią itp. Zwróć uwagę na 
przykłady zaprzeczania „Och, to było nic takiego!”, zwracania uwagi „Och, twój jest absolutnie 
doskonały!” lub odrzucania „Nie sądzę. Mówisz tak tylko po to, żeby mnie udobruchać!”.

2. Przyjmij informację zwrotną i przedyskutuj ją: Możesz czuć się nieadekwatnie lub zakło-
potany. Możesz się zarumienić, odrzucić to lub sprawić, że będzie to brzmiało jak nic wiel-
kiego. Zazwyczaj komplement sprawia, że czujesz się dobrze i wiesz, że robisz coś dobrze. 
Niektórzy ludzie mogą mieć trudności z dawaniem komplementów. Nie do końca wiemy, jak 
je sformułować, aby nie brzmiały niezręcznie lub protekcjonalnie. Ważne jest, aby prawić 
komplementy osobom, które szkolisz i będziemy ćwiczyć ich udzielanie i przyjmowanie.

3. Praktykuj zarówno dawanie, jak i przyjmowanie komplementów
Zachęć uczestników, zapisując na tablicy kilka ogólnych myśli (np. wygląd, osiągnięcie, spo-
sób, w jaki coś zrobili, coś w ich zachowaniu, sposób, w jaki stają w Twojej obronie, sposób, 
w jaki się uśmiechają). Podkreśl wartość używania stwierdzeń typu „ja”, np. „Uważam, że bar-
dzo ciężko pracujesz”, „Podoba mi się twoje poczucie humoru”, „Doceniam to, że pozwalasz 
mi się przyłączyć”.
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Poproś wszystkich o:

a) Pomyśl krótko o czymś, co szczerze lubi lub docenia w osobie po swojej prawej stronie. 
Może to być coś małego, coś co lubisz i doceniasz. 

b) Następnie na zmianę wyrażaj ten szczery komplement osobie po swojej prawej stronie, 
pamiętając, aby język ciała pasował do przekazywanej wiadomości.
Zasugeruj, że jeśli ktoś czuje się zdenerwowany, powinien pogłębić swój oddech.
Osoba otrzymująca komplement powinna starać się utrzymać kontakt wzrokowy z obdaro-
wującym oraz:

•  decydować, czy padł szczery komplement
•  powiedz „Dziękuję” i poświęć chwilę, aby zauważyć, jak się czują i pozwolić, aby komple-

ment zapadł w pamięć
•  powiedzieć coś innego, jeśli chcą.

Następnie powinni zwrócić się do kolejnej osoby i kontynuować rundę. Po zakończeniu kręgu 
omówcie reakcje.

Pytania przewodnie
•  Jakie to uczucie być dawcą? 
•  Jakie to było uczucie być odbiorcą?
•  Czego dowiedziałem się o sobie?
•  Jak mogę zastosować spostrzeżenia z tego ćwiczenia?
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Aktywność 4.4.6 Komplement, krytyka czy konstruktywna 
informacja zwrotna?

Synteza i cele
•  Nauka rozróżniania 3 rodzajów informacji zwrotnej.
•  Dostrzeganie wpływu, jaki pozytywna i negatywna informacja zwrotna wywiera na odbiorcę.

Czas trwania i materiały
Czas trwania: 20 minut
Materiały: tablica/flipchart i markery
Organizacja sali: n/d 

Przebieg aktywności
Omów różnicę pomiędzy 3 rodzajami informacji zwrotnej i poproś uczestników o podanie 
przykładu każdego z nich:
•  Pozytywna informacja zwrotna (komplement) zapewnia potwierdzenie i afirmację na-

szych działań/zachowań. Wzmacnia pewność siebie i poczucie własnej wartości.
•  Negatywna informacja zwrotna (krytyka) jest osądzająca, negatywnie oceniająca i często 

oskarżająca. Ma tendencję do zdejmowania kogoś za jego postrzegane wady, niż do po-
magania mu w naprawie. 

•  Konstruktywna informacja zwrotna (negatywna informacja zwrotna przekazana w po-
mocny sposób) dostarcza informacji o wynikach pracy na konkretnych przykładach. Jest 
podstawą do poprawy umiejętności i dostosowania zachowań.

Przeczytaj na głos poniższe stwierdzenia - jedno po drugim. Użyj różnych tonów głosu, aby 
pomóc uczestnikom rozróżnić zamierzone znaczenie każdego zdania. Daj uczestnikom kilka 
sekund na podjęcie decyzji, czy dane stwierdzenie jest komplementem, krytyką czy konstruk-
tywną informacją zwrotną.

1. Wyglądasz dziś fantastycznie.
2. Twoje biurko to taki bałagan.
3. Zauważyłam, że w ostatnich dniach przychodzisz późno.
4. Ile razy mam ci powtarzać, jak złożyć te dokumenty?
5. Bardzo podoba mi się twoja nowa kurtka.
6. Dla mnie byłoby lepiej, gdybym przed zadawaniem pytań wyjaśnił na głos swoją wersję 

historii.
7. Od pierwszego tygodnia bardzo się poprawiłeś. 
8. Trudno było mi zaakceptować ten produkt, ponieważ był niechlujny. 
9. Zawsze mówisz o mnie Johnowi. Przestań!
10. O wiele bardziej podobało mi się, gdy dostawaliśmy do wyboru zadania, zamiast być 

przypisanym do jednego. 
Omów różne sposoby, w jakie ludzie mogą reagować na komplementy, krytykę i konstruk-
tywne informacje zwrotne. Zapisz uczucia, którymi uczestnicy dzielą się pod 3 rodzajami 
informacji zwrotnej.
Jak się czujesz, gdy inni krytykują pracę, którą wykonujesz? 
Czy inaczej reagujesz na konstruktywną informację zwrotną? Dlaczego?
Czy zdarzyło Ci się kiedyś kogoś skrytykować? Co się stało? Jak się wtedy czułeś?
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Handout 4.4.7 Jak udzielać i otrzymywać  
konstruktywnych informacji zwrotnych
Udzielanie konstruktywnych informacji zwrotnych

Najpierw należy ustalić, czy jest to konieczne. To, co może wydawać się problemem jednego dnia, 
może być poprawione samoistnie następnego. Należy cofnąć się o krok i określić, czy dany problem, 
słabość lub wynik wart jest informacji zwrotnej. Jeśli nie, istnieje ryzyko, że niepotrzebnie zestresujesz 
uczestnika szkolenia. Określ, co chcesz osiągnąć w rozmowie. Czy oczekujesz, że po niej zmienią 
swoje zachowanie? Czy jest to odpowiedni moment na produktywną rozmowę, czy nie? 

Przygotuj się wcześniej. Aby informacja zwrotna była konstruktywna, należy podać konkretne przykła-
dy i przekazać ją tak ostrożnie i taktownie, jak to tylko możliwe. Zbierz fakty: użyj przykładów, danych i 
innych sprawdzalnych dowodów, aby uzasadnić nasze twierdzenia na temat słabości lub zachowania 
danej osoby. Oceń siebie, aby dowiedzieć się, czy odgrywasz jakąś rolę w tym problemie. Zrób burzę 
mózgów na temat rozwiązań problemu. Czy możesz naprowadzić osobę na odpowiedź na problem, a 
jeśli tak, to czy jest to odpowiedź produktywna? Jeśli osoba ta zastosuje się do sugestii, czy poprawi 
się jej i wasza relacja w pracy? 

Konstruktywna informacja zwrotna w 4 prostych krokach

1. Mikro - tak. Zacznij od zadania pytania, które jest krótkie, ale ważne. Dzięki temu mózg 
wie, że informacja zwrotna rzeczywiście nadchodzi. Osoba może odpowiedzieć tak lub 
nie (autonomia!). 

2. Podaj odpowiednie dane. Żadnych niejasnych słów. Tylko prawdziwe przykłady i dane. 
Bądź konkretny, obiektywny i profesjonalny. Skup się na pracy, nie na osobie. 

3. Oświadczenie o wpływie. Wyjaśnij, jak dany punkt (punkty) danych wpłynął na Ciebie. 
Bądź szczery i prawdziwy. 

4. Zakończ pytaniem. Stwórz informację zwrotną  w postaci pytania. Twórz raczej zaan-
gażowanie niż zgodność. Wyraźnie wyjaśnij, że jest to problem związany ze szkoleniem, 
który można rozwiązać poprzez stworzenie sytuacji do rozwiązania problemu. Pokaż 
osobie, że jesteś dostępny i możesz jej pomóc.
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Otrzymywanie konstruktywnych informacji zwrotnych

Wiele razy możesz zareagować obroną, złością lub nawet zaatakować osobę udzielającą konstruktyw-
nej informacji zwrotnej. Musisz uznać wartość konstruktywnej krytyki. Pomaga ona utrzymać zdrowe 
relacje i poprawia rzeczy, które robimy lub mówimy.  

1. Zatrzymaj swoją pierwszą reakcję        
Zanim cokolwiek zrobisz, zatrzymaj się i spróbuj w ogóle nie reagować! Poświęć co najmniej jedną 
sekundę na zatrzymanie swojej reakcji. Jedna sekunda to wystarczający czas dla Twojego mózgu, 
aby przetworzyć sytuację. W tym momencie możesz uniknąć lekceważącego wyrazu twarzy, gniewnej 
odpowiedzi i możesz zachować spokój.

2. Pamiętaj o korzyściach z otrzymywania informacji zwrotnej.                                                                                
Korzyści z otrzymywania konstruktywnej informacji zwrotnej to poprawa umiejętności, produktu pracy 
i relacji z innymi. Nikt nie jest doskonały, nawet w przybliżeniu. Jako ludzie wszyscy jesteśmy podatni 
na błędy i słabości. Pamiętanie o tym pomoże Ci przyjąć konstruktywną informację zwrotną, która 
pomoże Ci się nauczyć i rozwinąć nowe umiejętności. Konstruktywna informacja zwrotna odgrywa 
znaczącą rolę w tym procesie rozwoju.

3. Słuchaj, aby zrozumieć, jak możesz się poprawić. 
Uważnie słuchaj informacji zwrotnej. Pozwól osobie na podzielenie się swoimi przemyśleniami bez 
przerywania. Kiedy skończy, powtórz to samo. Na przykład: „Słyszę, jak mówisz, że chcesz, abym był 
bardziej ostrożny w dyskusjach grupowych, ponieważ często przerywam innym, czy to prawda?”. W 
tym momencie unikaj analizowania lub kwestionowania oceny tej osoby; zamiast tego skup się tylko 
na zrozumieniu jej uwag i perspektywy.

4. Zadawaj pytania, aby zdekonstruować informację zwrotną.    
Daj sobie czas na przetworzenie informacji zwrotnej. Możesz potrzebować wyjaśnień i możesz chcieć 
podzielić się swoją perspektywą. Unikaj angażowania się w dyskusję; zamiast tego zadawaj pytania, 
aby dotrzeć do sedna poruszanych kwestii i możliwych rozwiązań. W powyższym przykładzie, niektóre 
pytania do dekonstrukcji informacji zwrotnej mogłyby brzmieć:
•  Szukaj konkretnych przykładów, które pomogą zrozumieć problem: „Zdarza mi się być dość gadatli-

wym, ale czy możesz podzielić się tym, kiedy na ostatnim spotkaniu wydawało ci się, że przerwa-
łem?”.

•  Uznaj informację zwrotną, która nie jest sporna: „Masz rację, że rzeczywiście przerwałem mu, gdy 
mówił, i później za to przeprosiłem”.

•  Spróbuj zrozumieć, czy jest to odosobniony problem (np. błąd, który popełniłeś raz): „Czy zauważy-
łeś, że przerywam przy innych osobach?”.

•  Szukaj konkretnych rozwiązań, aby odnieść się do informacji zwrotnej: „Chętnie usłyszę twoje pomy-
sły na to, jak mógłbym w przyszłości poradzić sobie z tym inaczej”.

5. Opracuj strategię i podejmij działania.
Oznacza to spojrzenie na przedstawione fakty, wyrażony problem i zaplanowanie sposobu poprawy 
sytuacji. Zanim zaczniesz działać zgodnie ze swoim planem, podziel się nim z osobą, która przekazała 
ci informację zwrotną, aby sprawdzić, czy można go poprawić. 
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Aktywność 4.4.8 Dawanie i otrzymywanie konstruktywnych 
informacji zwrotnych 

Synteza i cele

•  Ćwiczenie udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej. 
•  Ćwiczenie dekonstrukcji informacji zwrotnej.

Czas trwania i materiały

Czas trwania: 15 minut
Materiały: Konspekt dotyczący udzielania i otrzymywania konstruktywnej informacji zwrot-
nej, paski zdań.
Organizacja sali: uczestnicy siadają w parach do odgrywania ról

Przebieg aktywności

Wydrukuj na paskach papieru następujące stwierdzenia:
1. Chcesz powiedzieć swojemu stażyście, że 3 dni z rzędu przyszedł spóźniony.
2. Chcesz powiedzieć swojemu rówieśnikowi/współpracownikowi, że wczoraj na spotkaniu 

dość mocno się zdenerwował i to zdenerwowało wszystkich.
3. Chcesz powiedzieć swojemu praktykantowi, że w jego miejscu pracy zawsze panuje 

bałagan i musi je codziennie sprzątać.
4. Chcesz powiedzieć swojemu rówieśnikowi/współpracownikowi, że od kilku dni popełnia 

ten sam błąd w systemie plików i że poprawiałeś jego pracę.
5. Słyszałeś plotkę na swój temat i wiesz, że to właśnie ta osoba ją zapoczątkowała.
6. Chcesz powiedzieć swojemu praktykantowi, że rozmowy na boku, które ciągle prowadzi 

podczas prezentacji, naprawdę cię denerwują i inni nie mogą się skupić.
7. Chcesz powiedzieć swojemu współpracownikowi, że ciągle pije twój sok, który jest we 

wspólnej lodówce. 

Podziel grupę na pary i daj jednemu z pary pasek ze stwierdzeniem.
Osoba udzielająca konstruktywnej informacji zwrotnej powinna zastosować 4 kroki.
Osoba otrzymująca informację zwrotną powinna ją zdekonstruować.
Przeznacz 5 minut na odgrywanie ról. Rozdaj ponownie paski ze zdaniami i uczestnicy mogą 
odegrać drugą rolę, ale upewnij się, że zamienią się rolami nadawcy i odbiorcy.
Jeśli uczestnicy są chętni, mogą na ochotnika przedstawić swoje dialogi grupie.

 Pytania przewodnie:
•  Czy łatwo było przekazać informację zwrotną w sposób konstruktywny? Dlaczego lub 

dlaczego nie?
•  Jak się czułeś otrzymując w ten sposób informację zwrotną o swoim występie? Czy Twoja 

reakcja byłaby inna, gdybyś został skrytykowany?
•  Czy wymyśliliście jakieś rozwiązanie lub plan?



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.

130

4.4 Komunikacja formalna i nieformalna
W zależności od okoliczności i komunikujących się osób należy stosować różne poziomy formalności 
w wypowiedziach słownych. 

Język nieformalny: to swobodna komunikacja używana do ogólnego porozumiewania się między 
znajomymi ludźmi. Jest pozbawiona zobowiązań i ograniczeń oraz oparta na relacjach osobistych. W 
środowisku pracy komunikacja nieformalna jest używana, gdy rozmawiamy ze współpracownikami, z 
którymi mamy luźne relacje oraz ze wszystkimi współpracownikami poza biurem. Mogą być używane 
skrócone wersje słów, a także slang.

Język formalny: jest używany podczas komunikowania się z innymi osobami na temat oficjalnych in-
formacji. W środowisku pracy, formalna komunikacja pokazuje poziom szacunku i uprzejmości. Słowa 
są wymawiane poprawnie i nie używa się slangu. Jest ona niezbędna podczas rozmów z przełożony-
mi/menedżerami/władzami, prezentowania pracy kolegom, wydawania instrukcji kolegom, rozmów z 
klientami/klientkami, rozmów telefonicznych, w komunikacji pisemnej i mailowej. 

W większości środowisk pracy w ciągu dnia używa się mieszanki języka formalnego i nieformalnego, 
w zależności od pozycji osoby, z którą się komunikujemy i naszego stosunku do niej. Decyzja o tym, 
jaki rodzaj komunikacji zastosować i kiedy, staje się kwestią osobistej oceny. Kiedy ktoś używa niewła-
ściwego języka w komunikacji w miejscu pracy, może to powodować problemy i obrażanie.

Czasami możemy mówić do kogoś w sposób formalny na spotkaniu w obecności innych kolegów/
klientów, a następnie przejść do rozmowy nieformalnej. Na przykład, możesz mieć swobodne, przyja-
zne relacje ze swoim kierownikiem, z którym zwykle używasz języka nieformalnego, ale jeśli jesteś na 
spotkaniu z tą osobą, zwykle zmieniasz język na formalny z szacunku dla formalnej sytuacji.

Jest to kwestia zależna od kultury, ponieważ w niektórych kulturach nie podkreśla się hierarchii. W 
każdym przypadku musimy zapoznać się z miejscem pracy i współpracownikami, zanim dowiemy się, 
kiedy należy użyć języka nieformalnego. 
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Aktywność 4.4.9 Komunikacja formalna czy nieformalna? 

Synteza i cele

•  Rozróżnianie komunikacji formalnej i nieformalnej
•  Zwiększenie świadomości na temat właściwej komunikacji w miejscu pracy

Czas trwania i materiały

Czas trwania: 10 minut
Materiały: n/d
Organizacja sali: n/d

Przebieg aktywności

Rozróżnij, czy poniższe formy komunikacji są formalne czy nieformalne (uwaga: niektóre z 
nich mogą być jednym lub drugim, w zależności od osób/kontekstu).
Prowadzący odczytuje listę lub drukuje ją jako ćwiczenie. Przydatne może być przedstawie-
nie przykładów z wyimaginowanymi dialogami.

plotka
pogadać o weekendzie
opowiadanie dowcipu z dużą ilością 
słów slangowych
spotkanie robocze
bezpośrednia rozmowa
wypełnienie formularza
sprawozdanie pisemne
czatować na mediach społecznościo-
wych
raport słowny
notatka służbowa
telefon do przyjaciela
rozmowa telefoniczna z klientem
wniosek o zwolnienie lekarskie

ustne instrukcje dla zespołu, za który 
jesteś odpowiedzialny
list z nową procedurą polityczną
pismo reklamacyjne
email
biuletyny, 
ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, 
prezentację na seminarium zawodowym 
dla swoich kolegów
prezentowanie na konferencji
rozmowy podczas przerwy na kawę na 
konferencji
rozmowa o pracę
wideorozmowa z kuzynem
wideorozmowa z pracownikami
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Aktywność 4.4.10 Poziom formalności Odgrywanie ról

Synteza i cele

•  Uświadomienie sobie różnego poziomu formalności wymaganego w różnych sytuacjach.
•  Ćwiczenie używania formalnego języka w odgrywaniu ról w sytuacjach zawodowych. 

Czas trwania i materiały

Czas trwania: 20 minut
Materiały: n/d
Organizacja sali: n/d 

Przebieg aktywności

•  Poproś uczestników, aby pracując w parach stworzyli dialogi do różnych scenariuszy roz-
mów wymienionych poniżej. 

•  Scenariusze są mieszanką sytuacji, które mogą wymagać formalnego lub nieformalnego 
języka. 

•  Każda para odgrywa swoje dialogi i prosi pozostałych uczestników o informacje zwrotne. 
•  Pozostali uczestnicy oceniają, czy użyto właściwego rodzaju języka (oczywiście powinni 

stosować konstruktywne informacje zwrotne!) Co można by poprawić lub zmienić?

Scenariusze:   

1. Pracownik zaprasza współpracownika na spotkanie towarzyskie poza biurem.
2. Przełożony prosi pracownika o zorganizowanie szybkiego spotkania pracowników w ciągu 

10 minut.
3. Mówisz osobie, którą wspierasz, że nie jesteś zadowolony z jej pracy i że spóźnia się już 3 

dni z rzędu.
4. Pogadanka z osobą, którą współszkolisz o zepsutym ekspresie do kawy, który nie działa 

od 2 tygodni.
5. Telefon do firmy produkującej ekspresy do kawy z prośbą o przyjazd w celu naprawy eks-

presu.
6. Kierownik mówi pracownikowi, że nie dotrzymał terminu zakończenia ważnego projektu/

zadania.
7. Pracownik zaprasza przełożonego na spotkanie towarzyskie poza biurem.
8. Informujesz osobę, którą wspierasz, że zostanie jej zaoferowana praca na pełny etat w 

firmie
9. Rozmowa telefoniczna z klientem na temat opóźnienia w dostawie zakupionego przez 

niego produktu.
10. Po wspieraniu stażysty przez 6 miesięcy, pytasz swojego przełożonego, czy mógłbyś spró-

bować współszkolenia z nim.
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5. Skuteczna komunikacja interpersonalna

Cele

•  Zdobycie wiedzy na temat komunikacji interpersonalnej
•  Doskonalenie umiejętności konwersacyjnych
•  Uświadomienie sobie przyczyn załamania komunikacji
•  Umiejętność modyfikowania przekazu podczas komunikowania się z różnymi typami ludzi 

i stylami komunikacji 

Treść

•  Podstawy konwersacji
•  Naprawa załamania komunikacji

Pytania przewodnie

•  Jak trudności z rozpoczęciem, utrzymaniem lub zakończeniem rozmowy wpływają na inte-
grację osoby szkolonej w miejscu pracy?

•  Jak naprawić załamanie komunikacji?
•  Jak modyfikujemy naszą komunikację z osobami, które mają różne potrzeby  

komunikacyjne?

Aktywności powiązane

•  Aktywność 4.5.1 Poznawanie innych i prowadzenie rozmowy 
•  Aktywność 4.5.2 Zrównoważone przyjmowanie zwrotów
•  Handout 4.5.3 Czynniki zakłócające prowadzące do błędnej komunikacji lub załamania 

komunikacji
•  Aktywność 4.5.4 Modyfikacja komunikatu
•  Aktywność 4.5.5 Rozwiązywanie sporów w miejscu pracy

Zasoby

•  MTD Training (2010). Efektywne umiejętności komunikacyjne. MTD Training i Ventus Pu-
blishing ApS ISBN 978-87-7681-598-1

•  Wertheim, E. G. Ph.D. The Importance of Effective Communication, Northeastern Universi-
ty, College of Business Administration. Pobrano 12.12.21 z  
https://ysrinfo.files.wordpress.com/2012/06/effectivecommunication5.pdf

Czas trwania

Minimum 1-2 godziny

https://ysrinfo.files.wordpress.com/2012/06/effectivecommunication5.pdf
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Aktywność 4.5.1 Poznawanie innych i prowadzenie rozmowy

Synteza i cele

Rozwijanie i ćwiczenie podstawowych umiejętności konwersacyjnych: 
•  Przedstawiając się
•  Rozpoczęcie rozmowy
•  Włączenie się w rozmowę rozpoczętą przez innych
•  Podtrzymywanie rozmowy
•  Zrównoważone podejmowanie decyzji
•  Trzymanie się tematu i zmiana tematu
•  Zakończenie rozmowy

Czas trwania i materiały

Czas trwania: zależy od tego, nad iloma umiejętnościami pracujesz
Materiały: Plansze przedstawiające kroki w każdej umiejętności
Organizacja sali: n/d 

Przebieg działalności

Procedura jest taka sama dla wszystkich umiejętności:

1. Zamieszczenie kroków na planszy.
2. Nakreśl i omów każdy etap. 
3. Modeluj kroki, demonstrując sekwencję z wykorzystaniem uczestników jako innych gra-

czy w odgrywanej roli. Myśl na głos, aby zademonstrować pozytywną autotalkulację, np. 
„Ta współpracownica wygląda na miłą i przyjazną. Chciałabym ją poznać, przedstawię 
się”. Przyjmij informację zwrotną i omów ją.

4. Uczestnicy szkolenia zgłaszają się do odgrywania scenariuszy. Po każdym odegraniu roli 
należy przekazać informację zwrotną.

Odgrywając role w zakresie każdej z umiejętności, zastanów się nad każdym ze stylów ko-
munikacji i przedyskutuj, w jaki sposób dostosować się do nich, ustalić granice itp. podczas 
rozmowy z osobą o każdym z różnych stylów komunikacji.
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Umiejętność 1 - Przedstawienie się
KROKI UWAGI PROWADZĄCEGO DO DYSKUSJI

1. Zdecyduj, czy 
chcesz się spotkać 
z daną osobą.

Przedyskutuj, dlaczego stażyści mogą chcieć spotkać się z
osoba

2. Zdecyduj, czy jest 
to dobry czas

Omówienie adekwatności sytuacyjnej. Omów werbalne i niewerbalne 
wskazówki, na które należy zwrócić uwagę. Kiedy jest właściwy czas i 
miejsce, aby się przedstawić? Np. kiedy dana osoba nie kupuje czegoś 
lub kogoś innego.

3. Podejdź do osoby. Zwróć uwagę na odpowiednią odległość 

4. Przedstaw się. Burza mózgów - sposoby przedstawiania siebie. „Cześć, nazywam się...”, 
„Witaj, jesteś tu nowy. Jestem...”

5. Poczekaj, aż osoba 
powie ci ich imię. 
Jeśli nie powie ci, 
zapytaj

Omów odpowiednie sposoby zadawania pytań osobie nazwa

PROPONOWANE SCENARIUSZE:

Program szkolenia: W Twojej grupie pojawiła się nowa osoba

Przerwa w pracy: Wchodzisz do kuchni i zastajesz nieznaną kobietę siedzącą przy stole i pijącą kawę. 

Praca: W dziale obok Twojego rozpoczyna pracę nowy kolega.
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Umiejętność 2 - Rozpoczęcie rozmowy
KROKI UWAGI PROWADZĄCEGO DO DYSKUSJI

1. Przywitaj się z dru-
gą osobą.

Zróbcie burzę mózgów, jak powiedzieć „cześć”.
Omówienie stosowności pozdrowień niewerbalnych np. podanie ręki, 
pocałunek, uścisk, high-5 itp.
Omówienie adekwatności sytuacyjnej. Kiedy jest właściwy czas i miejsce 
na rozpoczęcie rozmowy?

2. Porozmawiajmy. Burza mózgów na temat tematów rozmów (np. pogoda, ruch uliczny, 
sport, wiadomości)

3. Zdecyduj, czy dana 
osoba słucha.

Omów werbalne i niewerbalne wskazówki, których należy szukać, np. 
odwzajemnienie powitania, wyraz zainteresowania.

4. Wywołaj główny 
temat. 

Omów kilka dobrych tematów do rozmowy, aby „przełamać lody”. Dla 
niektórych uczestników szkolenia pomocne może być zanotowanie moż-
liwych tematów rozmów.

PROPONOWANE SCENARIUSZE:

Program szkolenia: Widzisz rówieśnika, którego nie widziałeś od dawna.

Przerwa w pracy: Widzisz, że nowy kolega siedzi sam jedząc lunch. 

Praca: Osoba przy biurku obok twojego przestaje pracować i ma rozciąganie. 
W drodze do pracy, w pociągu widzisz jednego ze swoich kolegów.
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Umiejętność 3 - Włączanie się w rozmowę rozpoczętą przez innych
KROKI UWAGI PROWADZĄCEGO DO DYSKUSJI

1. Zdecyduj, czy 
chcesz się przyłą-
czyć

Uczestnicy szkolenia powinni zdecydować, czy naprawdę
chcieć uczestniczyć 

2. Zdecyduj, co po-
wiedzieć

Zaproponuj możliwe rzeczy do powiedzenia:
„Czy jeszcze jedna osoba może dołączyć do rozmowy?”.
„Czy byłoby w porządku z tobą, gdybym się przyłączył?”.
„Witam, nazywam się ... Czy mogę się przyłączyć?”. 

3. Wybierz dobry 
czas.

Omów jak wybrać dobry czas: w trakcie
przerwa w rozmowie lub działalności 

4. Powiedz to w przy-
jazny, asertywny 
sposób

PROPONOWANE SCENARIUSZE:

Program szkolenia: Poproś o udział w grze w karty w przerwie na lunch

Przerwa w pracy: Dołącz do grupy zaangażowanej w rozmowę o tym, co robili w weekend. 

Praca: Dołącz do grupy zaangażowanej w rozmowę o problemie związanym z pracą.

Umiejętność 4 - Podtrzymywanie rozmowy
KROKI UWAGI TRENERA

1. Powiedz to, co 
chcesz powiedzieć.

Burza mózgów - sposoby wprowadzenia tematu, np. przywołanie czegoś, 
co widziałeś lub zrobiłeś, gdzieś poszedłeś, coś się wydarzyło.
Przedyskutuj adekwatność sytuacyjną. Czy to właściwy czas i miejsce na 
rozpoczęcie tego tematu? Czy jest to właściwa osoba?

2. Zapytaj drugą oso-
bę, co myśli.

Burza mózgów - sposoby zadawania pytań, sposoby zachęcania drugiej 
osoby do wyrażania swoich opinii 

3. Słuchaj tego, co 
mówi druga osoba.

Omów werbalne i niewerbalne wskazówki, których należy szukać, np. 
mimika twarzy, postawa ciała, konkretne słowa. Wykorzystanie umiejęt-
ności aktywnego słuchania.

4. Powiedz, co my-
ślisz.

Odpowiadanie drugiej osobie poprzez: dodawanie nowych informacji, 
zadawanie pytań, podawanie powiązanego przykładu ze swojego do-
świadczenia/wiedzy, zgadzanie się lub niezgadzanie.
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Umiejętność 5 - Zrównoważone prowadzenie rozmowy
KROKI UWAGI TRENERA

1. Wykorzystany 
czas powinien być 
dzielony w sposób 
równy i zrównowa-
żony.

Co się stanie, jeśli nie będzie? 
Nie próbuj powiedzieć zbyt wiele na raz. Im mniej powiesz, tym więcej 
zapamiętają.
Szukaj znaków, że naprawdę słuchają.

2. Tematy powinny 
być dzielone w 
sposób równy i 
wyważony.

Co się stanie, jeśli nie będą? 
Postaraj się przedstawić swój punkt widzenia w ramach swojej tury. 
Ogranicz każdą swoją turę do jednego tematu.

3. Zapewnij sobie pra-
wo do zabierania 
głosu.

Kiedy czujesz, że otrzymałeś wystarczająco dużo informacji i chcesz 
odpowiedzieć, poszukaj odpowiedniego momentu, w którym możesz się 
wtrącić.
Możesz zasygnalizować chęć mówienia, na przykład pochylając się do 
przodu lub zaciskając usta, jakbyś miał zamiar mówić. Podniesienie brwi 
również pomaga, podobnie jak poruszanie rękami, jakbyśmy mieli użyć 
ich do wsparcia wypowiedzi.

4. Szanuj prawo 
drugiej osoby do 
mówienia i bycia 
wysłuchanym.

Nie utrudniaj rozmowy.
Powiedz to, co masz do powiedzenia, w sposób zwięzły, przedstaw swój 
punkt widzenia, a następnie daj drugiej osobie swoją kolej.
Słuchaj w poszukiwaniu prawdziwego znaczenia. Okaż zainteresowanie 
poprzez zadawanie pytań.

5. Zachęcanie do rów-
nego uczestnictwa

Zrób pauzę, aby sprawdzić czy zrozumieli i dać im czas na odpowiedź. 
Jeśli nie, spróbuj zapytać ich, co myślą lub zadać inne pytanie związane z 
tematem.

Zobacz Aktywność 4.5.2 poniżej, aby przećwiczyć zrównoważone prowadzenie rozmowy.
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Umiejętność 6 - Utrzymywanie się w temacie i zmiana tematu
KROKI UWAGI TRENERA

1. Trzymaj się tematu. Używaj aktywnego słuchania, aby upewnić się, że Twoje odpo-
wiedzi i pytania są związane z tematem. 
Zadawaj odpowiednie pytania (np. co jest ich głównym celem? 
dlaczego mi to mówią?).

2. Odpowiedz na ich uwagi Jeśli ktoś poruszył jakąś kwestię, nie wchodź w to, co chcesz 
powiedzieć, ale odpowiedz na to, co powiedział, popierając lub 
podważając to, co jest właściwe.
Czasami możesz nie mieć czasu na słuchanie, a może po 
prostu nie jesteś zainteresowany danym tematem. Słuchaj, aby 
zrozumieć, spraw, aby druga osoba poczuła się wysłuchana i 
doceniona.

3. Zmień odpowiednio temat Potwierdź to, co zostało powiedziane, zanim przejdziesz do 
czegoś nowego. Upewnij się, że druga osoba dokończyła swo-
je myśli. 
Nie wbijaj się w swój nowy temat, gdy druga osoba jest w trak-
cie czegoś ważnego dla niej.
Starannie znajdź link z tego, co jest mówione, aby płynnie 
przejść do nowego tematu. Albo zamknąć bieżącą rozmowę 
przed rozpoczęciem nowego tematu do dyskusji.

4. Jeśli czas na dany temat roz-
mowy nie jest odpowiedni

Warto wyznaczyć granice, wyrażając swoje zainteresowanie 
tematem i odkładając dyskusję na inny czas

5. Jeśli uczestnik ma tendencję 
do schodzenia z tematu, na 
przykład poruszając nieistot-
ną kwestię lub mówiąc o 
temacie, który go szczególnie 
interesuje, tylko

Wyznacz granice i przywróć rozmowę na właściwe tory (np. 
„Rozmawiamy o tym teraz. Może moglibyśmy omówić twój 
problem w czasie przerwy”).

PROPONOWANY SCENARIUSZ:

W pracy: rozmawiasz ze współpracownikiem na temat związany z pracą, ale on zaczyna mówić o 
czymś innym. Zmieniasz temat i wracasz do tematu związanego z pracą, o którym naprawdę chcesz 
rozmawiać, ale on ciągle zbacza z tematu. Jak sobie radzisz w takiej sytuacji?

Umiejętność 7 - Zakończenie rozmowy
KROKI UWAGI TRENERA

1. Wygłosić uwagę końcową. Podsumuj główne punkty rozmowy, aby pokazać swoje zrozu-
mienie tego, co zostało powiedziane lub co należy zrobić.
Zakończ czymś pozytywnym. 

2. Pożegnanie / do zobaczenia itp.



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.

140

Omów wynik i połącz go ze 
stylami komunikacji. Prze-
dyskutuj, jak dostosować się, 
dopasować, ustalić granice 
itp. podczas rozmowy z 
osobą o każdym z różnych 
stylów komunikacji.

Aktywność 4.5.2 Zrównoważone przyjmowanie zwrotów

Synteza i cele

•  Uświadomienie sobie, jak styl komunikacji ludzi wpływa na dynamikę grupy

Czas trwania i materiały

Czas trwania: 15 minut
Materiały: długopis i papier dla trenera
Organizacja sali: n/d 

Przebieg aktywności

DZIAŁANIE 1
Utwórzcie grupy składające się z 3 osób. Dwie osoby rozmawiają na wybrany przez siebie 
temat przez 3 minuty, a trzecia osoba jest obserwatorem. Obserwator notuje, ile obrotów 
wykonał każdy z uczestników.  
Przekaż grupie, jak bardzo zrównoważona była rozmowa. 

1. Kto brał więcej zakrętów (bardziej dominował)? 
2. Kto brał mniej zakrętów (mniej dominował)? 
3. Jaki to miało wpływ na przebieg rozmowy?

DZIAŁANIE 2
Cała grupa dyskutuje nad problemem, aby znaleźć rozwiązanie. Wszyscy uczestnicy są 
zachęcani do dzielenia się uczuciami, przekonaniami i przemyśleniami, a następnie do osią-
gnięcia porozumienia co do najlepszego sposobu rozwiązania tematu. Można wykorzystać 
poniższe stwierdzenia lub pomyśleć o innym temacie.

1. Wolontariat to dobry sposób na naukę odpowiedzialności. Dlaczego, a dlaczego nie?
2. Jedyną osobą, z którą naprawdę powinienem rywalizować, jestem ja sam. Dlaczego, a 

dlaczego nie?
3. Jeśli jestem członkiem zespołu, powinienem przedkładać dobro zespołu nad własne 

pragnienia. Dlaczego, a dlaczego nie?

Prowadzący rysuje krzesła uczestników z ich imionami i śledzi podjęte zwroty konwersacyjne.
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Naprawa awarii komunikacji - Strategie pokonywania czynników zakłócających
•  Używaj technik informacji zwrotnej, takich jak pytania otwarte, aby pomóc wyjaśnić znaczenie 
•  Korzystaj z wielu kanałów do weryfikacji przekazu i znaczenia 
•  Stosuj powtórzenia, parafrazę 
•  Wybieraj interakcję twarzą w twarz 
•  Uprościć stosowany język 
•  Dostarczaj ograniczonych informacji w celu zmniejszenia dezorientacji 

Handout 4.5.3
Czynniki zakłócające prowadzące do błędnej komunikacji lub załamania komunikacji

Nadawca Komunkat Odbiorca

Czynniki zniekształcające 
dla nadawcy

Czynniki zniekształcające 
dla komunikatu

Współczynniki zniekształ-
ceń dla odbiornika

•  Postawy, wiedza i przeko-
nania

•  System społeczny i kultura
•  Umiejętności komunikacyj-

ne
•  Osobiste uczucia wobec 

odbiorcy, wiadomości
•  Stan fizyczny
•  Działanie leków
•  Wybór środowiska, pory 

dnia
•  Ograniczenia czasowe

•  niewłaściwy rodzaj i/lub 
kanał komunikacji

•  niewłaściwy język
•  niewłaściwy dobór słów
•  nadmierne używanie żargo-

nu technicznego 
•  artykulacja mowy i zdolno-

ści językowe
•  treść i struktura komunikatu
•  sprzeczne elementy niewer-

balne (np. mowa ciała, ton 
głosu)

•  szum fizyczny, taki jak szum 
tła, szum linii 

•  Poziom zainteresowania
•  Interpretacja
•  Osobiste uczucia wobec 

nadawcy, komunikatu
•  Stan fizyczny
•  Umiejętności komunikacyj-

ne
•  Wymagania dotyczące cza-

su odbiorcy
•  Postawy, wiedza i przeko-

nania
•  System społeczny i kultura
•  Działanie leków
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Aktywność 4.5.4 Modyfikacja komunikatu

Synteza i cele

•   Zwiększenie świadomości potrzeb komunikacyjnych
•   Ćwiczenie naprawiania błędnej komunikacji poprzez modyfikację komunikatu

Czas trwania i materiały

Czas trwania: 20 minut
Materiały: pióro i papier  
Organizacja sali: wystarczająca ilość miejsca do podziału na 4 grupy

Przebieg aktywności

Wprowadzić ćwiczenie, podając następujące informacje ogólne:
„Do Twojej pracy lub programu dziennego przyszła nowa osoba. Jesteś odpowiedzialny za 
wyjaśnienie, jak działa określona procedura*. Wyjaśniasz ją tej osobie, ale z jej mowy ciała 
wynika, że nie zrozumiała”. 

*Konkretna procedura powinna być czymś konkretnym i znanym uczestnikom. Trener 
powinien wybrać coś istotnego dla grupy, na przykład sposób funkcjonowania stołówki, 
system archiwizacji, procedurę zamawiania sprzętu biurowego, procedurę postępowa-
nia ze zwrotami produktów przez klientów itp. Trener podaje przykład instrukcji, która 
powinna być długa, zawierać trudne słowa i język oraz dużo żargonu.

„Waszym zadaniem jest teraz zmodyfikowanie instrukcji tak, aby dana osoba zrozumiała. 
Podzielicie się na 4 grupy i będziecie mieli 10 minut na przygotowanie prezentacji.
Dwie grupy pracują osobno nad modyfikacją przekazu poprzez uproszczenie instrukcji (uży-
cie innych słów, prostszego języka, jaśniejszej treści).
Pozostałe dwie grupy pracują osobno nad modyfikacją komunikatu i wsparciem go pomoca-
mi wizualnymi (obraz, zdjęcia, demonstracja, znaki, symbole itp.).
Po upływie 10 minut każda grupa zaprezentuje wszystkim, w jaki sposób dostosowała 
instrukcję.
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Aktywność 4.5.5 Rozwiązywanie sporów w miejscu pracy

Synteza i cele
•   Zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach tego modułu.
•   Uświadomienie sobie dynamiki różnych kombinacji stylów komunikacyjnych.

Czas trwania i materiały
Czas trwania: 30 minut
Materiały: wydrukowane scenariusze dla nadawcy i odbiorcy, opisy stylów komunikacji   
Organizacja sali: dużo miejsca między parami

Przebieg aktywności
Wydrukuj wystarczającą liczbę kopii opisów stylów komunikacji i dwóch scenariuszy na 
poniższych stronach.
Poproś uczestników o dobranie się w pary i rozdaj każdej parze scenariusze dla nadawcy i 
odbiorcy. Podziel się opisami stylów komunikacji, upewniając się, że w każdej parze są dwa 
różne style. Pary decydują, kto będzie odgrywał który styl, wybierając styl na podstawie tego, 
w czym każdy z uczestników będzie czuł się komfortowo. 
Zdecyduj, kto będzie nadawcą, a kto odbiorcą w pierwszej rundzie odgrywania ról (w drugiej 
rundzie zamienicie się rolami). Przeczytaj scenariusz dla nadawcy lub odbiorcy. 
Następnie poświęć czas, każdy we własnym zakresie, na przeczytanie opisu stylu komunika-
cji i przygotowanie swojej roli. 5 minut)
Odegranie scenariusza (5 minut)
Debrief (2 minuty)
Zamieńcie się rolami (nie stylami komunikacji) i powtórzcie scenariusz. (5 minut)
Debrief (2 minuty)
Ponowne dołączenie do głównej grupy! Informacje zwrotne i dyskusja. (10 minut)

 Pytania przewodnie:
•   Jak się czułeś odgrywając rolę stylu komunikacji, który miałeś?
•   Czy potrafiłeś aktywnie słuchać?
•   Czy stosowałeś pytania otwarte pozwalające na refleksję?
•   Czy udało się rozwiązać problem?
•   O czym trzeba pamiętać komunikując się z każdym ze stylów?
•   O czym musi pamiętać Twój styl?

Wskazówki   

Scenariusze dla nadawcy i odbiorcy odnoszą się do osób pracujących w urzędzie ds. osób 
niepełnosprawnych. Zmień scenariusz w zależności od doświadczeń uczestników szkolenia. 
Na przykład spór może dotyczyć tego, którzy uczniowie/uczennice uczestniczą w programie 

„Wizyta w miejscu pracy”. Przepisz odpowiednio scenariusze. 
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SCENARIUSZ DLA NADAWCY 
Pracujesz w ośrodku szkoleniowym dla osób niepełnosprawnych. Jesteś częścią cztero-
osobowego zespołu, który jest odpowiedzialny za rozwijanie praktycznych umiejętności 
związanych z pracą oraz umiejętności miękkich stażystów, tak aby mogli oni rozpocząć 
pracę w ramach zatrudnienia wspomaganego. Jednym z działań w ramach tygodniowego 
programu jest wizyta w miejscu pracy z małą grupą stażystów. Spotykają się oni z kierowni-
kami i pracownikami, dowiadują się o firmie/biznesie i przez kilka godzin odbywają praktykę 
zawodową (job shadow). Wszyscy 4 członkowie zespołu są wykwalifikowanymi trenerami 
pracy i mają kompetencje do organizowania i przeprowadzania takich wizyt w miejscu pracy. 
Inne cotygodniowe zadania są zazwyczaj sprawiedliwie dzielone pomiędzy zespół zgodnie 
z kompetencjami, ale z jakiegoś powodu „Wizyta w miejscu pracy” jest wykonywana przez 
tę samą osobę przez ostatnie 2 lata. Ty i inni koledzy zaczynacie się tym denerwować i 
wszyscy uważacie, że również powinniście mieć taką możliwość. Zbliża się zebranie pra-
cowników i chcesz zaproponować tę zmianę. Nie chcesz, aby kolega, który zwykle składa 
wizyty, obraził się lub poczuł, że jest wyróżniany. Przygotuj swojego kolegę (odbiorcę) na 
nadchodzącą propozycję, zaoferuj mu konstruktywne informacje zwrotne i użyj pozytywnej 
komunikacji, aby upewnić się, że rozumie on znaczenie tej czynności wykonywanej przez 
wszystkich. 

SCENARIUSZ DLA ODBIORCY 
Jesteś Trenerem Pracy pracującym w ośrodku szkoleniowym dla osób niepełnosprawnych. 
Jesteś częścią czteroosobowego zespołu, który jest odpowiedzialny za rozwijanie praktycz-
nych i miękkich umiejętności uczestników szkolenia, tak aby mogli oni rozpocząć pracę w ra-
mach zatrudnienia wspomaganego. Kilka lat temu wpadłeś na pomysł organizowania coty-
godniowych wizyt w miejscach pracy z małymi grupami stażystów. Stażyści spotykają się z 
kierownikami i pracownikami, dowiadują się o firmie/biznesie i przez kilka godzin odbywają 
job shadow. Program „Wizyta w miejscu pracy” jest realizowany z powodzeniem od kilku lat, 
a Ty jesteś wyłącznie odpowiedzialny za organizację tych wyjazdów i towarzyszenie staży-
stom. Kiedy program wystartował, kolega, który już nie pracuje w Twoim serwisie, również 
był zaangażowany w ten program, ale zawsze był on niezorganizowany, nie przygotowywał 
stażystów wystarczająco dobrze i nie kontaktował się z pracodawcami. Uważasz, że jesteś 
najlepszą osobą do tej pracy. W końcu to był Twój pomysł!
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ANALITYCZNY

Analityk jest uprzejmy, ale powściągliwy, logiczny, zorientowany na fakty i zadania. Osoba 
ta skupia się na precyzji i doskonałości. Inne mocne strony to wytrwałość, sumienność, 
ostrożność i systematyczne podejście. Słabe strony obejmują bycie wycofanym, cichym, 
samotnym, a nawet ponurym czasami. Jeśli on lub ona wydaje się niezdecydowana, to z 
powodu potrzeby oceny wszystkich danych. Perfekcjonizm może być wadą, jeśli Analityk 
posuwa się za daleko. Ta osoba zdecydowanie nie jest ryzykantem. Analityk musi mieć rację 
i nie będzie otwarcie omawiał pomysłów, dopóki nie będzie pewny swojej decyzji. Jego lub 
jej przyjemność to dokładność. Ból to mylić się i być krytykowanym.

•  Chce wiedzieć, jak działają różne rzeczy
•  Chce być dokładny, mieć dokładność z innymi
•  Wartościowe liczby, statystyki, pomysły
•  Uwielbia szczegóły
•  Obawia się zakłopotania lub utraty twarzy
•  Często introwertyczny i ukrywający uczucia

PYTANIA DO PRZEMYŚLENIA PO ODEGRANIU ROLI

 Jeśli masz uczestnika szkolenia, który jest analitycznym typem komunikatora, co powinie-
neś pomóc mu uświadomić?

 Kiedy komunikujesz się z Analitycznym typem komunikatora, o czym musisz pamiętać?

Opisy stylów komunikacji do odgrywania ról
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PRZYJAZNY

Osoba oddana, konsekwentna, niezawodna i lojalna, sympatyczna, lubi ciężką pracę i wytrwa 
długo po tym, jak inni się poddadzą. Jest graczem zespołowym, współpracującym i łatwo się 
z nimi dogadać, jest ufna, wrażliwa i jest dobrym słuchaczem. Stara się̨ unikać́ konfrontacji. 
Najlepiej funkcjonuje w stabilnym środowisku i często ma stabilizujący wpływ na innych. 
Słabe strony to niezdecydowanie i niezdolność́ do podejmowania ryzyka. Typ przyjazny jest 
często zbyt skoncentrowany na innych, konformistyczny, cichy i pasywny. Często nie mówi 
za siebie, jest zbyt ustępliwy i miły. Nie znosi zmian i chaosu.

•  Chce wiedzieć „dlaczego”, dlaczego to robię
•  Chce budować relacje
•  Lubi dawać wsparcie innym
•  Docenia sugestie innych
•  Obawia się utraty zaufania lub nieporozumień
•  Ma tendencję do okazywania emocji

PYTANIA DO PRZEMYŚLENIA PO ODEGRANIU ROLI

 Jeśli masz uczestnika szkolenia, który jest typem Przyjaznego nadawcy, co powinieneś po-
móc mu uświadomić?

 Kiedy komunikujesz się z typem Przyjaznym, o czym musisz pamiętać?
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KIEROWNICZY

Kierowniczy jest osobą osiągającą wysokie wyniki, która lubi podejmować ryzyko. Ta osoba 
jest ekstrawertyczna, ma silną wolę, jest bezpośrednia, praktyczna, zorganizowana, silna i 
zdecydowana. Mówią to tak, jak jest i są bardzo przekonujący. Kierowniczy jest raczej zorien-
towany na zadania niż na relacje i chce natychmiastowych rezultatów. Nie interesuje go, jak 
coś jest robione, ale co jest robione i jakich wyników można się spodziewać. Chce wiedzieć 
„Co się dzieje? Co się z tym robi? To, co powinieneś zrobić, to ...!”. Kierowniczy może być 
uparty, dominujący, niecierpliwy, nieczuły i o krótkim temperamencie, z niewielką ilością 
czasu na formalności. Może być również wymagający, opiniotwórczy, kontrolujący i bezkom-
promisowy. Kocha władzę, kontrolę i szacunek. Nienawidzi utraty szacunku, braku wyników i 
poczucia, że jest wykorzystywany. 

•  Chce wiedzieć „co”, co to dla mnie zrobi
•  Chce zaoszczędzić czas
•  Wyniki wartości
•  Lubi mieć kontrolę, rządzić, robić to po swojemu
•  Boi się oddać kontrolę
•  Często ekstrawertyczny, ale nie okazuje emocji

PYTANIA DO PRZEMYŚLENIA PO ODEGRANIU ROLI

 Jeśli masz uczestnika szkolenia, który jest typem kierowcy, co powinieneś pomóc mu 
uświadomić?

 Kiedy komunikujesz się z typem Drivera, o czym musisz pamiętać?
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EKSPRESYWNY

Osoba ekspresyjna jest zorientowana werbalnie, angażuje się, dostosowuje się, wspiera 
innych, jest przekonująca i towarzyska. Jest raczej zorientowana na relacje niż na zadania. 
Kocha być jednym z grupy i jest zawsze gotowa na coś nowego i ekscytującego. Dodatkowe 
mocne strony to entuzjazm, umiejętności dyplomatyczne i zdolność do inspirowania innych. 
Słabe strony to niecierpliwość, skłonność do generalizowania, napaści słowne, a czasem 
irracjonalne zachowanie. Ekspresyjny może być również egoistą, manipulatorem, niezdy-
scyplinowany, reaktywny, niezorganizowany i ścierny. Osoba ekspresyjna chętnie wymienia 
się informacjami i doświadczeniami życiowymi. Ich główne potrzeby to bycie docenionym, 
zaakceptowanym i uznanym. Nienawidzą izolacji i braku uwagi.

•  Chce wiedzieć „kto”, kto jeszcze jest zaangażowany
•  Wartości uznanie, aplauz poklepanie po plecach
•  Lubi sytuacje towarzyskie i imprezy
•  Lubi inspirować innych
•  Strach przed odrzuceniem.

PYTANIA DO PRZEMYŚLENIA PO ZAKOŃCZENIU ODGRYWANIA RÓL

 Jeśli masz uczestnika szkolenia, który jest ekspresyjnym typem komunikatora, co powi-
nieneś pomóc mu uświadomić sobie?

 Kiedy komunikujesz się z typem ekspresyjnym, o czym musisz pamiętać?

Uwagi dla facylitatorów – Odgrywanie ról w sporze w miejscu pracy

Do omówienia z grupą po zakończeniu odgrywania ról. Skoncentruj się na tym, jak komunikować się z 
uczestnikami szkolenia (a nie z kolegami/znajomymi)

Podczas komunikowania się z ANALITYKIEM: 

•  Bądź systematyczny, dokładny, celowy i precyzyjny. 
•  Bądź zorganizowany, punktualny i na temat.
•  Skup się na zadaniu i faktach, a nie na opiniach.
•  Bądź przygotowany na wiele pytań typu „jak”. 
•  Przedstaw analizę i logiczne uzasadnienie swoich działań lub tego, czego od nich wymagasz. 
•  Nie bądź zbyt osobisty. 
•  Rozpoznaj i uznaj potrzebę bycia dokładnym i logicznym. 
•  Pozostaw czas na badania i analizy przed podjęciem decyzji. 
•  Spodziewaj się, że będziesz się powtarzać. Pozostaw czas na ocenę Używaj wielu dowodów. 
•  Komplementuj precyzję i dokładność wykonanej pracy.
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Jeśli masz styl ANALITYCZNY lub chcesz podnieść umiejętności jednego ze swoich kursantów:

•  Uznaj, że nie wszyscy podążają za liniowymi procesami myślowymi i decyzyjnymi.
•  Dla dobrych relacji w pracy ważne jest, aby brać pod uwagę uczucia innych.
•  Naucz się zadawać pytania, które pomogą Ci uzyskać potrzebne informacje.
•  Zadawaj innym pytania o siebie, jeśli chcesz budować dobre relacje
•  Upewnij się, że dokładnie rozumiesz, na czym polega zadanie/zadania, aby nie tracić czasu na 

zbieranie bezużytecznych informacji.
•  Jeśli musisz poprosić o więcej szczegółów, upewnij się, że wyjaśnisz, jak te dodatkowe informa-

cje pomogą Ci

Podczas komunikacji z PRZYJAZNYM:

•  Bądź zrelaksowany i ugodowy
•  Utrzymuj status quo
•  Bądź logiczny i systematyczny
•  Stwórz planu z pisemnymi wytycznymi
•  Bądź przygotowany do odpowiedzi na pytania „dlaczego” 
•  Bądź przewidywalny 
•  Uzgadniaj jasno i często
•  Używaj słowa „my”
•  Nie wypchaj się 
•  Komplementuj ich jako graczy zespołowych i daj im znać, że doceniasz ich wkład. 
•  Bądź dobrym słuchaczem. 
•  Wyrażaj szczere zainteresowanie ich uczuciami, myślami i życiem osobistym 
•  Zachęcaj je do zadawania pytań i dzielenia się opiniami
•  Szybko rozwiązwiązuj konflikty

Jeśli masz styl PRZYJAZNY lub chcesz podnieść umiejętności jednego ze swoich kursantów:

•  Uznaj, że opinie innych ludzi na dany temat są odrębne od ich opinii o Tobie.
•  Zdaj sobie sprawę, że nie każdy czuje się komfortowo rozmawiając o tematach osobistych, daj 

innym czas na otwarcie tematów osobistych przed zadawaniem pytań
•  Szanuj swoje własne zdanie, tak jak szanujesz zdanie innych
•  Uznaj, że nie musisz się z każdym przyjaźnić, z niektórymi osobami możesz zachować profesjo-

nalne relacje.
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Podczas komunikowania się z KIEROWNICZYM:

•  Skoncentruj się na zadaniu; Porozmawiaj o oczekiwanych rezultatach 
•  Bądź rzeczowy i biznesowy
•  Dostarczaj zwięzłych, precyzyjnych i zorganizowanych informacji 
•  Używaj krótkich, bezpośrednich zdań
•  Odpowiadaj na pytania „co”
•  Argumentuj fakty, nie uczucia
•  Nie trać czasu;
•  Nie spieraj się o szczegóły i podawaj wiele informacji ogólnych 
•  Zapewnij opcje lub poproś o konkretną prośbę lub wezwanie do działania 
•  Ogranicz „czatownie” i rozmowy poza tematem
•  Unikaj omawiania swoich lub osobistych spraw innych osób

Jeśli masz styl KIEROWNICZY, lub chcesz podnieść umiejętności jednego ze swoich kursantów:

•  Podejmij wysiłek aktywnego słuchania. Słuchaj pomysłów i myśli innych osób
•  Unikaj przerywania
•  Przeznacz czas na rozmowę na początku pracy lub spotkania
•  Uznaj, że inni mogą potrzebować wyrażenia swoich uczuć/emocji na temat problemów
•  Przekazuj innym swoje oczekiwania (ile masz czasu, co chcesz omówić, jakie są rezultaty)
•  Staraj się okazywać swoje uznanie dla pracy i wkładu innych osób
•  Przeznacz czas na pytania i informacje zwrotne

Podczas komunikowania się z EKSPRESYJNYM:

•  Skup się na rozwijaniu relacji
•  Spróbuj pokazać, jak twoje pomysły poprawią ich wizerunek/pracę
•  Bądź entuzjastyczny 
•  Odnoś się do potrzeby dzielenia się informacjami, historiami i doświadczeniami
•  Bądź otwarty i chętny do rozmowy
•  Zadawaj i odpowiadaj na pytania „kto”
•  Pamiętaj, aby zawsze być ciepłym i przystępnym.
•  Pracuj nad zminimalizowaniem bezpośredniego zaangażowania w sprawy szczegółowe lub 

osobiste konflikty
•  Wykorzystaj agendy z ramami czasowymi dla każdego tematu/zadania 
•  Stosuj listy kontrolne, aby ułatwić komunikowanie zadań, które należy wykonać 
•  Stosuj pochwały 
•  Delikatnie przekieruj rozmowę z powrotem do tematu
•  Bądź świadomy, że mogą przesadzać
•  Zachęć ich do podzielenia swoich pomysłów na konkretne kroki i rezultaty 
•  Sprawdź, czy zgadzają się z tym, co zgodzili się zrobić 
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Jeśli masz styl EKSPRESYJNY lub chcesz podnieść umiejętności któregoś ze swoich kursantów:

•  Kiedy chcesz podzielić się nowym pomysłem, upewnij się, że masz sugestie, jak wprowadzić te 
pomysły w życie

•  Przestrzegaj harmonogramów, terminów i agend, na które się zgodziliście
•  Staraj się ograniczać rozmowy o sprawach osobistych, żartowanie lub schodzenie z tematu.
•  Staraj się słuchać i pozwól innym na wniesienie swoich pomysłów i uwag.
•  Upewnij się, że Twoje prośby są jasne i mają wyraźny powód
•  Staraj się okazywać swoje uznanie dla pracy i wkładu innych osób
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6. Skuteczna komunikacja z wykorzystaniem technologii

Cele

•  Uświadomienie sobie korzystania z komunikacji pisemnej w sieci
•  Uświadomienie sobie możliwości wykorzystania telefonu do komunikacji
•  Poznanie etapów prowadzenia rozmowy telefonicznej i ćwiczenie tej umiejętności
•  Uświadomienie sobie możliwości wykorzystania technologii cyfrowej do komunikacji
•  Poznanie etapów prowadzenia rozmowy wideo online i ćwiczenie tej umiejętności

Treść

•  Komunikacja pisemna online
•  Komunikacja telefoniczna 
•  Komunikacja wideo online 

Pytania przewodnie

•  Na co należy zwracać uwagę podczas komunikacji online z wykorzystaniem tekstu?
•  O czym należy pamiętać podczas wykonywania i odbierania połączeń telefonicznych?
•  Na co należy zwrócić uwagę przed rozpoczęciem wideorozmowy?
•  Na co należy zwracać uwagę podczas wideorozmowy?

Aktywności powiązane

•  Aktywność 4.6.1 Komunikacja pisemna online
•  Aktywność 4.6.2 Lista kontrolna praktycznych umiejętności telefonicznych  
•  Aktywność 4.6.3 Praktyczna Lista kontrolna umiejętności prowadzenia rozmów wideo 

Zasoby

•  –

Czas trwania

Minimum 1 godzina
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Aktywność 4.6.1 Komunikacja pisemna online

Synteza i cele
•  Uświadomienie sobie zastosowań komunikacji pisemnej w sieci
•  Ćwiczenie pisania wiadomości e-mail, SMS, czatu w mediach społecznościowych

Czas trwania i materiały
Czas trwania: 20 minut
Materiały: Komputery PC, laptopy lub telefony komórkowe  
Organizacja sali: n/d 

Przebieg aktywności
Aby zorientować się, jak dobrze uczestnicy używają komunikacji pisemnej, zapytaj, czy uży-
wają jej, kiedy, gdzie i z kim?
(uwzględnij wszystkie możliwe kanały np. email, SMS, media społecznościowe, fora interneto-
we, czaty)
Burza mózgów na temat tego, jak mogą używać komunikacji pisemnej podczas szkolenia 
lub wspierania rówieśników.
Niektóre możliwe zastosowania mogą być następujące 
•  pisanie instrukcji, jak wykonać zadanie
•  sporządzanie harmonogramów i programów, planów dziennych
•  wskazówki krok po kroku 
•  slajdy prezentacji
•  ulotki z informacjami na dany temat 
•  komunikację w mediach społecznościowych ze współpracownikami
Zalety komunikacji pisemnej to precyzja, dokumentacja i czas na odpowiedź.
Wadą jest to, że jest czasochłonne, bez natychmiastowej interakcji i informacji zwrotnej.
Przedstaw informacje o zasadach komunikacji w sieci i netykiecie.
Dobry e-mail ma
1. temat wiadomości (powinien on zwracać uwagę na to, czego dokładnie dotyczy wiado-

mość, jak nagłówek w gazecie)
2. główny punkt/informacja na początku
3. język, który pasuje do czytelnika (uważaj na terminy techniczne, akronimy, a jeśli nie 

jesteś pewien, dołącz wyjaśnienie)
4. informacje uporządkowane w logiczny sposób (jeśli są niepowiązane ze sobą sprawy/

tematy, lepiej napisać osobne maile)
5. Podpisz się uprzejmą uwagą i swoim imieniem.

Zapewnij uczestnikom możliwość ćwiczenia pisania e-maili, jeśli masz dostęp do kompute-
rów lub mogą oni używać swoich smartfonów. Jeśli pisanie e-maili nie jest umiejętnością, 
którą posiadają lub która jest im potrzebna do pracy, po prostu przećwicz pisanie SMS-ów 
lub czatów w mediach społecznościowych (w drugim przypadku upewnij się, że uwzględnisz 
użycie akronimów takich jak LOL, OMG, BTW itp.) Obejmij następujące umiejętności:
•  napisanie e-maila/wiadomości do jednej osoby
•  napisanie e-maila/wiadomości do grupy osób
•  odpowiadanie na wiadomości e-mail/wiadomości
•  przekazywanie wiadomości e-mail/wiadomości
•  dodanie załącznika do wiadomości e-mail/wiadomości
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4.6.2 Odgrywanie ról i lista kontrolna
Stwarzaj okazje do odgrywania ról w różnych kontekstach i o różnej treści (np. swobodne rozmowy, 
rozmowy formalne, kontakty z klientami).

Lista kontrolna praktycznych umiejętności telefonicznych

Przed wezwaniem 

  Upewnij się, że jesteś w spokojnej przestrzeni, wolnej od rozproszenia i w wygodnej pozycji.

  Upewnij się, że Twój telefon jest naładowany i ma dobry sygnał  

W trakcie połączenia 

  Każdą rozmowę rozpocznij od „Halo tu (imię) z (nazwa organizacji). Upewnij się, że odbiorca zro-
zumiał. 

  Mów wyraźnie i w spokojnym tempie, podając powód, dla którego dzwonisz.

  Daj osobie możliwość odpowiedzi. 

  Słuchaj uważnie, co mówią. 

  Nie przerywaj, ale wydawaj zachęcające dźwięki, aby pokazać, że nadal słuchasz - np. „tak”, „aha”, 
„widzę”. 

Zakończenie połączenia  

  Jasno określ, co trzeba zrobić, co się dzieje dalej.

  Sprawdź, czy osoba zrozumiała

  Pożegnaj się
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4.6.3 Odgrywanie ról i lista kontrolna
Ćwiczenie korzystania z internetowych rozmów wideo poprzez tworzenie okazji do odgrywania ról w 
rozmowach indywidualnych, spotkaniach grupowych i rozmowach formalnych.

Praktyczna lista kontrolna umiejętności prowadzenia rozmów wideo online

Przed rozmową wideo 

  Upewnij się, że jesteś w cichym, poufnym miejscu i w wygodnej pozycji

  Upewnij się, że nie będziesz się rozpraszać (wyłącz telewizor/radio, wycisz telefon)

  Upewnij się, że Twoje połączenie internetowe jest stabilne

  Upewnij się, że kamera, mikrofon i głośniki działają prawidłowo

  Sprawdź swój wygląd (włosy, twarz, ubranie)

  Przygotuj wszystko, co może być potrzebne podczas rozmowy (pliki, papier, długopis)

  Upewnij się, że masz sposób na skontaktowanie się z osobami biorącymi udział w rozmowie, na 
wypadek gdyby coś poszło nie tak (np. ty nie możesz uczestniczyć w rozmowie, oni nie uczestni-
czą w rozmowie, nastąpiła awaria zasilania itp.) Zapisz na kartce e-maile i/lub numery telefonów 
uczestników.

Podczas rozmowy wideo  

  Połącz się w uzgodnionym czasie

  Sprawdź, czy jesteś widoczny na ekranie wideo (od mniej więcej ramion i wyżej)

  Wyłącz mikrofon, jeśli nie mówisz

  Podnieś rękę, jeśli chcesz mówić (użyj ikony lub zrób to fizycznie)

  Jeśli w Twojej przestrzeni pojawi się przerwa, przeproś, wyłącz kamerę i mikrofon. Kiedy poradzisz 
sobie z przerwą, wróć i włącz kamerę. Zapytaj, czy nie przeoczyłeś czegoś ważnego.

  Wykorzystaj poznane umiejętności aktywnego słuchania

  Podczas mówienia zwracaj uwagę na wyraz twarzy odbiorcy

  Przestrzeganie podstawowych zasad rozmowy (zwracanie uwagi, trzymanie się tematu)

  Nie jedz podczas rozmowy

  Nie rób zdjęć ani nie nagrywaj rozmowy (przestrzegaj Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Da-
nych Osobowych). Jeśli ktoś z rozmówców nie przestrzega tych przepisów lub oni nie przestrzega-
ją Ciebie, to zakończ rozmowę.

Zakończenie rozmowy wideo 

  Upewnij się, że zrozumiałeś, co zostało powiedziane i czy coś trzeba zrobić. Sprawdź, czy zanoto-
wałeś to, łącznie z datami/czasami.

  Pożegnaj się

  Opuścić spotkanie. Upewnij się, że nacisnąłeś ikonę „Opuść spotkanie” lub „Zakończ spotkanie”.

  Zamknij okno platformy spotkań online.
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Moduł 5
Zarządzanie sobą

Założenia
Znalezienie i utrzymanie pracy lub stanowiska wolontariusza wiąże się z koniecznością opanowania 
pewnych umiejętności zarządzania sobą, związanych z oczekiwaniami społecznymi i przepisami 
obowiązującymi w miejscu pracy. Ważne jest, aby zastanowić się nad różnicą pomiędzy autonomią a 
niezależnością. Samodzielność odnosi się nie tylko do zadań praktycznych, ale także do ról społecz-
nych, do których się dąży. 

„Czasami skupienie się na upośledzeniach ludzi przesłania świadomość, że są oni również 
bardzo zdewaluowani przez swoje społeczeństwo i społeczność. Dewaluacja powoduje reper-
kusje społeczne w sytuacjach ludzi, które mogą być bardziej wpływowe i wszechobecne niż 
wewnętrzne upośledzenia, które zajmują większość naszej uwagi”.1

Cele
Celem tego modułu jest pomoc w zastanowieniu się nad konkretnymi sposobami wzmocnienia swojej 
autonomii i niezależności poprzez naukę praktycznych umiejętności, które pomogą ci poprawić zrozu-
mienie tego, czego oczekuje się od ciebie w środowisku pracy. Ucząc się o zarządzaniu sobą, będziesz 
dokonywał lepszych wyborów dla siebie, niekoniecznie idąc w ślady innych, ponieważ będziesz rozu-
miał plusy i minusy swoich decyzji. Wykonanie tego modułu pomoże ci zdefiniować swoje potrzeby, 
aby zwiększyć szanse na zdobycie wymarzonej pracy.
Moduł ten oferuje praktyczne szkolenie w zakresie umiejętności i zachowań społecznych, osobistych i 
związanych z pracą, których będziesz potrzebować, aby dostosować się do środowiska pracy i rozwi-
jać się na swojej ścieżce zawodowej. Dowiesz się, jak zarządzać swoim wyglądem, czasem i jakie są 
podstawowe przepisy w Twoim miejscu pracy.

Poniższa struktura przedstawia cele i treści zawarte w każdym warsztacie, z wykorzystaniem pytań 
przewodnich, aby zapewnić generowanie zmian.

1John 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 

Structure 

https://socialrolevalorization.com/wp-content/uploads/2019/04/Armstrong2006-SRVandIntellectualDisability.pdf
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Zarządzanie sobą

Cele

•  Zrozumienie, czym są umiejętności zarządzania sobą
•  Określenie swoich potrzeb w zakresie umiejętności i zdolności do zarządzania sobą
•  Dokonywanie wyborów w zakresie budowania szkolenia z trenerami (rozumienie plusów i 

minusów pominięcia niektórych części)
•  Rozwijaj konkretne umiejętności i zdolności, które pomogą Ci w środowisku pracy

Spis treści

1. Różnica między autonomią a niezależnością
2. Określenie swoich potrzeb i wzmocnienie umiejętności dokonywania wyborów
3. Rozwijaj swoje umiejętności i wiedzę z zakresu zarządzania sobą dzięki dopasowanej 

sesji szkoleniowej:
•  Utrzymanie zdrowia fizycznego i psychicznego 
•  Dojazd do pracy
•  Umiejętności organizacyjne
•  Zarządzanie pieniędzmi
•  Proces rekrutacji
•  Podstawowe akty prawne dotyczące miejsca pracy

Pytania przewodnie

•  Jaka jest główna różnica między niezależnością a autonomią?
•  Czy możesz prowadzić niezależne życie lub być samodzielny, jeśli jesteś niepełnosprawny 

lub masz długotrwały stan zdrowia?
•  Czy podejmując decyzję, potrafisz określić plusy i minusy swojego wyboru?
•  Czy masz świadomość różnych oczekiwań w miejscu pracy i kodów społecznych?
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Aktywności powiązane

•  Działanie 5.1.1 Wybór Charliego
•  Arkusz pracy 5.1.1 Wybór Charliego
•  Handout 5.1.1 Wybór Charliego
•  Aktywność 5.3.1 Praca marzeń
•  Arkusz ćwiczeń nr 1 – 5.3.1 Praca marzeń
•  Karta ćwiczeń nr 2 – 5.3.1 Praca marzeń
•  Aktywność 5.3.2 „Pięć powodów”
•  Aktywność 5.4.1. Kwestionariusz oceny poziomu autonomii
•  Aktywność 5.4.2 Utrzymanie dobrego stanu zdrowia
•  Handout 5.4.2 Być w dobrym zdrowiu
•  Aktywność 5.4.3 Znaczenie wyglądu
•  Handout 5.4.3 Znaczenie wyglądu
•  Arkusz ćwiczeń 5.4.3 Znaczenie wyglądu
•  Aktywność 5.4.4 Dojazd do pracy
•  Arkusz roboczy 5.4.4 Dojazd do pracy
•  Aktywność 5.4.5 Jak zdecydować
•  Arkusz roboczy 5.4.5 Matryca Eisenhowera
•  Handout 5.4.5 Cele SMART
•  Handout 5.4.5 Ustalanie priorytetów zadań
•  Handout 5.4.5 Matryca Eisenhowera
•  Aktywność 5.4.6 Ustalanie budżetu
•  Handout 5.4.6 Ustalanie budżetu
•  Działanie 5.4.7 Proces rekrutacji
•  Warsztat 5.4.7 Proces rekrutacji
•  Handout 5.4.7 Proces rekrutacji
•  Handout 5.4.8 Regulacje wewnętrzne firmy

Czas trwania

•  Minimum 4 godziny do oceny autonomii
•  Długość szkolenia będzie więc zależała od wybranych zajęć
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1. Różnica między autonomią a niezależnością 
Poziom niezależności często zmienia się w ciągu życia. Najczęstszą zmianą jest to, że stajemy się 
bardziej zależni z wiekiem, ponieważ funkcje mózgu, układu nerwowego i ciała stopniowo się zmniej-
szają. 
Może to doprowadzić do tego, że w pewnym momencie będziemy potrzebowali fizycznej pomocy ze 
strony jakiegoś sprzętu technicznego lub innych osób. 
W tym czasie nasz poziom autonomii często nie ulega zmianie, na nasze podejmowanie decyzji nie 
wpływa w równym stopniu Twoje fizyczne pogorszenie. Zachowujemy zdolność do dokonywania wy-
borów. 
Twoja autonomia może być pozbawiona tylko na mocy prawa, jeśli w pewnym momencie możesz stać 
się szkodliwy dla siebie lub innych.  
Jako przyszły współtrener lub osoba wspierająca, będziesz musiał wziąć pod uwagę fakt, że każdy 
może być autonomiczny w swoich wyborach i że w Twojej roli oczekuje się od Ciebie udzielania rad i 
przekazywania informacji. 
Będziesz jednak musiał zaakceptować fakt, że osoba otrzymująca od Ciebie radę lub informację ma 
prawo wyboru, czy się do niej zastosować, czy nie. Twoim obowiązkiem jest jedynie przekazanie infor-
macji lub porady, a do odbiorcy należy decyzja, co z nią zrobić. 
Oznacza to, że aby zwiększyć szansę na to, że dana osoba podąży za Twoimi wskazówkami, musisz 
trenować swoje umiejętności nadawania. 
I to jest właśnie to, co robisz, podążając za tym modułem.

Aktywność 5.1.1 Wybór Charliego, aby zastanowić się nad pojęciami autonomii i niezależności oraz 
przećwiczyć je w realnej sytuacji.

2. Określenie swoich potrzeb i wzmocnienie  
umiejętności dokonywania wyborów

10 wymiarów zarządzania sobą

Samokontrola to zdolność do zrozumienia i kontrolowania wszystkiego, co dzieje się w twoim umyśle i 
ciele. Pomaga w edukacji, pracy i życiu. Można ją podzielić na 10 kategorii: 
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Samoświadomość Samokontrola

Poznanie siebie jako jednostki - swoich war-
tości, upodobań, mocnych i słabych stron

Umiejętność kontrolowania swojego zacho-
wania, dyscypliny itp.

Pewność siebie Rozwiązywanie problemów

Wiara w siebie, że możesz wykonać każde 
powierzone Ci zadanie i nie boisz się podej-
mować skalkulowanego ryzyka

Zrozumienie problemu i znalezienie rozwią-
zania metodą "krok po kroku

Samomotywacja Higiena osobista i pielęgnacja

Wykonywanie zadań samodzielnie bez mo-
tywacji zewnętrznej

Utrzymywanie się w czystości, zdrowiu i 
inteligencji

Pozytywne myślenie Praca zespołowa

Wyrażanie pewności lub afirmacji nawet w 
trudnych sytuacjach

Współpraca z ludźmi w celu osiągnięcia 
wspólnych celów

Zarządzanie czasem Ustalanie celów

Realizowanie zadań na czas i zgodnie z 
planem

Planowanie konkretnych celów, które mają 
być zrealizowane w określonym czasie
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Potrzeba stworzenia wizji

Wizja nadaje ci kierunek i większy cel. Pozwoli Ci ocenić Twoje najbliższe cele i priorytety, oceniając w 
jakim stopniu przyczyniają się one do realizacji Twoich przyszłych aspiracji. 
Kilka sugestii:

a) Wyznaczanie celów w celu określenia swojej ścieżki
Pomoże to Tobie i osobie, którą wspierasz, zobaczyć drogę przed sobą, a później podejmować małe i 
duże decyzje. 

b) Wizja, która pozwala przejść przez przeszkody
Jeśli zmagasz się gdzieś po drodze, łatwiej będzie Ci utrzymać motywację i kontynuować wysiłki, jeśli 
będziesz miał jasną wizję swoich celów. Pomoże Ci to również określić, co jest priorytetem, konieczno-
ścią i/lub pilnością. 
Posiadanie wizji stworzy poczucie osiągnięcia za każdym razem, gdy osiągniesz cel, który podsyci 
twoją motywację do dalszej pracy w tym kierunku. 

c) Określ swoje oczekiwania
Co to jest sukces? Kiedy uznasz, że Twoje wysiłki się opłaciły? Posiadanie wizji pomoże Ci zdefinio-
wać, jak będzie wyglądał dla Ciebie sukces. Uwolni Cię od oczekiwań innych i pozwoli skupić się na 
tym, co naprawdę jest dla Ciebie ważne. Pozwoli Ci to być bardziej pewnym swoich decyzji. 

Aktywność 5.3.1 Praca marzeń, aby zbadać swoje zainteresowania, wartości i cechy osobowości pod 
kątem potencjalnych ścieżek kariery. 

Dlaczego zmiana jest tak trudna dla większości ludzi? Od najmłodszych lat jesteśmy wprowadzani w 
świat zmian, niektórzy częściej niż inni, i gdzieś po drodze kształtujemy swoje własne wyobrażenia 
na ten temat. Idea zmiany jest często związana z postrzeganiem ryzyka lub strachu. Mówimy wtedy o 
„oporze na zmiany”. Aby pokonać ten stan, musisz znaleźć własną motywację.

Aktywność 5.3.2 Pięć powodów to technika wywiadu, która pomoże Ci zastanowić się nad swoimi 
wyborami i określić źródła Twojej motywacji.

3. Rozwijaj swoje umiejętności i wiedzę z zakresu zarzą-
dzania sobą, korzystając z indywidualnie dobranych 
sesji szkoleniowych

Aktywność 5.4.1 Kwestionariusz oceny autonomii zawiera listę umiejętności, które okażą się przy-
datne podczas poszukiwania pracy lub wolontariatu. Pomoże ci określić te, które mógłbyś rozwijać. 
Zawsze możesz wybrać, a nie chcesz, jeśli rozumiesz tajniki swoich wyborów. 

Aktywność 5.4.2 Bycie w dobrym zdrowiu wiąże się z PODRĘCZNIKIEM, który zawiera istotne infor-
macje. Dzięki niemu uświadomisz sobie znaczenie dobrej higieny osobistej i dobrego wyglądu oraz 
poznasz strategie ich utrzymania.

Aktywność 5.4.3 Znaczenie wyglądu skupia się bardziej na jawnych i nie jawnych kodach ubioru. Po-
może Ci zrozumieć różnicę pomiędzy formalnym i nieformalnym ubiorem oraz jak należy się ubierać w 
danym miejscu pracy. Do ćwiczenia dołączony jest HANDOUT, który zawiera najważniejsze informacje.
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Brak mobilności lub brak wiedzy na temat aktualnych możliwości transportowych jest główną prze-
szkodą w dostępie do zatrudnienia. Jeśli samochody często zajmują dominujące miejsce w naszych 
europejskich społeczeństwach, istnieją inne rozwiązania.

Aktywność 5.4.4 Dojazd do pracy to okazja, by dokonać inwentaryzacji możliwości podróżowania 
dostępnych w danym kontekście, wybrać je zgodnie z własnymi potrzebami i być w stanie korzystać z 
nich niezależnie i bezpiecznie. Ćwiczenie to można również przećwiczyć w realnym życiu, aby przete-
stować różne środki transportu.

Jeśli nauczysz się ustalać priorytety, pomoże ci to złagodzić stres i niepokój, a także poprawić efek-
tywność i produktywność w życiu i miejscu pracy.

Aktywność 5.4.5 Jak decydować przedstawi Ci matrycę decyzyjną i wprowadzi Cię w koncepcję celów 
SMART. Do ćwiczenia dołączony jest arkusz roboczy oraz PODRĘCZNIK.

Aktywność 5.4.6 Budżetowanie to PODRĘCZNIK i ćwiczenie pozwalające nauczyć się czytać wyciąg 
bankowy i zarządzać budżetem.
Aby zrozumieć cały proces rekrutacji do pracy, od oferty pracy, aż do rozmowy kwalifikacyjnej, możesz 
przeczytać HANDOUT i wykonać następujące ćwiczenie:

Aktywność 5.4.7 Proces rekrutacji pomoże Ci rozszyfrować ofertę pracy, zrozumieć proces rekrutacji i 
przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Po znalezieniu pracy będziesz musiał znać specyficzne przepisy, które może ustanowić Twoja firma. 
Poniższy handout pomoże Ci zrozumieć główne zasady obowiązujące w środowisku pracy i pomoże 
Ci określić, gdzie szukać informacji.

Handout 5.4.8 Wewnętrzne regulacje firmy 
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Działanie 5.1.1 Wybór Charliego

Synteza i cele dydaktyczne

Refleksja nad pojęciami autonomii i niezależności oraz praktyka w realnej sytuacji, z którą 
uczestnik może się identyfikować.
•  Zastanowienie się nad różnicą między autonomią a niezależnością
•  Zastanowienie się, co stażyści zrobiliby w tej sytuacji. Jakiej rady udzieliliby Charliemu?
•  Określenie własnych uprzedzeń 

Czas trwania i materiał

Czas trwania:  30 min
Materiał: 
•  Instrukcja dotycząca autonomii i niezależności (poniżej)
•  Arkusz roboczy wydrukowany długopisem
•  Biała lub papierowa tablica z markerami
Organizacja uczestników: 
•  W kręgu, aby ułatwić rozmowę między uczestnikami szkolenia
•  Jeśli mają trudności z mówieniem w dużej grupie, możesz zorganizować małe.

Przebieg aktywności

1) Przeczytaj uczestnikom sytuację: 

„Charlie jest niepełnosprawny umysłowo, ale umie liczyć. Jego matka zajmuje się jego bu-
dżetem. Nie chce się uczyć, jak to robić samemu”.
Zapewnij grupę, że w tej sytuacji nie ma dobrego lub złego zachowania. 

2) W małej lub dużej grupie poproś uczestników o zastanowienie się nad poniższymi pyta-
niami, jedno po drugim. Możesz zapisać odpowiedzi na tablicy papierowej, lepiej przefor-
mułować i podsumować na koniec zajęć.

•  Czy Charlie jest niezależny? 
•  Czy Charlie jest autonomiczny?
•  Jakie są plusy i minusy jego sytuacji?
•  Czy powinien zrobić kurs o budżetowaniu, aby móc samodzielnie zarządzać?
•  Co się stanie, gdy matka nie będzie mogła dłużej prowadzić jego budżetu?
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Przykład: 

Charlie nie musi się martwić o swój budżet. 
Charlie nie musi się uczyć jak zrobić budżet 
Charlie utrzymuje bliskie relacje z matką 
Charlie jest zależny od swojej matki 
Charlie nie spełnia oczekiwań społeczeństwa w zakresie samodzielnego zarządzania budże-
tem przez osoby dorosłe 
Matka Charliego może kwestionować jego wybory dotyczące wydatków  

3) Zapytaj grupę, czy ich odpowiedzi byłyby inne, gdyby Charlie nie był niepełnosprawny? 
Albo gdyby budżetem zajmował się jego partner, a nie matka? 

4) Można podsumować mówiąc, że:  

Charlie dobrowolnie decyduje się nie być niezależnym w kwestii swojego budżetu. W tym 
przypadku Charlie jest osobą autonomiczną, która podjęła decyzję, że pozwoli matce zajmo-
wać się jego budżetem, o ile ona się na to zgodzi. Zgodnie z definicją autonomii, aby usza-
nować jego autonomię, nie należy nakładać ograniczenia na dobrowolne działanie, chyba że 
szkodzi ono innym. Aby zakwestionować jego wybór i zrozumieć wpływ, jaki może mieć jego 
stan zdrowia psychicznego, należałoby upewnić się, że Charlie rozumie tajniki swojej decyzji.

5) Podziel się refleksjami: Kiedy ludzie podejmują decyzję o paleniu, często identyfikujemy 
tę decyzję jako wynik nieracjonalnego wyboru, który będzie miał wpływ na dobro danej 
osoby. Należy pamiętać, że korzystanie z autonomii może prowadzić do podejmowania 
wyborów, które spowodują bezpośrednią lub pośrednią szkodę i mogą nie leżeć w jej 
najlepszym interesie, nawet w przypadku, gdy osoba nie jest niepełnosprawna.  
W pracy z osobami niepełnosprawnymi, zwłaszcza z zaburzeniami psychicznymi, naj-
częściej staramy się pomóc im w osiągnięciu jak największej niezależności w zakresie 
ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością, nie dostrzegając strategii, które 
wybierają, aby uniknąć robienia rzeczy, których nie chcą, co jest wyrazem ich autonomii w 
podejmowaniu decyzji.  
W sytuacji Charliego moglibyśmy twierdzić, że jeśli pewnego dnia układ z matką będzie 
nieważny lub niedogodności przewyższą korzyści, wykorzysta on swoją wolną wolę i 
zdolności do określenia nowej strategii.

Wskazówki    

Aby zająć się tym tematem, można również wydrukować poniższą tabelę i poprosić uczest-
ników o połączenie właściwych afirmacji.
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Arkusz pracy 5.1.1 Wybór Charliego

Połącz poprawne stwierdzenia.

Czas zrobić swój budżet, zrobię to za 
ciebie. 1 A

Mój wybór, moje działanie (Autono-
miczny i niezależny)

Potrzebuję zrobić swój budżet, ale 
nie wiem jak, czy możecie to zrobić 
za mnie?

2 B
Mój wybór z pomocą innych (Autono-
miczny i nie niezależny)

Muszę zrobić swój budżet; zrobię to 
później. 3 C

Nie mój wybór, moje działanie (Nie 
autonomiczne i niezależne)

Powinien Pan zrobić swój budżet, 
proszę zrobić to teraz 4 D

Nie mój wybór, nie moje działanie 
(Nie autonomiczne i nie niezależne)
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Handout 5.1.1 Wybór Charliego

Niektóre definicje ...

Niezależność2

„Czyjaś niezależność polega na tym, że nie polega na innych ludziach.
Stan lub cecha bycia niezależnym, czyli zdolnym do działania dla siebie lub na własną rękę.”
Z wiekiem możesz stracić zdolność do bycia niezależnym i możesz potrzebować innych osób do 
robienia rzeczy za Ciebie. 
Zdanie, którego użyjesz w tym przypadku: Potrzebuję pomocy, czy mógłbyś to zrobić dla mnie 
proszę, pomoc-potrzebna itp.

Autonomia3

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

W tym sensie Autonomia jest postrzegana jako wartość, wyraz wolnej woli. 
Zdanie, którego użyjesz w tym przypadku: Chcę, chciałbym, pragnę, wybieram itp.

Autonomia --› Możliwość wyrażenia wyboru
Niezależność --› Praktyczna zdolność do korzystania z własnej autonomii, do samodzielnego  
działania

 Istnieje granica twojej autonomii, gdy trzeba chronić interesy innych. 

2 Collins English Dictionary. Copyright © Wydawnictwo HarperCollins
3 Stanford Encyclopedia of Philosophy
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Aktywność 5.3.1 Praca marzeń

Synteza i cele dydaktyczne
Zbadaj swoje zainteresowania, wartości i cechy osobowości pod kątem potencjalnych ście-
żek kariery
•  Zastanów się nad swoimi przeszłymi marzeniami i obecnymi pasjami
•  Ucz się od swoich wzorców i ich osiągnięć

Czas trwania i materiał
Czas trwania: 1 godz.
Materiał: 
•  Wydrukuj poniższy arkusz
•  Długopis dla każdego uczestnika
Organizacja uczestników: Każdy uczestnik pracuje samodzielnie lub w parze, jeśli niektórzy 
mają trudności z wypowiadaniem się lub czytaniem

Przebieg aktywności
1) Wyjaśnij uczestnikom działanie
Każdy z uczestników wypełni kwestionariusz, w którym zastanowi się nad swoją przeszłą i 
obecną wymarzoną pracą. Następnie poświęci trochę czasu na omówienie swoich odpowie-
dzi z rówieśnikami lub z trenerem.

2) Po wypełnieniu kwestionariusza zadajesz im następujące pytania:
•  Skąd wiesz, kiedy znalazłeś swoje marzenie? Czy marzenia mogą się zmieniać?
•  Jak ktoś, kogo znasz (osobiście lub znany przykład) odkrył swoje marzenie?
•  Czego oczekują od Ciebie Twoi bliscy w kontekście Twoich wyborów zawodowych? 

Jak się czujesz z tymi oczekiwaniami?

Pytaniami przewodnimi mogą być również:

•  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 chcesz, aby się zmieniło lub pozo-

stało bez zmian?
•  Bądź kreatywny: pomyśl nieszablonowo, aby znaleźć osiągnięcia, które naprawdę cię 

ekscytują.

3) Możesz poprosić uczestników o wypełnienie arkusza ćwiczeń 2nd , aby zastanowić się 
nad swoimi wzorami do naśladowania.

Wskazówki   

Uczestnicy mogą odpowiadać za pomocą słów obrazów, jeśli im to pomoże.
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Arkusz ćwiczeń nr 1 – 5.3.1 Praca marzeń

Poznaj swoją przeszłość i pasję, która pomoże Ci zdefiniować wymarzoną 
pracę.

 Kiedy byłaś mała

Jako dziecko, kim chciałeś zostać, gdy dorośniesz? (Jeśli
miał wiele wymarzonych prac, wystarczy wybrać jedną)?

Dlaczego ta wymarzona praca była tak pociągająca?

•  

•  

•   

Jakich umiejętności wymagałaby ta praca?

Jakie cechy osobowości byłyby atutem w tej pracy?

Czy nadal chcesz mieć tę wymarzoną pracę? Dlaczego lub dlaczego nie?
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Czy wolałbyś pracować:

 
  samemu lub          

 
  z ludźmi

Jak chcesz spędzać swoje dni? (W godzinach lub procentach)

Praca  ________
+ Studiowanie ________ (opcjonalnie)
+ Zabawa  ________
+ Rodzina ________
+ Sleep ________

Razem =  ________ (24h lub 100%)

Teraz jako dorosły

Ile czasu jesteś gotów poświęcić, aby dotrzeć do swojej pracy? I jak chcesz się tam dostać? (Np. 
samochodem, komunikacją miejską, pieszo itp.)

Czy jesteś skłonny do ciężkiej pracy, aby poprawić się w swojej pracy? 

Wymień jedną ze swoich pasji: 

____________________________________________________________________________________________________

Czy myślisz, mówisz lub czytasz o tym zainteresowaniu często lub sporadycznie?

____________________________________________________________________________________________________

Gdyby to zainteresowanie stało się trudne lub męczące, czy mimo wszystko nadal byś je robił?

____________________________________________________________________________________________________

Czy to zainteresowanie powoduje kiedykolwiek zmartwienie lub niepokój?

____________________________________________________________________________________________________

Czy to zainteresowanie stanowi dla Ciebie wyzwanie w znaczący sposób?

____________________________________________________________________________________________________
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Karta ćwiczeń nr 2 – 5.3.1 Praca marzeń

Wszyscy potrzebujemy wzorców, które nas inspirują. Odpowiedz na poniższe pytania, aby dowie-
dzieć się, co podziwiasz w jednym z twoich wzorców i jego karierze.

Wymień jedną osobę, którą podziwiasz (żyjącą lub zmarłą, może to być również członek rodziny)

_________________________________________________________________________________________________

Które z ich osiągnięć podziwiasz najbardziej? Dlaczego?

Które z ich cech osobowości podziwiasz najbardziej? Dlaczego?

Jak mógłbyś naśladować swojego bohatera we własnym życiu?
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Aktywność 5.3.2 „Pięć powodów”

Synteza i cele dydaktyczne
•  Nauczenie się stosowania techniki prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
•  Zastanowienie się nad swoimi wyborami i ścieżką kariery

Czas trwania i materiał
Czas trwania: 45 minut
Materiał: brak
Organizacja uczestników: Interakcja twarzą w twarz, a następnie dyskusja grupowa

Przebieg aktywności
1) Wyjaśnij uczestnikom aktywność 

Zostaniecie podzieleni na grupy dwuosobowe. Jedna osoba będzie odgrywała rolę 
ankietera, druga będzie przeprowadzała wywiad. Omówcie ścieżkę zawodową, którą 
przewidujecie podążać. Ty, jako ankieter zacznij od pytania „Jaka jest Twoja wymarzona 
praca i dlaczego?”. Następnie wysłuchaj odpowiedzi (przynajmniej przez 2minuty bez 
mówienia).  
Następnie zadaj pytanie „Ale dlaczego?” i posłuchaj odpowiedzi. Trwa to do momentu, 
gdy pytanie „dlaczego” zostanie zadane 5 razy. Powinno Ci to zająć od 10 do 15min. 

2) Następnie osoba przeprowadzająca wywiad powtarza, nie wyrażając swojej opinii i sku-
piając się na pozytywach (5min): W parach, nadal jesteś ankieterem, kontynuuj ćwiczenie 
podsumowując to, co osoba właśnie powiedziała, bez wyrażania swojej opinii. Powtórz-
cie, przekażcie informacje osobie, starając się być precyzyjnymi i obiektywnymi. W miarę 
możliwości używaj zdań pozytywnych i unikaj zaprzeczeń. Podkreślaj pozytywne aspekty 
wypowiedzi drugiej osoby, na przykład sukcesy i mocne strony.  

3) Odwrócenie ról (15min): Zrób to samo, tylko teraz to Ty jesteś osobą przesłuchiwaną. 

4) Po zakończeniu omów w grupie innych współuczestników szkolenia jak się czułeś i co 
widziałeś. Czy byłeś w stanie określić swoją własną motywację? Czy byłeś w stanie zi-
dentyfikować motywację drugiej osoby?

Wskazówki   

W zależności od możliwości mowy uczestnika, daj mu więcej lub mniej czasu na wykonanie 
ćwiczenia. Powinna to być płynna dyskusja.
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Aktywność 5.4.1. Kwestionariusz oceny poziomu autonomii

Jeśli zgadzasz się z tymi stwierdzeniami, zaznacz 1 w kolumnie Tak. Następnie zaznacz 1 w kolumnie 
Ważne, jeśli jest to dla Ciebie ważny temat.
Wyniki pomogą trenerowi i osobie szkolonej zbudować indywidualny program szkoleniowy w ramach 
Train the Comepetent Workbook - Moduł 5 Self-Management.

1) UTRZYMANIE ZDROWIA FIZYCZNEGO I PSYCHICZNEGO

UTRZYMANIE ZDROWIA FIZYCZNEGO TAK WAŻNE NIEDOTYCZY UWAGI

Wiesz, jak ważna jest prawidłowa higiena osobista

Określasz potrzebę mycia (rano, wieczorem, po południu...)

Znasz różne rodzaje produktów: szampon, mydło, pasta do 
zębów ....

Jesteś w stanie utrzymać zrównoważoną dietę

Regularnie uczestniczysz w zajęciach fizycznych

UTRZYMANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO TAK WAŻNE NIEDOTYCZY UWAGI

Jesteś w stanie zredukować swój poziom stresu

Szanujesz swoje cykle snu

Wiesz, jak radzić sobie z samotnością

Twórczo wykorzystujesz czas wolny

Uczestniczysz w działaniach społecznych

UTRZYMANIE WYGLĄDU ZEWNĘTRZNEGO TAK WAŻNE NIEDOTYCZY UWAGI
Możesz wybierać ubrania w zależności od warunków 
pogodowych

Ubierasz się odpowiednio do różnych czynności (praca, 
sport itp.)

Wiesz, jak utrzymać swoje ubranie w czystości

Wiesz, kiedy iść do fryzjera

2) KORZYSTANIE Z SYSTEMU TRANSPORTU

BEZPIECZNE PORUSZANIE SIĘ TAK WAŻNE NIEDOTYCZY UWAGI

Potrafisz określić swoją trasę

Potrafisz zastosować zasady bezpieczeństwa na drodze

KORZYSTANIE Z TRANSPORTU PUBLICZNEGO TAK WAŻNE NIEDOTYCZY UWAGI

Potrafisz przewidzieć cenę przejazdu

Potrafisz rozpoznać znaki i ulotki

Potrafisz znaleźć peron kolejowy lub przystanek autobusowy

Potrafisz określić czas odjazdu i przyjazdu
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3) UMIEJĘTNOŚCI ORGANIZACYJNE 

USTALANIE CELÓW I PRIORYTETÓW TAK WAŻNE NIEDOTYCZY UWAGI
Jesteś w stanie wyznaczać cele długoterminowe 

Jesteś w stanie wyznaczyć cele krótkoterminowe

Jesteś w stanie zaplanować i wykonać codzienne zadania 
i czynności

Potrafisz zorganizować materiały i przestrzeń 

Potrafisz rozwiązywać problemy i podejmować decyzje

4) ZARZĄDZANIE CZASEM

PROCES OKREŚLANIA PRIORYTETÓW TAK WAŻNE NIEDOTYCZY UWAGI

Jesteś w stanie ustalić dzienne harmonogramy 

Jesteś w stanie ustalić priorytety zadań 

W PRACY TAK WAŻNE NIEDOTYCZY UWAGI

Jesteś punktualny (w pracy, na spotkaniach) 

Kończysz pracę na czas (dotrzymujesz terminów)

5) ZARZĄDZANIE PIENIĘDZMI

USTALANIE BUDŻETU TAK WAŻNE NIEDOTYCZY UWAGI
Potrafisz rozpoznać pieniądze

Potrafisz liczyć pieniądze

Znasz kolejność różnych kwot pieniędzy

Znasz swoje miesięczne dochody

Znasz swoje stałe wydatki

Znasz swoje regularne wydatki

Znasz swoje sporadyczne wydatki

ŚWIADOMOŚĆ FINANSOWA TAK WAŻNE NIEDOTYCZY UWAGI

Wiesz, jak czytać wyciąg z konta

Wiesz, co to jest kredyt

6) PROCES REKRUTACJI

TAK WAŻNE NIEDOTYCZY UWAGI

Byłeś już wcześniej zatrudniony

Znasz proces rekrutacji

Brałeś udział w rozmowie rekrutacyjnej

7) ZROZUMIENIE ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH W FIRMIE

TAK WAŻNE NIEDOTYCZY UWAGI

Przeczytałeś już dokument z regulaminem wewnętrznym 

Znasz godziny otwarcia swojej firmy

Znasz sankcje w przypadku złamania zasad
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Aktywność 5.4.2 Utrzymanie dobrego stanu zdrowia

Synteza i cele dydaktyczne

•  Uświadomienie sobie znaczenia prawidłowej higieny osobistej
•  Poznanie strategii utrzymywania prawidłowej higieny osobistej
•  Uświadomienie sobie znaczenia dobrego wyglądu
•  Poznanie strategii utrzymania dobrego wyglądu

Czas trwania i materiał

Czas trwania:  30 minut
Materiał: 
•  Drukowany handout o zdrowiu fizycznym
•  Długopis / ołówek, notatnik lub kartki papieru
Organizacja uczestników: W grupach po 3 osoby

Przebieg aktywności

1) Utwórz grupy składające się z trzech uczestników. Każda grupa przygotuje scenkę doty-
czącą dowolnej z poniższych sytuacji. 
W każdej grupie dwóch członków odgrywa sytuację, a trzeci członek obserwuje i notuje, 
co poszło dobrze, co mogło być lepiej i jakie części modułu formacyjnego zostały poka-
zane w odgrywanej roli. 
Sytuacje: 

b) Jeden z twoich kolegów z klasy często jest pomijany podczas zajęć i zabaw w szkole. 
Ma on problemy z nieprzyjemnym zapachem ciała, więc inni koledzy z klasy unikają 
włączania go do zajęć i zabaw. Postanowiłeś pomóc, rozmawiając z nim/nią o higienie 
osobistej i pielęgnacji ciała. 

c) Niedawno przerobiłeś lekcję na temat higieny osobistej i sanitarnej i zrozumiałeś jej 
znaczenie. Masz sąsiada, który często wyrzuca śmieci w miejscach publicznych i posta-
nawiasz nauczyć go, jak ważne jest zdrowie, higiena i warunki sanitarne. 

d) Jesteś opiekunem klasy. Jeden z twoich kolegów jest bardzo chory i czasami roznosi 
zarazki w klasie. Musisz porozmawiać z kolegą na temat jego higieny osobistej i zacho-
wania czystości.
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2) Możesz przeprowadzić z grupą burzę mózgów. Zadaj im następujące pytania: Co robisz, 
aby dbać o siebie i swoje ciało? Co robisz, aby dobrze wyglądać i ładnie pachnieć?

Zapisz pomysły na flipcharcie. Skup się na sugestiach związanych z higieną osobistą. Po-
móż uczestnikom, prosząc ich, aby pomyśleli o wyjściu, na które lubią chodzić i co robią, aby 
się do niego przygotować?

Przypomnij sobie kilka korzyści płynących z dobrej higieny osobistej: 

•  Zachowanie zdrowia 
•  Wygląda i pachnie dobrze 
•  Zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia chorób i dolegliwości
•  Poczucie akceptacji wśród rówieśników i w miejscach publicznych 
•  Otrzymywanie pochwał, komplementów i uznania za wysiłki

Porozmawiajcie o tym, co się dzieje, gdy nie dbacie o higienę osobistą. Pytania skłaniające 
do dyskusji: Co się stanie, jeśli... nie umyjesz zębów? ... nie weźmiesz prysznica?

Omów konsekwencje niewłaściwej higieny osobistej. Podaj konkretne przykłady związane z 
sytuacją w pracy. Na przykład: co się stanie, jeśli:

•  Fryzjer ma nieświeży oddech
•  Kelner ma nieumyte włosy i ubrania
•  Rzeźnik ma nieobcięte i brudne paznokcie

Omów z grupą, co robimy codziennie, co tydzień, co miesiąc, aby zachować prawidłową 
higienę osobistą. Ustal zasady dobrej praktyki w zakresie higieny osobistej. Porozmawiajcie 
o minimalnej akceptowanej częstotliwości, jak również o czasie trwania. Włącz dyskusję na 
temat sposobów pamiętania, takich jak używanie przypomnienia w telefonie komórkowym 
lub aplikacji w telefonie.
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Handout 5.4.2 Być w dobrym zdrowiu

Treść

1. Higiena osobista to praktyka utrzymywania naszego ciała i odzieży w czystości. Pomaga 
nam to mieć ogólne zdrowie i dobre samopoczucie. 

2. Dbanie o higienę osobistą to coś, co możemy robić sami codziennie. Ciało człowieka 
może stanowić miejsca dla chorobotwórczych zarazków i pasożytów do wzrostu i 
namnażania się. Miejsca te obejmują skórę oraz w i wokół otworów do ciała. Jest mniej 
prawdopodobne, że zarazki i pasożyty dostaną się do wnętrza ciała, jeśli ludzie mają 
regularne dobre nawyki higieny osobistej. 

3. Potrzeby dorosłych osób niepełnosprawnych w zakresie wsparcia będą różne i ważne 
jest, aby mieć realistyczne oczekiwania i zastanowić się, jakie wsparcie pomoże danej 
osobie w rozwijaniu niezależności. Osoba może mieć problemy z nauką nowych zacho-
wań i umiejętności, wiedzą kiedy i jak wykonywać określone czynności higieniczne oraz z 
ustaleniem co zrobić, gdy napotka problem. 

4. Zasady higieny osobistej 

•  Często myj ręce mydłem (zawsze po wyjściu do toalety i zawsze przed przygotowaniem i/
lub spożywaniem posiłków). 

•  Szczotkuj zęby przynajmniej raz dziennie (szczególnie po śniadaniu i bezpośrednio przed 
pójściem spać).

•  Zmień swoją szczoteczkę do zębów, gdy tylko straci swój kształt.
•  Myj ciało każdego dnia. 
•  Myj włosy szamponem co najmniej dwa razy w tygodniu.
•  Utrzymuj swoje włosy wolne od łupieżu.
•  Sprawdzaj i w razie potrzeby obcinaj paznokcie co tydzień, a paznokcie u stóp co dwa 

tygodnie.
•  Codziennie zmieniaj bieliznę i skarpetki.
•  Należy nosić czyste ubrania. Brudne ubrania należy wyprać w mydle do prania przed po-

nownym założeniem.
•  Powieś ubrania na słońcu, aby wyschły. Promienie słoneczne zabiją niektóre chorobotwór-

cze zarazki i pasożyty.
•  Odwróć się od innych ludzi i zakryj nos i usta chusteczką lub ręką, gdy kaszlesz lub ki-

chasz. 



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.

177

5. Strategie zapamiętywania: 

•  Robienie czegoś o tej samej porze każdego dnia pomaga nam pamiętać, ponieważ staje 
się to częścią naszej codziennej rutyny.  Podobnie robienie czegoś w określonym dniu 
każdego tygodnia również pomaga nam w zapamiętywaniu.

•  Stwórz listę kontrolną do wykorzystania w domu w zależności od potrzeb członków grupy. 
Dostosuj tabele do innych potrzeb związanych z płcią (np. menstruacja, golenie). 

6. Wygląd: 

•  Wygląd ma związek z tym, jak się ubieramy i jak wyglądamy. Ważne jest, aby upewnić się, 
że wyglądasz reprezentacyjnie. Twój wygląd może być sygnałem, że jesteś pewny siebie, 
inteligentny i szczery lub że jesteś przeciwieństwem tych cech.

•  Ubieranie się i pielęgnacja są ważne, ponieważ pomagają nam:
  o wyglądać mądrze
  o czujemy się pewni siebie
  o zrobić dobre wrażenie na sobie
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Aktywność 5.4.3 Znaczenie wyglądu

Synteza i cele dydaktyczne

Zrozumienie zasad ubioru zarówno formalnego jak i nieformalnego:

•  Rozumienie wartości odpowiedniego ubioru
•  Zrozumienie istniejących przepisów dotyczących dress code’u (ogólne zasady i specyficz-

ne przypadki właściwe dla każdego kraju)
•  Zrozumienie oczekiwań społecznych
•  Wiedzieć, jak określić odpowiedni strój

Czas trwania i materiał

Czas trwania:  30 minut
Materiał: 
•  Arkusz ćwiczeń dotyczący dress code’u i podręcznik wydrukowany dla uczestników
•  Wydrukowane materiały i arkusze robocze 
•  Długopisy / ołówki
Organizacja uczestników: W dużej grupie

Przebieg aktywności

1) Zapytaj uczestników, co oznacza dla nich wyrażenie „ubrać się, aby odnieść sukces”.
„Każde miejsce pracy jest unikalne w swoim dress code. W zależności od konkretnego dress 
code’u obowiązującego w danym środowisku firmy, pracownicy będą musieli przestrzegać 
kodu business professional, business casual lub casual.”

2. Udostępnij arkusz ćwiczeń Dress Codes. Poproś uczestników o określenie, co sprawia, 
że dany element ubioru nie jest odpowiedni dla środowiska pracy.



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.

179

Istnieją 3 kategorie odzieży:

Business professional jest na najwyższym poziomie dress code. Jest formalny, zazwyczaj 
jest to ciemny garnitur biznesowy, koszula z długim rękawem i krawatem oraz buty wizyto-
we. Dla kobiet to garsonka ze spódnicą lub spodniami, albo sukienka, oraz buty o zamknię-
tym nosie najlepiej na obcasie.

Business casual to obecnie najczęściej spotykany dress code w firmach. Ubiór powinien 
być formalny i ładny. Można nosić koszule, spodnie, bluzy, sportowe kurtki i spódnice. Nie 
można nosić butów typu trampki czy klapki.

Casual wear jest trochę trudny do zrozumienia. Powinna być odpowiednia do pracy, czyli 
schludna i formalna. Dżinsy mogą być w porządku z koszulkami polo. T-shirt może być 
akceptowalny, jeśli jest w dobrym stanie i nie ma na nim sloganu lub reklamy. Spódnice po-
winny mieć długość do kolan lub dłuższą. Kapelusze nie są odpowiednie w miejscu pracy. 

Pytania przewodnie

•  Czy uważasz, że Twoja szafa jest odpowiednia do pracy, o którą się starasz?
•  Jaka jest najgorsza rzecz, która może się zdarzyć, jeśli ubierzesz się nieodpowiednio do 

pracy lub na rozmowę kwalifikacyjną?
•  Jakie są niektóre pozytywne rzeczy, które mogą wynikać z odpowiedniego ubierania się?
•  Co w ramach dzisiejszej dyskusji oznacza wyrażenie „ubieraj się do pracy, którą chcesz 

mieć”?
•  Dlaczego posiadanie praktycznej wiedzy na temat dobrych wyborów odzieżowych jest 

ważne?



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.

180

Handout 5.4.3 Znaczenie wyglądu

Dlaczego dress code?
Treść

Zgodnie z popularnym francuskim porzekadłem „Jeśli habit nie czyni mnichem, to pozwala 
wejść do opactwa”.

1) Wprowadzenie do zagadnień związanych z dress codem:       

Wolność ubierania się według własnego uznania stanowi wolność indywidualną. Nie jest to 
jednak wolność podstawowa, taka jak poszanowanie poglądów politycznych czy przekonań 
religijnych, które nie mogą prowadzić do jakiejkolwiek dyskryminacji.    

Pracodawca może zatem narzucić dress code, jeśli jego noszenie jest uzasadnione, jak 
również ograniczenia dotyczące wyglądu fizycznego jednostki (długość paznokci, włosów, 
widoczne tatuaże itp.). Różne sądy potwierdzały zasadę prawną, zgodnie z którą „nikt nie 
może nakładać ograniczeń na prawa osób i wolności indywidualne, które nie są uzasadnione 
zadaniem do wykonania, ani proporcjonalne do zamierzonego celu. „.  
Uzasadnione powody to reprezentowanie firmy (np. czarny garnitur wymagany w recepcji 
banku, mundury policyjne) lub środki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa (np. uniformy me-
dyczne, czapka szefa kuchni lub środki ochrony osobistej).  
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2) Różne rodzaje odzieży zawodowej i ich funkcje:     

Różne kategorie odzieży zawodowej, które mogą być wymagane przez pracodawcę to:  
Mundury: policyjne, strażackie, żołnierskie itp. Mundur symbolizuje pełnioną funkcję. Kolory, 
kroje i odznaki stroju powinny natychmiast umożliwić obywatelom identyfikację zawodu 
danej osoby. Noszenie tego stroju jest zabronione dla każdej osoby nie pełniącej tej funkcji. 
Mundur może pełnić również rolę ochronną (np.: kamizelki kuloodporne)         

Źródło: www.pictoselector.eu

Odzież robocza:

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w każdym kraju i w każdej firmie, pracodawca może 
narzucić odzież roboczą. W tym przypadku jest ona z reguły dostarczana przez pracodawcę, 
jej utrzymanie zapewnia albo pracodawca, albo pracownik. Jest to odzież, która nie jest 
używana poza miejscem pracy. 
Pozwala przede wszystkim nie brudzić się, nie niszczyć własnej odzieży i unikać zanieczysz-
czeń krzyżowych. Noszone są w przemyśle, służbie zdrowia, gastronomii itp. 

Markowa odzież: 

Markowa odzież lub akcesoria (np. koszulka, czapka itp.) opatrzona jest nazwą lub logo fir-
my. Pozwala to na identyfikację pracowników oraz uczestniczy w komunikacji firmy poprzez 
przekazywanie wizerunku zgodnego z jej wartościami. Kolory, logo, materiały są tak dobra-
ne, aby kultura firmy była widoczna i wyróżniała się na tle innych.
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Strój „korporacyjny”:

Polega to na noszeniu garnituru lub kompletnego uniformu, dostarczonego przez firmę. 
Wzmacnia on wizerunek firmy, ale przede wszystkim odzwierciedla jej tożsamość. Tak 
zwaną odzież „korporacyjną” spotykamy w liniach lotniczych, dużych hotelach, w niektórych 
perfumeriach itp.  
W przeciwieństwie do odzieży markowej jest to kompletny strój, na którym niekoniecznie 
znajduje się logo firmy.

Środki ochrony indywidualnej (PPE):  

PPE jest obowiązkowe w niektórych strukturach, jeśli praca naraża na ryzyko dla zdrowia 
i bezpieczeństwa. Nie muszą one eliminować ryzyka, ale mogą znacznie zmniejszyć jego 
wpływ (np.: maska chirurgiczna, przyłbica ochronna, nauszniki itp.). Mogą one stanowić 
uzupełnienie dla wyżej wymienionej odzieży roboczej. 

3) Mieć odpowiedni strój     

Aby dowiedzieć się, jaki ubiór zawodowy jest niezbędny na zajmowanym stanowisku, pra-
cownik może zadać pytanie swoim przełożonym.
Dostosowanie się do domyślnych zasad ubioru jest ważne dla ułatwienia indywidualnej 
ścieżki kariery i integracji z firmą / środowiskiem pracy. Dzielenie się kodami ubioru w swo-
im środowisku pomaga rozwijać poczucie przynależności.
W zależności od kultury korporacyjnej, profesjonaliści mogą być ubrani swobodnie (np. firmy 
high-tech, takie jak Google, Facebook itp.) lub ściśle (np. sektor bankowy lub przedsiębiorcy 
pogrzebowi). Odzież robocza musi być również dostosowana do pogody.
Aby się ustawić, profesjonalista może obserwować swoich kolegów lub zadawać pytania 
otoczeniu (np. możliwość założenia szortów w lecie? Rozpoznanie noszonych kolorów itp.)
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Arkusz ćwiczeń 5.4.3 Znaczenie wyglądu

Określ, czy jest on odpowiedni dla środowiska pracy. Czy założyłbyś go? Podziel się swoją opinią z 
innymi.
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Aktywność 5.4.4 Dojazd do pracy

Synteza i cele dydaktyczne

•  Umiejętność czytania i odnajdywania drogi na mapie
•  Aby znaleźć czas w harmonogramie
•  Aby ćwiczyć w prawdziwym życiu 

Czas trwania i materiał

Czas trwania:  45 minut
Materiał: 
•  Tablica/tablica papierowa/arkusz papieru przypięty do ściany i markery
•  Jeden lub kilka komputerów z podłączeniem do Internetu lub jedna lub kilka papierowych 

map okolicy z informacjami o transporcie publicznym
•  Rozkład jazdy komunikacji miejskiej (na papierze lub na stronie internetowej)
•  Arkusz roboczy „Przystąpienie do pracy” wydrukowany dla uczestników z kolorowymi 

kredkami
Organizacja uczestników: Ćwiczenie można przeprowadzić z całą grupą lub w podgrupach 
po 2 lub więcej osób w zależności od autonomii uczestników.

Przebieg aktywności

1. Poznanie środków transportu:
Zapytaj uczestników, jaki rodzaj systemu transportowego znają (wszystkie rodzaje), a odpo-
wiedzi zapisz na tablicy/papierze/arkuszu przypiętym do ściany...
Zapytaj, jakim środkiem transportu dotarli na miejsce szkolenia, a następnie zapisz odpowie-
dzi na tablicy.
Kiedy wszyscy odpowiedzą, zapytaj ich, czy mogliby użyć innych środków transportu i dla-
czego wybrali ten (te), z którego skorzystali (brak innych możliwości, zbyt długa podróż w 
czasie, złożoność, poczucie bezpieczeństwa, odległość na piechotę...).
Możesz zapytać uczestników, jakiego środka (środków) transportu użyliby, aby udać się do:

•  Stolica (lub inne główne miasto w kraju)
•  Najbliższy teatr lub stadion sportowy
•  Najbliższe centrum handlowe/centrum handlowe
•  Etc.

Określ wady i zalety każdego środka transportu. W tym celu możesz skorzystać z poniższe-
go arkusza.
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2. Czytanie mapy: 

Przed szkoleniem zbadaj teren miejsca szkolenia pod kątem możliwych środków transportu, 
bezpiecznej drogi itp. 
Otwórz mapę papierową lub wybraną platformę lub oprogramowanie do tworzenia map (Go-
ogle Maps, Mappy, Microsoft Bing, Google Earth, OpenStreetMap itp.)
Wpisz adres miejsca szkolenia w pasku wyszukiwania i wskaż obiekty komunikacyjne wokół 
budynku (stacje autobusowe/tramwajowe/pociągowe, parkingi publiczne...). Zidentyfikuj 
najbezpieczniejszą drogę.
Poproś uczestnika o wpisanie swojego adresu, aby stworzyć trasę dojazdu do miejsca 
szkolenia. Poproś grupę, aby zastanowiła się nad wadami i zaletami każdej z dostępnych 
propozycji (czas podróży, ceny, złożoność, dostępność, komfort, bezpieczeństwo...). W tym 
celu możesz wykorzystać poniższy arkusz roboczy.

3. Znajdź harmonogram  

Przynieś kilka ulotek z rozkładami jazdy lokalnych przewoźników i wyjaśnij, jak zaplanować 
podróż zgodnie z możliwościami odjazdu/przyjazdu (lub zapoznaj się z ich stroną interneto-
wą).

4. Praktyka/gra w realu 

Zorganizuj z grupą jedną z wycieczek zaplanowanych podczas szkolenia. Może to być jak 
dotrzeć do najbliższego dworca autobusowego, jak kupić bilety, lub bardziej skomplikowana 
podróż. Celem jest postawienie przed małą grupą uczestników zadania. 

Pytania przewodnie

•  Jakie znasz/znajdują się w Twojej okolicy środki transportu?
•  Jakie są według Ciebie ich wady i zalety?
•  Jak można dostać się do „A”, czy są inne drogi? 

Ressources

•  „Top ten mapping APIs”: artykuł prezentujący 10 platform lub oprogramowania/aplikacji 
mappingowych (2015):  
https ://www.programmableweb.com/news/top-10-mapping-apis-google-maps-microsoft-
-bing-maps-and-mapquest/analysis/2015/02/23

https://www.programmableweb.com/news/top-10-mapping-apis-google-maps-microsoft-bing-maps-and-mapquest/analysis/2015/02/23
https://www.programmableweb.com/news/top-10-mapping-apis-google-maps-microsoft-bing-maps-and-mapquest/analysis/2015/02/23
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Arkusz roboczy 5.4.4 Dojazd do pracy

Użyj kolorowych kredek, aby zilustrować wady i zalety każdego środka transportu, który masz w 
swoim otoczeniu. Czerwony : Minusy / Żółty : Neutralne / Zielone : Plusy
W ostatniej kolumnie można dodać kryterium. 

Środek  
transportu

Czas trwania 
podróży Koszt Poczucie  

bezpieczeństwa
Dostępność / 

komfort
Elastyczny / 
niezawodny
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Aktywność 5.4.5 Jak zdecydować

Synteza i cele dydaktyczne
•  Aby dowiedzieć się, jak nadawać priorytety swoim zadaniom za pomocą Matrycy Eisenho-

wera
•  Aby dowiedzieć się, jak używać celów SMART
•  Ćwiczenie umiejętności ustalania priorytetów

Czas trwania i materiał
Czas trwania: 45 minut
Materiał: 
•  Tablica/tablica papierowa/arkusz papieru przypięty do ściany i markery
•  Jeden lub kilka komputerów z podłączeniem do Internetu z nagłośnieniem
•  Wideo online: https://www.youtube.com/watch?v=czh4rmk75jc 
•  Arkusz roboczy „Matryca Eisenhowera” wydrukowany dla uczestników z długopisem
•  Wydrukuj materiały dla uczestników
Organizacja uczestników: Każdy pracuje niezależnie

Przebieg aktywności
1. Poproś uczestników o obejrzenie filmu na temat ustalania priorytetów z wykorzystaniem 

matrycy Eisenhowera na YouTube ©
2. Rozdaj arkusz „Matryca Eisenhowera”.

Poproś uczestników, aby uzupełnili pole Action właściwym czasownikiem.
Prawidłowa odpowiedź jest następująca:

Ważne Zrobić Zaplanować

Odłozyć Oczyścić

Pilne Nie pilne

Nieważne

https://www.youtube.com/watch?v=czh4rmk75jc 
https://www.youtube.com/watch?v=czh4rmk75jc
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3. Wyjaśnij sytuację, w której uczestnicy będą musieli zorganizować swoje działania zgod-
nie z Matrycą Eisenhowera. (Dostosuj ten przykład do swojej sytuacji) 

„Dziś jest poniedziałek, w piątek masz ważną rozmowę o pracę, do której musisz się przygo-
tować. Będziesz potrzebował czystych ubrań. Musisz kupić prezent na urodziny przyjaciela 
w sobotę wieczorem. Ekran twojego telefonu ma jakieś odpryski, które musisz naprawić. 
Nadal nie zrobiłeś albumu ze zdjęciami z ostatnich wakacji”.

Zidentyfikuj wszystkie działania potrzebne do wykonania tych zadań, a następnie umieść je 
w matrycy. Zastanów się z uczestnikami, jak działać zgodnie z „Czasownikiem działania” w 
każdym polu, np. Pilne/Nieważne = Deleguj: czy mógłbyś poprosić kogoś innego o wykona-
nie zadań, które napisałeś w tej sekcji? 

4. Przeczytaj z uczestnikami materiały informacyjne i przećwicz tworzenie celów SMART. 
Zapytaj ich, czy znają proces proponowany do ustalania priorytetów zadań.
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Czasownik czynnościowy:

Czasownik czynnościowy:

Czasownik czynnościowy:

Czasownik czynnościowy:

Pilne

W
aż

n
e

N
ie

w
aż

n
e

N ie  p i lne

Arkusz roboczy 5.4.5 Matryca Eisenhowera

1. Każde pole odpowiada czasownikowi. Umieść je prawidłowo:  
Oczyścić, Odłożyć Zrobić, Zaplanować 

2. Wypełnij matrycę, aby ustalić priorytety swoich działań w tej sytuacji:

„Dziś jest poniedziałek, w piątek masz ważną rozmowę o pracę, do której musisz się przygotować. 
Będziesz potrzebował czystych ubrań. Musisz kupić prezent na urodziny przyjaciela w sobotę 
wieczorem. Ekran twojego telefonu ma jakieś odpryski, które musisz naprawić. Nadal nie zrobiłeś 
albumu ze zdjęciami z ostatnich wakacji”.
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Handout 5.4.5 Cele SMART

Co to są cele SMART, czyli cele, które można osiągnąć w życiu codziennym? W codziennym 
życiu, zarówno w domu jak i w pracy, cele zapewniają poczucie kierunku, motywację i wyraź-
ne skupienie. Wyznaczając je, wyznaczasz sobie cel, do którego chcesz dążyć. Cel SMART 
jest używany jako pomoc w wyznaczaniu celów. Skrót SMART oznacza Specific, Measurable, 
Attainable, Realistic, and Time-bound. Dlatego cel SMART zawiera wszystkie te kryteria, aby 
pomóc Ci skupić swoje wysiłki i zwiększyć szanse na osiągnięcie celu.

Cele SMART to:

•  Konkretny: jasny, dobrze określony.
•  Mierzalny: ma określone kryteria, które mierzą twój postęp w kierunku osiągnięcia celu.
•  Osiągalny: nie niemożliwy do osiągnięcia.
•  Realistyczne: istotne, realistyczne, w zasięgu ręki.
•  Ograniczony w czasie: ma zdefiniowany harmonogram, datę początkową i datę docelową. 

Cele, które są konkretne mają znacznie większą szansę na realizację. Aby cel był konkretny, 
należy rozważyć pięć pytań „W”: Kto: Kto jest zaangażowany w realizację tego celu? Co: Co 
chcę osiągnąć? Gdzie: Gdzie ten cel ma być osiągnięty? Kiedy: Kiedy chcę osiągnąć ten cel? 
Dlaczego: Dlaczego chcę osiągnąć ten cel?

Na przykład, ogólny cel brzmiałby - Chcę jeść zdrowiej.  Bardziej szczegółowy cel brzmiałby - 
Chcę chodzić na rynek rolniczy po warzywa dwa razy w tygodniu, aby zdrowiej się odżywiać.

Kryteria pomiaru postępów. Nie będziesz w stanie śledzić swoich postępów i wiedzieć, czy 
jesteś na dobrej drodze, jeśli nie ma kryteriów. Aby uczynić cel mierzalnym, zadaj sobie pyta-
nie: Ile / ile? Jaki jest mój wskaźnik postępu? Skąd będę wiedział, czy osiągnąłem swój cel?

Na przykład, budując na konkretnym celu powyżej: Chcę dwa razy w tygodniu chodzić na rynek 
rolniczy, aby kupić warzywa, aby jeść zdrowiej. Każdego dnia będę dążyć do zjedzenia przynaj-
mniej jednego warzywa i jednego owocu.
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Osiągalny. Pomoże Ci to znaleźć sposoby, w jaki możesz go zrealizować i sposoby pracy 
w jego kierunku. Osiągalność celu powinna być określona tak, byś czuł się wyzwaniem, ale 
jednocześnie na tyle dobrze, byś mógł go osiągnąć.  

Zapytaj siebie: Czy mam zasoby i możliwości, aby go osiągnąć? Czego mi brakuje? Czy zo-
stało to zrobione z sukcesem wcześniej?

Realistyczny. Powinien być realistycznie osiągalny biorąc pod uwagę dostępne zasoby i 
czas. Cel SMART jest prawdopodobnie realistyczny, jeśli możesz wierzyć, że może zostać 
osiągnięty. Zapytaj siebie: Czy mój cel jest realistyczny i w zasięgu ręki? Czy biorąc pod 
uwagę zasoby i czas, jakimi dysponuję, mój cel jest osiągalny? Czy jestem w stanie zaanga-
żować się w osiągnięcie celu?

Ograniczony czasowo, powinien mieć datę rozpoczęcia i zakończenia. Jeśli cel nie jest ogra-
niczony czasowo, nie będzie wyzwania ani poczucia pilności, a tym samym mniejszej lub 
żadnej motywacji do jego osiągnięcia. Zapytaj siebie: Czy mam termin realizacji? Jaki jest 
czas do kiedy chcę osiągnąć cel? 

Na przykład, opierając się na celu powyżej: Począwszy od 1 września, chcę dwa razy w ty-
godniu chodzić na targ rolniczy po warzywa, aby jeść zdrowiej. Każdego dnia będę dążyć do 
zjedzenia co najmniej jednego warzywa i jednego owocu. Do końca września zrealizuję swój 
cel, jeśli w ciągu miesiąca zjem 30 warzyw i 30 owoców.
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Handout 5.4.5 Ustalanie priorytetów zadań

Jedną z największych zalet ustalania priorytetów jest to, że łagodzi stres i niepokój, poza tym 
poprawi Twoją efektywność i produktywność w życiu i miejscu pracy. Pomoże Ci uzyskać 
jasność co do najważniejszych zadań i zapewni, że poświęcisz wystarczająco dużo czasu i 
uwagi, aby zakończyć je z powodzeniem. Będziesz miał mniej zadań do wykonania i więcej 
czasu na ich realizację, co pozwoli Ci skupić się na najważniejszych zadaniach, każdego dnia. 
Osiągniesz ważne cele i w pełni wykorzystasz dostępne możliwości.
Ustalanie priorytetów polega na uporządkowaniu zadań w kolejności ich ważności, aby okre-
ślić, nad czym należy pracować w pierwszej kolejności. Choć może Cię kusić, by każde zada-
nie uczynić pilnym priorytetem, powinieneś zachować ostrożność. Kiedy wszystko jest pilne, 
wszystko straci swoją pilność.

USTALANIE PRIORYTETÓW KROK PO KROKU

1. Zrób listę!
Spisz wszystkie swoje zadania (duże, małe, natychmiastowe, długoterminowe). Zacznij two-
rzyć listę pozycji działań, którymi musisz się zająć, sortując je w oparciu o: 

•  Codzienne zadania - co robisz codziennie.
•  Zadania tygodniowe - to co robisz raz/dwa razy w tygodniu.
•  Zadania na miesiąc - co trzeba zrobić w miesiącu. 

2. Znajdź wartość w każdym zadaniu lub działaniu
Wartość to to, co zyskujesz z działania, które podejmujesz, korzyść, którą otrzymujesz w za-
mian za poświęcenie swojego czasu. Czasami wartość jest natychmiastowa.
Innym razem jest ona realizowana dopiero w długim okresie. Tak więc, kiedy inwestujesz w 
czas, tworzysz przyszłą wartość za czas, który włożyłeś teraz. Zazwyczaj korzyści nie są na-
tychmiastowe i potrzeba czasu, aby się zamanifestować. Ale kiedy już zostaną zrealizowane, 
ich korzyści trwają przez długi okres czasu. 
Zapytaj siebie: „Na kogo to oddziałuje?”, „Jaka jest nagroda lub wynik wykonania tego zada-
nia?”, „Jakie jest ryzyko niewykonania tego zadania?”.
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3. Zmniejszenie wydatków na czas

Niezależnie od tego, czy jesteś tego świadomy, czy nie, Twoje zadania są automatycznie prio-
rytetyzowane przez Twój mózg. 
Niektóre zadania mogą przybliżyć cię do twoich celów, podczas gdy inne tak naprawdę w ogó-
le cię nie prowadzą. 
To właśnie tam kończysz czując się przytłoczony, zestresowany i zajęty przez cały czas, po-
nieważ niektóre z działań, które wykonujesz niekoniecznie są zgodne z tym, czego chcesz w 
przyszłości. W rezultacie spędzamy wiele naszego cennego czasu na marnowaniu wydatków 
na czas, a o wiele za mało na inwestycjach w czas. To jest powód, dla którego czasami czuje-
my, że utknęliśmy w tej samej pętli, dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku.

4. Określenie pilnych zadań

Jak można sobie wyobrazić nie wszystkie zadania, które muszą być wykonane szybko są waż-
ne. Stają się one jednak ważne, gdy ich pilność staje się nagląca.

Jednym z ważnych działań jest odkrycie i odróżnienie zadań pilnych od ważnych. Nawet 
mając kompletną listę, nadal możesz być zdezorientowany, gdy chodzi o zorientowanie się, co 
musisz zrobić teraz lub później. Większość ludzi wykorzystuje zasadę Pareto do rozwiązania 
tego problemu. Skupiają się na 20 procentach zadań, które odpowiadają za 80 procent wyni-
ków. Jednak Zasada Pareto opiera się na doświadczeniu. 

Bardziej skuteczną techniką jest matryca Eisenhowera. Pilne zadania to te, które wymagają 
Twojej natychmiastowej uwagi, takie jak odpowiadanie na maile, smsy i telefony. Ważne zada-
nia to te, które mają wpływ na Twoje długoterminowe wartości, cele i misję. Stosując tę me-
todę, musisz najpierw wykonać pilne zadania, a następnie wymyślić, jak wykonasz te ważne. 
Możesz również delegować ważne zadania i eliminować te, które nie są ani ważne, ani pilne.

5. Postępuj zgodnie z harmonogramem, który odzwierciedla Twoje priorytetowe zadania

Po prostu zrób to! Może jesteś typem idealnym?!... ale może, i to jest bardziej realistyczne, 
świrujesz na punkcie swojego obciążenia pracą w tej chwili i chcesz uniknąć wypalenia w 
przyszłości.

Dla dobra swojego zdrowia i dla poprawy wyników w dłuższej perspektywie, kluczowe jest 
ułożenie aktualnego harmonogramu. Jeśli wyeksponowałeś swoje zadania i nadałeś im odpo-
wiednie priorytety, wykonałeś już najlepszą część pracy. Budowanie harmonogramu może po-
móc Ci przewidzieć potencjalnie trudne tygodnie i rozpocząć realizację swoich priorytetowych 
zadań. I lepiej odpowiesz na pytanie „Nad czym powinienem teraz pracować?”.
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Handout 5.4.5 Matryca Eisenhowera

„Mam dwa rodzaje problemów: pilne i ważne.  
Pilne nie są ważne, a ważne nigdy nie są pilne.” 

Dwight D. Eisenhower

Matryca Eisenhowera to proste narzędzie decyzyjne, które pomaga rozróżnić zadania ważne, 
nieważne, pilne i niepilne. Dzieli zadania na cztery pola, które określają, na których zadaniach 
powinieneś skupić się w pierwszej kolejności, a które powinieneś oddelegować lub usunąć.
Różnica między zadaniami pilnymi a ważnymi - podstawową zasadą Matrycy Eisenhowera 
jest rozróżnienie zadań ważnych i pilnych.

Pilne zadania są wrażliwe na czas i wymagają Twojej uwagi. To zadania, do których wykona-
nia czujesz się zobowiązany. Skupienie się na pilnych zadaniach stawia Cię w pozycji reak-
tywnej, co może sprawić, że poczujesz się defensywnie, w pośpiechu i z zawężoną uwagą.

Ważne zadania przyczyniają się do realizacji Twojej długoterminowej misji, wartości i celów. 
Mogą nie przynosić natychmiastowych rezultatów (przez co łatwo je zaniedbać). Czasami 
ważne zadania są również pilne - ale zazwyczaj nie są. Skupienie się na ważnych zadaniach 
sprawia, że zaczynasz reagować, co może sprawić, że poczujesz się spokojny, racjonalny i 
otwarty na nowe pomysły. Jeśli wystarczająco długo odkładasz ważne zadania, mogą one 
stać się pilne.

Ludzie mają tendencję do wierzenia, że wszystkie pilne zadania są również ważne - podczas 
gdy często tak nie jest. To przekłamanie może mieć związek z naszą preferencją do skupia-
nia się na krótkoterminowych problemach i rozwiązaniach.
Ale szczęście i spełnienie przychodzą, gdy skupiamy się na tym, co długoterminowe.

Matryca Eisenhowera podzielona jest na cztery kwadranty:

•  Kwadrat 1: Ważne i pilne / Zrobić
•  Kwadrat 2: Ważne, ale nie pilne / Zaplanować
•  Kwadrat 3: Pilne, ale nie ważne / Odłożyć 
•  Kwadrat 4: Nieważne, niepilne / Oczyścić
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Q1. Zadania pilne i ważne

Pilne i ważne zadania to kryzysy z terminami płatności - np. opłacenie rachunku za internet. 
Wykonaj te zadania w pierwszej kolejności. Wymagają one Twojej natychmiastowej uwagi.

Q2. Nie pilne, ale ważne zadania

Nie pilne, ale ważne zadania pomogą Ci osiągnąć cel - i nie mają pilnego terminu. Zaplanuj 
te zadania do wykonania później. Ludzie produktywni i odnoszący sukcesy spędzają tu 
najwięcej czasu - ten kwadrant przynosi najwięcej satysfakcji. Covey nazwał ją kwadrantem 
jakości.

Większość ludzi jednak nie spędza tu wystarczająco dużo czasu, ponieważ nie wie, co jest 
dla nich ważne lub jest zafiksowana na najpilniejszych zadaniach w zasięgu ręki.

Q3. Zadania pilne i mało ważne

Zadania, które mieszczą się w tym kwadrancie, prawie zawsze są przerwami od prefero-
wanego kursu. Są to zadania, w których pomagasz innym realizować ich cele. Deleguj te 
zadania innym.
Większość ludzi spędza większość swojego czasu w tym kwadrancie. Uważają, że pracują 
nad pilnymi zadaniami, które są dla nich ważne, podczas gdy zadania te nie przybliżają ich 
do osiągnięcia długoterminowych celów.

Q4. Zadania mało pilne i mało ważne

Te zadania nie są pilne, ani nie pomagają w osiągnięciu długoterminowych celów. Są po 
prostu rozproszeniem uwagi od tego, co najważniejsze. Usuń te zadania ze swojego harmo-
nogramu.

Teraz, gdy jesteś świadomy tych kwadrantów, oceń, gdzie na matrycy spędzasz swój czas. 
Śledź swój czas przez jeden tydzień. Możesz użyć dedykowanego narzędzia do zarządzania 
zadaniami lub po prostu śledzić swój czas w 30-minutowych odstępach w arkuszu kalkula-
cyjnym.

Po tygodniu uporządkuj wykonane zadania w odpowiednim kwadrancie, używając jako kryte-
riów poniższych pytań: 

•  Czy to było dla mnie pilne?
•  Czy to było dla mnie ważne?
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„Ja” jest tu integralnym słowem - organizujesz te zadania w oparciu o swoje cele.

Teraz, kiedy Twoje zadania są posortowane, zwróć uwagę na kwadrant z największą ilością 
zadań. Jeśli większość twoich zadań znajduje się w kwadrancie 2, gratulacje! Masz kontrolę 
nad tym, co jest najważniejsze w twoim życiu.

Jeśli jednak jesteś ziemianinem jak większość z nas, oto jak możesz przywrócić równowagę 
swojej matrycy:

KWADRAT 1 – aby zmniejszyć liczbę zadań z kwadrantu 1, które masz, zainwestuj czas w 
planowanie, aby przewidzieć i zapobiec problemom. Jakie zmiany możesz wprowadzić, aby 
uniknąć pojawienia się nieoczekiwanych problemów? Może to obejmować współpracę z 
rodziną, współpracownikami, klientami lub przełożonymi w celu restrukturyzacji przepływu 
pracy.

KWADRAT 3 – aby zredukować zadania z kwadrantu 3, stwórz strategię delegowania, elimi-
nowania lub ograniczania ilości czasu, który poświęcasz na te zadania. Na przykład, zbierz 
te zadania razem, aby wykonać je za jednym posiedzeniem, lub podziel się z rodziną/prze-
łożonym tym, ile czasu poświęcasz na zajętą pracę. Jeśli jesteś menedżerem, poinformuj 
swój zespół o tym, że będziesz delegować zadania, abyś mógł zmienić priorytety w swoim 
harmonogramie.

KWADRAT 4 – jeśli większość swojego czasu spędzasz w kwadrancie 4, prawdopodobnie 
czujesz się zestresowany i niespełniony. Kontynuuj śledzenie swojego czasu, aby określić, 
które zadania pochłaniają najwięcej czasu. Następnie opracuj plan ich usunięcia lub ograni-
czenia. Zasięgnij porady rodziny/przełożonego - ich obiektywna perspektywa może ułatwić 
określenie, które zadania możesz oddelegować lub usunąć.

Robisz czas, inwestując w czas. Aby poprawić swoje priorytety, powtarzaj powyższy proces 
co tydzień przez miesiąc. Porównaj wyniki z każdego tygodnia, aby zobaczyć, czy Twoje 
wysiłki skutkują większą ilością czasu spędzonego w kwadrancie jakości.

Nawet gdy Twoje priorytety przesuwają się w kierunku kwadrantu 2, nadal używaj Matrycy 
Eisenhowera do organizacji swojego dnia. Kwadrat 2 będzie często obejmował abstrakcyjne 
zadania, takie jak budowanie relacji i opracowywanie strategii. Zadania te nie mają terminów, 
co sprawia, że łatwo je odłożyć na bok. Ale te zadania są bezpośrednio powiązane z Twoimi 
wartościami, spełnieniem, szczęściem.

Włączenie Matrycy Eisenhowera do swojego codziennego życia i organizacji pracy pomoże 
Ci zaplanować priorytety w oparciu o to, co jest dla Ciebie najważniejsze.
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Aktywność 5.4.6 Ustalanie budżetu

Synteza i cele dydaktyczne

•  Codziennie zarządzaj swoim budżetem (kontroluj swoje wydatki)
•  Poznaj własne dochody (kto płaci, jak i kiedy?)
•  Zapoznaj się z fakturami, rachunkami itp.
•  Posługuj się wyciągiem z konta (znajdź kluczowe informacje, rozróżniaj przychody i  

wydatki, wypłaty i polecenia zapłaty)
•  Poznaj pojęcia debetu i ponoszonych kosztów naucz się używać karty/telefonu do  

wypłaty

Czas trwania i materiał

Czas trwania:  3 x 2 godz.
Materiał: 
•  Rachunki telefoniczne, paragony za zakupy, kserokopie czeków, karty wynagrodzeń (fikcyj-

ne lub należące do uczestników)
•  Na II i III sesję uczestnik przynosi własne dokumenty
•  Komputer z podłączeniem do Internetu
•  Wydrukuj materiały dla uczestników
Organizacja uczestników: Każdy pracuje niezależnie

Przebieg aktywności

1. 1st sesja: 

Zbiorowe działanie polegające na identyfikacji informacji zawartych na fakturach i parago-
nach: 
•  Zbiorowe wyszukiwanie informacji na rachunku telefonicznym (zidentyfikować dokument, 

wyszukać okres, którego dotyczy rachunek, wyszukać cenę abonamentu, wyszukać czas 
rozmowy na rachunku telefonicznym itp.)

•  Ta sama czynność z paragonami (rozpoznać datę, ilość artykułów, rodzaj artykułów, spo-
sób płatności...)

Zbiorowa aktywność wokół wyciągu z konta: Identyfikowanie wydatków nieściśliwych 
(czynsz, prąd, ubezpieczenie, telefon, podatki, stołówka, żłobki, alimenty...) 
Identyfikowanie wydatków codziennych i zmiennych (żywność, odzież, wypoczynek, kieszon-
kowe itp.).
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Ocena sesji
Aktywność indywidualna: powtórzenie tych samych czynności w pojedynkę
Trener-facylitator prosi uczestników o przyniesienie dokumentów na następną sesję.

2. 2 sesja:

Zajęcia zbiorowe polegające na sortowaniu, klasyfikowaniu i archiwizowaniu ważnych doku-
mentów (karta podatkowa, paragony, faktury itp.

Działalność indywidualna w zakresie klasyfikowania dokumentów według rodzaju, według 
daty

Ćwiczenie grupowe polegające na identyfikacji dochodów i wydatków na wyciągu banko-
wym. Identyfikujemy wydatki niezbędne oraz wydatki, na których możemy działać (identyfi-
kujemy zakupy w supermarketach, znajdujemy numery czeków, identyfikujemy kwoty itp.

Praca indywidualna nad własnym zestawieniem, aby poznać własne wydatki i dochody- Wie-
dzieć kto płaci. (Pracodawca, świadczenia społeczne)
•  Jak? ‚Lub’ Co? 
•  W jakim dniu... (Przykład: lista płac)? 
•  Zidentyfikować wydatki, znaleźć wypłaty gotówkowe.... 
•  Znajdź przelewy: emerytura, pensja, czynsz

3. 3 sesja: 

Zbiorowa, a następnie indywidualna aktywność wokół różnych wyciągów bankowych, wycią-
gu pocztowego i danych bankowych. Przekształcenie pojęcia przelewu, polecenia zapłaty, 
opłat prowizyjnych

Indywidualne identyfikowanie informacji z wyciągów

Praca indywidualna na czeku (znaczenie odnotowania kolejności)
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Handout 5.4.6 Ustalanie budżetu

1. Ustalenie budżetu

Cele

•  Ustalenie dochodów
•  Oceniać/klasyfikować wydatki
•  Ustalenie priorytetów (gdzie można zrobić oszczędności)
•  Regulacja równowagi

Spis treści

Ustalenie budżetu oznacza znalezienie równowagi między dochodami i wydatkami, aby 
utrzymać dodatni stan konta bankowego i spróbować zaoszczędzić pieniądze.

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest określenie średniej kwoty pieniędzy, którą otrzymu-
jesz każdego tygodnia/miesiąca/roku w zależności od częstotliwości.

•  Wynagrodzenie
•  Dodatki
•  Darowizna
•  ...

Następnie należy oszacować nasze wydatki.

Wydatki można podzielić na trzy kategorie:
•  Wydatki niewymierne: są obowiązkowe, pojawiają się zwykle co miesiąc i w większości 

przypadków znasz z góry ich wysokość (czynsz, kredyt hipoteczny, prąd-jeśli umowa rocz-
na-, ubezpieczenie....

•  Regularne wydatki: są to kwoty pieniędzy, które zwykle wydajemy, aby przeżyć nasze 
życie. Ich koszty są różne, ale możemy oszacować kwotę, którą zwykle wydajemy na 
jedzenie, ubrania, transport, wypoczynek...

•  Wyjątkowe wydatki: nie zdarzają się regularnie, bo trudno przewidzieć, kiedy trzeba będzie 
kupić nową pralkę, telewizor, oddać do naprawy samochód...

Aby to zrobić, musisz zajrzeć do swojego: Wyciąg z konta bankowego
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Ici vous trouverez l’argent
  To idzie na twoje konto bankowe (Depozyty)

To, co wychodzi z Twojego konta bankowego (Wypłaty)  

Dla każdej z operacji znajdziesz wskazówki dotyczące przyczyny, dzięki czemu będziesz 
mógł posegregować je na wyjaśnione wcześniej kategorie.
Wkrótce przekonasz się, że trudno jest ograniczyć niektóre wydatki, ponieważ są one obo-
wiązkowe, aby żyć w dobrych warunkach (czynsz; hipoteka, ubezpieczenie...) lub aby móc 
chodzić do pracy (transport), itp.

W większości przypadków nie będziesz w stanie zaoszczędzić na miesięcznych obowiązko-
wych wydatkach, takich jak czynsz, ubezpieczenie czy podatki, więc będziesz musiał szukać 
gdzie indziej.
Większość oszczędności, jakie możesz poczynić, dotyczy zwykłych wydatków. 

Zadaj sobie pytanie: „Czy naprawdę tego potrzebuję? Jak wpłynęłoby to na moje życie, gdy-
bym tego nie miał/używał? Czy mogę dostać tę samą rzecz taniej gdzie indziej?” i dostosuj 
się do odpowiedzi.
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Aby móc stawić czoła wyjątkowym wydatkom, które z pewnością w pewnym momencie się 
pojawią, trzeba je zaplanować i przystąpić do:

Postanowienia:
Rezerwy to kwota pieniędzy, którą oszczędzasz regularnie, aby mieć wystarczająco dużo 
pieniędzy, gdy masz do nagłej drogiej potrzeby.
Na przykład wiesz, że Twoja pralka lub lodówka jest dość stara i spodziewasz się, że za dwa 
lub trzy lata będziesz musiał kupić nową. Powiedzmy, że planujesz kupić jedną w cenie od 
300€ do 400€.
Podziel cenę przez liczbę miesięcy przed zakupem i odkładaj co miesiąc tę kwotę do (wirtu-
alnej) „koperty na lodówkę lub pralkę”. W tym przypadku: między 8,5€ a 11€ co miesiąc, jeśli 
planujesz kupić ją za trzy lata.
Zrób to dla każdego drogiego przedmiotu, który planujesz kupić.
Należy również wybrać kwotę na „niespodziewane problemy”, aby móc poradzić sobie z 
wszelkimi nieprzewidzianymi sytuacjami awaryjnymi.
Możesz to zrobić także w przypadku osobistych projektów: wakacji...

Czasami możesz mieć/chcieć zrobić to w drugą stronę i użyć a:

Kredyt:
W takim przypadku Twój bank (zazwyczaj) pożycza Ci pewną kwotę pieniędzy, abyś mógł 
kupić potrzebne Ci rzeczy.
Plusy: nie musisz czekać i możesz przystąpić do zakupu jak tylko pieniądze znajdą się na 
Twoim koncie.
Minusy: na koniec będziesz musiał zwrócić więcej pieniędzy do banku, ponieważ musisz 
oddać pożyczone pieniądze plus oprocentowanie, oraz wykupione ubezpieczenie.
Kredyt należy robić z rozwagą, niektórzy mają do czynienia z wieloma kredytami, każdy za-
ciągnięty w celu spłacenia poprzedniego, co prowadzi do problemów finansowych.

Pytania przewodnie

•  Jakie pieniądze znasz/używasz? Jak często?
•  Skąd pochodzą pieniądze, które zarabiasz (pensje, dodatki, darowizny...?).
•  Czy w Twoim codziennym życiu są rzeczy, za które obowiązkowo trzeba płacić? Czy moż-

na uniknąć płacenia niektórych?
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Ressources

•  Symulator ATM (w języku francuskim)
•  Video: „How to use an ATM” (angielski, YouTube)
•  Wikihow : „jak korzystać z bankomatu”
•  W języku francuskim : „ Dossier pédagogique, gérer son budget „ (F. Butscher, M. Thume-

relle, S. Sain Antonin, ASL 2006.

https://www.desjardins.com/fr/particuliers/produits_services/modes_acces/guichet/demo/debut-1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=jqwKHvA-Jew
https://www.wikihow.com/Use-an-ATM
http://www.aslweb.fr/media/resources/DP_gerer_son_budget.pdf
http://www.aslweb.fr/media/resources/DP_gerer_son_budget.pdf
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Działanie 5.4.7 Proces rekrutacji

Synteza i cele dydaktyczne
•  Ćwiczenie rozszyfrowania oferty pracy
•  Zrozumienie procesu rekrutacji
•  Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych

Czas trwania i materiał
Czas trwania: 1 godz.
Materiał: 
•  Wydrukuj podręcznik i arkusz roboczy dla uczestników.
•  Poproś uczestników o przyniesienie 1 lub 2 ofert pracy
•  Wybierz oferty pracy, które mogłyby pasować do uczestników 
•  Komputer z wideoprojektorem i systemem nagłośnienia
•  Długopis dla każdego uczestnika
Organizacja uczestników: 
•  W małych grupach lub samodzielnie dla 1st aktywności
•  W dużej grupie na 2 sesji

Przebieg aktywności
1) Czytanie ofert pracy
Każdy z uczestników wypełnia tabelę w arkuszu roboczym swoimi oczekiwaniami. Mogą 
dodawać kryteria do tabeli.
Każdy z uczestników odczytuje znalezioną przez siebie ofertę pracy.
Następnie wypełniają tabelę w arkuszu roboczym, aby porównać swoje oczekiwania  
z ofertą.
2) Czego nie mówić na rozmowie kwalifikacyjnej
Obejrzyj z grupą pierwszą część filmu (do 1min 34sek) i poproś ich o określenie, co było 
nie tak i jak mogliby odpowiedzieć inaczej. Następnie obejrzyj ostatnią część filmu i pozwól 
uczestnikom skomentować.
„Co mówić (i czego nie mówić!) w wideo z rozmowy kwalifikacyjnej”
(film z YouTube z automatycznymi napisami). 
Zrób to samo z tym filmem o prezentacji: „Job Interview Presentation Skills”. Zatrzymaj film 
w 2 minucie, aby go skomentować, a następnie odtwórz go do końca.

Pytania przewodnie
Aby sprawdzić ich wiedzę na początku modułu, trener może zapytać:
Czy mógłby Pan wymienić, w kolejności i według Pana, poszczególne etapy procesu rekruta-
cji?
Co sprawia, że reklama pasuje do Twojego profilu i sprawia, że chcesz na nią odpowiedzieć?
Jak zachować się podczas rozmowy o pracę?

https://www.youtube.com/watch?v=Kp4j7ZJaYy0&ab_channel=UltimateMedicalAcademy
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Warsztat 5.4.7 Proces rekrutacji

Wypełnij poniższy wykres swoimi oczekiwaniami. Na wykresie możesz dodać kryteria.
Znajdź 1 ofertę pracy, która Cię interesuje. 
Przeczytaj go i wypełnij poniższą tabelę, aby sprawdzić, czy pasuje do Twojego pragnienia.

Kryteria Twoje oczekiwania Oferta pracy

Liczba godzin pracy

Wynagrodzenie i odszkodo-
wania

Odległość od domu

Dojazd do pracy

Interes dla firmy

Zainteresowanie pracą

Możliwości szkoleniowe
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Handout 5.4.7 Proces rekrutacji

Spis treści

1) Zrozumieć ofertę pracy

Upewnij się, że interesująca Cię oferta najbardziej odpowiada Twoim kwalifikacjom i umiejęt-
nościom. Przeanalizuj ofertę, zachowując czujność, że jesteś w stanie spełnić oczekiwania 
zawarte w poniższych punktach:

•  Główne misje, których dotyczy wniosek (rola stanowiska w działalności firmy)
•  Główne zadania i działania
•  Twoja pozycja w strukturze (relacje hierarchiczne ...)
•  Wymagany zakres obowiązków (zarządzanie zespołem, zarządzanie budżetem itp.)
•  Lokalizacja stanowiska
•  Mobilność geograficzna 
•  Czy na tym stanowisku wymagane jest posiadanie prawa jazdy? 
•  Twoja Dostępność (data rozpoczęcia umowy)

 
2) Odpowiedź na ofertę

Celem rekrutera jest znalezienie kandydata jak najbardziej zbliżonego do określonego przez 
niego profilu. Aby to zrobić, będzie opierał się na elementach napisanych i dostarczonych 
przez kandydata: CV i liście motywacyjnym.

•  CV to dokument niezbędny dla rekrutera, który jednak zostanie przez niego szybko 
przeanalizowany. Ważne jest, aby zbudować swoje CV w jak najlepszy sposób: model 
EUROPASS sugeruje, aby eksponować swoje doświadczenia i dyplomy od najnowszych 
do najstarszych), musi być ono stosunkowo krótkie i syntetyczne, a ciekawostką jest 
personalizacja formy, aby wyróżnić się na tle innych i wzbudzić ciekawość rekrutera, 
aby chciał dowiedzieć się więcej. 

•  List motywacyjny jest również bardzo często wymagany. Dzięki niemu rekruter dowia-
duje się, co skłoniło Cię do aplikowania do ich firmy. Postaraj się wyróżnić, mówiąc o 
swoich mocnych stronach, bądź autentyczny w swoim podejściu, wyraź swoje zaintere-
sowanie stanowiskiem i firmą.

W przypadku trudności, zarówno formalnych jak i merytorycznych, kandydatowi można 
towarzyszyć w przeprowadzeniu jego kandydatury. Mogą oni zwrócić się o pomoc do 
lokalnych lub krajowych agencji pracy.
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3) Czego się spodziewać po złożeniu wniosku?

Ponieważ liczba kandydatów jest często duża, należy mieć na uwadze, że odpowiedź na 
Twoją aplikację może być negatywna, ale także być przygotowanym na ewentualność braku 
odpowiedzi w ogóle. Kandydat może wykonać powtórny telefon po około 15 dniach, aby 
pokazać swoją motywację do uzyskania rozmowy kwalifikacyjnej.

W perspektywie propozycji rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat musi być gotowy na odebra-
nie telefonu od rekrutera i czujnie trzymać telefon przy sobie.

W międzyczasie, aby zoptymalizować swój czas, ważne jest, aby kontynuować składanie 
aplikacji, aby dać sobie więcej szans na uzyskanie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
4) Rozmowa kwalifikacyjna: 

a. Jak się przygotować?

Rozmowa kwalifikacyjna składa się ze spotkania pomiędzy kandydatem a rekruterem (-ami). 
Dla rekrutera celem tego spotkania jest sprawdzenie, czy profil kandydata odpowiada sta-
nowisku oraz sprawdzenie jego motywacji. Jest to wymiana, która pozwala również kandy-
datowi poznać szczegóły dotyczące stanowiska i ustalić, czy dane stanowisko i firma są dla 
niego odpowiednie.
Przed udaniem się na rozmowę kwalifikacyjną należy się do niej przygotować poprzez:
•  Poświęcenie czasu na poznanie firmy, jej działalności, kultury, wiadomości
•  Przypomnienie sobie swoich wcześniejszych doświadczeń zawodowych
•  Przemyślenie kilku pytań, które można zadać rekruterowi 
•  Zapoznanie się z zasadami ubioru obowiązującymi w firmie

b. Czego się spodziewać

Koniecznie należy zorganizować się tak, aby przybyć punktualnie na rozmowę kwalifikacyjną 
oraz wyłączyć telefon po przybyciu na miejsce rozmowy. Wymagana jest poprawna prezen-
tacja, schludna i zgodna z proponowanym stanowiskiem. 
Zasadnicze zalecenia, których należy przestrzegać to mówienie jak najbardziej płynnie oraz 
przyjęcie wyprostowanej i poważnej postawy. 
Na koniec rozmowy kandydat może również zapytać o resztę procesu zatrudniania, aby pod-
kreślić swoje zainteresowanie stanowiskiem.

Zasoby

Strony internetowe poświęcone 
poszukiwaniu pracy:

•  pracuj.pl
•  jooble.pl
•  randstad.pl

http://pracuj.pl
http://jooble.pl
http://randstad.pl


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.

207

Handout 5.4.8 Regulacje wewnętrzne firmy

Synteza i cele dydaktyczne

•  Zrozumienie, czym są wewnętrzne regulacje
•  Aby zrozumieć konkretne zasady, które firmy mogą wdrożyć
•  Zrozumienie możliwych sankcji w przypadku nieprzestrzegania przepisów wewnętrznych

Spis treści

Każde przedsiębiorstwo stosuje wewnętrzne zasady regulacyjne. W zależności od kraju, 
mogą być one zebrane w dokumencie regulacji wewnętrznej dostępnym dla pracowników 
lub zapisane w innych dokumentach, o które będziesz musiał poprosić.

Każda firma decyduje, zgodnie z prawem krajowym, o wielu tematach, takich jak: 
•  Godziny pracy
•  Momenty otwarcia i zamknięcia, czyli kiedy biznes jest zamknięty, niektóre firmy zamykają 

się w sierpniu lub na określone święta
•  Szczególne środki dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, na przykład zakaz palenia
•  Wymagana odzież robocza
•  Zachowanie, które należy przyjąć w firmie lub poza nią 

  o ogólnie zabronione jest obrażanie firmy nawet poza godzinami pracy
  o Zakaz palenia w pomieszczeniach

•  Środki służące wdrożeniu przepisów BHP w przedsiębiorstwie lub zakładzie pracy
•  Udział pracowników w przywróceniu warunków pracy chroniących zdrowie i bezpieczeń-

stwo pracowników (np. noszenie maski w przypadku epidemii)
•  Zasady dotyczące dyscypliny (np. przestrzeganie czasu pracy) oraz rodzaj i skala sankcji, 

jakie może zastosować pracodawca (czas trwania zwolnienia dyscyplinarnego np.
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Jeśli zasady nie są przestrzegane, pracodawca może wprowadzić sankcje, które są dostęp-
ne również w formie pisemnej, zazwyczaj przez dział kadr.

Zazwyczaj dział kadr posiada również dokument, który stwierdza:
•  Postanowienia dotyczące przestrzegania procedur dyscyplinarnych (np. zaproszenie na 

rozmowę wstępną) dla pracownika, jeśli pracodawca rozważa zastosowanie kary 
•  Przepisy dotyczące prawa do obrony pracowników (np. pomoc pracownicza w trakcie 

postępowania dyscyplinarnego)
•  Przepisy dotyczące zakazu, zapobiegania i karania molestowania moralnego i seksualne-

go, czynów o charakterze seksistowskim    

Wewnętrzne regulacje dotyczą wszystkich pracowników firmy, niezależnie od tego czy są 
zatrudnieni w pełnym czy niepełnym wymiarze czasu pracy. 
Stażyści obecni w firmie również podlegają postanowieniom wewnętrznego regulaminu.
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1. Bycie współtrenerem lub osobą wspierającą 

Jako osoba współproawdząca (co-trener) pomagasz trenerowi, nie jesteś odpowiedzialny za całe 
szkolenie, ale samodzielnie realizujesz wybrane bloki treningowe. Teraz chcesz się nauczyć, jak za-
planować i przeprowadzić bloki szkoleniowe. Być może masz pewne umiejętności lub doświadczenia, 
które są cenne jako trener. To może być dla Ciebie kolejny krok. 

Czy wiesz jak i dlaczego rola co-trenera jest tak ważna? Ty, jako trener, aktywnie uczestniczysz w szko-
leniach prowadzonych dla ekspertów, szkół, nauczycieli, uczniów, szkół specjalnych (rówieśników) 
oraz w profesjonalnych szkoleniach podnoszących świadomość w zakresie równości. Te programy 
uświadamiające przeznaczone dla pracodawców, specjalistów HR i decydentów okazują się być 
ważnym krokiem w kierunku skutecznego zatrudniania osób z niepełnosprawnością. I to jest dobre, 
prawda?

Szkolenie, które teraz przejdziesz, pomoże Ci zdobyć nowe umiejętności i wiedzę, aby stać się profe-
sjonalnym co-trenerem. Życzę powodzenia na Twojej drodze. 

Jako peer supporter wspierasz rówieśników w ustanowieniu i utrzymaniu codziennego, niezależnego 
życia. Wspierasz swoich rówieśników w wejściu na rynek pracy lub na stanowiska wolontariackie, albo 
w nowatorski sposób pomagasz kolegom w miejscu pracy, gdzie jesteś kolegą z doświadczeniem. W 
większości przypadków pracujesz w kontakcie indywidualnym ze swoim rówieśnikiem.  

Będziesz udzielał wsparcia osobom, które mają taką samą lub inną niepełnosprawność jak Ty. Podzie-
lisz się swoim doświadczeniem lub umiejętnościami, aby pomóc innym w pokonywaniu trudności, z 
którymi Ty już sobie skutecznie poradziłeś. Jako osoba wspierająca będziesz pozytywnym wzorem dla 
osoby, którą wspierasz. Będziesz wspierać tę osobę w praktycznych umiejętnościach związanych z 
pracą oraz udzielać jej wskazówek i inspiracji. 
Wsparcie, którego udzielisz, pomoże im utrzymać pracę, zwłaszcza jeśli pracujesz jako współpracow-
nik w tym samym przedsiębiorstwie. 

Może być jednak trudno określić, kiedy należy być osobą wspierającą, a kiedy współpracownikiem lub 
przyjacielem. Szkolenie, które teraz przejdziesz, ma na celu pomóc ci zastanowić się nad tym i rozróż-
nić poszczególne role. 
Dzięki szkoleniu zdobędziesz także cenne kompetencje i umiejętności, które posłużą Ci także w innych 
dziedzinach życia. 

1.1 Wprowadzenie do roli współtrenera 

1.2 Wprowadzenie do roli osoby wspierającej rówieśników
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W roli osoby wspierającej rówieśników, możesz być odpowiedzialny za pomoc osobie w nauce prak-
tycznych umiejętności poprzez: 

•  Przedstawienie pomysłów i podejść, które okazały się pomocne.
•  Wspieranie w praktycznych umiejętnościach związanych z konkretnym zawodem lub zadaniem. 
•  Pomoc w praktycznych umiejętnościach związanych z byciem niezależnym lub samodzielnym w 

czynnościach życia codziennego. 

Możesz być również odpowiedzialny za wspieranie kogoś z umiejętności personalnych, takich jak:

•  Pomaganie osobie w zrozumieniu tego, co czuje i przeżywa.
•  Zapewnienie osoby, że nie jest sama w tym, jak się czuje.
•  Pomagając im połączyć się z innymi i dając im poczucie przynależności.
•  Zachęcanie ich do doceniania swoich mocnych stron, a nie skupiania się na słabościach.
•  Pomoc w budowaniu ich poczucia własnej wartości i pewności siebie.
•  Pomagając im poczuć większą nadzieję na przyszłość.

Odnośnik:  
https://www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-treatments/peer-support/about-peer-support/

1.3 Rozróżnienie ról

Role współtrenera i osoby wspierającej są pod wieloma względami różne, a pod innymi podobne. Róż-
nica między tymi dwiema rolami w skrócie jest taka: jeśli jesteś współtrenerem, pomagasz trenerowi, a 
jeśli jesteś osobą wspierającą, pomagasz swoim rówieśnikom. Jako co-trainer pomagasz trenerowi w 
treningach, musisz nauczyć się układać blok treningowy i realizować go samodzielnie. 
Jako osoba wspierająca możesz mieć tę samą niepełnosprawność, co Twoi rówieśnicy, lub możesz 
mieć inną niepełnosprawność. Pomagasz im w różnych dziedzinach życia, w samodzielnym życiu i 
w pracy. Musisz nabyć i rozwinąć umiejętności, które pozwolą ci jak najskuteczniej wspierać swoich 
rówieśników. 
Podobieństwa polegają na tym, że jesteście zainteresowani pomaganiem ludziom. Łączy Was umiejęt-
ność uczenia się dostrzegania potrzeb osób, którym zamierzacie pomóc, oraz podejmowania decyzji, 
kiedy pomóc, a kiedy nie. 
Współprowadzący szkolenie pomaga trenerowi w prowadzeniu szkolenia. Musi nauczyć się, jak przy-
gotować blok szkoleniowy. Współprowadzący szkolenie może przeprowadzić określoną część ogólne-
go programu szkolenia dla grupy osób.

https://www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-treatments/peer-support/about-peer-support/
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Samoświadomość 

Samoświadomość oznacza, że jesteś świadomy tego, kim jesteś. Chodzi o to, jak postrzegasz siebie i 
rozumiesz, dlaczego działasz w określony sposób. Samoświadomość to dynamiczny proces, którego 
osiągnięcie wymaga czasu. W rzeczywistości nigdy nie jesteś w pełni wykształcony w zakresie samo-
wiedzy, ponieważ zawsze się uczysz i zmieniasz w trakcie swojego życia. Wyobraź sobie samowiedzę 
jako rodzaj zagadki. Trudno jest wiedzieć, jakie są twoje wewnętrzne motywacje. Pomimo trudności 
każdego z nas z tym związanych, są filozofowie i psychologowie, którzy zastanawiali się nad samo-
wiedzą. Dzięki temu powstały teorie i działania, które ułatwiają Ci drogę do samopoznania. 

Aby osiągnąć samoświadomość, trzeba ją sobie uświadomić poprzez analizę, akceptację i głębię. 
Zatem pierwszym krokiem do prawdziwej wiedzy jest poznanie siebie. Jeśli chcesz poznać otaczający 
cię świat, musisz najpierw wiedzieć, kim jesteś. Wiedza i poznanie siebie to proces, poszukiwanie, 
które nie ma końca i każdego dnia możesz nauczyć się więcej.

Proces samopoznania zmienia sposób interakcji ze światem i z innymi, otwierając możliwość pozna-
nia i nauczenia się nowych rzeczy.

Życie jest jak obracające się koło. Teraźniejszość, przeszłość i przyszłość przeplatają się, budując 
Twoją podróż. To, kim jesteś dzisiaj, wiąże się z tym, czym byłeś wczoraj i zapowiada to, czym możesz 
być jutro. Przyszłość również zależy od Ciebie. 
Opisz siebie, używając słów, obrazów lub w jakikolwiek inny sposób, aby dać się poznać. Pamiętaj, 
użyj tego, co najlepsze. Pokaż nam kim jesteś, jaki jesteś, co lubisz, co wiesz, a co chciałbyś wiedzieć i 
jaki chciałbyś być. Prosimy o włączenie się do aktywności, Portret.

Aktywność 2.2.3 Mój Portret

1.4 Odróżnianie ról

Jakie inne role mam, możecie się zastanawiać? I dlaczego ważne jest ich rozróżnienie? Czytaj dalej, a 
my przeprowadzimy Cię przez poniższą prezentację i ćwiczenia.
Czy mam więcej niż jedną rolę, możesz zapytać. Tak, w rzeczywistości wszyscy mamy. Każdy z nas 
wchodzi w kilka ról w ciągu zwykłego dnia. To jest właśnie pojęcie „roli społecznej”, z którym zapo-
znałeś się w bloku szkoleniowym Modułu 5. Społeczeństwo i kultura, w której żyjemy, stworzyły kilka 
oczekiwań dotyczących tego, jak należy postępować, można je nazwać regułami. W naukach społecz-
nych nazywa się to „rolą społeczną”, a celem badań jest zrozumienie, dlaczego i jak działamy. Rola to 
kombinacja zachowań, przywilejów i obowiązków oczekiwanych i uznawanych przez społeczeństwo. 
Rola określa, co dana osoba „musi”, „powinna” lub „nie może” robić.
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Jak wiele ról możesz zidentyfikować w swoim życiu? Poświęć 5 minut na ich wymienienie, zanim 
przejdziesz dalej.
Istnieje wiele różnych ról. Osoba może być w roli mężczyzny, dorosłego, rodzica, taty, księgowego, 
pracownika, gracza w rugby, osoby z zaburzeniami snu. Inna osoba może być dzieckiem, dziewczynką, 
córką, siostrą, uczniem w szkole, najlepszym przyjacielem, piłkarzem i osobą z dysleksją. Jeszcze inną 
osobą może być kobieta, osoba dorosła, rodzic, mama, pielęgniarka, pracownik, instruktor fitness i 
osoba z zaburzeniami odżywiania. 

Możemy wyróżnić 4 strony roli:
•  Masz umiejętność (obiektywnie mierzalną)
•  Jesteś postrzegany jako osoba kompetentna
•  Wydajesz się kompetentny
•  Chciałbyś rozwijać umiejętności (Twoje oczekiwania)

Jako osoba dorosła, która wykazuje się pewnym doświadczeniem życiowym, masz tendencję do 
podświadomego posiadania w głowie obrazu cech charakterystycznych dla każdej roli. Na przykład 
nie spodziewasz się, że lekarz będzie niepełnosprawny, nauczyciel będzie w pełni wytatuowany, rodzic 
nieletni itd. Tak więc w sytuacji, gdy napotkasz osobę „niepasującą do roli” możesz stać się sceptycz-
ny. Osoba ta będzie więc musiała włożyć więcej wysiłku, aby przekonać Cię o tym, że „pasuje do roli”. 
To zjawisko nazywa się uprzedzeniem i jest niestety dość powszechne. 

Gdy będziesz miał to na uwadze, będziesz mógł na co dzień zwracać uwagę na różne role, które przyj-
mujesz. Po tym szkoleniu w szczególności przyjmiesz rolę współtrenera lub osoby wspierającej.

Możesz wykonać kolejne ćwiczenie, aby zastanowić się nad tym, co obie role oznaczają dla Ciebie 
ogólnie i bardziej konkretnie.

Aktywność 6.1.2 Role trenera i osoby wspierającej
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Komunikacja formalna i nieformalna 

Jak być może już wiesz ze szkolenia z modułu Komunikacja, różne role, które przyjmujesz, będą 
wymagały od Ciebie komunikacji innej niż zwykle. Kiedy jesteś w domu i rozmawiasz z rodzicami, 
rodzeństwem, małżonkiem lub dziećmi, mówisz w określony sposób. Kiedy jesteś w supermarkecie 
i spotykasz kogoś znajomego, mówisz nieco inaczej. Istnieją nawet sytuacje, które wymagają, abyś 
mówił w bardziej rygorystyczny sposób. Teraz dowiesz się więcej o języku nieformalnym i formalnym. 

W większości środowisk pracy można zauważyć, że w ciągu dnia używana jest mieszanka języka 
formalnego i nieformalnego. To, jakiej formy językowej należy użyć, zależy od pozycji osoby, z którą 
się komunikujemy, oraz od naszego stosunku do tej osoby. Należy kierować się własnym osądem, aby 
zdecydować, jaki rodzaj komunikacji zastosować i kiedy. 

Język nieformalny: Tej formy językowej używasz w swobodnej i luźnej komunikacji z osobami, które 
znasz. Ta forma językowa jest pozbawiona zobowiązań i ograniczeń i opiera się na osobistych rela-
cjach. Używasz jej w rozmowach ze współpracownikami, z którymi utrzymujesz luźne stosunki, a także 
ze współpracownikami spoza biura.

Język formalny: Tej formy językowej używasz, gdy dzielisz się z innymi oficjalnymi informacjami. Ta 
forma językowa świadczy o poziomie szacunku i uprzejmości. Tej formy językowej należy używać w 
rozmowach z przełożonymi, kierownikami lub władzami, podczas prezentowania pracy kolegom, wy-
dawania instrukcji kolegom, rozmów z klientami, rozmów telefonicznych oraz w komunikacji pisemnej. 

W każdym przypadku należy zapoznać się z osobą, którą wspieramy lub szkolimy, aby móc zdecydo-
wać, kiedy należy użyć języka nieformalnego.

Aktywność 6.1.1 Role i komunikacja

Aktywnośćs 6.1.3 dla dodatkowej praktyki: Odgrywanie ról i arkusze ćwiczeń dotyczące komunikacji 
formalnej i nieformalnej
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2.1 Storytelling

Profesor Robert McKee tak mówi o storytellingu: „Storytelling jest najpotężniejszym sposobem wpro-
wadzania pomysłów w świat”. 

Jeśli się nad tym zastanowić, opowiadanie historii jest częścią ludzkiej egzystencji od wieków. Arche-
olodzy znajdują ślady opowiadania historii sprzed dziesięciu tysięcy lat. Ludzie już wtedy dodawali do 
swoich opowieści pomoce wizualne i to właśnie archeolodzy znaleźli proste rysunki lub odciski dłoni 
na ścianach jaskiń. Opowiadanie jest tak naprawdę najstarszym sposobem przekazywania wiadomo-
ści lub wyjaśniania świata. 

A ludzie wciąż opowiadają historie w dużej skali. Opowiadamy historie, zanim nauczymy się pisać. 
Historie są łatwiejsze do zapamiętania niż proste fakty, historie są przyjemne, a historie pobudzają 
wyobraźnię. To dlatego rodzice opowiadają dzieciom historie. Dlatego lubimy oglądać filmy i czytać 
książki. Krótko mówiąc, kochamy historie. W rzeczywistości jesteś już opowiadaczem historii. I praw-
dopodobnie znasz też kilku bajarzy. Może twój wujek stosuje storytelling, albo twój szef, a może nawet 
twoja trzyletnia siostrzenica. Używasz storytellingu dla siebie i dla innych, ale może nie nazywasz tego 
dokładnie tak.

Historie są wspaniałym źródłem wiedzy i mądrości, a dodatkowo są zabawne. Historie są wykorzy-
stywane do tworzenia nowych pomysłów i innowacji w naszym myśleniu, do przemyślenia i ponownej 
oceny tego, co już wiemy. Historie są świetnym źródłem motywacji i inspiracji oraz zmuszają nas do 
przekraczania naszych granic.

Można się zastanawiać, co sprawia, że storytelling jest tak skuteczny w nauce? Po pierwsze, opowia-
danie historii tworzy połączenia między ludźmi oraz między ludźmi i ideami. Opowieści łączą ludzi, 
przekazując ich kulturę, historię i wartości. Niezależnie od tego, czy myślimy o naszych krajach, spo-
łecznościach czy rodzinach, intuicyjnie rozumiemy, że wspólne historie są ważną częścią więzi, które 
nas łączą.

Zatem teraz dowiesz się, jak wykorzystać storytelling w swojej pracy jako współtrener i osoba wspie-
rająca rówieśników. Ta praca jest skierowana do dorosłych uczniów, a storytelling jest ważną częścią 
pedagogiki w teorii uczenia się dorosłych. Storytelling dobrze pasuje do unikalnych potrzeb dorosłych 
uczniów, zapewniając elastyczną i kreatywną strukturę, która może dobrze działać w sali szkoleniowej 
dla dorosłych. 

2. Kompetencje potrzebne do pracy z trenerami i oso-
bami wspierającymi 
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Być może o nim nie słyszeliście, ale Malcolm Knowles jest twórcą „teorii uczenia się dorosłych”. We-
dług niego istnieją cztery potrzeby dorosłego ucznia. Storytelling odpowiada na każdą z tych potrzeb: 

1. Dorośli uczniowie preferują samodzielne kierowanie podczas nauki. 
2. Dorośli uczą się bardziej poprzez doświadczanie tego, czego się uczą, niż poprzez bierne słucha-

nie. 
3. Osoby dorosłe mają specyficzne potrzeby edukacyjne generowane przez wydarzenia życiowe.
4. Dorośli są uczniami „kompetencyjnymi”, co oznacza, że chcą natychmiast zastosować to, czego 

się nauczyli, niezależnie od tego, czy jest to nowa umiejętność czy wiedza.

Używane jako narzędzie pedagogiczne w różnych kontekstach szkolenia dorosłych storytelling może: 

•  Pomoc uczniom w zrozumieniu i konceptualizacji procesu uczenia się.
•  Wzmocnij pozycję dorosłego ucznia. 
•  Ułatwienie komunikacji. 
•  Inspiruj rozwój osobisty. 
•  Zaangażuj dorosłego ucznia. 

Kiedy zastanawiasz się nad wykorzystaniem storytellingu w bloku sesji szkoleniowej jako współpro-
wadzący, najważniejszą rzeczą jest przygotowanie uczestników szkolenia do tego zadania. Jest to 
szczególnie ważne, jeśli Twoi uczestnicy są nowi w opowiadaniu historii lub nie są przyzwyczajeni do 
słuchania opowieści w dorosłym życiu.

Zatem, aby rozgrzać grupę do opowiadania historii, możesz wykonać te cztery kroki:

•  Ustal cele szkolenia. 
•  Stwórz miłą atmosferę na treningu. 
•  Spraw, aby Twoi kursanci mieli zaufanie i wiarę w siebie. 
•  Przygotuj się do kreatywnego myślenia, wykorzystując storytelling jako narzędzie. 

Dodatkowo możesz wykorzystać te ćwiczenia w przygotowaniu swoich kursantów do opowiadania 
historii. 

•  Ćwiczenie oddechowe „Wypełnij i uwolnij”: Napełnij płuca powietrzem, prawie jak balon, pozwól 
klatce piersiowej rozszerzyć się na wszystkie strony wypychając żebra. Następnie wypuść całe 
powietrze przez usta. Powtórz to pięć razy. 

•  Ćwiczenie z oddychaniem i liczeniem: Weź głęboki wdech z przepony, jednocześnie licząc powoli 
do dziesięciu, po osiągnięciu dziesięciu, powoli wydmuchaj powietrze, jednocześnie licząc powo-
li do dziesięciu. Powtórz tę czynność dwa razy. 
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•  Ćwiczenie z nuceniem: Poczuj wibracje w twarzy i w ustach, gdy nucisz powieki w górę i w dół.  
Powtórz to dwa razy. 

•  Ćwiczenie szczęśliwej/smutnej twarzy: Przełączaj się ze smutnej na szczęśliwą twarz i odwrot-
nie. W ten sposób nauczysz się bardzo szybko wpadać w stany emocjonalne i z nich wychodzić, 
aby podążać za tokiem opowieści. Powtórz to pięć razy. 

•  Ćwiczenie z językiem: Przeczytaj tak szybko jak potrafisz: „Ile drewna zrzuciłby woodchuck, 
gdyby woodchuck mógł zrzucać drewno? He would chuck, he would, as much as he could, and 
chuck as much wood, as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood.” To ćwiczenie 
sprawia, że język staje się gibki i rzadziej potyka się o słowa. Jest to świetny sposób na ćwicze-
nie i poprawę wymowy i płynności. Więcej zabaw językowych znajdziesz tutaj: 
http://www.engvid.com/english-resource/50-tongue-twisters-improve-pronunciation/ 

•  Ćwiczenie technik zapamiętywania faktów: ‚Mnemotechnika’ to narzędzie pomagające zapa-
miętać fakty lub dużą ilość informacji. Może to być piosenka, rymowanka, akronim, obrazek lub 
zdanie pomagające zapamiętać listę faktów w określonej kolejności. 

•  Pamiętaj, że praktyka przemawia lepiej niż słowa. Oto dwa zajęcia, które dadzą Ci moc opowia-
dania historii do wykorzystania w Twojej pracy jako współtrenera w grupach szkoleniowych dla 
dorosłych. 

Story Chains, czyli jak tworzyć i opowiadać historię

Dzięki ćwiczeniu Story Chains doświadczysz z pierwszej ręki, jak tworzy się i opowiada historię. Zo-
baczycie, jak każda osoba w grupie może wpływać na siebie, uczyć i inspirować. Członkowie grupy 
używają słów, aby zbudować historię. Zaobserwujecie, że proces ten stymuluje dalsze tworzenie. Opo-
wiadanie historii doprowadzi do połączenia osób w grupie.

Możesz wykorzystać Łańcuchy Opowieści jako lodołamacz. Następnie należy zachęcić uczestników 
do udziału w zajęciach, dzięki czemu rozwinie się poczucie więzi. Można zauważyć, że uczestnicy 
będą czuli się bardziej komfortowo ze sobą i będą gotowi do dzielenia się. Jest to pierwsze ćwiczenie 
do wykorzystania, kiedy wprowadzasz opowiadanie historii do sesji szkoleniowej dla dorosłych. Grupa, 
pod twoim przewodnictwem, wymyśli historię, a każdy uczestnik będzie miał taką samą możliwość 
wniesienia swojego wkładu. Opowieść jest ich wspólnym produktem, a oni sami poczują się właścicie-
lami tej historii i procesu jej tworzenia. Zauważysz, że uczestnicy muszą myśleć w bardziej innowacyj-
ny sposób, przemyśleć i przewartościować myśli, które wcześniej mieli. 

http://www.engvid.com/english-resource/50-tongue-twisters-improve-pronunciation/
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Wartości poprzez opowiadanie 

Wkrótce odkryjesz, że dzięki opowiadaniu historii można zrobić tak wiele. Tak wiele można opowie-
dzieć i tak wiele można się nauczyć i rozwinąć. A najfajniejsze jest to, że możesz sprawić, że będzie 
to również czas zabawy. Więc, chodź, pobawmy się! Powiedzmy, że zagramy w “rozmowę o pracę”! 
Podczas tej aktywności nauczysz się komunikować w inny, a może i mądrzejszy sposób. A to może 
się przydać podczas prawdziwej rozmowy o pracę i sprawić, że poczujesz się pewniej.  

Aktywność 6.2.2 Wartości poprzez opowiadanie
Aktywność 6.2.1 Łańcuchy opowieści

2.2 Komunikacja 

Proszę zapoznać się z modułem 5 dotyczącym komunikacji.
Przećwicz wyrażanie siebie w sposób jasny za pomocą poniższego ćwiczenia:

Aktywność 6.2.3 Skuteczne wyrażanie siebie

Ubierz się odpowiednio / Znaczenie pierwszego wrażenia 

Oprócz jasnego wyrażania siebie, ważne jest, aby zastanowić się nad tym, jak stwarzasz pozory. Pa-
miętaj, że druga osoba potrzebuje tylko pół sekundy, aby przyjąć pierwsze wrażenie o Tobie. Oznacza 
to, że musisz zaplanować, aby pierwsze wrażenie było dobre. Dlatego, aby to przygotować, musisz 
zastanowić się, jak się ubierasz i jak się przedstawiasz. 

Odpowiednie ubieranie się 

Najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać w przypadku ubrań, jest to, że MUSZĄ być CZYSTE. 
Wyrób sobie nawyk, aby zawsze przygotowywać czyste ubrania na noc przed współprowadzeniem 
szkolenia lub wspieraniem rówieśników. I oczywiście weź prysznic rano przed włożeniem czystych 
ubrań, ale to już wiesz, prawda?

Przedstawianie się za pomocą The Elevator Pitch 

Wyobraź sobie, że tworzysz reklamę lub filmik o sobie. Jak byś to zrobił? Co byś powiedział? Nauczysz 
się teraz, jak wygłosić mowę windową. Jest to jasny, krótki komunikat o Tobie. Komunikuje, kim jesteś, 
czego szukasz i jak możesz przysłużyć się firmie lub organizacji. 

Mowa windy to zazwyczaj około 30 sekund. Powodem tego jest to, że jest to czas, który zajmuje 
ludziom jeździć z góry na dół budynku w windzie. Ideą posiadania mowy windy jest to, że jesteś przy-
gotowany do dzielenia się tą informacją z każdym, w każdej chwili, nawet w windzie. 
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Na targach kariery możesz wykorzystać swoje wystąpienie, aby przedstawić się pracodawcom. Ważne 
jest, abyś zapamiętał i przećwiczył swoją mowę. Przećwicz swoją 30-sekundową mowę z przyjacielem 
lub przed lustrem. Ważne jest, aby przećwiczyć ją NA GŁOŚNO. Chcesz, aby brzmiało to naturalnie. 
Uzyskaj komfort z tym, co masz do powiedzenia, więc można breeze przez niego, gdy nadejdzie czas. 

Proszę wejść do windy na poniższe zajęcia.

Aktywność 6.2.4 Motywacja

2.2.1. Naucz się słuchać: Aktywne i empatyczne słuchanie

Proszę zapoznać się z modułem 4 dotyczącym komunikacji.

Aktywność 6.2.5 Aktywne słuchanie

2.3. Nie wszyscy myślą tak jak ja

2.3.1. Teoria inteligencji wielorakich Gardnera

Być może słyszałeś o IQ i o tym, że mierzy ono to, jak inteligentny jesteś. Testuje się to za pomocą 
standaryzowanego materiału testowego, a wynik wskaże Twój poziom IQ, a następnie to, jak bardzo 
jesteś inteligentny. W ten sposób większość ludzi myśli o inteligencji i bystrości.

Dr Howard Gardner spędził jednak większość swojego dorosłego życia zastanawiając się nad tym. 
Pomyślał, że inteligencja musi być czymś więcej niż tym, jak dobrze wypadasz w testach logicznych. 
Zaproponował teorię, która mówi, że mamy co najmniej 7 różnych inteligencji i że każdy z nas radzi 
sobie z nimi na różne sposoby. Oznacza to, że nawet jeśli trudno ci się uczyć poprzez czytanie książki, 
możesz nauczyć się całkiem dobrze próbując umiejętności po tym, jak zostanie ci ona pokazana. 
Oznacza to również, że jeśli trudno Ci zrozumieć uczucia i intencje innych osób oraz to, co je motywu-
je, możesz nadal być wysoko wykwalifikowanym muzykiem. 

Najważniejsze jest to, że istnieje wiele sposobów na bycie inteligentnym i że wszyscy ludzie są inteli-
gentni i mają zasoby w taki czy inny sposób, niepełnosprawni czy nie. W jaki sposób może to być przy-
datne dla nas w szkoleniu, aby być trenerem lub osobą wspierającą? Cóż, kiedy musimy nauczyć się 
czegoś, co jest trudne, ważne jest, by wiedzieć, w jaki sposób uczymy się najlepiej. Trzeba więc wziąć 
to pod uwagę w roli współtrenera i osoby wspierającej. 
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7 rodzajów inteligencji to:

5. Inteligencja logiczna i matematyczna  

Jeśli posiadasz inteligencję logiczną i matematyczną, jesteś dobry w dostrzeganiu wzorów i widzeniu, 
jak pewne rzeczy łączą się ze sobą. Jesteś również dobry w znajdowaniu nowych odpowiedzi w opar-
ciu o wiedzę, którą już posiadasz. Prawdopodobnie będziesz tworzyć tabele, formularze i systematycz-
ne zestawienia, aby zapamiętać to, czego się nauczyłeś.

6.  Inteligencja językowa  

Jeśli posiadasz inteligencję językową, jesteś dobry w używaniu języka do wyrażania siebie. Potrafisz 
sprawić, by inni ludzie zrozumieli Twoje znaczenie, kiedy piszesz lub mówisz. Potrafisz również dobrze 
czytać i uczyć się z lektury. Dodatkowo, prawdopodobnie używasz języka, aby zapamiętać to, czego 
się uczysz. Na przykład, robisz notatki na wykładzie i przepisujesz je w domu. 
 
7. Inteligencja przestrzenna  

Przestrzenna może być trudnym słowem do zrozumienia, ale postaramy się je wyjaśnić. Kiedy masz 
inteligencję przestrzenną, jesteś dobry w wyobrażaniu sobie w swoim umyśle, jak rozwiązać problem. 
Otrzymujesz obrazy w swoim umyśle, a następnie wyobrażasz sobie, jak się poruszają lub jak muszą 
się zmienić, aby rozwiązać problem. Prawdopodobnie będziesz tworzyć w swoim umyśle mapy wy-
obraźni, aby zapamiętać to, czego się uczysz. 
 
8. Inteligencja muzyczna  

Jeśli masz inteligencję muzyczną, jesteś dobry w tworzeniu muzyki i rozpoznawaniu muzyki. Szybko 
uczysz się nowej muzyki, zarówno tekstów, melodii, jak i rytmu. Prawdopodobnie będziesz używać 
muzyki, tworzyć piosenki lub po prostu nucić, lub wystukiwać rytm, aby zapamiętać to, czego się na-
uczyłeś. 

9. Inteligencja cielesno-kinestetyczna (ruchowa) 

Jest to kolejne trudne określenie. Oznacza, że najlepiej uczysz się, gdy możesz poruszać swoim 
ciałem, a szczególnie dobrze wychodzi ci naśladowanie innych i uczenie się przez to. Widzisz, co oni 
robią, i robisz to samo. Jesteś nawet w stanie wyobrazić sobie ruch w swoim umyśle, zanim go wyko-
nasz. Zapamiętujesz więc to, czego się uczysz, wyobrażając sobie, jakie to uczucie. 
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10. i 7 Inteligencje osobiste 
Kiedy masz inteligencję personalną, jesteś dobry w rozumieniu uczuć i intencji innych ludzi. Nazywa 
się to inteligencją interpersonalną. Interpersonalna oznacza „między osobami”. Osoba może być 
również dobra w rozumieniu własnych uczuć i motywacji oraz potrafi wyrazić, dlaczego robi to, co robi. 
Nazywa się to inteligencją intrapersonalną. Intrapersonalna oznacza „wewnątrz osoby”. Jak widać, są 
to dwie odrębne inteligencje, ale rzadko zdarza się, aby jedna z nich nie występowała w połączeniu z 
drugą. Najlepiej uczymy się, rozmawiając i dyskutując z innymi ludźmi, co pomaga nam dostrzec, jak 
można rozwiązać problem, przyjmując perspektywę innych osób. Uczysz się również z tego, jak inni 
ludzie reagują na Ciebie. Jeśli pochwalą Twoją pracę, prawdopodobnie następnym razem zrobisz ją 
w ten sam sposób. Uczenie się społeczne w dużym stopniu zależy od informacji zwrotnych od innych 
osób.  

2.3.2 Teoria umysłu

Ważną umiejętnością dla trenera i osoby wspierającej jest Teoria Umysłu, czyli umiejętność przyjmo-
wania perspektywy. Umiejętności te są trudne do wytrenowania i w dużym stopniu zależą od rodzaju 
niepełnosprawności. Umiejętności te mogą być trudniejsze dla osób autystycznych i osób z trudno-
ściami w uczeniu się.

Jedna z aktywności, która została opracowana w celu przyjrzenia się teorii umysłu, angażuje rów-
nież trzecią osobę (możemy ją nazwać Mary). Cała trójka siedzi przy stole, a na stole leży pudełko 
czekoladek. Wszyscy są świadomi istnienia tego pudełka, ale nikt go nie otwiera. Następnie trzecia 
osoba wychodzi z pokoju na jakiś czas - aby wykonać telefon lub coś innego. W międzyczasie pytasz 
uczestnika szkolenia „Jak myślisz, co jest w pudełku?”. Uczestnik szkolenia odpowiada na podstawie 
wyglądu zewnętrznego pudełka i mówi: „Czekolada”. Po otwarciu pudełka okazuje się, że zawiera ono 
coś zupełnie innego, być może ołówki. Dla uczestnika szkolenia jest to zaskakujące. I teraz pojawia się 
kluczowe pytanie: „Kiedy Mary wróci, musimy jej pokazać. Ale zanim jej pokażemy, co według niej jest 
w pudełku?”. Wtedy, jeśli uczestnik szkolenia posiada Teorię Umysłu, odpowiedzią będzie „Czekolada”. 
Jeśli uczestnik nie posiada Teorii Umysłu, odpowiedź będzie brzmiała „Ołówki”. 

Jednak nawet jeśli przejawiasz Teorię Umysłu i wykazujesz zdolność przyjmowania perspektywy, przy-
datne będzie trenowanie tej zdolności zgodnie z rolą współćwiczącego lub wspierającego. W rolach 
trenera i osoby wspierającej bardzo ważna jest świadomość, że inni ludzie mogą nie podzielać twoje-
go zdania. Ważne jest również, by wiedzieć, jak radzić sobie i działać w sytuacji, gdy istnieje różnica 
zdań.  

ToM 1: https://www.youtube.com/watch?v=XDtjLSa50uk
ToM 2: https://www.youtube.com/watch?v=0bi0WCLJveM

https://www.youtube.com/watch?v=XDtjLSa50uk
https://www.youtube.com/watch?v=0bi0WCLJveM
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Asertywność 

W swojej roli współtrenera będziesz musiał zmierzyć się z sytuacjami stanowiącymi wyzwanie. Na-
wet najbardziej problematyczne kwestie można załatwić w sposób pełen szacunku dla uczestników 
szkolenia. Bardzo przydatnym sposobem jest bycie asertywnym we wszystkich działaniach, które 
zapewniasz. 

Radząc sobie z problematycznymi sytuacjami podczas szkolenia, musisz wziąć pod uwagę dobre 
samopoczucie wszystkich uczestników. Musisz mieć na uwadze jakość środowiska społecznego 
podczas sesji szkoleniowej. 

Najpierw przyjrzyj się definicji Asertywności: Bezpośrednie, szczere i stanowcze wyrażanie drugiej 
osobie swoich uczuć, postaw, opinii lub pragnień w sposób, który szanuje uczucia, postawy i opinie, a 
także prawa i pragnienia innej osoby. Tak więc, podsumowując, asertywność to: Umiejętność pełnego 
wyrażania siebie w kontaktach z innymi ludźmi.

Asertywność może Ci się przydać w wielu problematycznych sytuacjach w życiu codziennym. Jednak 
jako współtrener musisz nauczyć się korzystać z dwóch przydatnych metod. 
Pierwsza metoda odnosi się do problemu udzielania pozytywnej informacji zwrotnej uczestnikom 
szkolenia.
Czujesz emocje, ale niekoniecznie jest to widoczne na zewnątrz i inni ludzie nie wiedzą, co czujesz. 
Musisz im o tym powiedzieć. Pamiętaj, że masz prawo czuć swoje emocje i możesz je wyrażać w 
sposób asertywny.

Oto kilka przykładów, jak wyrażać emocje w sposób asertywny.

‚Podobało mi się to, co zrobiłeś. Mam do ciebie zaufanie. Jestem pełen szacunku dla Twojej po-
stawy w tej trudnej sytuacji’.
‚Lubię cię. To, co mi powiedziałeś, sprawiło mi wielką przyjemność. Lubię z tobą rozmawiać.
‚Czuję się świetnie w twoim towarzystwie’.

A teraz, oto ćwiczenie, które pozwoli Ci przećwiczyć, jak być asertywnym w dawaniu pozytywnych 
informacji zwrotnych innym osobom.

Ćwiczenie: 
Grupa tworzy koło. Wybieracie dwie inne osoby i mówicie do siebie zdanie zaczynające się od „Lubie 
Twoje.... -oczy, -kolor włosów, -taki ton głosu...itd. Pamiętaj, że to, co mówisz, musi być prawdziwe i ser- 
deczne.
Na koniec zastanówcie się nad poniższymi kwestiami i przedyskutujcie je w grupie: 
‚Jak się czułeś słuchając tego, co mówili do ciebie inni?’
‚Jak się czułeś dając innym informację zwrotną?’ 
Gdy jesteś współtrenerem i kierujesz własnym treningiem, będzie to dobre ćwiczenie dla Twojej grupy.
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Druga metoda dotyczy tego, jak radzisz sobie z własnym uczuciem irytacji w sytuacjach lub dotyczą-
cych Twoich kursantów. Oto kilka przydatnych wskazówek, jak to robić.
4 etapy asertywnego wyrażania złości:

1. Dostarczanie informacji 

Na tym etapie informujesz osobę, że pewne zachowania są dla Ciebie niekomfortowe. 
Na przykład: 
To dla mnie trudne, gdy podczas treningu cały czas mówisz. Proszę, przestań.

2. Wyrażanie uczuć 

Jeśli to, co powiedziałeś w pierwszym etapie nie spowodowało zmiany dokuczliwego zachowania, 
informujesz osobę o swoich odczuciach w tej sytuacji. 
Na przykład:
‚Proszę przestać mówić to jest naprawdę irytujące!’ 

3. Odwołanie się do zasad 

Gdy i to nie przyniosło efektu, odwołujesz się do zasad, które mają pomóc w uzyskaniu zmiany zacho-
wania. 
Na przykład:
‚Jeśli nie przestaniesz mówić, poproszę cię o opuszczenie spotkania’. 

4. Egzekwowanie zasad 

Na tym etapie trzeba działać zgodnie z zapowiedzią z trzeciego etapu. 
Na przykład: 
‚W dalszym ciągu rozmawiacie. Proszę natychmiast opuścić spotkanie!

Pamiętaj, że Twoje odpowiedzi mają być asertywne. Zachowaj spokój i nie podnoś głosu. 
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3.1 Jak się uczymy?

Zdecydowałeś się teraz zostać współtrenerem. Zdecydowałeś się asystować trenerom w pomaganiu 
grupie ludzi w ich podróży do wprowadzania zmian w ich życiu. Dowiesz się teraz więcej o tym, jak 
uczą się inni. Doświadczenie, które zdobędziesz podczas tego programu, ma największy wpływ na 
Twój rozwój w zostaniu co-trainerem. 

Twoje własne doświadczenie będzie cenne dla grup, z którymi będziesz pracować w przyszłości. Na 
początku kursu będziesz się uczyć wykonując ćwiczenia i obserwując to, co robi trener podczas zajęć. 

Celem Twojego szkolenia jest umożliwienie Ci samodzielnego prowadzenia bloków szkoleniowych. 
Następnie musisz zastanowić się, który podział ról wniesie do życia uczestnika więcej wiedzy i do-
świadczenia. Zwróć baczną uwagę na poniższe podstawy i przygotuj się do ćwiczeń.

3.1.1 Style uczenia się

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, aby ułatwić nam naukę. 

Cykl doświadczalnego uczenia się

Jednym z tych, którzy stworzyli teorię uczenia się jest teoretyk edukacji David Kolb. Uważa on, że ucze-
nie się jest ciągłym, cyklicznym procesem. Cykl ten składa się z czterech etapów.

•  Faza 1: The DOING, czyli konkretne doświadczenie.
•  Faza 2: OBSERWACJA znaczenie obserwacji i myślenie o obserwacji.
•  Faza 3: THINKING znaczenie abstrakcyjne konceptualizowanie lub rozumienie
•  Faza 4: PLANOWANIE czyli aktywne eksperymentowanie

Teoria Kolba opiera się na tym, że każdy człowiek przychodzi na szkolenie z różnymi doświadczeniami 
życiowymi, z pewną wcześniejszą edukacją w postaci formalnego lub nieformalnego szkolenia. Jako 
współtrener musisz być tego świadomy i uszanować fakt, że Twoi uczestnicy lub osoba, którą wspie-
rasz, uczy się inaczej niż Ty. 

W rzeczywistości Kolb twierdzi, że całe uczenie się jest ponownym uczeniem się, ponieważ uczenie się 
jest procesem ciągłym, który ma swoje podstawy w doświadczeniu. Wszystkie etapy tego cyklu będą 
musiały zostać zakończone, zanim nastąpi prawdziwe uczenie się. Każdy etap pomaga uczącemu się 
zmienić rozumienie i oczekiwania.

3. Jak zostać wspóltrenerem (tylko dla współtrenerów)
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Jak nauczyć danej umiejętności?

Czy wiesz, że nauczanie umiejętności, jakiejkolwiek umiejętności, można przeprowadzić w zaledwie 
czterech krokach? Kiedy podejmujesz się zadania nauczenia kogoś jakiejś umiejętności, głównym 
celem jest to, aby uczeń mógł wykonać tę umiejętność samodzielnie.
Zacznijmy od historii, a zobaczysz:

Ilekroć wspominam swoje dzieciństwo, nie wyobrażam go sobie bez radości z jazdy na rowerze. Mam 
wspaniałe wspomnienia z krótkich i długich przejażdżek na rowerze z moimi przyjaciółmi. Wiele osób 
uważa, że jazda na rowerze jest „niezbędną” umiejętnością życiową.
Ale, zanim mogłem jeździć na rowerze, musiałem nauczyć się na nim jeździć, na szczęście miałem 
brata, który mnie uczył. Na początku opowiedział mi czego będzie mnie uczył i wytłumaczył kilka pod-
stawowych informacji o tym jak zacząć jeździć na rowerze, jak utrzymać równowagę, jak hamować 
i jak się zatrzymać, a następnie pokazał mi jak to wszystko zrobić. Jak dotąd tak dobrze, wyglądało 
to dość łatwo, ale potem powiedział mi: „Teraz twoja kolej!”. W pierwszej chwili przestraszyłem się 
i zdenerwowałem. Ale próbowałem jeździć na rowerze i oczywiście miałem pewne trudności. Brat 
mnie wspierał, mówił mi, co robię źle i jak się poprawić. I w końcu opanowałem umiejętność jazdy na 
rowerze.  

CZTERY KROKI nauczania umiejętności

1.  Powiedz uczestnikom szkolenia, czego będą się uczyć 

Zaczynasz od podania celów nauki. Trzeba się upewnić, że wszyscy rozumieją, czego i dlaczego będą 
się uczyć. Podczas tego wstępnego procesu można zauważyć, że uczestnicy bardziej angażują się w 
swój własny proces uczenia się, gdy wiedzą, czego się od nich oczekuje.

Aby to było możliwe, trzeba mieć jasny plan z celami, uporządkowaną treść i odpowiednie materiały 
dydaktyczne.
Ale czy to wystarczy, myślisz? Nie, nie wystarczy. Niezwykle ważne jest, abyś jako współtrener sprawił, 
że uczestnicy szkolenia będą czuli się bezpiecznie, będą wiedzieli, że ich rozumiesz i że życzysz im 
tylko dobrze. Aby tak się stało, musisz starannie dobrać swój styl komunikacji. Mądrym rozwiązaniem 
może być użycie konkretnych przykładów tego, co będzie nauczane, poprzez użycie metafor, opowia-
dań i filmów. To może nadać większą wartość i znaczenie procesowi uczenia się.

Ideą szkolenia jest zaangażowanie i zachęcenie uczestników szkolenia w proces uczenia się nowych 
umiejętności.

2. Pokaż im, jak to zrobić 

Tak więc, po zakończeniu wyjaśniania, czego będą się uczyć i dlaczego, musisz pokazać im, jak 
wykonać daną umiejętność. Dobrą radą jest uważne rozważenie, które umiejętności możesz podjąć 
się nauczania. Umiejętność, której uczysz musi być dla ciebie naturalna, musisz być w niej wysoce 
kompetentny.
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Powodem znaczenia kroku 2 jest to, że wielu uczestników szkolenia czuje się bardziej komfortowo i 
pewnie po obejrzeniu, jak współuczestnik szkolenia wykonuje zadanie. Demonstracja daje wizualny 
model i jest bardziej skuteczna niż samo wyjaśnienie, jak to się robi.

Demonstracja musi być przeprowadzona krok po kroku i należy zapewnić wyjaśnienie każdego kroku 
w miarę jego wykonywania. Należy uczynić ją interesującą, zwracając uwagę na ważne szczegóły, aby 
nie dopuścić do utraty uwagi przez uczestników szkolenia.

Podczas wykonywania demonstracji ważne jest, aby nie popełniać błędów. Jeśli popełnisz błędy, 
uczestnicy szkolenia mogą uznać, że zadanie jest dla nich zbyt trudne. To utrudni ci utrzymanie ich 
entuzjazmu i motywacji. 

Pamiętaj, że w trakcie demonstracji uczestnicy szkolenia powinni mieć możliwość zadawania pytań.

3. Niech to zrobią 

Kiedy zakończysz demonstrację, kolej na uczestników, aby spróbowali. Można zauważyć, że niektórzy 
uczestnicy chętnie próbują, a inni boją się spróbować. Pozwól tym chętnym spróbować jako pierw-
szym, a dzięki obserwacji reszta będzie się mniej bała.

Dajesz każdemu uczestnikowi szkolenia pochwałę po jego próbie. Pamiętaj, aby dać konkretną po-
chwałę za to, co zrobili i pochwalić ich również za to, że ćwiczą. Ważne jest, abyś wspierał ich w fazie 
budowania umiejętności i uświadomił im, że potrzeba ciągłej praktyki, aby być w tym dobrym. 

Pamiętaj, że kiedy próbują jakiejś umiejętności po raz pierwszy, to normalne, że są przestraszeni. 
Ważne jest, aby uczniowie czuli się swobodnie, zadając pytania w trakcie próbowania umiejętności. 
Możesz zachęcać do zadawania pytań i zdolności do kierowania własnym procesem uczenia się, da-
jąc im do tego ćwiczenia.

4. Samoocena 

Być może zauważyłeś, że w kroku 3 nie masz wskazywać ich błędów, a jedynie wspierać ich starania. 
Powodem tego jest to, że nie jest twoim zadaniem powiedzieć im, co zrobili źle. Muszą sami się tego 
dowiedzieć. Muszą przeanalizować swoje własne osiągnięcia i znaleźć rozwiązania dla swoich wła-
snych błędów.  
Twoim zadaniem jest przeprowadzenie ich przez ten proces. Uczestnicy szkolenia powinni przejrzeć 
każdy krok i dowiedzieć się, co zrobili dobrze, a co muszą poprawić.
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Oto kilka pytań przewodnich, które pomogą w samoocenie:

•  Jakie kroki wykonałem dobrze?
•  Jak się czułem, gdy to robiłem?
•  Czy teraz zrobiłbym coś inaczej?
•  Co mogę zrobić, żeby się poprawić?

Ty, jako współuczestnik szkolenia, udzielasz informacji zwrotnej, kiedy uczestnicy kończą swoją samo-
ocenę. Przekaż informację zwrotną zgodnie z trzema krokami:

a) Wspominasz o tym, co się sprawdziło, podajesz przykłady dobrze zrealizowanych zachowań i dzia-
łań (gratulujesz uczestnikom szkolenia tego, co zrobili dobrze, ich wysiłku i zaangażowania).

b) Określasz, co mogło być lepsze jako wskazówkę, aby pomóc im w poprawie i utrzymać zaangażo-
wanie w rozwój umiejętności.

c) Określasz aspekt, który najbardziej się wyróżniał.

Jednakże, i tu pojawia się coś niezwykle ważnego: NIE używaj słowa ALE, używaj słowa ORAZ. Oto 
dlaczego:

Gdy najpierw wygłaszasz pozytywne stwierdzenie, a potem kontynuujesz je za pomocą ALE, moc słów 
pochwalnych znika. Jeśli natomiast połączysz oba stwierdzenia za pomocą AND, efekt jest zupełnie 
inny. Teraz stwierdzenia wydają się zachęcające. Jak magia, niemalże. 

Twoim zadaniem jest zauważać i pielęgnować każde ich usprawnienie. Wtedy sprawisz, że uczestnicy 
szkolenia poczują się docenieni. To jest o wiele ważniejsze niż przypominanie im, że zawsze mogą 
zrobić coś lepiej. Oni to wiedzą. To, o czym nie wiedzą, to każda drobna poprawa, którą wprowadzają 
za każdym razem, kiedy ćwiczą daną umiejętność. Ze względu na swoje doświadczenie w tej umiejęt-
ności, widzisz te drobne ulepszenia i możesz im o tym powiedzieć. 

Edukacja oparta na wynikach  

Edukacja oparta na wynikach oznacza, że wykorzystujesz swoją wiedzę i umiejętności w kontekście 
zadań praktycznych. Zaangażujesz się w produkt końcowy, ale także w proces, w którym będziesz 
musiał rozwiązywać problemy i podejmować decyzje. 

Ponadto, dzięki edukacji opartej na wynikach, będziesz rozwijać także inne wymiary uczenia się, a 
mianowicie afektywne, społeczne i metakognitywne aspekty uczenia się. 

Afektywny/ emocjonalny aspekt uczenia się: Edukacja oparta na wynikach pozwala uczestniczyć w 
ciekawych i znaczących zadaniach. Pomaga rozwijać poczucie dumy z wykonywanej pracy, dając pew-
ność siebie w zakresie docelowej umiejętności. 
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Społeczny aspekt nauki: Poprzez interakcje rówieśnicze, których wymagają zadania oparte na wy-
dajności, rozwijasz pomocne umiejętności społeczne na całe życie. Taka wspólna praca prowadzi do 
wzajemnego doradztwa i innych rodzajów interakcji społecznych, takich jak negocjowanie, osiąganie 
konsensusu, szanowanie opinii innych, indywidualny wkład w wysiłek grupy i współodpowiedzialność 
za wykonanie zadania.

Metakognitywny aspekt uczenia się: Oznacza to, że myślisz o swoim własnym uczeniu się. Umiejętno-
ści takie jak refleksja i samoocena również przyczyniają się do procesu uczenia się. Kiedy wymaga się 
od Ciebie myślenia o tym, czego się uczysz, jak się uczysz i jakie robisz postępy, rozwijasz umiejętno-
ści, które czynią Cię bardziej niezależnym i krytycznym.

Uniwersalne projektowanie dla uczenia się
Czytając powyższe, może Ci się wydawać, że tylko jeden rodzaj nauki sprawdza się u każdej osoby. 
Tak nie jest. W rzeczywistości ludzie preferują mieszankę różnych typów w zależności od umiejętno-
ści, której się uczą. Jako współtrener możesz mieć grupę osób o różnych stylach uczenia się. Dlatego 
ważne jest, abyś zapewnił elastyczne środowisko i przestrzeń do nauki, która może dostosować się do 
indywidualnych różnic w uczeniu się.
Celem Universal Design for Learning (UDL) jest wykorzystanie różnorodnych metod nauczania, aby 
usunąć wszelkie bariery w nauce i dać wszystkim uczestnikom szkolenia równe szanse na sukces. 
Chodzi o wbudowanie elastyczności, która może być dostosowana do mocnych stron i potrzeb każde-
go uczestnika szkolenia.

3 główne zasady UDL to:

Reprezentacja: UDL zaleca oferowanie informacji w więcej niż jednym formacie. Na przykład, podręcz-
niki są przede wszystkim wizualne. Jednak zapewnienie tekstu, dźwięku, wideo i nauki w praktyce daje 
wszystkim ludziom szansę na dostęp do materiału w sposób, który najlepiej odpowiada ich mocnym 
stronom w nauce.

Działanie i ekspresja: UDL sugeruje, aby dać uczestnikom szkolenia więcej niż jeden sposób interakcji 
z materiałem i pokazania, czego się nauczyli. Na przykład, uczestnicy szkolenia mogą wybrać pomię-
dzy zapisaniem zadania na papierze, prezentacją ustną lub projektem grupowym.

Zaangażowanie: UDL zachęca trenerów do szukania wielu sposobów motywowania uczestników 
szkolenia. Pozwalanie uczestnikom szkolenia na dokonywanie wyborów i dawanie im zadań, które 
mają związek z ich życiem to niektóre przykłady tego, jak można utrzymać ich zainteresowanie.
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3.1.2 Jak wykorzystać motywację własną uczestnika szkolenia?

Trzeba wydobyć z danej osoby motywację do nauki.

Istnieją 3 formy motywacji:

•  Motywacja wewnętrzna: Czynność, którą wykonujesz, jest nagrodą samą w sobie, czyli nagrodą 
wewnętrzną. Kiedy wykonujesz jakąś czynność, lubisz ją wykonywać z wewnętrznej motywacji. 
Uczenie się o przedmiotach, które cię interesują, daje dużo większą wewnętrzną satysfakcję niż 
uczenie się o czymś, co nie jest interesujące.  

•  Motywacja zewnętrzna: Czynność, którą wykonujesz, utrzymuje się ze względu na czynniki ze-
wnętrzne, takie jak nagroda, kara, obowiązek itd. Uczysz się nudnych przedmiotów, bo dostajesz 
za to pochwałę i nagrodę. Albo chodzisz do dentysty, żeby usunąć ból zęba. Albo odbierasz 
codziennie pocztę, bo to jest nawyk.  

•  Brak motywacji: Rzeczy, które robisz, a o których nie masz pojęcia, dlaczego je robisz. Tutaj 
motywacja jest ukryta lub subtelna, a wykonywanie zadania nie ma dla Ciebie oczywistego celu. 
Z drugiej strony, może wydawać się celowe dla kogoś innego, ale nie dla Ciebie. 

Musisz rozpoznać motywację swojego uczestnika szkolenia. Wtedy możesz przygotować i dosto-
sować swoją prezentację odpowiednio, a nauka będzie przychodzić uczestnikom łatwiej. Uzyskasz 
również lepszy obraz dynamiki grupy i będziesz w stanie zapobiegać nieporozumieniom i innym zakłó-
ceniom. 

W następnym ćwiczeniu uzyskasz wskazówki, jak pomóc osobom w wyrażeniu tego, co motywuje je 
do uczestnictwa w danej czynności.

Aktywność 5.3.2 Pięć powodów

3.2 Jak przeprowadzić prezentację

Granice ludzkiej uwagi

Zanim zaczniesz poznawać i ćwiczyć prezentacje, musisz pamiętać, że ludzki mózg jest w stanie 
przetworzyć tylko określoną ilość informacji w danym czasie. My, ludzie, potrafimy się skutecznie 
skoncentrować tylko przez określony czas. Jest to różne u poszczególnych osób i zależy od kontekstu 
(sytuacji i tematu). Niektóre badania wykazały, że dorosły mózg może efektywnie zwracać uwagę 
przez 20 - 30 minut. To w rzeczywistości nie jest tak długo i ważne jest, aby mieć tego świadomość. 
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W roli współtrenera musisz posiadać wiedzę na temat poziomu poznania i zdolności percepcji osoby 
szkolonej. Jest to kluczowe, aby nowe informacje mogły być przedstawione w sposób najbardziej zro-
zumiały dla danej osoby. Kiedy planujesz, organizujesz i prezentujesz uczestnikom szkolenia, weź pod 
uwagę następujące kwestie związane z uwagą: 

Wskazówki dla współuczestników szkolenia:

•  Ustal limit około 7 nowych pomysłów na raz podczas jednego szkolenia. 
•  Organizuj informacje w tematy lub grupy. Pomoże to uczestnikom szkolenia dopasować nowe 

informacje do ich dotychczasowej wiedzy i zapamiętać je. Możesz wykorzystać pomoce pamię-
ciowe, takie jak akronimy lub pomoce wizualne.

•  Daj czas na zaangażowanie i przyswojenie nowych informacji.
•  Na koniec każdego tematu daj uczestnikom trochę czasu na przemyślenie tego, czego się na-

uczyli. Może to być dyskusja na końcu, rozwiązywanie problemów, łączenie nowych informacji 
z doświadczeniem lub po prostu pozostawienie czasu na eksperymentowanie z materiałami w 
przypadku sesji praktycznych.

•  Stosuj powtórzenia, ale nie przesadzaj, bo ryzykujesz, że kursanci stracą zainteresowanie.
•  Zwróć uwagę na oznaki zmęczenia lub znudzenia i daj uczestnikom szkolenia krótką przerwę.
•  Stosuj różne sposoby przekazywania informacji, ponieważ ludzie uczą się w różny sposób. 

3.2.1 Moderacja a prezentacja

Jaka jest różnica między moderacja a prezentacją, możesz się zastanawiać? Wcześniej w tym kursie 
zostałeś poprowadzony przez temat „Prezentacja”. Angażowaliście się w ćwiczenia wspierające 
rozwój umiejętności prezentacyjnych i zdobyliście cenne doświadczenie w zakresie sposobów prezen-
tacji. 

Może nawet masz jakieś wcześniejsze obycie z prezentacją. Może w przeszłości uczestniczyłeś w 
prezentacjach. Wtedy wiedziałbyś, że to, czy uznasz to doświadczenie za dobre czy złe, w dużej mierze 
zależy od prezentera. Być może uznałbyś prezentację za dobrą, jeśli prezenter pokazywał slajdy, opo-
wiadał historię i utrzymywał Twoją uwagę przez całą sesję. Z drugiej strony, możesz uznać prezentację 
za złą, jeśli prezenter po prostu przeczytał zawartość slajdów i nie podjął wysiłku, aby utrzymać twoje 
zaangażowanie. 
  
Czym zatem jest moderacja. Cóż, moderacja jest zupełnie inna niż prezentacja. Jakomoderator jesteś 
częścią zespołu, w którym wszyscy członkowie są równie ważni. Twoją rolą w zespole 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 również zorganizować sesje i ustalić ich treść, 
a także to, jakie metody zastosować w działaniach związanych z burzą mózgów.
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Jest to łatwe, gdy masz dobry zespół, z którym możesz pracować. To do Ciebie należy utrzymanie ich 
zainteresowania i otwartości. I w dalszej części artykułu właśnie tego nauczysz się, jak to zrobić.

Jak przedstawić się jako moderator? 
Co robi moderator?

Oto zadanie do ćwiczenia umiejętności prezentacji. Zadanie to można wykorzystać jako lodołamacz 
na początku dnia szkoleniowego. Jest to luźny i zabawny sposób na otwarcie się przed publicznością i 
przećwiczenie umiejętności prezentacji. Na koniec ćwiczenia odbędzie się debata i dyskusja grupowa 
prowadzona przez trenera. Zapewni to skuteczne przekazanie wiedzy. Grupa będzie dyskutować o pre-
zentacji i facylitacji, o tym jak się czuli, jakie mieli wyzwania, czego się nauczyli, a zwłaszcza jak mogą 
zastosować to, czego się nauczyli w życiu.

Aktywność 6.3.1 Dynamika prezentacji

3.3 Ustanowienie i utrzymanie dynamiki grupy

W tym ćwiczeniu doświadczysz trudności i zalet pracy zespołowej. Jest to złożone ćwiczenie, w 
którym odkryjesz wyzwanie, jakim jest wyznaczenie celu, a następnie sporządzenie i rozpoczęcie sto-
sowania planu działania. Konkretne cele są związane z konkretnymi terminami i obowiązkami, które 
mamy w naszym życiu osobistym i zawodowym. To ćwiczenie sprawi, że przećwiczysz wszystkie 
kroki, wyzwania i wielką zaletę, jaką ma praca w grupie.

Aktywność 6.3.3 Wyspa

W tym kolejnym ćwiczeniu doświadczycie innego rodzaju dynamiki grupowej. Za chwilę będziecie 
odgrywać rolę w opowiadaniu, w którym w grupach będziecie musieli zdecydować o rankingu postaci 
z opowiadania. Opowiadanie jest czytane, a następnie trener prosi o ocenę postaci od najlepszej do 
najgorszej.
Następnie oczekuje się od Was pogrupowania postaci w zespoły i przedyskutowania wyboru w celu 
znalezienia wspólnego konsensusu w ciągu następnych kilku minut. Jak się przekonacie, zaczniecie 
mieć opinie na temat wyboru, aż dojdziecie do kompromisu. 

Ostatecznie, wartość tego ćwiczenia pojawia się podczas podsumowania. Prowadzący podkreśli war-
tość akceptacji różnych wartości i światopoglądów drugiej osoby oraz zrozumienia, że nie ma dobrej 
lub złej odpowiedzi.

Aktywność 6.3.2 Historia Abigail

https://www.youtube.com/watch?v=waX-xrVGpPk 
https://www.youtube.com/watch?v=UDLGjKBHSXg  
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3.4 Jak przeprowadzić określony blok szkoleniowy

Jesteś już prawie gotowy do pracy. To już ostatni odcinek Twojego szkolenia współtrenerskiego, a 
już niedługo będziesz wykorzystywał swoje nowe umiejętności w prawdziwych szkoleniach. W tym 
momencie prawdopodobnie zaczynasz czuć się pewnie w roli współtrenera, ale może czujesz się też 
trochę przestraszony i niepewny. Nie martw się, to zupełnie normalne. Abyś jednak poczuł się jeszcze 
pewniej, przećwiczysz teraz przeprowadzenie bloku szkoleniowego. Ale najpierw przeczytaj przykład, 
który może Ci pomóc w próbie „na żywo”.

Przygotowanie: 
•  Przeczytaj program nauczania umiejętności i omów z trenerem, jak najlepiej ułatwić nauczanie. 
•  Upewnij się, że wiesz, jakie potrzeby mają uczestnicy i jak się do nich dostosować.
•  Zrób plan ułatwień. Czy potrzebujesz narzędzi lub materiałów? Ile czasu będziesz potrzebował? 

Jak zaprezentujesz materiał i zorganizujesz działania w grupie? 
•  Przygotuj swoją prezentację i przeprowadź ją na próbę.
•  Przygotuj prezentację i dyskusję na temat tego, jak zdecydować, czy jest to dobry moment, aby 

się przedstawić.
•  Przygotuj ćwiczenie, jak podchodzić do osoby. 
•  Przygotuj ćwiczenie polegające na odgrywaniu ról, jak się przedstawić.
•  Przygotuj ćwiczenie polegające na odgrywaniu ról, jak zapytać kogoś o imię. 
•  Upewnij się, że w pomieszczeniu panuje porządek i że wszystkie materiały są dostępne.

Przebieg:
•  Witamy grupę.
•  Podążaj za swoim planem.
•  Dawaj pochwały na bieżąco.
•  Zamknij swoją sesję w radosny sposób.

Ocena:
•  Oceń z trenerem, jak przebiegł Twój blok szkoleniowy. Pamiętaj o informacji zwrotnej, gdy bę-

dziesz przygotowywał kolejny przydzielony blok szkoleniowy. 

Aktywność 6.3.4 Idealny współtrener

Going live 
Teraz dokonaj wyboru umiejętności do nauczenia, lub uzyskaj jedną przydzieloną od trenera. Zrób 
plan, realizuj go i oceniaj. 
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4. Jak zostać osobą wspierającą? (tylko dla osób 
wspierających)

4.1 Refleksja nad swoim doświadczeniem i wiedzą 

Najważniejsze jest co  
oznacza refleksja

Najważniejsze jest co  
oznacza refleksja

W tym celu można powiedzieć, że refleksja to świadoma analiza Twoich przeszłych doświadczeń, 
dobrych lub złych. Tak, złych też, ale nie musisz się przejmować, bo w centrum uwagi jest pozytywna 
nauka, którą z nich wyciągasz.

Refleksja dotyczy również Twoich myśli i sposobów postępowania. Możesz dojść do wniosku, że mo-
żesz nawet uczyć się na swoich błędach i że zawsze jest miejsce na poprawę i zrobienie czegoś lepiej. 
John Dewey ujmuje to w ten sposób: „Nie uczymy się z doświadczenia... uczymy się z refleksji nad 
doświadczeniem”.

Refleksja rzuca wyzwanie sposobowi, w jaki robisz rzeczy, twoim myślom i założeniom i pozwala ci 
wzmocnić twoje działania, przekonania i zrozumienie o sobie.

Celem refleksji jest poszerzenie wiedzy o sobie i kontekście, w którym się znajdujemy oraz nadanie mu 
znaczenia w celu zaplanowania teraźniejszości i przyszłości.

Doświadczenie jest procesem robienia i oglądania rzeczy, a także doświadczania rzeczy, które ci się 
przytrafiają. Możesz je nazwać umiejętnością lub wiedzą, którą zdobywasz robiąc coś. Doświadczenie 
to także emocje, które odczuwasz w trakcie tego procesu i które później kojarzysz z danym wydarze-
niem. Aby być doświadczonym w czymś, ważny jest czas, który spędziłeś robiąc coś, np. określoną 
pracę.

EXPERIENCE LOADING...

I na koniec, oto krótka definicja Wiedzy. Wiedza to informacje na jakiś temat, które uzyskuje się przez 
doświadczenie lub naukę, znane przez jedną osobę lub przez ludzi ogólnie. Wiedza to rozumienie ko-
goś lub czegoś, np. faktów (wiedza propozycjonalna), umiejętności (wiedza proceduralna) lub przed-
miotów (wiedza znajomościowa). 
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Może to trudne słowa, ale ważne jest, abyś pamiętał, że wiedza może przybierać różne formy. W 
rzeczywistości, wiedza może również odnosić się do teoretycznego lub praktycznego zrozumienia 
jakiegoś tematu. I wreszcie, wiedza dotyczy Twoich emocji i tego, jak nimi zarządzasz.

„Błąd zwiększa twoje doświadczenie & doświadczenie zmniejsza twoje błędy. Ty uczysz się na swoich 
błędach wtedy inni uczą się na twoim sukcesie”. Bhupendra Nath

WIEDZA

ANALIZA

ROZWIĄZANIE

ED
U

K
A

CJA IN
FO

R
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A
CJA

DOŚWIADCZENIE

UCZENIE SIĘ

Aktywność 2.2.3 Mój portret

Aktywność 2.2.1 Linia życia
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4.2 Umiejętności komunikacyjne

W roli osoby wspierającej rówieśników umiejętność komunikacji jest jedną z najważniejszych umiejęt-
ności, jakich potrzebujesz. Przydatne będzie uświadomienie sobie, w jaki sposób się komunikujesz. 
Wtedy będziesz mógł określić, które umiejętności, które już posiadasz, są Ci potrzebne, gdy jesteś 
osobą wspierającą, a nad którymi musisz popracować. Tak zwane umiejętności miękkie, w tym umie-
jętności komunikacyjne, są trudniejsze do opanowania, ponieważ zasady zmieniają się w zależności 
od tego, gdzie jesteś i z jakimi ludźmi przebywasz. 

Bycie osobą wspierającą to nie tylko praca. Ważne jest, aby poznać osobę, z którą się pracuje i cieszyć 
się czasem towarzyskim i pogawędką podczas przerw. 

Istnieją jednak tematy, które są bardziej wrażliwe: religia, polityka lub finanse, także inne tematy osobi-
ste, takie jak rasa, orientacja seksualna lub pewne cechy fizyczne (w tym wiek, wzrost lub waga danej 
osoby). Należy również zachować ostrożność w rozmowach o czyjejś niepełnosprawności. Należy 
upewnić się, że osoba, której udzielamy wsparcia, ujawniła tę informację i że rozmowa na ten temat 
jest dla niej dopuszczalna. W przeciwnym razie może to sprawić, że dana osoba poczuje się niekom-
fortowo.

4.2.1 Jak mówić o sobie 

Czy kiedykolwiek czułeś, że spotkanie i rozmowa z nowymi ludźmi może być czasami stresującą sytu-
acją? Tak naprawdę możesz poćwiczyć, jak mówić o sobie w sytuacjach, w których spotykasz nowych 
ludzi. Dzięki temu poczujesz się bardziej komfortowo, wydasz się bardziej pewny siebie i interesujący. 
Oto lista z aktywnościami do wyboru:

•  Przedstawiając się „The Elevator Pitch Activity 
•  Rozpoczęcie rozmowy
•  Włączenie się do rozmowy rozpoczętej przez innych
•  Kontynuowanie rozmowy
•  Zakończenie rozmowy

Do przedstawienia się użyj tego ćwiczenia:
Aktywność 6.2.4 Elevator pitch (krótka prezentacja)

Dla pozostałych umiejętności wykorzystaj to ćwiczenie:
Aktywność 4.5.1 Poznawanie innych i prowadzenie rozmowy
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4.2.2 Podstawy coachingu

Oto prosta definicja coachingu: „Coaching to proces, który ma na celu poprawę wyników i skupia się na 
„tu i teraz”, a nie na odległej przeszłości lub przyszłości”. 

Oto bardziej zaawansowana definicja coachingu: International Coaching Federation (ICF) określa 
coaching jako „partnerstwo, które przyspiesza tempo uczenia się klienta, jego wydajność i postępy oso-
biste i zawodowe”. Również European Coaching Institute (ECI) dodaje do definicji istotną informację, 
a mianowicie, że proces ten „pomaga klientowi zrezygnować z tego, czym jest teraz, aby stać się tym, 
czym chce się stać”.

Prawdopodobnie słyszałeś już wcześniej o coachingu, a może nawet otrzymałeś pomoc od coacha. 
Wtedy doświadczyłeś już, że coach nie jest ekspertem, ale za to coach jest facylitatorem nauki.

Zasadniczo, trener pomaga osobie poprawić własne wyniki. Mówiąc inaczej, coach pomaga osobie 
uczyć się. Jako dobry coach musisz wierzyć, że dana osoba zawsze ma odpowiedź na swoje własne 
problemy, ale rozumie, że może potrzebować pomocy, aby ją znaleźć.
Czytaj dalej, a dowiesz się więcej o coachingu. Będziesz miał też okazję przećwiczyć i rozwinąć wła-
sne umiejętności coachingowe.

Niektóre zasady w Coachingu

Słuchanie: Ty jako trener musisz umieć uważnie słuchać osoby, którą wspierasz. Oznacza to, że mu-
sisz zwracać uwagę na to, co mówi druga osoba, a także obserwować język ciała. Należy uchwycić, 
jak dana osoba się czuje i odnieść się do tego.  

Jak zadawać dobre pytania: Nie ma złych odpowiedzi, są tylko złe pytania. W coachingu to właśnie 
pytania stanowią różnicę między porażką a sukcesem. Brak presji. 

Informacje zwrotne: Osoba, którą wspierasz, potrzebuje otrzymywać od Ciebie odpowiedzi podczas 
rozmów coachingowych. Jest to ważne w procesie wprowadzania zmian przez tę osobę. Pamiętaj, że 
informacje zwrotne mają być prawdziwe i wypowiadane w sposób szczery. 

Wielość: Jako coach musisz dać osobie, którą wspierasz, szansę zobaczenia sytuacji z różnych 
perspektyw. Osoba, którą wspierasz może być w trudnej sytuacji i może nie widzieć, że jest w niej coś 
więcej niż to, co widzi ona sama. 

Zaufanie. Odkryjesz, że proces wspierania i coachingu zatrzyma się w miejscu, jeśli nie będziesz miał 
zaufania danej osoby. Zaufanie zdobywasz, działając szczerze, dotrzymując obietnic i postępując 
zgodnie ze swoim wspieraniem. 
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Ograniczenia. Twoja rola jako trenera w procesie wspierania pozwala Ci ograniczyć swoją uwagę 
do historii życia osoby i wszystkich problemów, które z niej wynikają. Zadbaj o to, by nie przyjąć roli 
doradcy. Pamiętaj też, że nie masz udzielać rad, tylko wspierać osobę w samodzielnym odkrywaniu 
możliwości.

Obecność. Nie da się po prostu zastosować żadnej z zasad i technik coachingu, jeśli nie jest się obec-
nym. Nie można siedzieć i myśleć o tym, co zjeść na obiad, kiedy wykonuje się swoje zadanie jako 
osoba wspierająca. Musisz skierować całą swoją uwagę na daną osobę i utrzymać ją tam. 

Cisza. Istnieje cienka granica między niezręcznym milczeniem a dobrym milczeniem. Trzeba uważać, 
aby nie wypełniać każdej pustki w rozmowie swoim własnym gadaniem. Czasami cisza jest dobra i 
sprawia, że osoba zastanawia się i rozważa przed dalszym rozwinięciem tematu. Odważ się na nią 
poczekać. 

Techniki coachingu
Nie oczekuje się, że jako osoba wspierająca rówieśników będziesz mistrzem świata w coachingu. Ale 
poznanie zasad i technik, pomoże Ci na Twojej drodze do bycia Najlepszym Wspierającym Rówieśni-
kiem dla Twojej Osoby. Oto kilka przydatnych technik i narzędzi coachingowych:

Technika wyznaczania celów SMART
Co oznaczają cele SMART, możesz się zastanawiać? Oznacza to, że cele, które wyznaczasz są kon-
kretne i łatwiejsze do osiągnięcia. Cele są łatwiejsze do osiągnięcia, gdy są jasne, konkretne i podzie-
lone na kroki, którymi możesz zarządzać i mierzyć. Twoje cele muszą być: 

Co chcesz zrobić?

Specyficzne Mierzalne Osiągalne Realistyczne Określone  
czasowo

Skąd będziesz 
wiedział że to już 

osiągnąłeś

Czy jesteś wstanie 
to osiągnąć

Czy cel jest reali-
styczny?

Kiedy dokładnie 
chcesz osiągnąć 

twój cel?

Używając tej techniki, możesz zmienić swój cel „Chcę być szczęśliwy” w „Chcę codziennie robić coś, 
co sprawia, że czuję się szczęśliwy”. 

Przećwicz pisanie niektórych celów SMART z następnym ćwiczeniem.

Aktywność 5.4.5 Cele SMART
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Technika punktacji złotego pomysłu
Na koniec sesji wspierającej możesz zapytać osobę: „Co według Ciebie dało Ci najwięcej do myślenia 
podczas tej sesji coachingowej?”. Ten check-in sprawia, że osoba zastanawia się nad tym, co było 
wartościowe podczas sesji. Być może osoba dostaje moment „aha”. 

Stosuj pytania otwarte
W swojej roli osoby wspierającej, stosującej tę strategię coachingu, musisz pamiętać o stosowaniu 
pytań otwartych. Technika ta pomaga osobie udzielać więcej informacji w odpowiedzi, takich jak uczu-
cia, nastawienie i zrozumienie tematu. Jeśli zadajesz pytania zamknięte, prawdopodobnie otrzymasz 
tylko odpowiedzi „tak” lub „nie”, a nawet tylko wzruszenie ramionami. 

Praca domowa w coachingu
Och, nie, możesz pomyśleć. Może twoje doświadczenie z pracą domową to najnudniejsza rzecz na 
świecie. W coachingu jednak, praca domowa jest dobrym sposobem na utrzymanie osoby w procesie 
i zobaczenie całościowego obrazu procesu. W trakcie rozmowy możesz dać tej osobie informację 
zwrotną na temat pracy domowej, która, jak pamiętasz, będzie musiała być prawdziwa, szczera i kon-
kretna. 

Model GROW (wzrost)
Może to wyglądać podobnie do techniki „SMART”, Model Grow to prosta metoda wyznaczania celów i 
rozwiązywania problemów w coachingu. Model ten obejmuje cztery etapy, po jednym dla każdej litery 
w GROW (j.ang. Goal -Cel; Reality – Realność, Obstacles – przeszkody, Way – droga.)

Cel – oznacza konkretny cel, który dana osoba chce osiągnąć 

Rzeczywistość – Jak duża jest różnica między status quo a sytuacją obiektywną? 

Przeszkody i opcje – Co powstrzymuje osobę przed osiągnięciem lub zbliżeniem się do osiągnięcia 
celu? Kiedy wiesz co to jest, możesz opracować opcje ominięcia przeszkód. 

Droga do przodu – Kiedy znasz przeszkody i masz opracowane opcje, stwórz z tego drogę do celu. 

4.2.3 Jak podzielić się swoim doświadczeniem i udzielić porady?

Jak udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych
Konstruktywna informacja zwrotna, co to właściwie jest? I kiedy powinieneś ją stosować? Być może 
nagłówek sprawił, że zastanawiałeś się właśnie nad tym. Więc, zasadniczo, konstruktywna informacja 
zwrotna oznacza, że będziesz musiał porozmawiać z osobą, którą wspierasz o czymś, co nie jest w 
porządku lub o czymś, co powinno być lepsze. Innym słowem na to jest krytyka, ale to słowo ma ne-
gatywny wydźwięk i dlatego powinieneś używać konstruktywnej informacji zwrotnej. Istnieją sposoby, 
aby to zrobić, tak aby osoba, którą wspierasz, nie czuła się po tym źle, lecz postrzegała to jako sposób 
na naukę. Ale najważniejsze - pomyśl, zanim zaczniesz działać. 
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1. Dowiedz się, czy jest to konieczne. Przemyśl problem i dowiedz się, czy sesja informacji zwrotnej 
jest potrzebna. Następnie musisz zdecydować, jaki chcesz uzyskać wynik. Czy uważasz, że to zadzia-
ła?  

2. Przygotuj się wcześniej. Informacja zwrotna ma być konstruktywna. Oznacza to, że musisz podać 
konkretne przykłady i przekazać swoją informację zwrotną tak ostrożnie i taktownie, jak tylko możesz. 
Zbierz fakty i użyj przykładów, aby pokazać osobie, co masz na myśli. Następnie należy wspólnie 
znaleźć rozwiązanie problemu. Miejmy nadzieję, że ty i osoba, którą wspierasz, będziecie kontynuować 
swoje relacje, a nawet uczynicie je lepszymi.  

3. Skup się na pracy, a nie na osobie. Upewnij się, że wskazujesz tylko prawdziwe przykłady i robisz 
to w profesjonalny sposób. Należy unikać wspominania o osobowości lub charakterze danej osoby, a 
zamiast tego jasno wyjaśnić, że jest to problem związany ze szkoleniem, który można rozwiązać i w 
którym chcesz pomóc danej osobie.  

4. Bądź szczery. Chcesz pokazać tej osobie, że jesteś tam, aby pomóc, a nie sprowadzić ją na ziemię 
lub wskazać błędy. Twoje informacje zwrotne powinny być szczere i prawdziwe, podobnie jak twoja 
oferta pomocy. Oznacza to, że w roli osoby wspierającej będziesz musiał dotrzymać swojej obietnicy. 

Aktywność dla nauki i praktyki: 
Odegraj scenkę, w której udzielisz konstruktywnej informacji zwrotnej, gdy osoba, którą wspierasz, 
spóźni się na sesje dwa dni z rzędu. 

Jak przyjmować konstruktywne informacje zwrotne
Więc teraz jest na odwrót. To ty otrzymujesz konstruktywną informację zwrotną. Pamiętaj, że nie wszy-
scy przeszli szkolenie z udzielania tego rodzaju informacji zwrotnej, tak jak ty. Dlatego tak ważne jest, 
abyś ćwiczył, jak przyjmować konstruktywne informacje zwrotne i dostrzegał wartość nauki, jaką ci to 
daje. 

1. Zatrzymaj swoją pierwszą reakcję   
Na pierwszy sygnał krytyki, zanim zrobisz cokolwiek - zatrzymaj się. Naprawdę. Postaraj się w ogóle 
nie reagować! Będziesz miał co najmniej jedną sekundę na zatrzymanie swojej reakcji. Choć w praw-
dziwym życiu jedna sekunda wydaje się mało znacząca, to jest to wystarczający czas, aby Twój mózg 
przetworzył sytuację. I w tym momencie możemy zatrzymać negatywny wyraz twarzy lub uwagę i 
przypomnieć sobie, aby zachować spokój.

2. Pamiętaj o korzyściach z otrzymywania informacji zwrotnej. 
Pamiętaj, że korzyści z przyjmowania konstruktywnej krytyki to poprawa umiejętności, produktu pracy 
i relacji. Pamiętaj również, że nikt nie jest doskonały. Jesteś człowiekiem, popełniasz błędy i wykazu-
jesz słabości tak jak każdy inny. Czasami łatwo o tym zapomnieć i dlatego powinieneś przyjąć kon-
struktywną informację zwrotną. Poza tym, oznacza to tylko tyle, że ciągle się uczysz i rozwijasz nowe 
umiejętności. Konstruktywna informacja zwrotna odgrywa ważną rolę w tym procesie wzrostu w życiu. 
Staraj się więc nie być zbyt defensywnym.
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3. Słuchaj, aby zrozumieć, jak możesz się poprawić. 
Słuchaj uważnie informacji zwrotnej, którą otrzymujesz. Pozwól, aby osoba ta podzieliła się swoimi 
przemyśleniami bez przerywania. Kiedy osoba skończy, powtórz jej słowa. Na przykład: „Słyszę, jak 
mówisz, że chcesz, abym był bardziej ostrożny w mojej pracy, czy to prawda?”. W tym momencie uni-
kaj analizowania lub kwestionowania oceny osoby. Zamiast tego skup się tylko na zrozumieniu uwag i 
perspektywy.

4. Zadawaj pytania, aby zdekonstruować informację zwrotną.    
Daj sobie czas na przemyślenie informacji zwrotnej. Możesz chcieć uzyskać więcej wyjaśnień w tym 
momencie i podzielić się swoją perspektywą. Nie należy jednak robić z tego debaty. Zamiast tego 
zadawaj pytania, aby dotrzeć do sedna poruszanych kwestii i możliwych rozwiązań.

Działania na rzecz uczenia się: 
Odegraj sytuację, w której kolega mówi Ci, że trochę się zagalopowałeś na spotkaniu. Oto kilka sposo-
bów na zdekonstruowanie tej informacji zwrotnej:

•  Szukaj konkretnych przykładów, które pomogą ci zrozumieć problem: „Byłem trochę sfrustrowa-
ny, ale czy możesz podzielić się tym, kiedy w trakcie spotkania, twoim zdaniem, rozgrzałem się?”.

•  Uznaj informację zwrotną, która nie jest sporna: „Masz rację, że rzeczywiście przerwałem mu, 
gdy mówił, za co później przeprosiłem”.

•  Postaraj się zrozumieć, czy jest to błąd, który popełniłeś raz, czy też jest on powtarzalny: „Czy 
zauważyłeś, że na innych spotkaniach robię się gorący?”.

•  Szukaj konkretnych rozwiązań, aby odnieść się do informacji zwrotnej: „Chętnie usłyszę twoje 
pomysły, jak mógłbym w przyszłości poradzić sobie z tym inaczej”.

5. Pomyśl o strategii i podejmij działania.
Oznacza to, że będziesz musiał przyjrzeć się przedstawionym faktom i opisanemu problemowi. Na-
stępnie wymyślasz sposób na poprawę lub naprawienie sytuacji. Zanim zaczniesz realizować swój 
plan, podziel się nim z trenerem, aby sprawdzić, czy można go ulepszyć. Kiedy twój plan jest już goto-
wy, możesz zacząć działać!
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4.3 Nawiązanie relacji z osobą wspierającą 

4.3.1 Jak zrozumieć potrzeby osoby, którą wspierasz

Niektóre osoby, z którymi będziesz pracować, mogą mieć potrzeby, które można stosunkowo łatwo 
zaspokoić. Inne mogą mieć potrzeby, które wymagają pewnych udogodnień i przemyślanego planowa-
nia. Zawsze najlepiej jest zapytać daną osobę, czego potrzebuje, abyś mógł znaleźć najlepsze rozwią-
zanie. Potrzeby każdej osoby są specyficzne dla niej, więc poniższa lista to tylko przykłady. Pamiętaj, 
że rozwiązania te mogą nie być odpowiednie dla wszystkich osób.

•  Potrzeby komunikacyjne
•  Jeśli ktoś ma problemy ze zrozumieniem komunikacji werbalnej lub wyrażaniem się w sposób 

werbalny, dowiedz się, jaki kanał komunikacji jest dla niego najlepszy. Osoba ta może potrze-
bować wsparcia w postaci informacji pisemnych, symboli, znaków, filmów itp. 

•  Jeśli ktoś ma trudności z komunikacją społeczną, może poprosić o alternatywną formę 
komunikacji z tobą i innymi współpracownikami, taką jak poczta elektroniczna, komunikatory 
internetowe lub wiadomości tekstowe, zamiast rozmowy. Osoba ta może potrzebować wcze-
śniejszego powiadomienia, jeśli będzie musiała uczestniczyć w spotkaniach twarzą w twarz. 

•  Informacja zwrotna
•  Dowiedz się, jakiego poziomu i częstotliwości informacji zwrotnej potrzebuje dana osoba. 

Osoba ta może potrzebować codziennych wskazówek i informacji zwrotnych lub mogą one 
być przekazywane co tydzień. 

•  Planowanie
•  Zawsze dobrze jest ustalić cele długoterminowe i krótkoterminowe. To, jak konkretne i jak 

małe będą to kroki, będzie się różnić od osoby do osoby. 

•  Niektóre osoby mogą potrzebować pomocy w ustalaniu priorytetów zadań. 

•  Rozważ użycie smartfonów lub tabletów do przypomnień, zadań roboczych, wsparcia wizual-
nego i wsparcia audio.

Aktywność 1.3.3 Identyfikacja potrzeb
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4.3.2 Ustalenie zakresu wsparcia

Trójkąt dramatyczny Karpmana
Będąc osobą wspierającą, pomagasz ludziom w pokonywaniu trudności. Twoją rolą nie jest jednak 
decydowanie za nich ani wykonywanie za nich pracy. Aby uniknąć konfliktów, być dobrym wpierającym 
Twoich rówieśników i cieszyć się rolą, trzeba uzgodnić swój zakres działania. Trzeba zawrzeć z daną 
osobą umowę, w której nakreśli się jej potrzeby i swoje działania. Kontrakt ten może być również umo-
wą słowną. 

Jeśli pominiesz tę część, ryzykujesz, że zostaniesz złapany w „trójkąt dramatyczny”. Może to przebie-
gać w następujący sposób:

TRÓJKA DRAMATYCZNY 
KRAPMANA

RATOWNIK

OFIARA

PROKURATOR

Robert ma trudności ze znalezieniem pracy. Jako przeszkolona osoba wspierająca oferujesz swoją 
pomoc. Po 3 miesiącach Robert nadal jest bezrobotny i wini Cię za to: Twoja pomoc nie była przydatna 
i teraz czuje, że stracił 3 miesiące na poszukiwaniach. 
W tym przypadku Robert i Ty prawdopodobnie nie uzgodniliście wystarczająco dobrze, co możecie 
i zamierzacie zrobić, aby mu pomóc. Wtedy prawdopodobnie oczekiwał, że będziesz jego „ratowni-
kiem”. Ponieważ nie byłeś nim, prawdopodobnie zaczął postrzegać cię jako „prześladowcę”, co praw-
dopodobnie doprowadziło go do przyjęcia pozycji „ofiary”, w której teraz prawdopodobnie czuje się 
uprawniony i może wygodniej mu pozostać. 

Aby określić potrzebę pomocy, można skorzystać z poniższej tabeli:

Aktywność 6.4.1 Arkusz roboczy Trójkąt
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4.3.3 Kiedy jestem osobą wspierającą, a kiedy nie? 

Hej, już prawie skończyłeś. Wkrótce będziesz mógł z dumą ogłosić się kibicem rówieśniczym. Jakie 
to wspaniałe? Ale zanim odejdziecie świętować, możecie przyjrzeć się uważnie temu ostatniemu aka-
pitowi. Następnie utwórzcie dwuosobowe grupy i przedyskutujcie sprawę dalej. Pytanie brzmi: kiedy 
jesteś osobą wspierającą, a kiedy nie.

Widzisz, nie jesteś osobą wspierającą rówieśników przez cały czas. Aby dowiedzieć się, kiedy masz 
być osobą wspierającą rówieśników, upewnij się, że zostało to dokładnie opisane przez Twojego 
przełożonego. Wtedy będziesz miał duży obraz sytuacji. Następnie musisz odbyć formalną rozmowę 
z osobą potrzebującą wsparcia rówieśniczego i swoim przełożonym. Następnie we trójkę narysujcie 
drobniejsze linie tego wielkiego obrazu. 

Tak więc, dla szczegółów i kolorów wielkiego obrazu, musisz wiedzieć, jak zdecydować. Po pierwsze, 
szczegółowe umiejętności rozwijają się poprzez doświadczenie. W związku z tym, możesz nie uświa-
domić sobie wszystkich umiejętności poprzez udział w tym kursie. Ale ten kurs umożliwi ci zdobycie 
własnych doświadczeń. Bez tego kursu nie wiedziałbyś, na co zwrócić uwagę w swoim środowisku 
pracy i w relacjach z kolegami, co może posłużyć jako pomoc w podjęciu decyzji, kiedy być osobą 
wspierającą, a kiedy nie. 

Oto przykład dużego obrazu:
Twój przełożony wyjaśnia, że Twoja rola jako osoby wspierającej ma być pełniona, kiedy nowi współ-
pracownicy zapisują się do firmy, a konkretnie do Twojego działu. Masz ich oprowadzić po obiektach, 
na przykład gdzie znaleźć łazienkę lub pokój obiadowy, a także pokazać im rutynowe czynności zwią-
zane z utrzymaniem porządku i czystości w miejscu pracy, jak również zasady recyklingu. 

Oto przykład drobnych linii w dużym obrazie:
Umawiasz się na spotkanie ze swoim przełożonym i współpracownikiem, którego masz wspierać. Na 
tym spotkaniu pytasz współpracownika potrzebującego wsparcia, jakie potrzeby musisz uwzględnić, 
aby jak najlepiej mu towarzyszyć. Następnie możesz dowiedzieć się, czy jest coś, czego ta osoba 
absolutnie nie chce, byś robił. Może dana osoba ma określoną rutynę robienia kawy i wtedy będziesz 
wiedział z góry, żeby nigdy nie pytać, czy dana osoba chce, żebyś zrobił kawę. Następnie sporządzasz 
umowę, która zostanie podpisana przez wszystkie strony.

Jak teraz uchwycić szczegóły i kolory wielkiego obrazu? 
Jak powiedziano wcześniej, doświadczenie dopełni obrazu. Ale oto kilka przykładów do rozważenia, 
abyś mógł później zrobić własne doświadczenia. 

Teraz dobierzcie się w pary i przedyskutujcie poniższe przykłady oraz zastanówcie się, czy warto być 
osoba wspierającą, czy nie, a kiedy skończycie, WSZYSCY STALIŚCIE SIĘ OSOBAMI WSPIERAJACYMI!



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.

244

Rozważ to:
Wpadasz w autobusie na osobę, z którą jesteś zapisany do wsparcia rówieśniczego. Czy w tej sytuacji 
jesteś osobą wspierającą rówieśników? 

A co z tym:
Spotykasz w pracy osobę, do której zapisałeś się na wsparcie rówieśnicze i widzisz zdziwiony wyraz 
twarzy tej osoby. Osoba ta stoi trzymając papierowy kubek i rozgląda się, jakby czegoś szukała. Czy w 
tej sytuacji jesteś osobą wspierającą?

A ten?
Jesteś w trakcie wykonywania ważnego zadania, gdy podchodzi do Ciebie osoba, którą zapisałeś do 
wsparcia rówieśniczego i po raz milionowy pyta, gdzie jest łazienka. Czy w takiej sytuacji jesteś osobą 
wspierającą rówieśników? 

Na koniec weź pod uwagę to ostatnie:
Osoba, z którą jesteś zapisany do wsparcia rówieśniczego, dzwoni do ciebie na telefon późnym wie-
czorem w niedzielę, aby zapytać, czy właściwą godziną stawienia się w pracy w poniedziałek jest 8 
rano. Czy w tej sytuacji jesteś osobą wspierającą rówieśników?

Pamiętaj, że często jest więcej niż jedna odpowiedź, a szczególnie jeśli dodasz do niej „To zależy od 
okoliczności...”.

* * *
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5. Wykaz Aktywności
Aktywność 6.1.1 Role i komunikacja
Aktywność 6.1.2 Role trenera i osoby wspierającej
Aktywność 6.1.3 Rozróżnianie języka formalnego i nieformalnego
Worksheet 6.1.3 Język formalny i nieformalny 
Ćwiczenie 6.2.1 Łańcuchy opowieści
Aktywność 6 2.2 Wartości poprzez opowiadanie historii
Aktywność 6.2.3 Skuteczne wyrażanie siebie
Handout 4.4.2 – 7 C komunikacji ekspresyjnej
Warsztat 4.2.6 Komunikacja niewerbalna 
Aktywność 6.2.4 Przemówienie do słuchaczy
Aktywność 6.2.5 Aktywne słuchanie
Aktywność 3.2.4 Słuchanie empatyczne
Aktywność 4.3.7 Aktywne słuchanie
Handout 4.3.6 RASA Aktywne słuchanie
Handout 4.3.5 Słuchanie całym ciałem
Aktywność 5.3.2 Pięć powodów
Aktywność 6.3.1 Dynamika prezentacji
Aktywność 6.3.2 Historia Abigail
Aktywność 6.3.3 Wyspa
Aktywność 6.3.4 Idealny współtrener
Działanie 2.2.1 Linia życia
Aktywność 2.2.3 Mój portret
Aktywność 4.5.1 Poznawanie innych i prowadzenie rozmowy
Aktywność 5.4.5 Cele SMART
Aktywność 6.4.1 Odgrywanie roli osoby wspierającej. 
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Aktywność 6.1.1 Role i komunikacja Moduł 6 

Synteza i cele dydaktyczne
Wprowadzenie jak zmienia się komunikacja w zależności od roli innych osób

Czas trwania i materiały (co jest potrzebne do wykonania ćwiczenia)

Czas trwania: 5 min
Materiał: 
•  Wycinki wsparcia rówieśniczego lub współtrenera
•  Schemat organizacyjny
Organizacja pomieszczenia: –

Przebieg zajęć  (krok po kroku z pytaniami prowadzącymi i wykorzystaniem materiałów)

•  Wydrukuj schemat organizacyjny oraz odpowiedni wycięty „Kibic rówieśniczy” lub „Współ-
trener”.

•  Wydrukuj schemat organizacyjny.
•  Pomyśl o swojej roli jako osoby wspierającej rówieśników lub współtrenera. Umieść swoje 

pudełko w różnych miejscach poniższego diagramu i zastanów się, jak zmieniłby się Twój 
styl komunikacji w każdej sytuacji. Jak bardzo formalny lub nieformalny powinieneś być 
w każdym przypadku? Jakie są możliwe konsekwencje stosowania niewłaściwego typu 
rejestru komunikacyjnego.
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Osoba wspierająca

Prezes

Dyrektor Dyrektor

Kierownik Kierownik Kierownik Kierownik

Pracownik Pracownik Pracownik Pracownik

Pracownik Pracownik Pracownik Pracownik

Pracownik Pracownik Pracownik

Wysiłki na rzecz koordynacji
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Współprowadzący
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Aktywność 6.1.2 Role trenera i osoby wspierającej Moduł 6 

Synteza i cele dydaktyczne
Określenie ról współtrenera i osoby wspierającej rówieśników z 4 punktów widzenia roli 
społecznej: posiadanych przez osobę kompetencji, postrzegania kompetencji, wizerunku 
postrzeganego przez innych, oczekiwań wobec osoby. 
Cele dydaktyczne
•  Lepsze zrozumienie koncepcji roli społecznej
•  Zrozumieć, że nie ma jednego właściwego sposobu bycia i działania

Czas trwania i materiały
Czas trwania: 20 min
Materiał: 
•  Papier i długopis dla każdej grupy
•  Drukowana wersja tabeli dla każdej grupy lub projekcja wideo
Organizacja pomieszczenia: Podziel uczestników szkolenia na grupy po 3 osoby.

Przebieg działalności
•  Każda grupa omawia i wypełnia poniższą tabelę.

Współprowadzący Osoba wspierająca

Jakie umiejętności trzeba mieć?

Jak być postrzeganym jak ...

Jak wyglądać jak...

Jak chciałbyś być jako...

Kiedy podejmie się Pan/Pani pełnienia 
tej roli?  
(jak zamierzasz ograniczyć czas)
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Aktywność 6.1.3 Rozróżnianie języka formalnego i nieformalnego Moduł 6 

Synteza i cele dydaktyczne
•  Ćwiczenie odróżniania języka formalnego od nieformalnego

Czas trwania i materiały (co jest potrzebne do wykonania ćwiczenia)

Czas trwania: 5 min
Materiał: 
•  Arkusz roboczy
Organizacja pomieszczenia: –

Przebieg zajęć  (krok po kroku z pytaniami prowadzącymi i wykorzystaniem materiałów)

•  Wydrukuj arkusz
•  Rozdaj arkusz ćwiczeń i poproś uczestników o pracę w małych grupach po 2-3 osoby. Mu-

szą przeczytać zdania w tabeli, decydując, czy każde z nich jest formalne czy nieformalne 
w rozmowie ze współpracownikiem/menedżerem.

•  Kiedy skończą, przeanalizujcie ćwiczenie jako grupa (odpowiedzi znajdują się poniżej)



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.

250

Odpowiedzi:
Frazy: Formalna Nieformalna

1 Oczywiście, zaraz się tym zajmę.

2 Co tam słychać?

3 Dzień dobry.

4 Poczekaj chwilę, dobrze?

5 Gdy nadarzy się okazja, dokonamy ustaleń.

6 Dziękuję wszystkim za uwagi, to bardzo cenne.

7 Nie rozumiem, czy wytłumaczysz mi to jeszcze raz?

8 Jasne, zrobię to.

9 Możesz dać mi minutę, proszę?

10 To jest prawdziwy wynik win-win dla nas wszystkich zespołów.

11 Idąc dalej, zwiększymy nakład pracy na ten projekt.

12 Możesz mi zdradzić, jak wyglądało ostatnie spotkanie?

13 Pracownicy muszą przeorientować swoje priorytety.

14 Wielkie dzięki!

15 Możesz mi w tym pomóc?

16 Proszę o niezwłoczny kontakt ze mną.

17 Kiedy tylko będziesz miał okazję, wyślij mi miękką kopię dokumen-
tu, dobrze?

18 Szczerze przepraszam za opóźnienie.

19 W załączniku znajduje się wymagany dokument.

20 Niestety, nie da się.

21 Cześć wszystkim.

22 To wymaga natychmiastowej uwagi!

23 Proszę powielić przykłady podane w dokumencie.

24 Nie ma problemu, o każdej porze!

25 Ì mam przyjemność poinformować cię o naszym nadchodzącym 
wydarzeniu.

26 W jej ostatnim komunikacie mailowym nie ma wzmianki o propono-
wanym opóźnieniu. 

27 Widziałeś ich ostatnie rzeczy? Naprawdę musimy podnieść poziom 
naszej gry w tym dziale.

28 Muszę sobie przypomnieć. Nie pamiętam żadnej z tych statystyk 
dotyczących spotkania.

Poproś uczestników szkolenia, aby w parach lub grupach trzyosobowych stworzyli formalne i niefor-
malne odpowiedniki dla każdego ze zwrotów wymienionych w ramce powyżej i przedyskutowali je jako 
grupa, kiedy już skończą.
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Język formalny i nieformalny
Przeczytaj poniższe ćwiczenie stawiając haczyk w odpowiednim polu, aby zdecydować, które zdanie 
jest formalne czy nieformalne w rozmowie ze współpracownikiem/menedżerem?

Frazy: Formalna Nieformalna

1 Oczywiście, zaraz się tym zajmę.

2 Co tam słychać?

3 Dzień dobry.

4 Poczekaj chwilę, dobrze?

5 Gdy nadarzy się okazja, dokonamy ustaleń.

6 Dziękuję wszystkim za uwagi, to bardzo cenne.

7 Nie rozumiem, czy wytłumaczysz mi to jeszcze raz?

8 Jasne, zrobię to.

9 Możesz dać mi minutę, proszę?

10 To jest prawdziwy wynik win-win dla nas wszystkich zespołów.

11 Idąc dalej, zwiększymy nakład pracy na ten projekt.

12 Możesz mi zdradzić, jak wyglądało ostatnie spotkanie?

13 Pracownicy muszą przeorientować swoje priorytety.

14 Wielkie dzięki!

15 Możesz mi w tym pomóc?

16 Proszę o niezwłoczny kontakt ze mną.

17 Kiedy tylko będziesz miał okazję, wyślij mi miękką kopię dokumen-
tu, dobrze?

18 Szczerze przepraszam za opóźnienie.

19 W załączniku znajduje się wymagany dokument.

20 Niestety, nie da się.

21 Cześć wszystkim.

22 To wymaga natychmiastowej uwagi!

23 Proszę powielić przykłady podane w dokumencie.

24 Nie ma problemu, o każdej porze!

25 Ì mam przyjemność poinformować cię o naszym nadchodzącym 
wydarzeniu.

26 W jej ostatnim komunikacie mailowym nie ma wzmianki o propo-
nowanym opóźnieniu. 

27 Widziałeś ich ostatnie rzeczy? Naprawdę musimy podnieść poziom 
naszej gry w tym dziale.

28 Muszę sobie przypomnieć. Nie pamiętam żadnej z tych statystyk 
dotyczących spotkania.

Pracując w grupach 2-3 osobowych stwórz formalny/nieformalny odpowiednik dla każdego z 
powyższych zwrotów.
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Aktywność 6.2.1 Łańcuchy opowieści Moduł 6 

Synteza i cele dydaktyczne
Wspólne tworzenie i opowiadanie historii.
Cele dydaktyczne
•  Planowanie historii do opowiedzenia, 
•  Struktura i organizacja opowiadania.
•  Cztery składniki opowieści: główny bohater lub temat, miejsce/środowisko, dylemat/

problem i zakończenie.

Czas trwania i materiały
Czas trwania: 30 min
Materiał: Brak
Organizacja pomieszczenia: Krzesła w kręgu.

Przebieg zajęć 
•  Grupa usiądzie w kręgu,
•  Wybierz temat, wokół którego będzie budować opowieść - może to być o osobistym 

doświadczeniu, o jakimś wydarzeniu, o dzieciństwie, o rodzicach, o najlepszych przyjacio-
łach, o drzewie, o zwierzątku, o jedzeniu, o ulubionej książce/piosence/artystce itp.

•  Pierwszy uczestnik szkolenia rozpoczyna opowiadanie od kilku zdań związanych z wybra-
nym tematem,

•  Po kolei każdy uczestnik szkolenia będzie kontynuował opowieść w miejscu, w którym się 
zatrzymał,

•  Historia kończy się po tym, jak każdy stażysta przyczynił się do tego, że kiedyś lub kiedy-
kolwiek zostanie podjęta taka decyzja.

•  Dyskusja w grupie określająca kroki, które należy wykonać przed rozpoczęciem opowia-
dania (ustalenie tematu opowieści, stworzenie atmosfery i wykonanie czynności technicz-
nych w celu rozgrzania się) oraz strukturę opowieści.
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Aktywność 6.2.2 Wartości poprzez opowiadanie Moduł 6 

Synteza i cele dydaktyczne
Rozmowa kwalifikacyjna do prawdziwej pracy jest improwizowana z uczestnikami poprzez 
storytelling.
Cele dydaktyczne
•  Poprawa prezentacji ustnej
•  Poszerzenie umiejętności komunikacyjnych
•  Buduj pewność siebie, daj poczucie przynależności, zwiększaj analityczne myślenie.

Czas trwania i materiały
Czas trwania: 30–60 min (5 min na uczestnika)
Materiał: 
•  Krzesła, 
•  tabele
Organizacja pomieszczenia: Półkole; opowiadający i jeden z uczestników przed grupą.

Przebieg zajęć 
•  Każdy uczestnik proszony jest o wybranie stanowiska pracy, na które chce aplikować i 

odbyć rozmowę kwalifikacyjną,
•  Trener występuje w roli ankietera i prowadzi wywiady w taki sposób, że każdy uczestnik 

jest proszony o opowiedzenie narracji lub historii osobistej, aby udowodnić, że jest od-
powiednią osobą na pożądane stanowisko lub udowodnić poprzez opowieści wartości 
swoich cech osobistych.

•  Po zakończeniu wywiadu wszyscy uczestnicy dyskutują o tym, jak opowieść przedstawia 
daną osobę, w jaki sposób pomaga, jak można użyć słów w odpowiedni sposób, co 
mówi się poprzez język ciała itd. Jak podczas słuchania jednej historii stawiasz się w roli 
opowiadającego, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Instynktownie będziesz się zasta-
nawiać: „Co bym zrobił ?”, „Jak bym to zrobił?”, „Co bym powiedział?”, „Jak bym to powie-
dział?”; nie tylko nad faktami dotyczącymi historii, ale także nad sposobem dostarczenia 
historii przez opowiadającego.
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Aktywność 6.2.3 Wyrażaj się skutecznie Moduł 6 

Synteza i cele dydaktyczne
•  Wykorzystanie 7 C komunikacji do przedstawienia tematu
•  Wykorzystanie 7 C komunikacji do wydawania poleceń

Czas trwania i materiały (co jest potrzebne do wykonania ćwiczenia)

Czas trwania: 30 min
Materiał: Drukowany Handout 4.4.2 7 C komunikacji ekspresyjnej
Organizacja pomieszczenia: Miejsce do pracy indywidualnej, pracy w parach i prezentacji 
grupowej

Przebieg zajęć  (krok po kroku z pytaniami prowadzącymi i wykorzystaniem materiałów)

Przeznacz 5 - 10 minut na przygotowanie każdej czynności.
ĆWICZENIE 1: Każdy uczestnik może przygotować 5 minutową prezentację ustną na wybra-
ny przez siebie temat. Należy zachęcić uczestników do zaplanowania swojego „przemówie-
nia” metodą PACE, do wykorzystania pomocy wizualnych, jeśli to konieczne, do zwrócenia 
uwagi na publiczność i do mówienia z entuzjazmem. Po prezentacji grupa udziela informacji 
zwrotnej.

ĆWICZENIE 2: Dwóch uczestników może odegrać rolę wydając i otrzymując instrukcje. 
Osoba udzielająca instrukcji może pomyśleć o temacie związanym z pracą lub o temacie 
związanym z umiejętnościami życiowymi. Powinny one mówić przez co najmniej 5 minut. 
Grupa udziela informacji zwrotnej.
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Aktywność 6.2.4 The Elevator Pitch (Krótka mowa) Moduł 6 

Synteza i cele dydaktyczne
elevator speech to jasny, krótki komunikat lub „reklama” o Tobie. Informuje o tym, kim jesteś, 
czego szukasz i jak możesz przysłużyć się firmie lub organizacji. Zwykle trwa około 30 
sekund, czyli tyle, ile zajmuje ludziom przejazd windą z góry na dół budynku. (Ideą posia-
dania mowy w windzie jest to, że jesteś przygotowany do dzielenia się tymi informacjami z 
każdym, w każdej chwili, nawet w windzie). Na targach kariery możesz użyć swojej mowy, 
aby przedstawić się pracodawcom. Ważne jest, abyś zapamiętał i przećwiczył swoją mowę. 
Przećwicz swoją 30-sekundową mowę z przyjacielem lub przed lustrem. Ważne jest, aby 
przećwiczyć ją NA GŁOŚNO. Chcesz, aby brzmiało to naturalnie. Uzyskaj komfort z tym, co 
masz do powiedzenia, więc można breeze przez niego, gdy nadejdzie czas.

Czas trwania i materiały (co jest potrzebne do wykonania ćwiczenia)

Czas trwania: 20 min

Mowa:
absolutnie nie dłużej niż 25 do 30 sekund
lub - słownie - około 80 do 90 słów
lub - w zdaniach - 8 tot 10 zdań

Materiał: –
Organizacja pomieszczenia: –

Przebieg zajęć  (krok po kroku z pytaniami prowadzącymi i wykorzystaniem materiałów)

•  PRZYKŁADOWY KONSPEKT ELEVATOR SPEECH (Krótkiej mowy)
•  Te 10 tematów przemówień pomoże napisać starannie zaplanowaną i przygotowaną 

prezentację, która chwyci uwagę i mówi wiele w kilku słowach. Ta sugestia dotycząca 
formatu pomoże Ci uniknąć tworzenia sales pitch. Wykorzystaj każdy pomysł do napi-
sania jednego krótkiego mocnego zdania.

•  O TOBIE
•  1. Uśmiechnij się do swojego rozmówcy i otwórz wypowiedź lub pytanie, które przykuje 

uwagę: haczyk, który zachęć słuchacza do zadawania pytań.
•  2. Powiedz kim jesteś: opisz siebie i swoją firmę.
•  3. Opowiadaj o tym, co robisz i okazuj entuzjazm.
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•  CO OFERUJECIE
•  4. Powiedz, jakie problemy rozwiązałeś lub jaki wkład wniósłeś.
•  5. Zaproponuj żywy przykład.
•  6. Powiedz, dlaczego interesujesz się swoim słuchaczem.
•  JAKIE SĄ KORZYŚCI
•  7. Powiedz, jaką bardzo specjalną usługę, produkt lub rozwiązania możesz  

mu zaoferować.
•  8. Jakie są zalety współpracy z Państwem? Czym różnią się Państwo od  

konkurencyjnych firm?
•  JAK TO ZROBIĆ
•  9. Podaj konkretny przykład lub opowiedz krótką historię, pokaż swoją wyjątkowość i 

przedstaw ilustracje, jak pracujesz.
•  WEZWANIE DO DZIAŁANIA
•  10. Jaka jest najbardziej pożądana reakcja po Twoim elevator speech? Czy chcesz 

otrzymać wizytówkę, skierowanie lub umówienie się na prezentację po Twoim elevator 
speech?

LISTA KONTROLNA DO DOPRACOWANIA
KROK 1: Najpierw zapisz wszystko, co pojawia się w Twojej głowie.
KROK 2: Następnie wytnij żargon i szczegóły. Twórz mocne, krótkie i mocne zdania. Wyelimi-

nuj zbędne słowa.
KROK 3: Połącz ze sobą poszczególne frazy. Twój elevator address musi płynąć naturalnie i 

płynnie. Nie spiesz się.
KROK 4: Zapamiętaj kluczowe punkty i ćwicz.
KROK 5: Czy naprawdę odpowiedziałeś na kluczowe pytanie swojego słuchacza: What’s In It 

For Me?
KROK 6: Stwórz różne wersje dla różnych sytuacji biznesowych swojego elevator speech. 

Zapisz je na profesjonalne wizytówki.
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Aktywność 6.2.5 Aktywne słuchanie - odgrywanie ról Moduł 6 

Synteza i cele dydaktyczne
„Trzymam sześciu uczciwych służących.
(Nauczyli mnie wszystkiego, co wiedziałem);
Ich nazwy to Co, Dlaczego i Kiedy
I jak, i gdzie, i kto”.
Fragment wiersza Rudyarda Kiplinga „Dziecko słonia” dosłownie otwiera możliwości ćwi-
czenia kluczowej umiejętności w ramach kursu umiejętności komunikacyjnych, jak również 
pokrewnych umiejętności aktywnego słuchania i obserwacji.
Zajęcia koncentrują się na wykorzystaniu sześciu pytań Kiplinga OPEN zamiast zapytań 
zamkniętych, hipotetycznych i uzupełniających. a więc:
1. Co
2. Dlaczego
3. Gdy
4. Jak
5. Gdzie
6. Kto

Cele dydaktyczne
•  Ćwiczenie umiejętności komunikacji, aktywnego słuchania i obserwacji
•  Można go wykorzystać w wielu innych szkoleniach, takich jak rzecznictwo, asertyw-

ność, wywieranie wpływu i wszystko, co wiąże się z przygotowaniem do rozmowy 
kwalifikacyjnej.

Czas trwania i materiały
Czas trwania: 30–60 min
Materiał: Nie potrzeba żadnych materiałów.
Organizacja pomieszczenia: 
•  Stoły i krzesła.
•  Ćwiczenie szkoleniowe najlepiej sprawdza się w grupie nie większej niż 12 uczestników

Przebieg zajęć 
•  Wszyscy uczestnicy są zgrupowani w otwartym kręgu przy stołach lub bez stołów (tylko 

krzesła).
•  Prowadzący zadeklaruje, że uczestnicy będą ćwiczyć stosowanie pytań otwartych, które 

sprawdzą ich umiejętności słuchania i obserwacji, a także stosowanie sześciu pytań 
otwartych Kiplinga. 

•  Sześć pytań otwartych Kiplinga zostanie zapisanych na flipcharcie lub power poincie i 
będzie widoczne przez cały czas trwania zajęć.



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.

258

•  Poproś, aby zgłosił się ktoś na ochotnika
•  Ochotnik musi opuścić salę, a pod jego nieobecność grupa musi zdecydować, co chciała-

by wiedzieć o wolontariuszu, np. ulubiony sport lub ostatnie wakacje. Coś konkretnego i w 
granicach prywatności i przyzwoitości!

•  Kiedy grupa jest zdecydowana co do tajnego pytania, zaproś ochotnika z powrotem do 
sali, aby usiadł przed grupą. Ochotnik powinien powiedzieć cokolwiek. Załóżmy, że grupa 
chce poznać ulubiony klub piłkarski uczestnika. Powiedzmy, że jest to Manchester United. 
Ochotnik nie wie, że to jest temat. Ochotnik wypowiada zdanie: np.: „Jadąc tu dzisiaj wi-
działem wiewiórkę”.

•  Następnie wolontariusz zwraca się do pierwszej osoby w grupie. Osoba ta może zadać 
dowolne pytanie OTWARTE, ale musi ono być oparte na ostatniej rzeczy, którą powiedział 
wolontariusz, a każde kolejne pytanie musi zawierać dowolne lub wszystkie ostatnie sło-
wa, które wypowiedział:

Wyobraźmy więc sobie ten bieg:
  ➤ Uczestnik szkolenia 1: - Jakiego koloru była wiewiórka?
  ➤ Wolontariusz: Szara
  ➤ Uczestnik szkolenia 2: Jakie są inne kolory oprócz szarego?
  ➤ Wolontariusz: Czerwony
  ➤ Stażysta 3: Jakie jeszcze rzeczy są CZERWONE?
  ➤ Wolontariusz: Jabłka/Krewetki/Światła drogowe.
  ➤ Stażysta 4: (NADCHODZI KATASTORFA) Czy lubisz krewetki?
  ➤ Wolontariusz: TAK ! - ( Katastrofa - padło pytanie zamknięte. Ktoś nie słuchał, ale pomoc 

jest w zasięgu ręki w punkcie numer 5)
  ➤ Stażysta 5: Kiedy mówisz TAK, to co masz na myśli (zmuszając Wolontariusza do otwar-

cia się).
  ➤ Wolontariusz: Lubię czerwone rzeczy, szczególnie mój ulubiony kolor klubu piłkarskiego 
  ➤ Stażysta 6: Jaki jest twój ulubiony klub piłkarski?
  ➤ Wolontariusz: Manchester United.

zostać ogłoszony zwycięzcą. To może być konkurencja. Tony języka przemysłowego. 
Wkrótce będzie oczywiste, kto jest szybki na nogach, zręczny, kreatywny, aktywny słuchacz, 
obserwator, itp.

Ochotnik musi zawsze mówić prawdę, ale jeśli wykryje lub podejrzewa treść ukrytego pyta-
nia, może aby utrudnić zgadywanie, i podać wymijającą lub krótką odpowiedź. To dodatkowo 
sprawdzi umiejętności prowadzącego wywiad. Uczestnikom nie wolno wychodzić poza ko-
lejność lub wchodzić w dyskusję. Zobaczysz, że uczestnicy na jednym końcu sali nie mogą 
się doczekać, aby włączyć się do ćwiczenia.
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Aktywność 6.2.6 Empatyczne słuchanie Moduł 6 

Synteza i cele dydaktyczne
•  Prezentacja pojęcia empatii
•  Doskonalenie umiejętności empatycznego słuchania

Czas trwania i materiały (co jest potrzebne do wykonania ćwiczenia)

Czas trwania: 20 min
Materiał: brak
Organizacja pomieszczenia: –

Przebieg zajęć  (krok po kroku z pytaniami prowadzącymi i wykorzystaniem materiałów)

•  Znajdź partnera. 
•  Ustaw timer na 2 minuty i poproś partnera o rozmowę na dowolny temat. 
•  Słuchasz bez przerywania. 
•  Kiedy zegar zabrzmi, ona przestaje mówić, a Ty podsumowujesz jej słowa i wszelkie wyra-

żone uczucia. 

Po zakończeniu omów doświadczenie. 

Jak to wyglądało dla ciebie? Jak to było dla twojego partnera? Odwróć role i powtórz 
ćwiczenie. Możesz być zaskoczony, gdy okaże się, że z trudem przychodzi ci czekanie na 
sygnał dźwiękowy, zanim zaczniesz mówić. To odkrycie może wzmocnić Twoją motywację 
do kontrolowania chęci mówienia. Ponadto, zgoda na podsumowanie tego, co usłyszałeś, 
najprawdopodobniej sprawi, że będziesz zwracał większą uwagę na słowa i ogólny wyraz 
twarzy drugiej osoby.



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.

260

Aktywność 6.3.1 Dynamika prezentacji Moduł 6 

Synteza i cele dydaktyczne
Poznajmy naszych kolegów, poprzez stworzenie klimatu zaufania i bliskiej więzi wewnętrz-
nej pomiędzy członkami grupy

Czas trwania i materiały
Czas trwania: 60–90 min
Materiał: 
•  Arkusze
•  Kolorowe kredki,
•  Markery,
•  Naklejki
•  Papiery kolorowe
•  Nożyczki
•  Klej
Organizacja pomieszczenia: Stoły i krzesła dla każdego uczestnika.

Przebieg zajęć 
•  Wszyscy uczestnicy otrzymują kartkę papieru A3 lub A4 oraz kolorowe kredki. Możemy 

dodać markery, naklejki, kolorowe papiery, nożyczki, klej.
•  Chodzi o to, aby każdy promował siebie, podkreślając swoje walory. Wszyscy uczestnicy 

stworzą reklamę, w której to oni sami są produktem, który będą musieli wypromować. 
•  Reklama będzie składała się z plakatu reklamowego z przekazem reklamowym. 
•  Na koniec zostaną zaprezentowane wszystkie reklamy, a każdy uczestnik wybierze jedną 

reklamę, która go przekonała i wyjaśni, dlaczego ją wybrał.
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Aktywność 6.3.2 Historia Abigail Moduł 6 

Synteza i cele dydaktyczne
Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy i będą musieli zdecydować o rankingu postaci z 
opowiadania.

Czas trwania i materiały (co jest potrzebne do wykonania ćwiczenia)

Czas trwania: 20 min
Materiał: 
•  Długopisy
•  Papier
Organizacja pomieszczenia: –

Przebieg zajęć  (krok po kroku z pytaniami prowadzącymi i wykorzystaniem materiałów)

Instrukcje
Przeczytaj uczestnikom historię i poproś ich o ocenę bohaterów od najlepszego do najgor-
szego.
Następnie pogrupuj ich w zespoły i poproś, aby w ciągu kilku minut przedyskutowali swoje 
wybory i znaleźli wspólny konsensus. Uczestnicy zaczną się kłócić o swoje wybory, aż osią-
gną kompromis. Ostatecznie wartość ćwiczenia pojawia się podczas podsumowania, kiedy 
trener musi podkreślić wartość akceptowania różnych wartości i światopoglądów innych 
osób oraz zrozumienia, że nie ma dobrej lub złej odpowiedzi.

Historia podstawowa
Pewnego razu była sobie ładna dziewczyna o imieniu Abigail, która mieszkała w domu ze 
swoją matką. Codziennie szła przez swoje miasto, przez jedyny most przecinający rzekę do 
rzeki, aby zobaczyć się ze swoim chłopakiem, Tomem. Abi uważała, że Tomek jest uroczy! 
Skakała i śpiewała w drodze do swojego chłopaka, a byli w sobie bardzo zakochani.

Oczywiście Tom również uważał, że Abi jest urocza. On również przekraczał miasto i jedyny 
most przez rzekę, aby pójść i zobaczyć Abi, ale nie skakał i nie śpiewał, przynajmniej kiedy 
inni chłopcy patrzyli!

Byli tak zakochani i chodzili trzymając się za ręce, aby pokazać wszystkim jak bardzo się 
kochają. 

Pewnej nocy wielka burza zalała rzekę i zmiotła most, jedyny most, więc następnego ranka 
mogli tylko stać na przeciwległych brzegach rzeki i machać do siebie, oboje bardzo smutni, 
że nie mogą trzymać się za ręce.
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Abigail płakała. Płakała i płakała, i płakała, i chciała zobaczyć swojego Tomka, ale minęłyby 
miesiące, zanim zbudowano by nowy most, a nie było innego sposobu na przekroczenie 
rzeki. Po kilku dniach Abigail zobaczyła małą łódź wiosłową przywiązaną do rzeki i poszła 
porozmawiać z człowiekiem, który był jej właścicielem.

„Proszę” - błagała Abi - „Proszę, przepłyń mnie na drugą stronę rzeki, żebym mogła zobaczyć 
mojego Tomka”. Człowiek, który był właścicielem łodzi, nazywał się Sindbad. Niewiele osób 
z nim rozmawiało i niewiele o nim wiedziano. Sinbad pomyślał o problemie Abigail i zaofero-
wał pomoc. „Przewiozę się przez rzekę” Sinbad powiedział, a Abi uśmiechnęła się, ale była 
szczęśliwa. Sinbad kontynuował „Będę wiosłować przez rzekę, jeśli się ze mną prześpisz”.

Uśmiech Abigail zmienił się w przeraźliwy krzyk, a ona sama uciekła z płaczem. Nie mogła 
zdecydować, co zrobić. Tak bardzo chciała zobaczyć Toma, ale nie chciała spać z Sinbadem. 
Czuła się rozdarta między spotkaniem z chłopakiem a zdradzaniem go z Sinbadem, czuła, że 
musi poprosić kogoś o radę, więc usiadła z matką i wyjaśniła całą historię.

Matka Abigail wysłuchała jej historii, a kiedy Abi skończyła, spojrzała na matkę, czekając na 
jej radę. „Cóż” zaczęła jej matka „musisz sama to rozstrzygnąć”. Matka Abigail nie udzieliła 
żadnej rady, ponieważ chciała, aby Abi sama podjęła decyzję.

Abi była teraz bardziej zdezorientowana niż kiedykolwiek i siedziała w swoim parku myśląc 
nad swoimi opcjami. Zdecydowała, że chce zobaczyć Toma bardziej niż kiedykolwiek... on 
będzie wiedział co zrobić, więc podskoczyła i poszła do Sinbada.

Po tym jak się z nim przespała, Sindbad dotrzymał słowa i zabrał ją na swoją łódź przez 
rzekę. Abi pobiegła jak tylko dotarła na brzeg do Toma. Pojawiła się w jego drzwiach, a on 
był bardzo zszokowany, widząc Abi i jej zdenerwowanie. Abi wyjaśniła wszystko, co jej się 
przydarzyło, a kiedy powiedziała Tomowi, że musiała się przespać z Sinbadem, żeby go 
zobaczyć, wpadł w szał.

„CO!” krzyknął „zdradzałaś mnie... z Sinbadem!”. Abi próbowała wyjaśnić dlaczego to zrobiła, 
ale Tom był tak wściekły, że zatrzasnął drzwi i nie chciał więcej rozmawiać z Abi.
Abi płakała jeszcze trochę, a teraz była po złej stronie rzeki, żeby zapytać matkę o radę, ale 
wiedziała, gdzie mieszka najlepszy przyjaciel Toma, Bob.

Poszła do domu Boba i wyjaśniła mu wszystko. Bob wpuścił ją do swojego domu i dał jej 
filiżankę herbaty, aby spróbować pomóc. Gdy Abi wyjaśniła, co się dzisiaj stało, Bob był zde-
gustowany tym, jak zachował się Tom. Tak zdegustowany, że poszedł do domu Toma i pobił 
go za złe traktowanie Abi.

Potem Bob wyszedł z Abigail.

I na tym nasza historia się kończy.
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Aktywność 6.3.3 Wyspa Moduł 6 

Synteza i cele dydaktyczne
Historia - Wyspa na południowym PacyfikuGrupa

Do której należysz, odbywa rejs w południowej części Oceanu Spokojnego. Po sztormie 
statek zatonął i jesteście jedynymi ocalałymi, rozbitkami na wyspie, daleko od jakiejkolwiek 
drogi wodnej. W pobliżu tej wyspy co trzy miesiące przepływa statek. Ostatni przepłynął 
tydzień temu. Na tej wyspie mieszka rodzina tubylców składająca się z mężczyzny z dwiema 
żonami i trójką dzieci - dwiema dziewczynkami (20 lat i 12 lat) i chłopcem (18 lat). Rodzina 
ta posiada kajak. Na tej wyspie żyje kilka dzikich kóz i para panter; jest też trochę zwierząt 
do polowania, węże i ptaki morskie. Najbliższy ląd znajduje się w odległości około 1650 km. 
Oprócz przedmiotów, które miałeś w tym czasie, gdy statek zatonął, masz też to, co morze 
wyrzuciło na wyspę po wraku:

  4 2 karabiny z amunicją
  4 2 osie
  4 1 piła
  4 100 m przewodu
  4 2 kilofy - narzędzie do pracy na roli
  4 1 łopata
  4 30 m kabel elektryczny
  4 24 igły do szydełkowania
  4 Puszki z żywnością (6 dużych słoików z dżemem i 12 małych słoików ze szpinakiem)
  4 1 pusta metalowa beczka
  4 8 butelek oleju
  4 28 metrów liny
  4 Tkanina (42 x 1,20 m)
  4 20 masek na twarz
  4 1 sieć rybacka
  4 1 biblia
  4 niektóre gazety”

Cele dydaktyczne
•  Grupowe podejmowanie decyzji: trudności i zalety pracy zespołowej.
•  Gdy nie ma porozumienia co do celu, bardzo trudno jest opracować plan działania. 
•  Na poziomie indywidualnym musimy założyć sobie ustalony cel, aby zapewnić funkcjono-

wanie całego zespołu. 
•  Znaczenie wyznaczania celów w bardzo jasny sposób. 
•  Ustalenie priorytetów dla celów szczegółowych.
•  Jak wpływa na stopień znajomości zadań, kontrolę nad dostępnymi zasobami, jak ważna 

jest znajomość zasobów, na których się opieramy i na czym powinniśmy się oprzeć.
•  Czy przewidziano nieprzewidziane problemy lub zdarzenia, które mogą wystąpić po drodze.
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Czas trwania i materiały
Czas trwania: 90 min
Materiał: 
•  Arkusze papieru
•  Kredki.
Organizacja pomieszczenia: Stoły i krzesła. Jeśli dysponujemy jednym stołem dla każdego 
uczestnika, stoły można zestawiać ze sobą, aby stworzyć jeden większy stół dla każdej gru-
py.

Przebieg działalności
•  Utwórzcie grupy 5-7 osobowe.
•  Każda grupa otrzyma Opowieść - Wyspa na południowym Pacyfiku
•  Każda grupa zostanie poproszona o wybranie jednego celu ogólnego, spośród trzech 

poniższych: 
  4 Poczekaj na ratunek przy następnym statku przepływającym obok wyspy.
  4 Postanowić zostać na wyspie i żyć z tubylcami.
  4 Zrób natychmiastowy plan ucieczki (nie czekając na ratunek).

•  Opracowanie planu działania - w oparciu o jeden wybrany cel ogólny, każda grupa zostanie 
poproszona o wybranie 10 z 17 przedmiotów, które morze wyrzuciło na brzeg i zaplano-
wanie wszystkich działań i czynności, które wykonają, aby osiągnąć ten cel ogólny. Ważne 
jest, aby ustalić terminy i obowiązki dla każdego z działań.

•  Wszystkie grupy mają około 20-25 minut na opracowanie swojego planu działania.
•  Wszystkie opinie grupy będą podzielone.
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Aktywność 6.3.4 Idealny współtrener Moduł 6 

Synteza i cele dydaktyczne
Znalezienie głównych cech idealnego współtrenera i idealnej atmosfery przez niego tworzonej 

Czas trwania i materiały
Czas trwania: 30 minut 

•  2 minuty- instrukcje 
•  10 minut- zbieranie materiałów 
•  5 minut - dyskusja w dużej grupie 
•  3 minuty - prezentacja 
•  10 minut - podsumowanie/ocena

Materiał: 
•  gazety z tytułami zawierającymi najważniejsze słowa 
•  magazyny ze zdjęciami 
•  nożyczki 
•  flipchart
Organizacja pomieszczenia: –

Przebieg działalności 
Gra:

1. Poproś uczestników o wyobrażenie sobie idealnego współtrenera i zebranie jego naj-
ważniejszych umiejętności, narzędzi, kompetencji itp.

Pytania: „Jak wyobrażasz sobie dobrego współtrenera? Jak on/ona wygląda? Jakie są jego 
narzędzia, umiejętności, kompetencje? Co znajduje się w jego „kieszeni”?” 
Mogą też zbierać zdjęcia związane z idealnym trenerem lub atmosferą przez niego stworzoną. 
Materiały (gazety, czasopisma i nożyczki) są umieszczone na środku sali. Tytuły artykułów 
zawierają takie słowa jak: empatia, cierpliwość, doświadczenie, aktywne słuchanie, pewność 
siebie, odpowiedzialność, entuzjazm, jasna komunikacja, życzliwość, zachowanie z szacun-
kiem, pozytywna atmosfera, pozycja partnera itp. Obrazki mają podobne znaczenie, lub o 
osobach i sytuacjach w związku z daną rolą. 
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2. Przedyskutujcie w grupie i wybierzcie te najważniejsze. 
3. Wybierz jedną osobę do prezentacji. 
4. Prezentacja: Osoba podsumowuje najważniejsze umiejętności i umieszcza słowa na 

„osobie” na flipcharcie.  
Ktoś prezentuje poprzez narysowanie osoby na flipcharcie i dodanie wybranych słów i 
obrazków

5. Debriefing:  
Uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami na temat gry.  
Pytania: Jak się czułeś podczas gry? Jak ci się podobało? Czy było to dla ciebie przydat-
ne? Jak podobała ci się prezentacja? Jak podobała ci się prezentacja? 

6. Ocena  
Jak ci się podobała metodologia?  
 
Ocena - możemy wspólnie omówić jej znaczenie
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Aktywność 6.4.1 Odgrywanie ról przez osoby udzielające wsparcia Moduł 6 

Synteza i cele
•  Przygotowanie do pełnienia roli osoby wspierającej rówieśników
•  Wykorzystanie wiedzy zdobytej w symulowanym środowisku
•  Ćwiczenie technik wspierania rówieśników
•  Refleksja nad doświadczeniem wspierania rówieśników

Czas trwania i materiały (co jest potrzebne do wykonania ćwiczenia)

Czas trwania: 30 min
Materiał: 
•  W przypadku umiejętności praktycznych - wszelkie przedmioty potrzebne do nauczenia 

danej umiejętności.
•  Urządzenie do nagrywania scenek (opcjonalnie)
Organizacja pomieszczenia: 2 uczestników odgrywa rolę, a reszta grupy obserwuje.

Procedura  (krok po kroku z pytaniami prowadzącymi i wykorzystaniem materiałów)

Odgrywanie ról to czynność, w której stawiamy się w cudzych butach lub pozostajemy 
we własnych butach, ale stawiamy się w wyimaginowanej sytuacji. Jest to technika, która 
pozwala uczestnikom badać realistyczne sytuacje poprzez interakcję z innymi ludźmi w spo-
sób kontrolowany, aby zdobyć doświadczenie i wypróbować różne strategie we wspieranym 
środowisku.

Dzięki odgrywaniu ról uczestnicy mogą przygotować się na różne trudne i wymagające 
sytuacje, które mogą wywołać u nich zdenerwowanie lub niepokój. Odgrywanie ról można 
wykorzystać jako sposób na przećwiczenie i przetestowanie przez uczestników wszystkich 
informacji podanych w ostatnich modułach. Celem odgrywania ról jest to, by pod koniec 
szkolenia uczestnik mógł doświadczyć i przygotować się do roli osoby wspierającej rówie-
śników, a następnie zastanowić się nad tym (poprzez autorefleksję, w celu zwiększenia 
samoświadomości).

Przygotowując się do roli osoby wspierającej, poprzez odgrywanie ról, nabierasz doświad-
czenia i pewności siebie w radzeniu sobie z sytuacją w prawdziwym życiu, a także możesz 
rozwinąć szybkie i instynktowne reakcje na sytuacje. Oznacza to, że będziesz skutecznie 
reagować w miarę rozwoju sytuacji i nie będziesz przytłoczony wydarzeniami. Ważne jest, 
aby przyjąć do wiadomości, że błędy będą się zdarzać, a jeszcze ważniejsze, aby skutecznie 
reagować, gdy się zdarzą. Ćwiczenia polegające na odgrywaniu ról zachęcają uczestników 
do bardziej krytycznego myślenia o zostaniu osobą wspierającą i do spojrzenia na sytuacje z 
innej perspektywy.
Aby uczestnicy mogli odnieść korzyści z odgrywania ról, powinny one być skoncentrowane 
na treści, odpowiadać celom nauczania i odnosić się do przyszłej sytuacji wsparcia rówie-
śniczego. 
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Jak stosować odgrywanie ról
Łatwo jest zorganizować i przeprowadzić sesję odgrywania ról. Pomocne będzie wykonanie 
pięciu poniższych kroków.

Krok 1: Określenie sytuacji

Aby rozpocząć proces, zbierz uczestników i przedstaw ćwiczenie polegające na odgrywaniu 
ról. Zachęć do otwartej dyskusji, by ujawnić wszystkie istotne kwestie i wszelkie obawy. 
Dzięki temu uczestnicy będą mogli zacząć myśleć o zostaniu osobą wspierającą, zanim 
rozpocznie się odgrywanie ról.

Wspólnie z uczestnikami zbadaj możliwe sytuacje, które można wykorzystać w odgrywanych 
rolach. Mogą to być zarówno umiejętności praktyczne, jak i teoretyczne (oparte na wiedzy i 
doświadczeniu). Udziel uczestnikom wskazówek, podając poniższe sugestie, ale ważne jest, 
aby uczestnicy sami wybrali temat, którego chcą się nauczyć/podzielić. Umiejętność powin-
na być czymś, w czym są dobrzy, a wiedza teoretyczna powinna dotyczyć czegoś, co udało 
im się osiągnąć lub odnieść sukces. Dzięki temu doświadczenie będzie bardziej realne. 

Sytuacje związane ze wsparciem rówieśniczym mogą obejmować zarówno łatwe zadania 
praktyczne, jak i bardziej teoretyczne tematy dotyczące umiejętności życiowych.

Sugestie dotyczące rówieśniczego wspierania umiejętności praktycznych:

•  Jak ugotować jajko
•  Jak zrobić tort
•  Jak odnaleźć się w nowym środowisku (praca lub szkoła)
•  Jak zacząłem korzystać z transportu publicznego 

Propozycje wsparcia koleżeńskiego w trudniejszych zadaniach, oparte na wiedzy lub do-
świadczeniu: 
•  Podziel się swoim doświadczeniem o tym, jak stałeś się bardziej niezależny w swoim 

życiu.
•  Podziel się swoim doświadczeniem na temat tego, jak poprawiłeś swój wygląd fizyczny/

zdrowie
•  Wspieranie rówieśnika, który jest niepewny siebie (np. w zawieraniu nowych znajomości)
•  Wspieranie rówieśnika, który się czegoś boi (np. wykonania szybkiego testu)
•  Wspieranie rówieśnika w osiągnięciu trudnego celu (np. schudnięcie przy nadwadze)

Krok 2: Dodaj szczegóły

Następnie ułóż scenariusz na tyle szczegółowo, aby poczuć się „prawdziwie”. Upewnij się, że 
wszyscy mają jasność co do sytuacji, którą próbujesz przepracować i że wiedzą, co chcesz 
osiągnąć na koniec odgrywania roli. Niektórym uczestnikom może pomóc spisanie kroków 
tego, czego chcą nauczyć lub punktów, które chcą poruszyć. Przypomnij uczestnikom o 
technikach poznanych do tej pory.
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Krok 3: Przydzielanie ról

Kiedy już ustalisz temat dla każdego z kibiców rówieśniczych, określ, kto w każdej parze 
będzie odgrywał osobę wspieraną. Jeśli to możliwe, przydziel rolę osoby wspieranej komuś, 
kto faktycznie jest zainteresowany danym tematem lub umiejętnościami. Jeśli tematy i 
umiejętności są znane, wówczas osoba wspierana może reprezentować kogoś, kto jest 
wspierający, wrogi, zły lub niezmotywowany.

Obaj uczestnicy w każdej parze powinni użyć swojej wyobraźni, aby wcielić się w umysły 
rówieśników, których reprezentują. Polega to na próbie zrozumienia ich perspektywy, celów, 
motywacji i uczuć, gdy wchodzą w daną sytuację.

Krok 4: Odegraj scenariusz

Jedna para przyjmuje swoje role i odgrywa sytuację, podczas gdy pozostali uczestnicy 
obserwują i robią notatki, aby przekazać informacje zwrotne. Zachęć uczestników do wypró-
bowania różnych podejść, jeśli to konieczne. Odgrywanie ról powinno trwać co najmniej 10 
minut. 

Krok 5: Omówienie tego, czego się nauczyłeś

Po zakończeniu odgrywania ról, omówcie to, czego się nauczyliście, tak abyście wyciągnęli 
wnioski z tego doświadczenia (autorefleksja i samoświadomość).

Nagrywanie wideo

Podczas odgrywania ról można wykorzystać nagrywanie wideo (za zgodą wszystkich 
uczestników). Obserwowanie siebie na nagraniu zwiększy samoświadomość i poprawi 
pewność siebie w roli osoby wspierającej. Pytania do informacji zwrotnej na temat działania 
mogą być następujące: 

•  Czy odgrywanie ról osiągnęło swój pierwotny cel, czyli ćwiczenie wspierania  
rówieśników?

•  Jak skutecznie uczestnicy wykorzystywali swoją wiedzę i umiejętności do wsparcia 
rówieśniczego?

•  Jak uczestnicy radzą sobie z byciem osobą wspierającą? Co było łatwe/trudne?  
Co działało dobrze? Co wymaga poprawy?

Praktyka czyni mistrza!

Spróbuj odgrywać role używając różnych tematów/umiejętności lub tych samych tematów/
umiejętności z różnymi osobami. Przydatne może być, jeśli scenariusze będą miały coraz 
większą intensywność. Można więc zacząć od łatwego zadania, a następnie przejść do 
trudniejszego. Można również przetestować i przećwiczyć różne podejścia do radzenia 
sobie z sytuacjami, tak by dać uczestnikom doświadczenie w radzeniu sobie z sytuacjami 
problemowymi.
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