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wstęp
Oddajemy w Państwa ręce metodykę wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej 
w kameralnych Domach dla Dzieci. Jest to podręcznik zawierający materiały niezbędne do reali-
zacji programu edukacyjnego skierowanego do kadry zarządzającej oraz wychowawców kame-
ralnych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Znajdą w nim Państwo program szkoleń wraz 
ze scenariuszem oraz materiałami dla uczestników. Jest to niezbędnik, z którego mogą skorzystać 
trenerzy, którzy podejmą się przeprowadzenia szkoleń przygotowujących kadrę do wdrożenia 
innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci.

Program zawarty w metodyce otwiera dwudniowy moduł szkoleniowy dla dyrektorów, koordyna-
torów, liderów kameralnych placówek opiekuńczo-wychowawczych z zakresu wdrażania i zarzą-
dzania zmianą. Znajduje się w nim także siedmiodniowy moduł szkoleniowy dla wychowawców, 
opiekunów, psychologów tychże placówek z zakresu innowacyjnej metody pracy wychowawczej 
ukierunkowanej na edukację i aktywizację zawodową placówek opiekuńczo-wychowawczych 
w oparciu o trójsektorową współpracę.

Wykorzystanie metodyki musi być poprzedzone gruntowanym zapoznaniem się z modelem pracy 
wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci, który jest kompendium wiedzy o nowym po-
dejściu do procesu usamodzielniania wychowanków w warunkach kameralnych Domów dla Dzieci.

Model wraz z metodyką został wypracowany w ramach innowacyjno-testującego projektu 
„Q pracy!”. Materiały w wersji elektronicznej dostępne są pod adresem www.gfis.pl

Zespół redakcyjny projektu „Q pracy!”
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teMat szkOlenIa:

Q samodzielności. 
Innowacyjny model pracy wychowawczej 
w kameralnych Domach Dla dzieci

1. Założenia organizacyjne szkolenia

1.1. Sposób realizacji szkolenia: szkolenie będzie realizowane w trakcie 9 dni w ramach 4 zjazdów:

 → jeden zjazd 2-dniowy dla kadry zarządzającej placówek opiekuńczo-wychowawczych

 → trzy zjazdy dla kadry pedagogicznej placówek opiekuńczo-wychowawczych obejmujące łącz-
nie 7 dni.

1.2. Wielkość grupy szkoleniowej: grupa szkoleniowa od 12 do 18 osób a kadra zarządzająca w gru-
pie min. 6 osobowej.

1.3. Warunki szkoleniowe:

 → szkolenie odbywać się będzie w sali umożliwiającej prowadzenie zajęć warsztatowych

 → w sali znajdować się będzie odpowiedni sprzęt do realizacji zajęć (np. laptop, projektor, tablica 
flipchart).

1.4. Metody pracy trenera: zajęcia będą miały formę warsztatów i wykładów w ramach, których 
trener wykorzysta: mini-wykład, pokaz, scenki sytuacyjne, gry ról, gry dydaktyczne, burzę 
mózgów, studium przypadku, analizę narzędzi.

1.5. Formy pracy trenera: trener wykorzysta różnorodne formy pracy z uczestnikami: indywidualną, 
grupową, zbiorową.

1.6. Liczba trenerów prowadzących szkolenie: zajęcia będzie prowadziło jeden lub dwóch trenerów 
dla każdego modułu szkoleniowego.

1.7. Poziom kompetencji trenerów

 → pedagog lub psycholog posiadający doświadczenie pracy z  dziećmi pozbawionymi opieki 
rodzicielskiej oraz zarządzania procesami grupowymi w kameralnych placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych, poświadczone odpowiednimi dokumentami; minimum 3 lata praktyki 
trenerskiej,

 → doradca zawodowy lub psycholog z doświadczeniem pracy w instytucjach otoczenia rynku 
pracy, posiadający doświadczenie w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym 
oraz umiejętności pracy z grupą osób dorosłych poświadczone odpowiednimi dokumentami; 
minimum 3 lata praktyki trenerskiej,

 → trener biznesowy, posiadający doświadczenie w  pracy z  zakresu marketingu relacyjnego, 
marketingu społecznego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zarządzania zmianą 
poświadczone odpowiednimi dokumentami; minimum 3 lata praktyki trenerskiej.

1.8. Materiały szkoleniowe, jakie otrzymają uczestnicy szkolenia – uczestnicy otrzymają nastę-
pujące materiały szkoleniowe:

 → Podręcznik Q samodzielności. Innowacyjny model pracy wychowawczej w kameralnych Do-
mach dla Dzieci.

 → Profiler zawodowy Wybór jest Twój.

 → Płyta cd z filmem edukacyjnym pt. Q samodzielności.

 → Raport z badań nt. sytuacji psychospołecznej usamodzielnionych wychowanków z x.2012 r.

 → Prezentacje multimedialne prezentowane na szkoleniu.

 → Materiały teoretyczne wykorzystane na szkoleniu.

1.9. Wsparcie merytoryczne uczestników – w trakcie realizacji szkolenia uczestnicy będą mieli 
możliwość konsultacji internetowej z trenerami w sprawie wątpliwości związanych z omawianą 
tematyką szkolenia.

1.10. Wymagania rekrutacyjne –  kto może być uczestnikiem szkolenia: uczestnikiem szkolenia 
są osoby zawodowo związane z pracą w systemie pieczy zastępczej, w szczególności kadra 
pedagogiczna kameralnych placówek opiekuńczo-wychowawczych
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1.11. Warunki jakie musi spełnić uczestnik szkolenia, aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu 
szkolenia: warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest uczestnictwo 
przez uczestnika w 80% zajęć. Dodatkowo uczestnik musi osiągnąć wynik z testu wiedzy na 
poziomie min. 70%.

2. Ewaluacja szkolenia

2.1. Ewaluacja szkolenia zostanie przeprowadzona po pierwszej części szkolenia i będzie dotyczyła 
programu szkolenia oraz trenerów. Przeprowadzona zostanie przy pomocy ankiet ewaluacyjnych. 
Badać one będą jakość programu szkolenia, pracy trenerów oraz użyteczność szkolenia i możli-
wość wdrożenia jego treści na stanowisku pracy uczestnika.

3. Cel ogólny szkolenia

3.1. Zbudowanie świadomości potrzeby wprowadzenia zmian w procesie usamodzielniania wycho-
wanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

3.2. Zwiększenie wiedzy na temat sposobów minimalizacji znamion instytucji w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych.

3.3. Zmiana postawy wobec procesu usamodzielnienia, rozumianego jako długofalowy proces od-
działywań wychowawcy – mentora.

3.4. Kształtowanie i rozwijanie postawy mentorskiej u wychowawców.

3.5. Zwiększenie wiedzy nt. budowania relacji z pracodawcami i otoczeniem biznesu, jako skutecznego 
narzędzia wprowadzania wychowanków na rynek pracy.

4. Wiedza, umiejętności i postawy uczestnika – kompetencje kształtowane w ramach szkolenia

4.1. Wiedza:

 → poznanie przyczyn trudności z odnajdywaniem się na rynku pracy podopiecznych placówek.

 → poznanie podstawowych mechanizmów zarządzania zmianą i towarzyszących temu emocji.

 → doskonalenie konkretnych, wybranych umiejętności w kontekście planowania, wprowadzania 
i monitorowania zmian,

 → doskonalenie umiejętności wspierania pracowników w zmianie,

 → zdobycie wiedzy na temat w jaki sposób tworzyć i prowadzić kameralną placówkę opiekuńczo-
-wychowawczą bez znamion instytucji,

 → zdobycie wiedzy na temat mentoringu, narzędzi pracy mentora, rozpoznawania osobowości 
i mocnych stron wychowanka,

 → zdobycie wiedzy dotyczącej budowania długofalowych relacji z pracodawcami,

 → poznanie korzyści wynikajacych ze współpracy z pracodawcami dla wychowanków, wychowaw-
ców oraz pracodawców,

 → zapoznanie z poszczególnymi etapami poszukiwania pracodawców (ustalanie celu, organizacja 
i planowanie, realizacja i monitorowanie),

 → zdobycie wiedzy dotyczącej efektywnego prowadzenia rozmów telefonicznych i odbywania 
spotkań z pracodawcami.

4.2. Umiejętności:

 → umiejętność w zakresie planowania, wprowadzania i monitorowania zmiany,

 → umiejętność wspierania zespołu w zmianie,

 → umiejętność tworzenia warunków kameralności w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

 → zdobycie umiejętności odkrywania i nazywania mocnych stron i potrzeb dziecka,

 → zwiększenie umiejętności komunikacyjnych,

 → umiejętność wykonywania narzędzi pomocnych w pracy z wychowankiem usamodzielnianym: 
analiza mocnych stron i potrzeb, genogram, cele długoterminowe, cele krótkoterminowe,

 → umiejętność udzielania wsparcia służącego rozwojowi samodzielności i postawy przedsiębior-
czości wychowanków,
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 → umiejętność poszukiwania pracodawców praz odbywania z nimi rozmów telefonicznych oraz 
osobistych.

4.3. Postawy:

 → zwiększenie otwartości na dokonywanie zmian w najbliższym otoczeniu oraz motywacji do 
dokonywania zmian w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

 → zbudowanie motywacji do wdrożenia warunków kameralności w placówkach opiekuńczo- 
-wychowawczych,

 → uświadomienie roli wychowawcy, jako mentora w procesie wychowania i usamodzielnienia,

 → Zwiększenie motywacji do podejmowania działań sprzyjających budowaniu długofalowej współ-
pracy z pracodawcami, otoczeniem biznesu oraz otoczeniem rynku pracy w celu aktywizacji 
zawodowej wychowanków.

5. Plan ramowy szkolenia

5.1. Moduł dla kadry zarządzającej z zakresu wprowadzania i zarządzania zmianą.

pIerwszy DzIeń szkOlenIOwy

Liczba
godzin

Struktura Cele

3 h Przywitanie i przedstawienie trenera oraz uczestników 
szkolenia.

Zapoznanie grupy z celami szkolenia, programem, zebranie 
oczekiwań oraz zawiązanie kontraktu z grupą.

Zmiana – nowa jakość pracy (preparacja, realizacja, kontrola).

Proces zmiany jako podstawa do zarządzania zmianą.

Powody wdrażania zmiany w organizacjach.

Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa w grupie, 
zapoznanie z celami szkolenia oraz integracja grupy.

Wprowadzenie teoretyczne i dyskusja nad 
wprowadzeniem zmiany w kameralnych placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych.

3 h Identyfikacja etapów zmian i ich krytycznych momentów.

Analiza czynników ułatwiających i utrudniających 
wdrożenie zmian.

Uświadomienie uczestnikom etapów zmian oraz możliwych 
trudności w momentach tzw. krytycznych.

Liczba
godzin

Struktura Cele

2 h Gotowość na zmianę – kiedy i jak pokazywać korzyści a kiedy 
i jak mówić i słuchać o zagrożeniach?

Autorytet koordynatora domu jako ważny aspekt 
wprowadzania zmiany.

Koło umiejętności i siatka celów jako wsparcie podczas 
przygotowania się do zarządzania zmianą. Praca 
z wartościami jako „paliwem” zmiany.

Uświadomienie uczestnikom roli koordynatora domu 
w tworzeniu warunków sprzyjających wprowadzeniu zmiany.

DrUgI DzIeń szkOlenIOwy

Liczba
godzin

Struktura Cele

3 h Koordynator domu jako lider zmiany

 Komunikowanie zmian w firmie. Narzędzia komunikacji 
wewnętrznej – które i kiedy warto używać? Struktura: expose, 
komunikowania decyzji z góry, z którą szef się nie zgadzamy, 
przyznawania się do błędu.

Wypracowanie i przećwiczenie podstawowych modeli 
komunikacyjnych służących efektywnemu wdrażaniu zmiany 
w kameralnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

3 h Psychologiczne reakcje osób poddawanych zmianie – rozkład 
postaw zespołu pracowniczego.

Co może zagrażać zespołowi? Jak identyfikować i pracować 
z „masą krytyczną”? Jak unikać niebezpieczeństw stojących 
przed grupą w procesie zmian?

Cykl akceptowania przez zespół zmian w placówce. 
Role pracownicze w procesie zmiany. Źródła i przejawy 
oporu wobec zmiany na poszczególnych etapach 
wprowadzania zmian.

Ćwiczenie, którego celem jest uświadomienie uczestnikom 
postaw (emocji, motywacji, myśli, intencji zachowań) zespołu 
pracowniczego w odpowiedzi na pojawiające się zmiany.

2 h Pozapłacowe narzędzia wpływu jako narzędzia motywowania 
i angażowania pracowników w proces zmiany. Jak je wspierać? 
Co i kiedy wzmacniać? Konstruktywne chwalenie i informacja 
zwrotna – struktura wypowiedzi.

Zakończenie szkolenia

Bank „dobrych praktyk” – zebranie najważniejszych 
wniosków. Nazwanie mocnych stron w zarządzaniu zmianą. 
Wyznaczenie obszarów do pracy – Action Plan.

Uświadomienie uczestnikom roli narzędzi kierowniczych 
(motywatorów) w tworzeniu warunków sprzyjających 
wprowadzeniu zmiany.
Podsumowanie szkolenia oraz stworzenie planu działania 
uczestników szkolenia.
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Wprowadzenie modułu z zakresu zarządzania zmianą dla kadry zarządzającej placówkami 
opiekuńczo-wychowawczymi wynika z przyjętych rekomendacji po testowaniu modelu pracy 
wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci. Wskazują one na konieczność przygotowania 
kadry zarządzajacej placówką do zmian w podejściu do procesu usamodzielnia wychowanków 
podczas ich pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Kluczowym zadaniem trenera przed przystąpieniem do realizacji programu szkoleniowego jest 
analiza kultury organizacyjnej placówki oraz indywidualnych potrzeb kadry zarządzającej placów-
ką opiekuńczo-wychowawczą uczestniczacej w szkoleniu. Na podstawie zebranych informacji, 
w oparciu o ramowy program przedstawiony w metodyce, zadaniem trenera jest opracowanie 
autorskiego scenariusza odpowiadającego na specyficzne potrzeby wynikające z przeprowadzonej 
analizy.

Zalecane jest aby trener, przed przystąpieniem do realizacji programu szkoleniowego, zapoznał 
uczestników szkolenia z tematyką modelu pracy wychowawczej tak, by uczestnicy byli świadomi 
na czym model, czyli wprowadzana zmiana polega oraz jak się przygotować do jej wprowadzenia.

5.2. Moduł i dla kadry pedagogicznej placówek Wyzwania pracy wychowawczej w kameralnych 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych

pIerwszy DzIeń szkOlenIOwy

Liczba
godzin

Struktura Cele

3 h Powitanie uczestników szkolenia.

Zapoznanie grupy z celami i programem szkolenia.

Poznanie obaw i potrzeb uczestników szkolenia.

Integracja grupy – jak wyglądał Twój pierwszy dzień w pracy. 
Zawarcie kontraktu grupowego

Prezentacja multimedialna – Q samodzielności. Model pracy 
wychowawczej ukierunkowanej na edukację i aktywizację 
zawodową wychowanków placówek opiekuńczo- 

-wychowawczych w oparciu o trójsektorową współpracę

Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa w grupie oraz 
integracja grupy.

Wprowadzenie teoretyczne do zmiany sposobu myślenia 
o procesie usamodzielnienia w kameralnych placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych.

3 h Wprowadzenie do zmiany postaw – mini wykład „Krok do 
przodu” – ćwiczenie dotyczące różnic i stereotypów.

Rola stereotypów w wyborze ścieżki edukacyjnej.

Rola stereotypów w postrzeganiu wychowanków dd przez 
pracodawców.

Uświadomienie uczestnikom barier hamujących samorozwój, 
zrozumienie przyczyn niskiego poczucia wartości 
u wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych .
Uświadomienie uczestnikom roli stereotypowego myślenia 
pracodawców.

Liczba
godzin

Struktura Cele

2 h Wykład konwersacyjny – jaki wpływ na rozwój dziecka ma 
środowisko, w którym dorasta? Jakie warunki w kameralnych 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych pozytywnie 
wpływają na samodzielność i sukces zawodowy a jakie 
oddziaływują negatywnie.

Uświadomienie uczestnikom korelacji między warunkami 
codziennego życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej 
a sytuacją w dorosłym życiu po opuszczeniu placówki.

DrUgI DzIeń szkOlenIOwy

Liczba
godzin

Struktura Cele

4 h Powitanie, przypomnienie treści z dnia poprzedniego.
Wprowadzenie do więzi. Prezentacja multimedialna
Beatka i Andrzejek – ćwiczenie
Słowacki film – Najlepsza jest mama i dom

Wykład problemowy – podsumowanie więzi w kontekście 
wszystkich dotychczas przedstawionych treści szkolenia.

Wprowadzenie do kompetencji opiekunów.
Ukochane dziecko – ćwiczenie
5 kategorii kompetencji

Podsumowanie pierwszej części szkolenia

Poznanie założeń nauki o więzi.

Poznanie przez uczestników znaczenia relacji i więzi dla 
rozwoju dziecka poznanie i uświadomienie sobie przez 
uczestników przyczyn zachowań dzieci.

Poznanie praktycznych sposobów oddziaływania na dziecko 
przy różnych doświadczeniach dziecka związanych z więzią.

Uświadomienie zależności pomiędzy potrzebami dziecka 
a kompetencjami wychowawcy – mentora.

Poznanie przez uczestników 5 kategorii kompetencji 
wychowawcy – mentora.

4 h Prezentacja multimedialna – Przedstawienie wyników badań 
nt. sytuacji psychofizycznej i materialnej usamodzielnionych 
wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Przygotowanie kadry pedagogicznej do wdrożenia nowej 
perspektywy w procesie usamodzielniania. dlaczego zmiana 
jest ważna – wprowadzanie zmiany.

Podsumowanie dnia. Ankieta ewaluacyjna

Zapoznanie z obszarami problemów, jakie napotykają 
wychowankowie w procesie usamodzielnienia i starcie 
w dorosłe życie.

Uświadomienie konieczności wprowadzania zmian 
w postawach i stylu pracy wychowawczej.

Utrwalenie treści, z którymi uczestnik zapoznał się 
w pierwszej części szkolenia.
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5.3. Moduł ii Od deficytów do mocnych stron – rola wychowawcy mentora w procesie usamodzielniania

trzecI DzIeń szkOlenIOwy

Liczba
godzin

Struktura Cele

2 h Powitanie, nawiązanie do poprzedniego modułu.

Kim jest mentor?
Rola mentora w procesie usamodzielnienia – ćwiczenie.
Różnice między wychowawcą a wychowawcą mentorem.
Katalog kompetencji i umiejętności .

Zapozanie z elementami składowymi postawy mentorskiej 
w pracy z dzieckiem.

Uświadomienie różnic w podejściu wychowawcy 
a wychowawcy mentora.

Uświadomienie roli wychowawcy – mentora – kim jest i jak 
wpływa na wychowanka.

Autorefleksja, gdzie jestem w kształtowaniu postawy 
mentorskiej.

3 h Wychowywać na miarę.
Osobowościowe podstawy zainteresowań

Zapoznanie z typologią osobowości
Rozpoznawanie cech osobowości na podstawie zachowań 
dziecka

1 h Trzymam stery mojego życia.
Budowanie samodzielności

Zapozanie z etapami rozwoju zawodowgo i wypracowanie 
katalogu pomysłów, jak na każdym etapie rozwoju można 
wspierać dziecko w kształtowaniu postawy pracowniczej.
Zapoznanie z czynnikami wspierającymi budowanie 
odpowiedzialności – jak swoją postawą zachęcać do brania 
odpowiedzialności i do porzucenia roli ofiary

3 h Wiem, że dam radę.
Jak wzmacniać poczucie własnej wartości?

Poznanie wskaźników efektywności:
• wyznaczanie celów z wychowankiem
• planowanie
• zawieranie kontraktu
Poznanie sił i cech, które rozwijajne świadomie, przyczyniają 
się do osiągnięcia w życiu dobrostanu.
Poznanie koncepcji resilience – odporność psychiczna.
Poznanie teorii o talentach Buckinghama.

czwarty DzIeń szkOlenIOwy

Liczba
godzin

Struktura Cele

4 h Wiem, że dam radę.
Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dziecka?

Ćwiczenia umiejętności stosowania konstruktywej 
komunikacji.

Zapoznanie z zasadami konstruktywnej komunikacji wg. 
Modelu M. Rosenberga – Porozumienie bez Przemocy

Kształtowanie empatycznej postawy wobec dziecka.

4 h Ja sam znajdę rozwiązanie. Ty bądź moim towarzyszem.

Narzędzia coachingu dla wychowawców

Schemat rozmowy coachingowej np. grow.

Koło coachingu – jak uczyć dzieci wykorzystując porażki.

1 h Indywidulane planowanie zmiany w swojej pracy 
wychowawczej

Podsumowanie dnia. Ankieta ewaluacyjna

Zaplanowanie działań wychowawczych w oparciu o zdobytą 
wiedzę.

Utrwalenie treści, z którymi uczestnik zapoznał się w drugiej 
części szkolenia.
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pIąty DzIeń szkOlenIOwy

Liczba
godzin

Struktura Cele

5 h Powitanie . Nawiązanie do poprzedniego modułu

Wprowadzenie do Metody Indywidualnych Planów Pracy 
z dzieckiem.

Wprowadzenie do Analizy Mocnych Stron i Potrzeb

Pierwsza kategoria – Potrzeby opiekuńcze
• Bezpieczeństwo i adaptacja – kryteria usamodzielnienia
• Mieszkanie ( terytorium)
• Dochód
• Wygląd fizyczny, ubrania

druga kategoria – Potrzeby rozwojowe
• Zdrowie i higiena – kryteria usamodzielnienia
• Opieka zdrowotna
• Rozwój fizyczny i płciowy – wychowanie seksualne
• Wczesne macierzyństwo a zaistnienie na rynku pracy
• Wybór ścieżki edukacyjnej
• Plan edukacyjny, potrzeby a aktywność zawodowa.
• Zainteresowania – czynnik stymulujący linię rozwoju 
zawodowego

• Potrzeby wyższe
• Wiek rozwojowy a wartość pracy
• system wartości
• potrzeby emocjonalne
• Radzenie sobie w sytuacjach trudnych – test na konflikt
 – rozpoznawanie emocji i ich nazywanie – prezentacja

• Słownik emocji, po co są emocje, pożyteczność emocji nie 
tylko pozytywnych

• Sposoby wyrażania emocji
• Radzenie sobie ze stratą – ćwiczenie
• Poczucie wartości – ćwiczenia
• Umiejętności życiowe – Komunikacja
• Umiejętność planowania i zarządzania czasem, jako element 
utrzymania się na rynku pracy.

Ustalanie priorytetów – ćwiczenie – wspieranie procesów 
planowania swojej ścieżki edukacyjnej i aktywności 
zawodowej

Przekazanie wiedzy na temat rodzajów emocji, uświadomienie 
roli emocji w życiu człowieka.

Uświadomienie genezy poczucia wartości, zapoznanie 
z metodyką pracy budującą poczucie wartości.

Poznanie różnych rodzajów komunikacji i blokad 
komunikacyjnych, wstęp do „dobrej rozmowy”.

Uświadomienie roli planowania i zarządzania czasem 
w procesie usamodzielnienia. świadomości seksualnej 
podopiecznych.

Uświadomienie konsekwencji wczesnego macierzyństwa.

Zdobycie wiedzy na temat rozwoju dziecka w kontekście 
edukacyjnym.

Liczba
godzin

Struktura Cele

3 h Trzecia kategoria – Potrzeba wzmacniania więzi z rodziną 
– zasoby wsparcia w procesie usamodzielnienia
Genogram, jako źródło wsparcia, wzorców i zasobów.
Wzorce rodzinne a etos pracy.
Wzorce a wybór ścieżki edukacyjnej.
Wzorce i ich wpływ na utrzymanie się na rynku pracy.

Czwarta kategoria – Potrzeba wzmacniania trwałych 
pozytywnych więzi z rówieśnikami i dorosłymi
Poszukiwanie zasobów wsparcia w wyborze ścieżki 
edukacyjnej oraz aktywizacji zawodowej.

Piąta kategoria – Potrzeby społeczne i umiejętności pracy 
zespołowej
Role w zespole – test – kim mogę być? Jaki zawód mam 
wybrać – czy umiem pracować w zespole?
Współpraca wychowawca – mentor– wychowanek 

– modelowanie stosunku do pracy

Cele długoterminowe – narzędzie wspierające proces 
usamodzielnienia – planowanie rozwoju edukacyjnego 
i zawodowego.

Arkusz celów krótkoterminowych – narzędzie konkretyzujące 
współpracę wychowawcy – mentora z wychowankiem – jak 
wizje wprowadzać w życie? – co dziecko może zrobić w sferze 
rozwoju zawodowego?

Podsumowanie i ewaluacja.

dostarczenie wiedzy na temat narzędzia IPP – genogram. 
Uświadomienie roli genogramu w indywidualizacji pracy 
z dzieckiem. Zmiana postawy uczestników w obszarze 
wzorców i motywacji ich podopiecznych.

Uświadomienie konieczności tworzenia modelowej relacji 
z podopiecznym oraz roli relacji rówieśniczych.

Przyswojenie treści o rolach w procesie grupowym.

Uświadomienie roli współpracy w relacji wychowawca 
– mentor– wychowanek.

Uświadomienie konieczności pracy celowej, planowej 
i systematycznej

5.4. Moduł iii Wczesna interwencja oparta na trójsektorowej współpracy – obszary współpracy, 
wspieranie procesów planowania ścieżki edukacyjnej i aktywności zawodowej
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szósty DzIeń szkOlenIOwy

Liczba
godzin

Struktura Cele

aBc wIeDzy O rynkU pracy

1 h Powitanie uczestników szkolenia.
Zapoznanie grupy z celami i tematyką szkolenia.
Krótka autoprezentacja uczestników.
Oczekiwania/obawy uczestników zajęć.
Integracja grupy.
Rola grupy.

Budowanie wzajemnego zaufania i otwartości.
Wzmocnienie poczucia własnej wartości.
Integracja uczestników poprzez lepsze poznanie siebie 
nawzajem.
Uświadomienie uczestnikom roli grupy.

1 h Rynek pracy
Towar, sprzedawca, nabywca, transakcja.
Metody i techniki poszukiwania pracy.
Oczekiwania pracodawców.

„Zagrożenia” na rynku pracy.

Zmiana sposobu postrzegania rynku pracy.
Zapoznanie z technikami
i metodami poszukiwania pracy.
Uświadomienie oczekiwań stawianych przez pracodawców 
potencjalnym pracownikom.
Uświadomienie „zagrożeń”
z jakimi można się spotkać wchodząc na rynek pracy.

1,5 h dokumenty aplikacyjne
Znaczenie życiorysu i listu motywacyjnego w procesie 
poszukiwania pracy.
Zasady pisania CV.
Najczęstsze błędy pojawiające się
w życiorysie zawodowym.
Zasady przygotowania listu motywacyjnego.

Poznanie zasad przygotowania życiorysu i listu 
motywacyjnego.
Nabycie umiejętności poprawnego sporządzanie dokumentów 
aplikacyjnych.

1,5 h Rozmowa z pracodawcą
Specyfika rozmowy kwalifikacyjnej.
Jak przygotować się do spotkania z pracodawcą?
Najczęściej popełniane błędy.
Autoprezentacja.

Zapoznanie z zasadami prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Przygotowanie uczestników do rozmowy z pracodawcą.
Uświadomienie błędów najczęściej popełnianych w trakcie 
rozmowy z pracodawcą.

planOwanIe karIery zawODOwej

3 h ABC wiedzy o zawodach
Kilka żelaznych zasad, które warto brać pod uwagę planując 
karierę zawodową.
Badanie predyspozycji zawodowych.

Zwiększenie wiedzy na temat zawodów funkcjonujących na 
rynku pracy.
Uświadomienie uczestnikom, że każdy zawód ma wady 
i zalety.
Wskazanie czynników istotnych przy wyborze kierunku 
dalszego kształcenia.
Bilans umiejętności i mocnych stron uczestników.
Zidentyfikowanie predyspozycji zawodowych.

sIóDMy DzIeń szkOlenIOwy

Liczba
godzin

Struktura Cele

2 h Przywitanie i przedstawienie trenera oraz uczestników 
szkolenia.

Zapoznanie grupy z celami szkolenia, programem, zebranie 
oczekiwań oraz zawiązanie kontraktu z grupą.

Jakie korzyści mają pracodawcy z przyjęcia na staż 
wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych?

Potrzeby pracodawców wobec przyjmowanych na staż 
wychowanków.

Wiedza i doświadczenie wychowanków oraz ich motywacja 
do pracy a współpraca z pracodawcami.

Jakie korzyści mają wychowankowie placówek opiekuńczo- 
-wychowawczych z odbycia stażu?

Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa w grupie, 
zapoznanie z celami szkolenia oraz integracja grupy.

Uświadomienie uczestnikom korzyści jakie wynikają 
z podjęcia współpracy dla samych pracodawców, 
wychowawców i samych wychowanków.

Podniesienie motywacji do budowania relacji z pracodawcami 
i wykorzystania staży.

5 h Ustalenie celów odbycia stażu z wychowankiem – rozmowa 
rozwojowa.

Organizacja i planowanie poszukiwania odpowiednich 
miejsc stażu.

Struktura rozmowy telefonicznej z pracodawcą. 
Jak skutecznie rozmawiać? Radzenie sobie z obiekcjami 
pracodawców.

Spotkanie z pracodawcą – jak przygotować się do rozmowy 
z przyjmującym na staż?

Praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do rozmów 
z wychowankiem (ustalenie celów), zaplanowanie procesu 
poszukiwania pracodawcy oraz rozmów z pracodawcami.

Przećwiczenie modeli rozmów z pracodawcami – rozmowa 
telefoniczna, spotkanie

2 h Monitorowanie staży, kontakt z pracodawcą, wspieranie 
wychowanków w realizacji stażu oraz ustalenie kolejnych 
celów rozwojowych przez wychowanków.

Zakończenie szkolenia

Bank „dobrych praktyk” – zebranie najważniejszych 
wniosków. Nazwanie mocnych stron w zarządzaniu zmianą. 
Wyznaczenie obszarów do pracy – Action Plan.

Wypracowanie efektywnych sposobów monitorowania staży 
oraz budowania długofalowych relacji z pracodawcami.

Podsumowanie szkolenia oraz stworzenie planu działania 
uczestników szkolenia.
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Scenariusz szkolenia dla kadry pedagogicznej
MODUŁ I

Wyzwania pracy wychowawczej w kameralnych placówkach opiekuńcz0-wychowawczych

pIerwszy DzIeń szkOlenIOwy

a. Przedstawienie trenerów – zgodnie z instrukcją:

•	 Imię i nazwisko;
•	 Wykonywany zawód;
•	 Kompetencje społeczno-zawodowe;
•	 Doświadczenie w pracy z młodzieżą podlegającą procesowi usamodzielnienia.

b. Prezentacja uczestników szkolenia

 → Każdy z uczestników przedstawia się, wymieniając swoje imię, mówiąc o swoich doświadczeniach 
zawodowych kończąc zdanie: „Nie wiecie o mnie tego, że...”.

 → Następnie uczestnicy zapisują na białych kartkach A4 swoje imię i składają kartki w tzw. „namiot” 
stawiając je przed sobą.

 → Ćwiczenie: Mój pierwszy dzień w pracy

Uczestnicy w parach opowiadają o swoim pierwszym dniu w pracy. Na forum chętni dzielą się 
swoimi refleksjami. Trener dopytuje – „Co było trudne?”, „Czy dzisiaj postąpiłbyś tak samo?”, „Co 
wtedy by Ci pomogło?”.

c. Prezentacja celów szkolenia

•	 Prezentacja celu głównego i celów szczegółowych szkolenia – mini wykład.
•	 Szczegółowe omówienie pierwszego dnia szkolenia.
•	 Udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania uczestników szkolenia.

d. Moje potrzeby i obawy

Trener rozdaje uczestnikom po dwie karteczki samoprzylepne w kształcie jabłek: żółtą i zieloną. 
Trener prosi, aby każdy z uczestników na zielonej karteczce zapisał swoje obawy związane ze 
szkoleniem, a na żółtej – oczekiwania wobec szkolenia i trenera. Po kilku minutach trener prosi, 
aby uczestnicy zawiesili swoje karteczki na wcześniej narysowanych na flipchartach drzewach 

– drzewo obaw i drzewo oczekiwań. Trener odnosi się na forum do anonimowych wypowiedzi 
uczestników w kontekście programu szkolenia oraz jego aspektów organizacyjnych.

e. Kwadrat oczekiwań i motywacji

Trener rozdaje uczestnikom karty z kwadratem oczekiwań i motywacji. Trener prosi, aby uczest-
nicy w ciągu kilku minut zastanowili się i wypełnili pola kwadratu odpowiadając na pytania 
w nim umieszczone. Trener prosi chętne osoby o podzielenie się swoimi przemyśleniami. Trener 
podsumowuje wypowiedzi w niewielkim stopniu w kontekście oczekiwań, za to z naciskiem na 
motywację uczestników szkolenia.

Trener prosi uczestników szkolenia o zachowanie kart do końca szkolenia, po to byśmy mogli 
zweryfikować oczekiwania i motywację po zakończonym szkoleniu.

f. Zajęcia integracyjne

 → Moje skojarzenia
Trener dzieli grupę na zespoły czteroosobowe. Każdy zespół otrzymuje trzy kości do gry z na-
rysowanymi na nich obrazkami. Trener prosi, aby w zespołach każdy po kolei rzucał kości i na 
podstawie wyrzuconych obrazów opowiedział o sobie pozostałym członkom swojego zespołu. 
Ćwiczenie można rozbudować dzieląc uczestników szkolenia na kolejne zespoły, tak by jak naj-
więcej osób mogło o sobie powiedzieć jak największej liczbie uczestników.

 → O sobie
Uczestnicy siedzą w kole. Trener trzyma w ręku odwróconą talię kart z różnymi obrazami, prosi 
chętnego uczestnika o podejście do trenera, wybór karty, pokazanie obrazu z karty wszystkim 
pozostałym uczestnikom i opowiedzenie im o sobie w kontekście obrazu na karcie. Wszyscy 
chętni uczestnicy po kolei wychodzą na środek, losują kartę i przedstawiają swoją osobę.
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 → Anons
Trener wprowadza uczestników szkolenia w sytuację: „wyobraźcie sobie, że jesteście kandydatami 
na opiekunów usamodzielnienia i ubiegacie się o tę funkcję. Jestem osobą dokonującą wyboru kan-
dydata i mogę wybrać tylko dwie osoby z Was. Napiszcie anonse reklamujące Was, jako „idealnych” 
opiekunów usamodzielnienia, abym mogła dokonać właściwego wyboru. Spróbujcie w ogłoszeniu 
zaprezentować cechy, które można wykorzystać w proponowanej pracy. Trener zbiera anonse. 
Każdy z uczestników losuje jeden anons, odczytuje jego treść oraz próbuje odgadnąć, kim jest au-
tor ogłoszenia. Dana osoba zwraca się do twórcy ogłoszenia: „Myślę, iż Twój anons...”. Uczestnicy 
otrzymują kartki, na których anonimowo wpisują osobę, której anons wybraliby, jako najlepszy. 
Trener ogłasza wyniki konkursu. Trener podsumowuje – co sprawiło, że ten anons był najlepszy?

g. Zasady współpracy w grupie

Uczestnicy odpowiadają na pytanie o to, czego potrzebują, aby móc efektywnie pracować w grupie. 
Praca odbywa się na zasadzie burzy mózgów.

Trener zapisuje zgłoszone zasady na flipcharcie.

h. Zawarcie kontraktu grupowego

Trener omawia zasady pracy z grupą w oparciu o zawarty z uczestnikami kontrakt.

i. Q samodzielości. Model pracy wychowawczej ukierunkowany na edukacje i aktywizację zawodową 
wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w oparciu o trojsektorową współpracę.

Trener przedstawia prezentację multimedialną.Czego dowiemy się na szkoleniu? Ponowne odniesie-
nie się do oczekiwań uczestników. Wprowadzenie zmiany w podejściu do procesu usamodzielniania 
wychowanków kameralnych placówek opiekuńćzo-wychowawczych w oparciu model.

j. Wprowadzenie do zmiany postaw – mini wykład trenera wprowadzający w tematykę szans ży-
ciowych, różnic społecznych i stereotypów.

k. Stereotypy i prawa człowieka w kontekście wychowania.

 → Ćwiczenie: Krok do przodu – postaraj się stworzyć spokojną atmosferę z cichą muzyką w tle. Jeśli 
nie jest to możliwe, poproś grupę o ciszę. Wręcz uczestniczkom i uczestnikom kartki z zapisanymi 
na nich rolami, prosząc o niepokazywanie ich innym. Poproś uczestniczki i uczestników o zajęcie 

miejsc i samodzielne zapoznanie się z treścią przypisanych im ról. Poproś, by każda osoba postarała 
się wyobrazić sobie swoją rolę. Odczytaj niektóre z podanych poniżej pytań, robiąc krótką przerwę 
po każdym pytaniu, tak by dać szansę zastanowienia się nad jego treścią. Zadaniem uczestniczek 
i uczestników jest próba zbudowania obrazu ich życia w roli, którą otrzymały/otrzymali:

•	 Jak wyglądało twoje dzieciństwo? W jakim mieszkałaś/mieszkałeś domu? Jakie zabawy lubiłaś/
lubiłeś? Czym zajmowali się twoi rodzice?

•	 Jak wygląda teraz twoje życie codzienne? Co robisz rano, w południe, wieczorem?

•	 Jaki styl życia prowadzisz? Gdzie mieszkasz? Ile pieniędzy masz do dyspozycji miesięcznie? Co 
robisz w swoim czasie wolnym? Jak spędzasz wakacje?

•	 Co cię ekscytuje i czego się boisz?

Poproś, żeby grupa ustawiła się obok siebie w jednej linii (tak jak na linii startowej). Podkreśl, że 
nadal nie można się ze sobą komunikować. Powiedz, że będziesz odczytywać listę sytuacji lub 
wydarzeń. Za każdym razem, kiedy ktoś z uczestniczek i uczestników będzie mógł po odniesieniu 
przedstawionego wydarzenia do przypisanej roli odpowiedzieć tak, powinien zrobić krok do przo-
du. Jeśli nie może odpowiedzieć twierdząco, powinien pozostać na swoim miejscu. Przeczytaj po 
kolei sytuacje z listy zamieszczonej na końcu ćwiczenia. Po przeczytaniu każdej z nich zrób krótką 
przerwę, dając każdej osobie czas na zastanowienie, czy może zrobić krok do przodu, a także na 
rozejrzenie się wokół siebie. Na zakończenie daj wszystkim chwilę czasu na porównanie wzajem-
nych relacji (odległości). Poproś uczestniczki i uczestników, żeby powiedzieli kolejno, jakie były ich 
role. Zaproś grupę do zajęcia miejsc w kole. Zadbaj o to, aby wszyscy mogli wyjść z odgrywanych 
ról i rozpocznij ewaluację. Mogą w niej być pomocne następujące pytania:

•	 Jak czują się ludzie robiący krok do przodu, a jak pozostający w tym samym miejscu?

•	 W którym momencie osoby postępujące do przodu zauważyły, że inni nie poruszają się tak 
szybko jak one?

•	 Czy jakaś osoba czuła w jakimś momencie, że jej podstawowe prawa człowieka są ignorowane?

•	 Czy potraficie odgadnąć role pozostałych uczestniczek i uczestników? Poproś, aby każda osoba 
ujawniła swoją rolę w tej części dyskusji.
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•	 Jak łatwe lub trudne było wyobrażenie sobie wylosowanej roli? Na jakiej podstawie wyobraża-
łyście/wyobrażaliście sobie swoje role?

•	 Czy to ćwiczenie odzwierciedla sytuację w prawdziwym społeczeństwie? W jaki sposób?

•	 W przypadku, których postaci i stwierdzeń można mówić o dyskryminacji?

•	 Jak bardzo nasze wyobrażenia na temat innych związane są ze stereotypami? Czy stereotypy 
mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne?

Warianty: Jeżeli grupa jest duża, a sala zbyt mała, by wszystkie osoby mogły ustawić się w jednym 
rzędzie, możesz rozdać uczestniczkom i uczestnikom cukierki. Poproś wówczas, żeby każda osoba, 
która może odpowiedzieć tak, podniosła rękę. Tym właśnie osobom rozdawaj cukierki. Na koniec 
porównaj liczbę cukierków. Pozycja osoby, która ma ich najwięcej, jest najlepsza.

Uwagi: W fazie wchodzenia w rolę uczestniczki i uczestnicy mogą powiedzieć, że nie wiedzą 
wystarczająco wiele o postaci, którą wylosowali. Wyjaśnij, że nie jest to najważniejsza część 
ćwiczenia, że powinny/powinni użyć swojej wyobraźni i zrobić to najlepiej, jak potrafią. Możesz 
zmienić proponowane role tak, by dostosować je do rzeczywistości, w której żyje grupa. Pamiętaj 
jednak, że walor tej gry polega na tym, że można obserwować zmieniający się dystans pomiędzy 
poszczególnymi osobami. Zadbaj o to, by przynajmniej kilka osób mogło postępować do przodu 
szybciej, a kilka wolniej. W czasie omówienia ćwiczenia postaraj się dowiedzieć, w jaki sposób 
i na jakiej podstawie uczestniczki i uczestnicy tworzyli obrazy swoich postaci. Czy wszystkie 
osoby są pewne, że te informacje są właściwe? Na tej podstawie możesz rozpocząć krótki wykład 
o mechanizmie powstawania stereotypów i uprzedzeń.

Źródło – opracowano na podstawie Compass. Manuał on human rights education for young people

l. Wykład konwersacyjny – jaki wpływ na rozwój dziecka ma środowisko, w którym dorasta?

 → Ćwiczenie 1

Trener dzieli uczestników na mniejsze 4 – 5 osobowe zespoły. Każda z grup otrzymuje zestaw kloc-
ków. Zadaniem każdej grupy jest zbudowanie przyjaznej wychowankom przestrzeni kameralnej 
placówki. Następnie zadaniem każdej z grup jest prezentacja zbudowanego domu ze wskazaniem 
5 najistotniejszych elementów, którymi kierowali się podczas konstruowania przestrzeni.

Trener zapisuje cechy i na podstawie stworzonej listy omawia wpływ środowiska na rozwój dziecka.

 → Ćwiczenie 2

Trener proponuje odegranie scenek w dwóch zespołach. Zadaniem każdej z grup jest przygotowanie 
ważnej uroczystości np. niedzielny obiad, Wigilia itp. Jedna grupa ma za zadanie przygotowanie 
scenki pozytywnej a druga negatywnej.

Uczestnicy omawiają scenki. Każdy uczestnik w rundzie dzieli się swoimi spostrzeżeniami i au-
torefleksją na temat warunków budowania kultury „bycia razem” w kameralnych placówkach 
0piekuńczo-wychowawczych. Jakie to ma znaczenie dla budowania postaw społecznych?

Podsumowanie dnia
Trener pyta uczestników, które treści szkolenia były dla nich zaskakujące, najciekawsze i dlaczego. 
Trener modeluje wypowiedzi podsumowując w celu utrwalenia treści zawartych w pierwszym dniu 
szkolenia. Na koniec rundka wśród uczestników „ Jak się czuję, z czym kończę dzisiejszy dzień?

DrUgI DzIeń szkOlenIOwy

a. Powitanie

Trener nawiązuje do dnia poprzedniego. Pytanie do uczestników „Jak się czujesz, z czym zaczy-
nasz?”. Przedstawienie planu szkolenia na dzień dzisiejszy.

b. Wprowadzenie do teorii więzi – ćwiczenie: Beatka i Andrzejek

W ćwiczeniu tym grupa zostanie podzielona dwie części (np. dwie części sali). Należy zadbać, aby 
np. kobiety w ciąży były w grupie Andrzejka. Jedna grupa będzie wyobrażać sobie, że jest małym 
Andrzejem, a druga, że jest małą Beatą. Jeden trener przedstawia kolejne etapy historii Andrzeja, 
a drugi Beaty. Prosimy uczestników, aby postarali się wczuć w rolę dziecka i odpowiadali na py-
tania dotyczące przeżyć i uczuć dziecka, jakby nimi byli.

 „ Przeprowadźmy teraz ćwiczenie zwane z cyklu ‘wyobraź sobie’”. Pomoże ono nam zastano-
wić się nad aspektami rozwoju człowieka oraz niektórymi czynnikami, które wpływają na to, 
jak przebiega rozwój człowieka, począwszy od jego narodzin, aż do wieku niemal nastolatka. 
W ćwiczeniu tym, wyobrazicie sobie siebie w pewnej sytuacji i będziecie starać się doświadczać 
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uczuć i przeżyć, jakie z tej sytuacji wynikają. W pewnych momentach będziemy przerywać to 
ćwiczenie, żeby zapytać was o przeżycia związane z wyobrażonym życiem. Jeśli w jakiejkolwiek 
fazie tego ćwiczenia będziecie zaniepokojeni intensywnością uczuć i przeżyć, możecie cicho 
opuścić salę. Teraz podzielicie się na dwie grupy. Członkowie pierwszej grupy będą wyobrażać 
sobie, że są małym Andrzejkiem, członkowie drugiej grupy, ze są małą Beatką. Prosimy was, 
abyście odpowiadali na pytania dotyczące tylko tego dziecka, w którego role macie się wczuć. 
Identyfikujcie się z danym dzieckiem.

Uwagi: Lepiej, jeśli trener mówi z pamięci, nie chodzi o bardzo dokładne przytoczenie tekstu, 
ale o zaznaczenie ważnych momentów w życiu dziecka. W trakcie gdy drugi trener mówi, 
pierwszy może zaglądać do instrukcji. Należy mówić w stronę danej grupy, ale nie tyłem do 
pozostałych. Głos powinien być spokojny i równomierny w obu przypadkach tak, aby nie 
narzucać emocji)

 → Część pierwsza ćwiczenia – okres prenatalny

Trener nr 1:

 „ Andrzejku, jeszcze się nie urodziłeś. Twoja mama i tato są małżeństwem. Mieszkają w pięk-
nym mieszkaniu i bardzo się kochają. Przygotowali już dla ciebie piękny, przytulny pokoik, 
w którym jest już wszystko przygotowane na twoje przyjście na świat. Masz piękne nowe 
łóżeczko i mnóstwo pięknych ubrań. Na ścianach są kolorowe obrazki a na stoliczku obok 
przygotowane zapasy najlepszych pieluszek. Tata często przystawia ucho do brzuszka mamusi 
i nasłuchuje odgłosów twoich ruchów w łonie mamusi. Kiedy następuje ten najważniejszy 
dzień, tata z wypiekami na twarzy wiezie twoja mamę do szpitala. Chodzili wcześniej razem 
na szkołę rodzenia, więc tata cały czas jest przy mamie i trzyma ja za rękę. W decydującym 
momencie prawie mdleje. Po narodzinach lekarz kładzie cię od razu na brzuszku mamy a tata 
płacze ze szczęścia.

Zadaj następujące pytania (zadawaj pytania wolno, czekaj na odpowiedzi, jeśli jest cisza dopytuj 
dalej): Jak się czujesz Andrzejku? Co wiesz o świecie w tej chwili? Co wiesz o dorosłych? Co wiesz 
o sobie samym? Kto jest dla Ciebie ważny? Nie komentuj odpowiedzi – tylko słuchaj.

Zwróć uwagę na następujący punkty (tego nie mówimy): Andrzej nie wie prawie nic o świecie, o do-
rosłych, o sobie samym. Mimo szoku narodzin, szybko nastąpiła pomoc – położenie na brzuszku.

Trener nr 2:

 „ Twoi rodzice nie są małżeństwem. Są chyba na to zbyt młodzi i trochę zbyt krótko się znają. 
Beatko: Ciebie urodziła dwudziestoletnia, samotna kobieta, która właśnie zerwała z twoim 
ojcem. Rodzina niewiele jej pomaga. Będzie musiała poradzić sobie mimo braku pieniędzy. 
Jednak twoja mama także czekała na twoje przyjście na świat z niecierpliwością – mimo, że 
niepokoił ją brak pieniędzy i to, że będzie musiała dbać o ciebie sama. Przygotowała dla ciebie 
używane łóżeczko i kupiła tyle ubranek i kocyków na ile ją było tylko stać. W decydującym 
momencie mamę do szpitala zabrała karetka, bo taty nie było w domu. Kiedy tata się o tym 
dowiedział, poszedł z kolegami do baru. Rodziła w normalnej sali porodowej. Urodziłaś się 
i lekarz pokazał Cię mamie, a potem pielęgniarka zabrała cię do oddzielnej sali dla noworodków.

Zadaj następujące pytania: Jak się czujesz Beatko? Co wiesz o świecie w tej chwili? Co wiesz o do-
rosłych? Co wiesz o sobie samym? Kto jest dla Ciebie ważny? Nie komentuj odpowiedzi – tylko 
słuchaj.

Zwróć uwagę na następujące punkty (tego nie mówimy): Beatka nic jeszcze nie wie o świecie, 
dorosłych i o sobie. Poród był szokiem, tym bardziej, że szybko oddzielono Beatkę od jej mamy.

 → Część druga ćwiczenia – okres noworodkowy

Trener nr 1:

 „ Andrzejku, minęło kilka miesięcy. Jesteś już w domu. Jesteś głodny i jak każdy noworodek, 
który odczuwa głód zaczynasz odczuwać napięcie i niepokój. Wyrażasz to poprzez płacz. 
Twoja matka i ojciec ciągle stoją nad tobą, bez przerwy cię pilnując. Za każdym razem, kiedy 
płaczesz, próbują zrozumieć, co jest nie tak i jak mogą spełnić twoje pragnienia. Szybko uczą się 
rozpoznawać, kiedy jesteś głodny, a kiedy potrzebna jest zmiana pieluszek. Teraz płaczesz, bo 
jesteś głodny i matka podchodzi, żeby cię nakarmić. Czujesz, jak odchodzi niepokój i napięcie 
i czujesz też ciepło i bliskość jej ciała. Patrzysz w jej oczy i widzisz jak się do ciebie uśmiecha. 
Innym razem płaczesz, gdy masz mokre pieluszki, podchodzi ojciec i ci je zmienia. Czujesz się 
sucho i jest ci przyjemnie. Widzisz, jak ojciec się do ciebie uśmiecha.

Zadaj Andrzejowi następujące pytania: Jak się czujesz? Czego dowiadujesz się o świecie, Andrzej-
ku? Czego uczysz się o dorosłych? Czego dowiadujesz się o sobie samym? Co trzeba zrobić, żeby 
zaspokoić swoje potrzeby?. Nie komentuj odpowiedzi – tylko słuchaj.



29

Zwróć uwagę na następujące punkty (tego nie mówimy): Potrzeby Andrzeja są zaspakajane. 
Świat wydaje się dobry. Dorośli to ludzie, którzy sprawiają, że świat jest piękny. Rozwija się więź 
z dorosłymi, ponieważ oni ciągle zaspakajają potrzeby dziecka. Andrzej wykształca poczucie za-
ufania do dorosłych i ma pozytywne uczucia względem siebie samego. Żeby zaspokoić potrzeby 

– wystarczy „dać sygnał”

Trener nr 2:

 „ Beato, ty także jesteś głodna, jednak twoja matka czuje się zmęczona, przygnębiona i przeciążona 
obowiązkiem dbania o ciebie. Teraz coraz częściej pije tanie wino, co pozwala jej się odprężyć. 
Chcesz jeść i odczuwasz napięcie i niepokój związany z uczuciem głodu. Jak każdy noworodek 
płaczesz, żeby wyrazić swoją potrzebę. Twoja matka reaguje wolno i płaczesz już od pięciu minut. 
Czujesz coraz większe napięcie i niepokój, dlatego płaczesz coraz głośniej. Po pięciu minutach 
przychodzi w końcu twoja matka. Karmi cię, ale nie zwraca na ciebie zbyt wielkiej uwagi. Płaczesz 
i naprężasz się, jesz z trudem. Matka kładzie cię z powrotem do łóżeczka, trochę za gwałtownie 
i znowu zaczynasz płakać. Wtedy zamyka drzwi i zostawia cię samą. Płaczesz, aż męczysz się 
i zasypiasz.

Zadaj Beacie następujące pytania: Jak się czujesz Beatko? Czego dowiadujesz się o świecie? Czego 
uczysz się o dorosłych? Czy mama jest Ci bliska i potrzebna? Czego dowiadujesz się o sobie samej? 
Co trzeba zrobić, żeby zaspokoić potrzeby? Nie komentuj – tylko słuchaj

Zwróć uwagę na następujące punkty (tego nie mówimy): Beata uczy się, że nie zawsze może 
polegać na opiece ze strony dorosłych i nie zawsze jest doceniana oraz nie zawsze jest ktoś, kto 
o nią zadba. Wie, że istnieje ktoś, kto spełnia jej niektóre potrzeby i czuje się związana z tą osobą 
z powodu całkowitej od niej zależności. Żeby zaspokoić potrzeby, nie wystarczy dać sygnał. Trzeba 
się mocno domagać, wręcz wpadać w głośny płacz.

 → Część trzecia ćwiczenia – okres niemowlęcy

Trener nr 1:

 „ Andrzejku masz już rok i raczkujesz. Na ciebie Andrzeju uważa ciągle jeden z rodziców, a nawet 
często oboje. Jesteś, jak każde dziecko ciekawy wszystkiego i raczkujesz po całym domu lub na 
zewnątrz, na podwórku. Kiedy się przestraszysz możesz zawsze znaleźć rodziców i poraczkować 
do nich. Oni sami często muszą cię ratować, zanim ty zdążysz się zorientować, że grozi ci upadek 
czy zranienie.

Zadaj Andrzejowi następujące pytania: Jak się czujesz Andrzejku? Jaki jest świat? Jacy są dorośli? 
Czego dowiadujesz się o sobie samym? Nie komentuj – tylko słuchaj

Zwróć uwagę na następujące punkty (tego nie mówimy): Andrzej uczy się, że świat to bezpieczne 
miejsce. Dorośli uważają na dzieci zapewniają imbezpieczeństwo. Zawsze można do nich poracz-
kować. Dzieci mogą ufać otoczeniu i czuć się bezpiecznie badając je.

Trener nr 2:

 „ Ty Beatko też masz już roczek. Mamy czasami nie ma w domu i gdy jesteś głodna głośno płaczesz, 
ale nikt nie przychodzi. Czasami mama zostawia cię z młodą sąsiadką, która ma już dwójkę małych 
dzieci. Kiedy mama jest w domu rzadko się tobą zajmuje. Często zostawia cię samą przed telewi-
zorem. Często pije. Czasami jednak są sytuacje, gdy bierze cię na kolana i przytula, a raz nawet 
bawiła się z tobą lalkami. Zaczynasz raczkować po domu, jednak twoja matka nie zawsze uważa 
na ciebie. Ściągasz różne rzeczy ze stołu i raz ściągnęłaś kubek z gorącą kawą. Poparzyłaś sobie 
poważnie ramię i musiałaś być zaniesiona na izbę przyjęć do szpitala. Pielęgniarka w szpitalu, gdy 
zobaczyła twarz i ubrania mamy, zadawała jej wiele drażliwych pytań. Mama jednak uspakajała 
ją, mówiła, że wszystko jest w porządku, a to był tylko nieszczęśliwy wypadek.

Zadaj Beacie następujące pytania: Jak się czujesz Beatko? Czego dowiadujesz się o świecie? Beato? 
Czego uczysz się o dorosłych? Czy czujesz się związana z mamą? Czego dowiadujesz się o sobie 
samej? Nie komentuj – tylko słuchaj

Zwróć uwagę na następujące punkty (tego nie mówimy): Beata uczy się, że świat nie jest bezpiecz-
nym miejscem. Dzieci mogą się zranić poznając otoczenie. Dorośli mogą na nie uważać albo nie 
być w stanie im pomóc. To powoduje, że dzieci nie mają zbytniej ochoty do poznawania otoczenia 
i ich rozwój może być opóźniony. Mama jest osobą nieprzewidywalną. Są przecież sytuacje, gdy 
karmi dziecko lub je przytula. Aby zaspokoić potrzebę jedzenia lub przytulenia Beata musi albo 
głośno się tego domagać, albo „kombinować”, wyczekiwać na „dobrą chwilę” mamy.

 → Część czwarta ćwiczenia – okres poniemowlęcy

Trener nr 1:

 „ Andrzejku, minęły kolejne trzy lata. Twoi rodzice lubią zabawę i rozmowy z Tobą. Śpiewają ci, na-
śladują dźwięki, jakie wydajesz i czytają ci proste książeczki dla dzieci, zanim naprawdę będziesz 
w stanie je zrozumieć. Masz kolorowe zabawki o interesujących kształtach, które możesz chwy-
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tać i bawić się nimi. Twoi rodzice pokazują ci nowe przedmioty, żebyś się nimi zajął i są bardzo 
podekscytowani, kiedy uczysz się, że są twoje. Twoi rodzice są bardzo zadowoleni, kiedy uczysz 
się nowych umiejętności: rysowania, układania klocków LEGO. Tata podskakuje z radości, gdy 
śpiewasz piosenki i powtarzasz proste wierszyki.

Zadaj Andrzejowi następujące pytania: Jak się czujesz? Czego dowiadujesz się o świecie, Andrzeju? 
Czego uczysz się o dorosłych? Czy czujesz się związany ze swoimi rodzicami? Czego dowiadujesz 
się o sobie samym? Nie komentuj – tylko słuchaj

Zwróć uwagę na następujący punkt (tego nie mówimy): Andrzej uczy się, że świat jest przyjemny 
i można się w nim dobrze bawić. Dorośli uczą go i zachęcają do nauki. Uśmiech dorosłych za-
chęca do badania i próbowania nowych rzeczy. Te doświadczenia pomagają Andrzejowi uczyć 
się i rozwijać umysłowe, językowe, społeczne i ruchowe umiejętności.

Trener nr 2:

 „ Beato, twoja matka ma nowego chłopaka, który wprowadził się do was i zajmuje się tobą pod-
czas dnia, ponieważ nie ma pracy. On także pije i nie bardzo interesują go dzieci. Tak jak sąsiadka, 
radzi sobie z tobą w ciągu dnia trzymając cię w łóżeczku, w drugim pokoju. Kiedy płaczesz on 
wrzeszczy i wymawia twoje imię. Kilka razy rzucił tobą na łóżeczko. Twoją matkę martwi takie 
zachowanie jej chłopaka i aby cię chronić, każe być ci jak najciszej. Ma teraz bardzo mało czasu 
na przebywanie z tobą i kiedy zaczynasz interesować się światem i zadawać różne pytania, nie ma 
nikogo, kto mógłby ci odpowiedzieć. Masz kilka tanich lalek i drewniane klocki, które kupiła ci 
mama, ale często bawisz się sama i nikogo nie interesuje, co z nimi robisz. Na podwórku widzisz 
dzieci, które mają dużo zabawek i są one kolorowe i ładne.

Zadaj Beacie następujące pytania: Jak się czujesz? Czego dowiadujesz się o świecie, Beato? Czego 
uczysz się o dorosłych? Czy czujesz się związana z mamą? Czego dowiadujesz się o sobie samej? 
Nie komentuj – tylko słuchaj

Zwróć uwagę na następujące punkty (tego nie mówimy): Doświadczenia Beaty powodują, że 
w coraz większym stopniu traci ona zaufanie do dorosłych i otoczenia. Reakcje dorosłych są 
niemożliwe do przewidzenia. Trudno jest mieć świadomość samego siebie, jeśli inni nie zwracają 
na ciebie uwagi. To wszystko zniechęca dziecko do nauki, badania i uczenia się. Problemem jest 
to, że Beata zaczyna dostrzegać, że nie wszystkie dzieci mają tak, jak ona.

 → Część piąta ćwiczenia – okres przedszkolny

Trener nr 1

 „ Andrzejku, masz teraz pięć lat. Umiesz chodzić i zacząłeś czuć się bardzo niezależnie. Źle obcho-
dzisz się z kotem i twoja matka pokazuje ci, że trzeba być dla niego łagodnym i uważnym. Tulisz 
kotka, a twoja matka tuli ciebie. Twój kuzyn przychodzi, żeby się z tobą pobawić i zaczynasz się 
bić o zabawkę. Twoja matka interweniuje i mówi ci, że powinieneś się podzielić zabawką, potem 
daje obu wam zabawkę do zabawy. Twoja mama albo tata zawsze uważają na ciebie. Słyszysz, 
jak mówią ,,Nie”, gdy sięgasz po żelazko albo zaczynasz iść w stronę ulicy. Nie lubisz słuchać 
tego i robisz się wtedy zły. Twoi rodzice łagodnie, ale stanowczo podnoszą cię i nie pozwalają ci 
iść. W końcu zaczynasz słuchać, gdy mówią ,,nie” i zmieniasz swoje zachowanie. Kiedy reagujesz 
odpowiednio, twoi rodzice są wyraźnie zadowoleni i mówią, że jesteś ,,dobry”.

Zadaj Andrzejowi następujące pytania: Jak się czujesz Andrzejku? Czego uczysz się o świecie? 
Czego uczysz się o dorosłych? Czego uczysz się o sobie samym?

Zwróć uwagę na następujący punkt: Andrzej uczy się, że inni także mają swoje uczucia. Rodzice 
uczą go, jak radzić sobie z innymi i jak kontrolować agresywne impulsy. Andrzej uczy się, że także 
posiada zdolności do kontrolowania swoich zachowań i impulsów. Andrzej uczy się, że inni cenią 
go i myślą, że on jest dobry.

Trener nr 2:

 „ Beatko, masz pięć lat. Kiedy jesteś ze swoją matką ona jest często zajęta. W miarę, jak stajesz się 
bardziej niezależna, coraz bardziej nie wiesz, czego się spodziewać. Kiedy chłopak twojej matki 
jest w domu, za to, że psujesz swoje zabawki, albo bawisz się jego rzeczami, bije cię i zamyka 
w pokoju. Matka wydaje się tym nie przejmować i ignoruje większość tego, co robisz. Kiedy bijesz 
się z innymi dziećmi, pozwala na to, aż jedno z was się zrani. Czasami matka zostawia cię zupełnie 
samą przez godzinę lub dwie, kiedy wychodzi. Kiedyś, gdy twoja matka spała w dzień, wyszłaś 
z domu i znaleziono cię samą dwie przecznice dalej na ulicy. Powiadomiono ośrodek pomocy 
rodzinie i rozpoczęło się dochodzenie.

Zadaj Beacie następujące pytania: Jak się czujesz Beatko? Czego uczysz się o świecie? Czego uczysz 
się o dorosłych? Czego uczysz się o sobie samej?
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Zwróć uwagę na następujące punkty: Beata dowiaduje się, że nie można liczyć na dorosłych, że 
pokierują jej życiem. Świat to niebezpieczne miejsce, gdzie można doznać wielu krzywd. Dzieci 
każe się za ich impulsy, ale nie poświęca się im uwagi, żeby nauczyć ich, jak kontrolować swoje 
zachowanie. Beata uczy się, że inni myślą o niej jako o złym dziecku.

 → Część szósta ćwiczenia – okres wczesnoszkolny

Trener nr 1:

 „ Andrzejku, masz już 10 lat. Chodzisz do szkoły, masz ładne zeszyty i przybory szkolne. Uczysz 
się dobrze, a za każdy sukces jesteś chwalony w domu. Wychowawczyni w szkole bardzo cię lubi, 
a mama i tata zapisują cię. Chodzisz na judo dla dzieci i szachy. W jednym z turniejów dla dzieci 
zająłeś nawet trzecie miejsce w mieście! Na podwórku przeżyłeś dziwną i nieprzyjemną historię: 
Beatka, dziewczynka z twojej klasy, której nie lubisz podeszła do ciebie z dwoma starszymi chłop-
cami i zabrała ci rower. Krzyczałeś wtedy i mama przybiegła. Odebrała rower Beatce i oddała ci.

Zadaj Andrzejowi następujące pytania: Jak się czujesz Andrzejku? Czego to doświadczenie na-
uczyło cię o świecie i dorosłych?

Zwróć uwagę na następujące punkty: Andrzej czuje się kochany i doceniany. Może rozwijać swoje 
zainteresowania. W sytuacji kryzysowej może liczyć na mamę. Uczy się, że nie wszyscysą dla 
niego dobrzy. Napotyka na niezrozumiały dla niego akt agresji.

Trener nr 2:

 „ Beato, masz już 10 lat. Chodzisz do szkoły, ale słabo się uczysz. Nie masz tak ładnych zeszytów, 
jak większość dzieci. Nie masz też wielu książek. Wychowawczyni nie lubi cię i przy całej klasie 
mówi, że się nie chcesz uczyć. W domu jest kolejny konkubent mamy. Często musisz spędzać 
całe dnie na podwórku, bo on cię nie lubi. Raz był pijany, wziął cię na kolana i dziwnie przytu-
lał. Na podwórku masz dwóch trochę starszych kolegów, z którymi macie ulubione miejsce za 
śmietnikiem. Raz na podwórku chciałaś zabrać chłopcu z twojej klasy rower, ale przyszła jego 
matka i skrzyczała cię.

Zadaj Beatce następujące pytania: Jak się czujesz Beatko? Jaki jest świat? Jacy są dorośli?

Zwróć uwagę na następujące punkty: Beatka nie czuje się czuje się kochana i doceniana. Czuje 
się raczej gorsza od innych dzieci. Ucieka przed domem ale znalazła rówieśników, z którymi 

spędza czas. To oni uczą ją życia. Dorośli, jeśli są słabsi, mogą być wykorzystani. Jeśli są silniejsi, 
należy ich unikać.

 → Część siódma ćwiczenia – dziecko w sytuacji kryzysu

Trener nr 1:

 „ Andrzejku, masz prawie 11 lat i pewnego dnia wydarza się coś strasznego. Twoi rodzice mają 
wypadek samochodowy i są umieszczeni w szpitalu. Natychmiast przyjeżdża do ciebie twoja 
ulubiona ciocia z wujkiem i zabierają cię do ciebie. Jest ci strasznie smutno, ale wujkowie pocie-
szają cię, że na pewno rodzice wyzdrowieją i wszystko będzie dobrze. Znasz mieszkanie cioci 
i byłeś tam wiele razy. Jest ci smutno, ale ciocia obiecuje, że za kilka dni będziesz mógł odwiedzić 
rodziców w szpitalu.

Zadaj Andrzejowi następujące pytania: Jak się czujesz Andrzejku? Czego to doświadczenie na-
uczyło cię o świecie i dorosłych?

Zwróć uwagę na następujące punkty: Wypadek rodziców jest dla Andrzejka strasznym szokiem, 
ale obecność ulubionych osób z rodziny łagodzi trochę stres. Pomaga również zapewnienie, że 
będzie mógł zobaczyć rodziców.

Trener nr 2:

 „ W międzyczasie, Beato, twoje życie rodzinne zupełnie upadło. Twoja mama straciła pracę, a jej 
problem z uzależnieniem staje się coraz bardziej poważny. W miarę jak stajesz się coraz starsza, 
stajesz się również coraz bardziej aktywna i agresywna. Często masz napady szału. W końcu 
chłopak twojej matki podnosi cię za ramię i wykręca ci bark, potem uderza cię w twarz rozbijając 
ci nos i wargę. Twoja matka zabiera cię do izby przyjęć. Tam przyjeżdża jakaś obca pani z poli-
cjantem i mówi, że pojedziesz teraz do nowej rodziny, bo mama nie umie się tobą zająć.

Zadaj teraz Beatce następujące pytania: Jak się czujesz Beatko? Co myślisz o dorosłych? Czy czujesz 
się związana z mamą? Czy łatwo ci jest znaleźć się w tej sytuacji?

Zwróć uwagę na następujące punkty: Mimo agresji konkubenta mamy twój dom jest jedynym, 
jaki znasz, a poza tym mama czasami się tobą zajmuje. Dorośli zwykle źle się o tobie wyrażają 
i oprócz mamy nikogo nie masz wśród nikogo. Jedynym twoim oparciem są koledzy na podwór-
ku. Pani z policjantem to kolejni dorośli, których trzeba się bać. Jesteś w panice. Co teraz będzie.
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Trener mówi, że to koniec ćwiczenia, nie wiemy co dalej wydarzy się z dziećmi. Można (trzeba) już 
wyjść z roli Beatki i Andrzejka – można się otrząsnąć, zmienić miejsce siedzenia.

Podsumowanie ćwiczenia – pytania do grupy: Jak się czuliście się w roli Beatki i Andrzejka? Jak 
myślicie, dlaczego robimy to ćwiczenie? Czy tak mogą czuć się dzieci w domach dziecka, rodzinach 
zastępczych? Czy w DdD mamy więcej Beatek, czy Andrzejków? Co się stanie, gdy taka Beatka 
trafi w domu dziecka na wychowawcy – mentora stosującego przemoc? Powróćmy do tego, jak 
Andrzejek sygnalizował potrzebę i co to powodowało, a jak Beatka? Jeden z trenerów po dyskusji 
i wyrażeniu uczuć przez członków grupy może dalej kontynuować miniwykład.

c. Nauka o więzi

 → Miniwykład – Stwierdziliśmy już, że noworodki w naszym ćwiczeniu były całkowicie uzależnione 
od dorosłych opiekunów. To od nich zależało, czy będą spełnione ich wszystkie potrzeby. Dzieci 
potrzebują troski i opieki przez wiele lat. Ale zapewnienie im pożywienia, ubrania i danie im schro-
nienia, nie wystarcza do zapewnienia ich normalnego rozwoju. Dzieci wymagają czułej opieki 
i uwagi, aby stać się dorosłymi, którzy będą w stanie nawiązać więzi z innymi. Badania przeprowa-
dzone w domach dziecka i innych instytucjach pokazują, że dzieci popadają w chorobę, a nawet 
umierają z braku znaczących kontaktów z innymi ludźmi – nawet jeśli spełniono ich wszystkie 
fizyczne potrzeby. Dzieci pozbawione wystarczającej uwagi poddane są, poważnemu ryzyku do-
znania psychicznych, społecznych, emocjonalnych i fizycznych opóźnień. Przypadki najbardziej 
dramatyczne to te, gdzie mamy do czynienia z tzw. ,,zaburzoną więzią”. Oznacza to, że normalny 
proces przywiązania dziecka nie działa, zwyklez powodu silnego oddziaływania zjawiska przemocy 
czy wielokrotnych odrzuceń. Podczas, gdy my mówimy o rodzinach jako bezpiecznym miejscu dla 
dzieci, dzieci te często uczą się, że rodziny to wcale nie jest bezpieczne miejsce dla nich. Zamiast 
tego, są to miejsca, gdzie dzieci są ranione, a nawet, gdzie dorośli współżyją seksualnie z nimi. 
W przypadkach najbardziej dramatycznych, spotykamy dzieci z zahamowaniem emocjonalnym 
czy depresją, lub przejawiające destruktywne i agresywne zachowania, lub też dzieci z oboma 
tymi przypadkami. Dzieci te potrzebują interwencji terapeutycznej, przeprowadzonej przez posia-
dających odpowiednie umiejętności pracowników społecznych, terapeutów, wyspecjalizowanych 
opiekunów zastępczych, czy też przez związanych z miejscem zamieszkania ośrodków leczenia 
takich zaburzeń. Wyjaśnij, że większość dzieci wykształca poczucie przywiązania w stosunku do 
swoich opiekunów, nawet jeśli są zaniedbywane czy doświadczają przemocy – tak działa instynkt 
przetrwania, a budowanie więzi zastępczych – bezpiecznych – to jednoz podstawowych lekarstw 
na „zaburzoną więź”. Na szczęście, takie sytuacje nie występują zbyt często. Większość dzieci jest 
w stanie wykształcić przywiązanie do swoich rodziców, nawet jeśli wcześniej doznały przemocy 
czy zaniedbania. Beatka też chętnie wróciłaby do mamy.

 → Film słowacki – Najlepsza jest mama i dom – prezentacja filmu

 → Wykład konwersacyjny – wprowadzenie do nauki o więzi
Trener pyta uczestników „Jaki wpływ na rozwój dziecka ma środowisko w którym dorasta?”, „Co 
wydaje Wam się kluczowe dla rozwoju dziecka w pierwszych trzech latach jego życia?”. Trener 
kieruje rozmową uczestników wprowadzając ich w obszar nauki o więzi.

 → Nauka o więzi – prezentacja multimedialna – Trener przedstawia prezentację w sposób aktywny, 
odnosi się do doświadczenia uczestników, zadaje pytania. Uczestnicy dzielą się swoimi refleksjami, 
emocjami na temat wysłuchanej prezentacji.

 → Wykład problemowy – Trener dokonuje podsumowania nauki o więzi w kontekście wszystkich 
dotychczas przedstawionych treści szkolenia. Trener w kontekście problemu z „trudnymi” za-
chowaniami dzieci nawiązuje do poprzednich ćwiczeń z dnia dzisiejszego. Pyta „Jak myślicie jak 
wyglądały pierwsze trzy lata życia dzieci, które macie pod opieką?”, „ Co wiecie o ich dzieciństwie?”. 
Trener doprowadza do podsumowania dyskusji z wnioskami – warto znać dzieci, które mamy 
pod opieką, by rozumieć co do nas mówią zachowując się w określony sposób. Warto wiedzieć 
co mówi o tym nauka.

d. Rola i cechy wychowawcy – mentora

 → Ćwiczenie: Ukochane dziecko

Uczestnicy mówią w małych zespołach przez chwilę o dzieciach których są lub byli w przeszłości 
opekunami, które są im szczególnie bliskie. Trener jak zwykle zaczyna od siebie. Pozwalamy na 
kilka opowieści, przy czym chodzi o kilka zdań charakteryzujących dziecko. Nie przerywamy jednak 
raczej emocjonalnie wypowiadanych opowieści. (Wejście w obszar emocji jest jednym z celów 
tego ćwiczenia!). Następnie trener uprzedza, że praca w obszarze pomocy dzieciom związana 
jest z trudnymi emocjami. To jeden z trudniejszych obszarów pracy. Stąd tak trudne ćwiczenie 
i trudna do wyobrażenia sytuacja.

Trener opowiada historię: „Otóż następuje jakiś nieprzewidziany wypadek umieszczeni w szpitalu. 
Musimy natychmiast podjąć decyzję, komu powierzyć nasze dziecko pod opiekę. Nie wiemy, jak 
długo potrwa nasz pobyt w szpitalu. Może być to kilka tygodni albo kilka miesięcy, a my właśnie 
rozpoczęliśmy przygotowanie do procesu usamodzielnienia, włożyliśmy w to dużo serca, pracy. 
Jesteśmy z dzieckiem silnie związani emocjonalnie – to taki nasz pupilek”.
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Trener dzieli grupę na kilka 3–4 osobowych zespołów. W zespołach wybierają „sekretarza”, który 
będzie zapisywał wyniki pracy podzespołu. W tych zespołach uczestnicy odpowiadają na dwa 
następujące, lecz odrębne pytania: Komu oddamy dziecko pod opiekę? Czy to będzie nasza 
najlepsza koleżanka w pracy? A może nowa młoda dziewczyna, która ma dużo zapału, jest lu-
biana przez dzieci i jeszcze nie ma swoich pod bezpośrednia opieką? Jakie cechy i umiejętności 
musiałaby mieć osoba lub para, która wzięłaby pod opiekę naszego pupila? Uczestnicy tworzą 
listy cech i umiejętności, np.:

•	 cierpliwy
•	 odpowiedzialny
•	 konsekwentny, również w stosunku do siebie („Rób, co robię, a nie rób, co mówię”)
•	 potrafi powiedzieć „nie” w odpowiednich sytuacjach
•	 tolerancyjny
•	 lubi dzieci
•	 dziecko zna i lubi tę osobę, akceptuje
•	 osoba jest dobrze znana rodzicom dziecka, akceptujemy tę osobę
•	 ciepły
•	 okazujący uczucia (emocjonalnie i fizycznie – również gesty)
•	 zapewni pomoc psychiczną w momencie straty
•	 ma czas dla dziecka
•	 rozwija zainteresowania
•	 wspólne przeżycia, zajęcia, przyjemności, wakacje (tworzenie wspólnej historii)
•	 ma poczucie humoru
•	 ma fantazję
•	 potrafi rozmawiać
•	 potrafi okazywać zainteresowanie, „wyłączność”
•	 ma doświadczenie lub zna problemy np. dorastającej młodzieży
•	 potrafi pomóc w szkole
•	 wysłuchuje racji, pozwala decydować
•	 potrafi zapewnić odpowiednie warunki bytowe
•	 zapewnia poczucie bezpieczeństwa
•	 zapewni prywatne, intymne terytorium (pokój, bezpieczne miejsce np. dla higieny osobistej)
•	 jest gospodarny, potrafi prowadzić dom
•	 ma odpowiednie dochody
•	 ma ideały, potrafi być interesujący dla dziecka, może być wzorcem
•	 pomoże w rozwoju potrzeb wyższych
•	 jest otwarty, wyraża emocje

•	 jest szczery, uczciwy wobec dziecka
•	 zapewni możliwość kontaktu z rodzicami (odwiedziny w szpitalu, telefony)
•	 zapewni możliwość kontaktów z przyjaciółmi dziecka
•	 jeśli to możliwe, zapewni uczęszczanie do tej samej szkoły
•	 zapewni możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach pozaszkolnych
•	 okazuje zaufanie
•	 rozumie potrzeby dziecka
•	 spełnia czasem „zachcianki”
•	 jest blisko w trudnych momentach i pomagają
•	 potrafi słuchać
•	 będzie wspierać dziecko zawsze i wszędzie
•	 dziecko odnajdzie w nim wsparcie
•	 nigdy role w domu się nie odwrócą (dziecko nie zacznie decydować za dorosłego w podsta-

wowych kwestiach dotyczących np. bezpieczeństwa)
•	 jeżeli jest to para (np. małżeństwo) – będą zgodni i będą stosować te same metody, sposoby 

oddziaływania, konsekwencje
•	 sprawiedliwy
•	 inne?

Po około 10–15 minutach pracy (w zależności od potrzeb) trener prosi sekretarzy zespołów o wy-
powiadanie na głos po jednej cesze lub umiejętności i zapisujemy je w kolumnie na flip-chart. 
Jednocześnie uczestnicy wpisują cechy po kolei w tabelę – każdy z uczestników (tabele rozdajemy 
zaraz po napisaniu cech na flip-chart). Trener powinien zadbać o to, a by ma iście znalazły się 
najważniejsze cechy i umiejętności z wszystkich kategorii potrzeb dzieci.

Trener zadaje teraz pytanie, kim jest osoba, która spełniałaby wszystkie powyższe kryteria.

•	 Czy jest to idealny wychowawca – mentor (opiekun) w domu dziecka?
•	 Jaki powinien być wychowawca – mentor dla dziecka?
•	 Jakie powinien mieć kompetencje?
•	 Dlaczego tak ważne dla Was było oddanie swojego podopiecznego pod opiekę kogoś tak 

idealnego?
•	 Czy wychowawca – mentor bez tych kompetencji może dobrze zaopiekować się naszym 

dzieckiem?
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e. 5 kategorii potrzeb dzieci i rozwój kompetencji wychowawczych

Trener wraca do listy cech i umiejętności dobrego wychowawcy – mentora. Podsumowuje je, 
przedstawiając 5 kategorii umiejętności, ułożoną dla potrzeb programu PRIDE specjalnie dla celów 
programu rodzinnej opieki zastępczej, dlatego nadaje się również w pracy z dziećmi z domów 
dziecka.

•	 Potrzeba zaspakajania potrzeb opiekuńczych
•	 Potrzeba zaspakajania potrzeb rozwojowych i kompensowania opóźnień
•	 Potrzeba wzmacniania więzi dziecka z rodziną naturalną.
•	 Potrzeba wzmacniania trwałych, pozytywnych związków z dorosłymi i rówieśnikami.
•	 Potrzeba pracy zespołowej (potrzeby społeczne)

Powyższa klasyfikacja potrzeb wzięta jest z programu PRIDE i dostosowana jest do potrzeb dzieci 
pozbawionych opieki rodziców. Na podstawie tej klasyfikacji opierać się będzie wiele narzędzi 
metody indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną.

f. Trener prezentuje raport z badań na temat sytuacji psychospołecznej i materialnej wychowan-
ków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Raport opracowany został przez Pracownię Badań 
Socjologicznych przy Uniwersytecie Gdańskim w x.2012 r. w ramach projektu „Q pracy!”. Trener 
prowadzi dyskusję na temat wyników badań oraz osobistych reflekcji i doświadczeń uczestników 
szkolenia w zakresie sytuacji wychowanków na rynku pracy.

Uczestnicy dobierają się w pary, w których wypisują ważne z ich punktu widzenia umiejętności 
i kompetencje jakie pownien posiadać wychowanek po opuszczeniu placówki. Uczestnicy dzielą 
się z grupą wypunktowanymi umiejętnościami i kompetencjami. Trener tworzy listę umiejętności 
i kompetencji aż do wyczerpania.

Podsumowanie modułu – Trener pyta uczestników, które treści szkolenia były dla nich zaskakujące, 
najciekawsze i dlaczego. Trener modeluje wypowiedzi podsumowując w celu utrwalenia treści 
zawartych w pierwszych dniach szkolenia. Inspiruje do autoefleksji w czym ja i moja placówka 
pomaga a co mógłbym poprawić lub zmienić, aby lepiej przygotowywać wychowanków do 
samodzielności?

Na zakończenie trener przedstawia jakimi zagadnieniami uczestnicy będą zajmować się podczas 
kolenego modułu szkoleniowego.

MODUŁ II

Od deficytów do mocnych stron – rola mentora i wczesna interwencja ukierunkowana 
na aktywizację zawodową

trzecI DzIeń szkOlenIOwy

a. Powitanie

Trener nawiązuje do poprzedniego modułu. Pytanie do uczestników „Jak się czujesz, z czym za-
czynasz?”. Przedstawienie planu szkolenia na dzień dzisiejszy i kolejne dni tego zjazdu.

b. Kompetencje i rola – wychowawca – mentor

 → Trener rozdaje czystą białą kartkę A4 i podaje instrukcję: „Wyobraź sobie, że to jest Twój wy-
chowanek. Ukształtuj go, wychowaj.” Po wykonaniu pracy przez Uczestników przechodzimy 
do podsumowania: jak Wam było w tym doświadczeniu? Co zrobiliście ze swoim wychowan-
kiem? Skąd wiedzieliście, że właśnie on tego potrzebuje/chce…”

 → Trener pyta grupę o różnice pomiędzy tradycyjnym wychowawcą a wychowawcą mentorem. 
Spisuje te propozycje na flipczarcie.

 → Rola wychowawcy – mentora – mentora: trener dzieli uczestników na małe zespoły. Trener 
prosi, aby zastanowili się jaka jest rola Mentora w życiu usamodzielnianych podopiecznych 
Praca w  małych zespołach –  uczestnicy zapisują wyniki pracy na rozdanych flipchartach. 
Przedstawienie wyników pracy zespołów – rozwieszenie flipchartów. Trener omawia z uczest-
nikami wyniki prac i rozdaje uczestnikom materiał nt. roli wychowawcy – mentora:

•	 odkrywanie oraz rozwijanie potencjału uczestnika i jego wewnętrznej motywacji;
•	 ciągłe i nieustające informacje zwrotne budujące samoświadomość;
•	 identyfikacja oraz analiza mocnych i słabych stron podopiecznego;
•	 wsparcie w podejmowanych przez uczestnika wyzwaniach;
•	 stymulowanie kreatywności oraz odkrywanie w podopiecznym sprawstwa i wpływu na 

innych;
•	 szersze otwarcie dziecka na świat i inspirowanie go do poszukiwania prawdy;
•	 indukcja możliwych ścieżek kariery oraz analiza zagrożeń i szans;
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•	 rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych;
•	 uwrażliwianie podopiecznego na otaczający go świat, jak i odkrywanie ciekawości.

c. Wychowywać na miarę. osobowościowe podstawy zainteresowań.

 → Trener rozdaje uczestnikom Kwestionariusz Temperamentu (Karta pracy nr 1 i 2) i prosi ich 
o wypełnienie.

 → Trener dobiera według wyniku uzyskanego w kwestionariuszu:

Zadanie: Introwertycy – Ekstrawertycy – w małych podgrupach Uczestnicy przygotowują plakaty: 
Twój wymarzony sposób na spędzenie wolnego weekendu.

Omówienie różnic w plakatach.

Zadanie: Poznanie – Intuicja – trener daje każdej z podgrup butelkę z wodą i prosi o spisanie 
wyszstkich odpowiedzi nt. Co widzicie?

Omówienie różnic w listach.

Zadanie: Myślenie – Czucie – trener prosi, aby każdy Uczestnik wyobraził sobie, że właśnie ode-
brał telefon od przyjaciela/przyjaciółki, którego dom został okradziony. Następnie trener prosi 
Uczestników, aby zaplanowali działania, co odpowiedzą osobie dzwoniącej.

Omówienie różnic.

Zadanie: Obserwujący – Oceniający – trener prosi Uczestników o sporządzenie listy „dlaczego 
warto planować”.

d. Trener przedstawia wskazówki jak rozpoznawać osobowość u dziecka i jak dostosowywać 
działania w oparciu o mocne strony osobowości.

 → Trzymam stery mojego życia. Budowanie samodzielności. Etapy rozwoju zawodowego.

 → Trener prezentuje koncepcję linii rozwoju zawodowego Z. Wiatrowskiego (Karta pracy nr 3).

 → Trener łączy Uczestników w małe zespoły, w których wypracowują katalog pomysłów nt. jak 
wychowawca mentor może wspierać dziecko w rozwoju na danym etapie rozwoju.

 → Trener przedstawia koncepcję trójkąta dramatycznego Karpmana.

 → Uczestnicy wypracowują listę zachowań wychowawcy mentora, które budują samodzielność 
dziecka, a które odbierają samodzielność.

e. Wiem, że dam radę. Jak wzmacniać poczucie własnej wartości?

 → Trener przedstawia model formułowania celów i zawierania kontratu na zmianę – rozmowa 
o oczekiwaniach.

 → Trener pokazuje listę cech odpowiedzialnych za dobrostan w życiu. Uczestnicy analizują listę 
i zastanawiają się jak w swojej pracy wychowawczej mogą wspierać rozwój tych cech u wycho-
wanków. (Karta pracy nr 4)

 → Trener prezentuje teorię talentów M. Buckinghama. Uczestnicy dla wybranego wychowanka 
przygotowują mapę talentów. (Karta pracy nr 5)

Podsumowanie dnia
Trener pyta uczestników, które treści szkolenia były dla nich zaskakujące, najciekawsze i dlaczego. 
Trener modeluje wypowiedzi podsumowując w celu utrwalenia treści zawartych w trzecim dniu 
szkolenia. Trener pyta uczestników o refleksje na temat trzech dni szkolenia.

czwarty DzIeń szkOlenIOwy

a. Powitanie

Trener nawiązuje do poprzedniego dnia: „Jakie treści były interesujące?”, „Co utkwiło w pamięci?”, 
„Czy były treści, które w jakiś szczególny sposób poruszyły?”. Pytanie do uczestników „Jak się 
czujesz, z czym zaczynasz?”. Przedstawienie planu szkolenia na dzień dzisiejszy.

b. Wiem, że dam radę. Jak wzmacniać poczucie własnej wartości? Wprowadzenie do konstruk-
tywnej komunikacji
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 → Trener prosi Uczestników o przypomnienie sobie trudnej sytuacji w relacji z wychowankiem. 
Następnie prosi o spisanie na post-itach reakcji słownej wychowawcy na tę sytuację (co powie-
działeś w tej sytuacji do dziecka). Trener zbiera karteczki.

 → Trener rozdaje Uczestnikom Kwestionariusz Stanów Ja – Analiza Transakcyjna – i prosi Uczest-
ników o wypełnienie (Karta pracy nr 6).

 → Trener przedstawia Uczestnikom model Stanów Ja z Analizy Transakcyjnej – Rodzic-Dorosły-
-Dziecko. Z grupą wypracowuje charakterystyczne cechy zachowań danego stanu i ulubionego 
języka.

 → Trener bierze przygotowane przez Uczestników karteczki i prosi o zastanowienie się, który ze 
stanów był autorem komunikatu i przykleja karteczki na przygotowanym flipczarcie ze stanami 
ja. Ukazuje się mapa stanów ja, które w danej sytuacji aktywowały się i sformułowny został 
komunikat.

 → Trener pyta grupę o konsekwencje komunikowania się z danego stanu ja dla relacji.

 → Trener prezentuje model komunikatu w oparciu o Porozumienie bez Przemocy (nvc) (Karta 
pracy nr 8).

 → Trener rozdaje Uczestnikom listę potrzeb i uczuć i prosi o sprawdzenie i nazwanie, co w danej 
sytuacji czuli i czego potrzebowali (Karta pracy nr 7).

 → Trener prosi Uczestników o przeformułowanie wcześniej napisanego komunikatu na komunikat 
nvc (Karta pracy nr 8).

 → Każdy Uczestnik przeformułowuje. Kilka komunikatów jest prezentownych na forum.

c. Ja sam znajdę rozwiązanie. Ty bądź moim towarzyszem. Narzędzia coachingu dla wychowawców.

 → Trener przedstawia Uczestnikom narzędzia coachingowe: model GROW i Koło Coachingu.

 → Uczestnicy ćwiczą dane narzędzia w małych zespołach.

Podsumowanie szkolenia

1. Na imprezach:
a. Rozmawiasz z wieloma osobami, 

także nieznajomymi
b. Rozmawiasz z kilkoma osobami, które znasz

2. Masz raczej nastawienie:
a. Realistyczne
b. Filozoficzno-refleksyjne

3. Bardziej intrygują Cię
a. Fakty
b. Porównania

4. Zazwyczaj jesteś bardziej:
a. Bezstronny
b. Dobroduszny

5. Masz skłonność do:
a. Chłodnej oceny
b. Współczucia

6. Wolisz, gdy termin wykonania pracy:
a. Jest ściśle określony
b. Jest dowolny

7. Zazwyczaj dokonujesz wyborów:
a. Raczej ostrożnie
b. Pod wpływem impulsu

8. Na przyjęciach:
a. Zostajesz do późna i czujesz się 

coraz bardziej pobudzony

b. Wychodzisz dość wcześnie, 
bo jesteś zmęczony

9. Jesteś osobą raczej:
a. Praktyczną
b. Refleksyjną

10. Bardzo pociągają Cię:
a. Czyste fakty
b. Zawiłe dywagacje

11. Bardziej naturalne jest dla Ciebie bycie:
a. Sprawiedliwym dla innych
b. Miłym dla innych

12. Nawiązujesz kontakty z nastawieniem:
a. Raczej bezosobowym i zdystansowanym
b. Raczej osobistym i zaangażowanym

13. Zazwyczaj:
a. Jesteś punktualny
b. Nigdzie Ci się nie spieszy

14. Bardziej męczy Cię:
a. Kończenie rozpoczętych zadań
b. Perspektywa niedokończonych zadań

15. Wśród znajomych:
a. Jesteś na bieżąco z ich sprawami
b. Zawsze jest coś, o czym nie wiesz

16. Zazwyczaj bardziej interesują Cię:
a. Szczegóły
b. Ogólne teorie

Karta pracy nr 1
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17. Lubisz czytać pisarzy, którzy:
a. Wyrażają swoje myśli wprost
b. Stosują wiele porównań

18. Jesteś z natury raczej:
a. Neutralny
b. Miłosierny

19. Dokonując osądu, przypuszczalnie 
podjedziesz do sprawy:
a. Bezosobowo
b. Uczuciowo

20. Wolisz:
a. Załatwiać sprawy do końca
b. Zostawić sobie możliwość zmiany decyzji

21. Zazwyczaj:
a. Chętnie zgadzasz się na określanie terminów
b. Nie lubisz wyznaczać terminów

22. Dzwoniąc do kogoś:
a. Po prostu zaczynasz rozmawiać
b. Najpierw zapowiadasz o czym będziecie 

rozmawiać

23. Fakty:
a. Mówią same za siebie
b. Zazwyczaj wymagają interpretacji

24. W pracy wolisz się opierać na:
a. Rzeczowych danych
b. Abstrakcyjnych ideach

25. Zazwyczaj:
a. Zachowujesz zimną krew
b. Jesteś w gorącej wodzie kąpany

26. Czy jesteś raczej:
a. Bardziej rzeczowy niż skłonny do współczucia
b. Bardziej skłonny do współczucia niż rzeczowy

27. Poczujesz się bardziej komfortowo, jeśli
a. Ustalisz plan działania
b. Odłożysz pewne sprawy na później

28. Wygodniejsze są dla Ciebie umowy:
a. Sporządzone na piśmie
b. Przypieczętowane uściskiem dłoni

29. W towarzystwie zwykle:
a. Zaczynasz rozmawiać
b. Czekasz, aż ktoś do Ciebie podejdzie

30. Tradycyjny zdrowy rozsądek
a. Jest zwykle godny zaufania
a. Często wprowadza nas w błąd

31. Dzieci zbyt mało czasu poświęcają:
a. Na to, żeby się do czegoś przydać
b. Na oddanie się marzeniom

32. Zazwyczaj jesteś raczej:
a. Nieustępliwy i twardy
b. Czułego serca

33. Jesteś bardziej:
a. Stanowczy niż łagodny
b. Łagodny niż stanowczy

34. Masz skłonność do utrzymywania spraw:
a. Doskonale zorganizowanych
b. Otwartych

35. Większą wartość ma dla Ciebie:
a. To, co jest jasno określone
b. To, co podlega zmianom

36. Nowe kontakty z ludźmi:
a. Sprawiają, że czujesz się pobudzony 

i pełen energii
b. Kosztują Cię sporo wysiłku

37. Postrzegasz siebie jako:
a. Człowieka myślącego praktycznie
b. Człowieka myślącego abstrakcyjnie

38. Bardziej pociąga Cię:
a. Gromadzenie dokładnych danych
b. Formułowanie uogólnień

39. Większą satysfakcję sprawia Ci:
a. Sumienne przedyskutowanie danej kwestii
b. Osiągnięcie porozumienia w danej kwestii

40. W życiu kierujesz się raczej:
a. Głową
b. Sercem

41. Preferujesz pracę:
a. Na etacie
b. Dorywczą

42. Wolisz, jeśli wszystko w Twoim życiu jest:
a. Schludne i uporządkowane
b. Niezobowiązujące

43. Wolisz posiadać:
a. Wiele krótkich znajomości
b. Kilka poważnych znajomości

44. Bardziej pociągają Cię:
a. Rzetelne informacje
b. Wiarygodne założenia

45. Wolisz poświęcać się:
a. Realizowaniu zadań
b. Badaniom nowych rzeczy

46. Czujesz się najlepiej mając podejście:
a. Obiektywne
b. Osobiste

47. Cenisz w sobie to, że jesteś:
a. Niezłomny
b. Oddany

48. Ważniejsze są dla Ciebie:
a. Ostateczne wnioski
b. Tymczasowe założenia

49. Czujesz się lepiej:
a. Po podjęciu decyzji
b. Przed podjęciem decyzji

50. Raczej:
a. Łatwo znajdujesz wiele wspólnych tematów 

z obcymi ludźmi
b. Nie masz zbyt wiele do powiedzenia 

obcym ludziom

51. Zazwyczaj bardziej interesuje Cię:
a. Konkretny przypadek
b. Ogólny ogląd sprawy

52. Czujesz, że jesteś:
a. Bardziej rzeczowy niż pomysłowy
b. Bardziej pomysłowy niż rzeczowy
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53. Jesteś typem osoby, która
a. Ma wyraźne motywacje
b. Kieruje się gwałtownymi uczuciami

54. Jesteś skłonny do bycia
a. Bezstronnym
b. Życzliwym

55. Lepiej, jeśli:
a. Dopilnujesz, żeby wszystko było zapięte na 

ostatni guzik
b. Pozwolisz, aby wszystko jakoś się ułożyło

56. Twój sposób działania to:
a. Załatwianie spraw po kolei
b. Odkładanie ostatecznego rozwiązania

57. Gdy dzwoni telefon:
a. Spieszysz się aby odebrać
b. Masz nadzieję, że odbierze ktoś inny

58. Najbardziej cenisz w sobie:
a. Twarde stąpanie po ziemi
b. Nieskrępowaną wyobraźnię

59. Bardziej pociągają Cię:
a. Żelazne reguły
b. Różne podteksty

60. Dokonując osądów starasz się:
a. Zachować neutralność
b. Okazać wyrozumiałość

61. Postrzegasz siebie jako:
a. Osobę o wyraźnych zamierzeniach
b. Osobę pełną dobrych chęci

62. Jesteś skłonny do:
a. Planowania życia
b. Przyjmowania tego, co przyniesie Ci los

63. Jesteś osobą, która raczejL
a. Ma swoje ustalone zwyczaje
b. Ma swoje kaprysy

64. Masz tendencję do:
a. Łatwego nawiązywania znajomości
b. Zachowywania się z rezerwą

65. Większą radość sprawia Ci:
a. Wiedza praktyczna
b. Błądzenie w obłokach

66. W literaturze bardziej cenisz:
a. Dosłowność
b. Metaforyczny język

67. Zazwyczaj jesteś bardziej:
a. Bezstronny
b. Skłonny do współczucia

68. Jesteś typem człowieka, który
a. Woli sprawiedliwość niż pobłażliwość
b. Woli pobłażliwość niż sprawiedliwość

69. Bardziej pasuje do Ciebie:
a. Błyskawiczne dokonywanie ocen
b. Odwlekanie ostatecznej oceny

70. Masz skłonność do działania:
a. Raczej przemyślanego niż spontanicznego
b. Raczej spontanicznego niż przemyślanego

Źródło: d.Keirsey, M. Bates. Zrozum mnie proszę. Charaktery i typy temperamentów

a b a b a b a b a b a b a b

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35

36 37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54 55 57

57 58 59 60 61 62 63

64 65 66 67 68 69 70

E I S N T F J P

Jak podliczyć punkty

1. Dodaj wszystkie odpowiedzi, które zaznaczyłeś w poszczególnych kolumnach oznaczonych 
literą a, i wpisz sumy do odpowiednich pól na dole. To samo zrób dla kolumn oznaczonych literą 
b. W każdym z czternastu pól powinieneś wpisać odpowiednią liczbę.

2. Przepisz liczbę z pola numer 1 znajdującego się na formularzu oceny do pola numer 1 znajdują-
cego się poniżej. To samo zrób z polem numer 2. Zwróć uwagę, że pola z numerami od 3 do 8 są 
podwójne. Przepisz liczbę z pierwszego podwójnego pola poniżej drugiego, tak jak wskazują 
strzałki. Dodaj wszystkie pary liczb i wpisz sumy do odpowiednich pól znajdujących się pod 
formularzem oceny, tak aby w każdym polu poniżej formularza znajdowała się tylko jedna liczba.

Karta pracy nr 2

Formularz oceny
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3. Uzyskałaś cztery pary liczb. Zakreśl literę znajdującą się poniżej większej liczby z każdej pary. 
Jeśli w którejkolwiek parze liczby są równe, zakreśl obie litery i napisz poniżej dużą literę X, którą 
także zakreśl.

Etapy i okresy rozwoju Lata życia Właściwości działań Działania związane 
z wyrabianiem 
właściwego stosunku 
do pracy

Etap aktywności zawodowej 
i dalszego kształcenia

Okres przedszkolny 4 – 7 Wychowanie przez pracę 
w rodzinie i w przedszkolu

Okres wczesnoszkolny 7 – 10 Wychowanie przez pracę, 
preorientacja zawodowa

Okres obowiązku szkolnego 
w tym gimnazjalny

10 – 16 Wychowanie przez 
pracę, kształcenie 
ogólnotechniczne, orientacja 
zawodowa

Etap edukacji pro 
zawodowej

Cd. Okresu obowiązku 
szkolnego – okres licealny

16–19 Wychowanie przez 
pracę, kształcenie 
ogólnotechniczne 
i kształcenie prozawodowe

Etap kształcenia 
zawodowego

Okres przygotowania 
zawodowego na poziomie 
pogimnazjalnym

16–18 Szerokoprofilowe 
przygotowanie zawodowe

Okres przygotowania 
zawodowego na poziomie 
policealnym

19–21 Szerokoprofilowe 
przygotowanie zawodowe

Okres kształcenia 
zawodowego na poziomie 
wyższym

19–24 Specjalistyczne 
przygotowanie zawodowe

Etap aktywności zawodowej 
i dalszego kształcenia

Wczesny wiek dojrzewania 
zawodowego

18–21 Adaptacja społeczno 
– zawodowa oraz selekcja 
zawodowa

Karta pracy nr 4

24 siły charakteru
ODwaga

 → witalność – Do wszystkiego podchodzisz z podekscytowaniem, Traktujesz życie jako przygodę 
i rzucasz się w jego wir pełen energii.

 → dzielność – Cechuje cię odwaga. Niestraszne ci wyzwania, problemy ani nawet ból. Zawsze mó-
wisz, co myślisz, bez względu na konsekwencje.

 → prawość – Pogardzasz hipokryzją. Prawda ma dla Ciebie najwyższą wartość.

 → wytrwałość – Zwykle kończysz to, co zacząłeś, pomimo przeciwności.

HUManItaryzM

 → dobroć – Lubisz dzielić się z innymi tym, co posiadasz. Zwłaszcza jeśli potrzebują twojej pomocy.

 → miłość – doceniasz bliskie relacje z ludźmi, często okazując im troskę i uczucie.

 → inteligencja społeczna – Rozumiesz to, co czują inni, instynktownie wiesz, jak postępować z nimi 
w różnych sytuacjach i jakiej spodziewać się reakcji.

UMIar

 → skromność i pokora – Nie uważasz się za nikogo nadzwyczajnego. Wolisz przebywać na drugim 
niż na pierwszym planie.

 → samoregulacja – Jesteś zdyscyplinowany i panujesz nad swoimi pragnieniami i emocjami.

 → rozwaga – Nie podejmujesz niepotrzebnego ryzyka, najpierw rozważasz wszystkie opcje.

 → wielkoduszność i miłosierdzie – Przebaczasz tym, którzy cię skrzywdzili. Zawsze dajesz drugą 
szansę.

Karta pracy nr 3

Linia rozwoju zawodowego jednostki
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MąDrOŚĆ I wIeDza

 → zamiłowanie do zdobywania wiedzy – Opanowywanie nowych umiejętności i pogłębianie wiedzy 
sprawia ci wielką przyjemność.

 → perspektywa – Na życiowe problemy patrzysz z innej niż inni perspektywy. Ludzie wokół ciebie 
liczą się z twoją opinią…

 → twórczość – Masz oryginalne podejście do życia, myślisz w sposób niekonwencjonalny, często 
posiadasz artystyczne zdolności.

 → ciekawość – Interesujesz się wieloma rzeczami, lubisz wszelkie nowości.

 → otwartość umysłu – Cechuje cię krytyczny umysł, potrafisz ocenić, co jest dla ciebie dobre, a co złe.

sprawIeDlIwOŚĆ

 → bezstronność – Traktujesz wszystkich na równi, każdego obdarzając kredytem zaufania.

 → zdolność do współpracy – Lubisz pracować w zespole i jesteś lojalny w stosunku do grupy.

 → zdolność do przewodzenia grupie – Masz umiejętność mobilizowania innych do pracy na rzecz 
wspólnego dobra.

transcenDencja

 → nadzieja – Oczekujesz, że przyszłość przyniesie wszystko co dobre.

 → wdzięczność – Jesteś wdzięczny za to, co masz i kim jesteś. Chętnie okazujesz tez wdzięczność 
innym.

 → docenianie piękna i doskonałości – Jesteś w stanie dostrzec urodę i harmonię wokół siebie.

 → duchowość – Wierzysz w siłę wyższą i przeznaczenie. Przeczuwasz, że wszechświat ma głębszy sens.

 → humor – Lubisz się śmiać i potrafisz wywołać uśmiech na twarzach innych.

Karta pracy nr 5

Lista talentów Buckinghama i Cliftona
1. osiąganie

Bez przerwy chcesz coraz więcej robić i osiągać. Masz w sobie taki wewnętrzny ogień, który 
motywuje Cię do nieustannych działań podczas pracy, urlopu i w każdym innym miejscu i czasie. 
Każdy dzień musi zakończyć się uczuciem, że czegoś konkretnego dokonałeś. Twoje niesłabnące 
niezaspokojenie i niezadowolenie jest źródłem energii i wytrwałości w drodze do przodu.

2. Aktywator
Dla Ciebie liczy się działanie. Towarzyszy Ci pytanie: Kiedy zaczynamy? Po podjęciu decyzji na-
tychmiast przechodzisz do realizacji, działania i obserwacji rezultatów.

3. Elastyczność
Potrafisz funkcjonować na wielu frontach i wśród ludzi o różnych poglądach jednocześnie. Po 
prostu, umiesz żyć i cieszyć się chwilą. Reagujesz na potrzeby pojawiające się w danym momencie. 
Łatwo przyjmujesz nieprzewidziane sytuacje – nawet je lubisz. Łatwo modyfikujesz swoje plany

4. Analityk
Interesują Cię dowody. Lubisz szukać danych, schematów bądź zależności, aby ustalić, dlaczego 
coś działa. I to niezależnie od tego, czy chodzi o jakiś mechanizm, skomplikowane urządzenie 
techniczne, organizację, grupę społeczną itp. Ty bez przerwy coś analizujesz, bo to dla Ciebie 
nowe, ciekawe wyzwanie. Lubisz dane, bo są wolne od wartościowania, są obiektywne. Uważa 
się Ciebie za osobę logiczną.

5. organizator
Masz dar poszukiwania najlepszych rozwiązań w zaistniałej sytuacji. Nawet w ostatniej chwili nie 
zawahasz się wszystko zmienić, bo właśnie wymyśliłeś jeszcze lepszy sposób. Potrafisz myśleć 
o wielu rzeczach na raz. Sprawdzasz się w dynamicznych okolicznościach.

6. Pryncypialność
Twemu życiu nadają sens niezmienne i fundamentalne wartości. Odczuwasz satysfakcję, że się do 
nich stosujesz. Wymagasz od siebie i innych wysokiej odpowiedzialności i etyki. Można na Tobie 
polegać i Ci ufać. Ciężko pracujesz jeżeli sens pracy jest spójny z Twoimi wartościami.
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7. dowodzenie
Jak sama nazwa wskazuje, masz zdolności przywódcze i bierzesz sprawy w swoje ręce. Wyzna-
czasz kierunek działania bądź idee, a do Ciebie przyłączają się inni bądź Ty ich sam wciągasz do 
działania. Prowokujesz do otwartości i szczerości. Masz określone stanowisko i opinię w sprawie 
i nie obawiasz się konfrontacji.

8. Komunikatywność
Ludzie lubią z Tobą przebywać i Cię słuchać, bo przy Tobie nie nudzą się. Umiesz rozruszać towa-
rzystwo, bo lubisz ożywiać pomysły, ubarwiać wydarzenia, tryskać energią. Wyjaśniasz, opisujesz, 
występujesz, przemawiasz, piszesz. Opowiadając wtrącasz historie i metafory.

9. Rywalizacja
Musisz bez przerwy wygrywać z innymi, więc potrzebujesz ludzi jako swoich „przeciwników”, 
z którymi się porównujesz, aby zawsze być od nich lepszy. Inni ludzie motywują Cię do działania. 
Grasz, aby wygrać. Sukces oceniasz w kategorii wygranej i zwycięstwa.

10. Współzależność
Umiesz budować pomosty między ludźmi – takie nici porozumienia, bo czujesz się częścią więk-
szej całości: rodziny, firmy, miasta, kraju, czy świata. Twierdzisz, że każdy z nas jest elementem 
większej całości i nikt nie jest oderwany od innych ludzi lub natury. Doceniasz indywidualność. 
Jesteś delikatny, tolerancyjny, odpowiedzialny.

11. Kontekst
Usiłujesz zrozumieć teraźniejszość i przewidzieć przyszłość patrząc wstecz, bo nie dają Ci spokoju 
pytania typu: „Jak do tego doszło?”, „Jak to się mogło zacząć?”. Twoją dewizą jest to, że można się 
uczyć na błędach już popełnionych. Potrzebujesz zrozumieć kontekst sytuacji, aby zyskać po-
czucie stabilności i pewności siebie. Ważne jest dla Ciebie odkrywanie intencji i poznanie historii.

12. Rozwaga
Starasz się ograniczyć ryzyko, bo jesteś czujny i ostrożny. Twoje działania są przemyślane i z tego 
względu niełatwo zawierasz znajomości i starannie dobierasz przyjaciół. Chronisz swoją prywat-
ność. Podchodzisz do życia poważnie i z rezerwą. Nie zabiegasz o sympatię innych ludzi.

13. Rozwijanie innych
Widzisz u innych postępy lub ich brak. Dostrzegasz potencjał w ludziach. Szukasz dla nich wyzwań, 
bo chcesz, aby się rozwijali dla ich dobra! Służysz pomocą w zakresie zmian. Postępy innych ludzi 
dają Ci satysfakcję i siłę. Chętnie udzielasz wsparcia.

14. dyscyplina
Twój żywioł to plany, terminy, harmonogramy, precyzja opisu. Świat musi być uporządkowany 
i zaplanowany, a przez to przewidywalny. Wymagasz precyzji, systematyczności, dotrzymywania 
terminów. Masz głęboką potrzebę ładu. Nie lubisz niespodzianek.

15. Empatia
Dzięki intuicji widzisz świat oczami innych ludzi, bo wyczuwasz ich emocje. Jeśli jakaś sytuacja 
wywołuje u kogoś silne emocje, to Ty „słyszysz” niewypowiedziane jeszcze „słowa” – ich uczucia. 
Rozumiesz wybory i zachowania osób, nawet jeśli się z nimi nie zgadzasz. Przyciągasz ludzi.

16. Bezstronność
Dla Ciebie najważniejsza jest bezstronność, sprawiedliwość, równość. Jednym słowem, w życiu 
musi być zachowana równowaga, aby wszyscy mieli równe szanse. Cenisz jasne reguły i możli-
wości równych szans, bez przywilejów.

17. ukierunkowanie
Z łatwością wyznaczasz sobie cele i właściwe tory ich realizacji, kierunki działania, priorytety. 
Wiesz dokąd zmierzasz i rozpatrujesz, co Cię przybliży do celu. Potrafisz zrezygnować z działań, 
które nie prowadzą do celu. Cechuje Cię duża wydajność. Jesteś cennym członkiem zespołu, który 
pilnuje trzymania się obranego kursu.

18. Wizjoner
Zafascynowany jesteś przyszłością. Lubisz patrzeć poza horyzont obecnej wiedzy i teraźniej-
szości. Umiesz marzyć i tworzyć wizje, bo potrafisz wyobrazić sobie jakieś zdarzenia, odkrycia 
lub zjawiska mogące zajść w przyszłości. Tworzysz obrazy, które przyciągają innych ludzi, gdyż 
napełniają energią i nadzieją.

19. Zgodność
Szukasz wspólnej płaszczyzny działań i obszarów porozumienia z ludźmi. Z Twojego punktu 
widzenia do celu płyniesz z innymi „na tej samej łodzi” i nie ma potrzeby jej kołysania. Unikasz 
sytuacji konfliktowych, cenisz harmonię. Chętnie dopasowujesz swoje cele do innych. Spieranie 
się i przekonywanie o swoich racjach jest dla Ciebie stratą czasu. Wolisz skupiać się na rzeczach 
praktycznych.

20. odkrywczość
Ludzie postrzegają Cię jako kogoś bystrego, twórczego, oryginalnego i pomysłowego. Nic w tym 
dziwnego, skoro fascynują Cię pomysły, idee i nowe spojrzenie na wszystko. Fascynują Cię idee, 
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koncepcje, pomysły. Intryguje szukanie związków i ukrytych połączeń. Nowy pomysł jest dla 
Ciebie źródłem energii.

21. integrator
Umiesz dostosować ludzi do wspólnych zachowań w grupie. Dzięki Tobie oni się do siebie zbliżają, 

„czują ciepło”, tworzą wspólną przynależność do czegoś. Wszyscy ludzie są dla Ciebie tak samo 
ważni i wyjątkowi. Chcesz aby każdy mógł dołączyć do grupy i poczuć się jej częścią. Cechuje 
Cię głęboka tolerancja.

22. indywidualizacja
Wnikliwie przyglądasz się różnicom między poszczególnymi ludźmi. Dla Ciebie nieważny jest 
ogół, szara masa tłumu. Wnikliwie wychwytujesz to, co w ludziach jest wyjątkowe i wyróżniające. 
Wiesz co kogo ucieszy, jakie kto ma mocne strony i potrzeby, co komu najlepiej wychodzi. Umiesz 
zbudować efektywny zespół.

23. Zbieranie
Lubisz kolekcjonować różne rzeczy, które wg Ciebie mogą Ci się kiedyś przydać. Dlatego zbierasz 
np. słowa, fakty, cytaty, fotografie, lalki, motyle, znaczki itp. Dla kogoś z zewnątrz mogą to być 
absurdalne zbiory. Dla Ciebie to własny skarb. Lubisz różnorodność i złożoność. Chętnie podró-
żujesz i dużo czytasz. Wszystko może być dla Ciebie ciekawe.

24. intelekt
Obserwujesz i badasz własne przeżycia psychiczne, bo lubisz myśleć. Lubisz „rozwiązywać zagad-
ki”, starasz się zrozumieć emocje, dążysz do opracowywania różnych koncepcji. Lubisz zadawać 
sobie pytania i rozpatrywać możliwe odpowiedzi.

25. uczenie się
Uwielbiasz przyswajać sobie nowe zasoby wiedzy i zdobywać nowe umiejętności. Dlatego uczest-
niczysz w licznych kursach, szkoleniach, wykładach, bo Ciebie nawet bardziej interesuje sam 
proces uczenia się niż jego treść, a nawet rezultat. Czujesz ekscytację gdy przyrastają Twoja 
wiedza i kompetencje.

26. Maksymalista
Ekscytujesz się przekształcając coś działające dobrze na działające doskonale. Miarą dla Ciebie 
jest doskonałość, a nie „zwykła” przeciętność. Fascynują Cię zdolności, talenty, mocne strony. 
Koncentrujesz się na atutach.

27. optymista
Po prostu, masz przekonanie, że życie jest piękne i cieszysz się życiem. Niejako przy okazji, roz-
dajesz na prawo i lewo uśmiechy. Twój entuzjazm jest zaraźliwy. Wnosisz pasję do przedsięwzięć.

28. Bliskość
Do normalnej egzystencji potrzebujesz trwałych relacji z ludźmi w rodzinie, pracy, w swoim 
środowisku. Właściwie funkcjonujesz tylko wtedy, gdy odczuwasz czyjąś przyjaźń, zażyłość emo-
cjonalną, pogłębioną więź, gdy ktoś Cię darzy zaufaniem. Cenisz zaufanie i autentyczność. Dążysz 
do tego aby zrozumieć uczucia, cele, obawy, marzenia bliskich osób i aby inni Ciebie zrozumieli.

29. odpowiedzialność
Doprowadzasz sprawy do końca, jeśli w coś się zaangażujesz. Dobrze wykonujesz powierzone 
Ci zadania. Trzymasz się zasad etycznych. Jesteś sumienny i niezawodny, dotrzymujesz danego 
słowa. Jeśli nie możesz się z czegoś wywiązać, próbujesz to za wszelką cenę zrekompensować.

30. Naprawianie
Dzięki Tobie coś na nowo zaczyna lepiej funkcjonować. Może to być zepsuty zegarek, ale również 
upadająca firma. Sprawia Ci przyjemność stale coś usprawniać , ulepszać, wskrzeszać, ożywiać, 
bo przecież wszystko może działać lepiej. Umiesz identyfikować i eliminować czynniki, które 
niszczą coś, psują czy są nieprawidłowe.

31. Wiara w siebie
Lubisz podejmować własne decyzje, bo jesteś pewien, że sprostasz podjętemu wyzwaniu i nie 
straszne Ci żadne ryzyko. Wiesz, że jesteś skuteczny i umiesz żądać tego, co Ci się wg Ciebie na-
leży. Ufasz tylko swoim wnioskom. Uwzględniasz tylko swoje zdanie przy podejmowaniu decyzji.

32. Poważanie
Potrzebujesz uznania, bo chcesz, aby o Tobie słyszano. Pragniesz być znaną osobą. Dlatego chcesz 
się wyróżniać, być kimś wyjątkowym. Ciągle do czegoś aspirujesz. Masz niezależną osobowość, 
potrzebujesz swobody i wolności w działaniu.

33. Strateg
Umiesz dostrzec, co kryje się „za zakrętem”. Wyobrażasz sobie różne sposoby rozwiązania danego 
problemu, a potem odrzucasz te, które wiodą donikąd. Dlatego potrafisz zaplanować i poprowadzić 
nawet trudne i długotrwałe projekty. Odnajdujesz się tam gdzie inni dostrzegają chaos. Oceniasz 
potencjalne przeszkody wybierasz najlepszą formę działania.
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34. Czar
Masz niezwykły wdzięk i urok osobisty. Dzięki temu dysponujesz nieprawdopodobną łatwością 
poznawania nowych ludzi i nawiązywania różnych kontaktów. Dla Ciebie nie ma nieznajomych. 
To tylko tacy, których jeszcze nie spotkałeś na swojej drodze.

Karta pracy nr 6

Kwestionariusz stylów osobowych
Do każdego twierdzenia przypisz jedną z podanych wartości. Weź pod uwagę zgodność danego 
twierdzenia z Twoim zachowaniem.

0 – nieprawda
1 – czasami prawda
2 – zazwyczaj prawda
3 – zawsze prawda

1. Stale mówię ludziom jak powinni się zachowywać

2. Zanim zacznę działać, szukam na to uzasadnień

3. Robię to, co mi kazano

4. Zachowuję się współczująco wobec osób, które mają jakiś problem.

5. Naprawdę cieszy mnie przebywanie z innymi ludźmi.

6. Cieszy mnie opiekowanie się innymi.

7. Lubię rozwiązywać problemy w sposób systematyczny i logiczny.

8. Mówię ludziom, co mają robić.

9. Bez skrępowania daję innym poznać, co czuję.

10.  Jestem uprzejmy i grzeczny.

11.  Działam przeciwnie do tego, czego ludzie ode mnie oczekują.

12.  Gdy pojawia się ktoś nowy, staram się mu pokazać, gdzie wszystko jest.

13.  W kryzysie zachowuję spokój.

14.  Gdy wiem, że mam rację, to nalegam, aby inni mnie słuchali.

15.  Zadaję dużo pytań, gdy jestem ciekawy.

16.  Moja praca dostarcza mi niezłych wrażeń.

17.  Ludzie oczekują ode mnie, abym znał każdą odpowiedź.

18.  Bywam proszony o objęcie opieką nowych członków naszego zespołu.

19.  Dobrze jest mi z ludźmi, którzy są uprzejmi wobec mnie.

20.  Nawet pod presją potrafię myśleć logicznie.

21.  Mój styl pracy jest systematyczny i logiczny.

22.  Ubieram się tak, aby pasowało to do tego, co inni ubierają do pracy.

23.  Robię coś za innych ludzi, gdy myślę, że sami sobie nie poradzą.

24.  Potrafię odwoływać się do swoich wcześniejszych doświadczeń, gdy pojawiają się problemy.

25.  Ludzie mówią mi, że jestem twórczy i pomysłowy

26.  Wolę przejmować kontrolę niż podążać za czyimś przewodnictwem.

27.  Zbytnio nadskakuję innym ludziom.

28.  Jestem zbyt wrażliwy w porównaniu z innymi.

29.  Oczekuję od mojego szefa, aby określił zakres moich obowiązków.
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30.  Podczas podejmowania decyzji biorę pod uwagę wszystkie punkty widzenia.

31.  Zachęcam ludzi do wypróbowania swoich zdolności.

32.  Ludzie narzekają, że jestem apodyktyczny.

33.  Spędzam czas ciesząc się sobą

34.  Ludzie mówią mi, że jestem nadzwyczaj grzeczny.

35.  Jestem spostrzegany jako osoba o równym usposobieniu i wyważonych opiniach.

36.  Ujawniam swoje uczucia, gdy jestem szczęśliwy czy smutny, dlatego ludzie mogą mi albo gra-
tulować albo współczuć.

37.  Opiekowałbym się innymi, nawet gdyby byli w stanie dać sobie sami radę.

38.  Korci mnie, aby analizować żarty, co psuje innym zabawę.

39.  Ludzie robią tak, jak im powiem.

40.  Zbyt łatwo godzę się z tym, czego chcą inni.

do każdego z podanych stwierdzeń przypisz Twoją wartość i oblicz sumę w podanych kolumnach:

1 4 2 3 5

8 6 7 10 9

14 12 13 11 15

17 18 20 19 16

24 23 21 22 25

26 27 30 29 28

32 31 35 34 33

39 37 38 40 36

suma

Rodzic normatywny Rodzic opiekuńczy dorosły dziecko 
przystosowane

dziecko 
spontaniczna

egOgraM

Graficzne przedstawienie nasilenia poszczególnych Stanów JA

Zaznacz uzyskaną sumę w postaci pionowych linii:

Na podstawie: The Personal Styles Questionaire, w: Julie Hax, Transactional Analvsis for Trainers. Sherwood Publishing 1996 str. 244

Źródło: Szymanowska E., Sękowska M. Analiza transakcyjna w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000

Rodzic normatywny Rodzic opiekuńczy dorosły dziecko 
przystosowane

dziecko 
spontaniczna

24

21

18

15

12

9

6

3
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Karta pracy nr 7

Lista potrzeb
Połączenia   Zrozumienia i bycia zrozumianym  Ładu
Akceptacji   Bycia usłyszanym    Świętowania
Więzi    Otuchy      Żałoby/opłakiwania
Uznania    Ciepła      Znaczenia
Dzielenia się   Autonomii     Wyzwań
Przynależności   Wyboru      Uważności
Współpracy   Wolności     Jasności
Komunikacji   Przestrzeni     Kompetencji
Bliskości   Spontaniczności     Zaufania
Wspólnoty   Niezależności     Świadomości
Towarzystwa   Dobrego samopoczucia fizycznego  Wkładu
Współczucia   Powietrza     Kreatywności
Pożywienia   Uwagi, bycia wziętym pod uwagę  Odkryć
Spójności   Wody      Skuteczności
Empatii    Ruchu/aktywności fizycznej   Rozwoju
Przyczyniania się do  Odpoczynku/snu    Nadziei
wzbogacania życia   Seksualności     Uczenia
Włączenia – bycia częścią Bezpieczeństwa     Celu
Intymności   Dachu nad głową    Wyrażania siebie
Miłości    Dotyku      Stymulacji
Wzajemności   Wspólnoty duchowej    Zrozumienia
Troski    Piękna      Integralności
Poszanowania   Komunii     Uczciwości
Równych szans   Łatwości     Autentyczności
Stabilności   Równości     Sensu
Wsparcia   Harmonii     Obecności
Bycia widzianym  Inspiracji     Zabawy
Radości    Humoru     Przyjemności

Pełen energii    W kontakcie    Niezainteresowany
Pełen werwy    Otwarty    Znudzony
Pełen życia    Wesoły     Pusty
Pobudzony    Śmiały     Niezadowolony
Ożywiony    Chętny do zabawy   Nieszczęśliwy
Zelektryzowany    Rozbawiony    Ociężały
Rozentuzjazmowany   Rozradowany    Osamotniony
Uskrzydlony    Wdzięczny    Nerwowy
Komfortowo    Doceniający    Zmartwiony
Zaspokojony    Szczęśliwy    Zmieszany
Usatysfakcjonowany   Zbudowany    Napięty 
Rozluźniony    Zainspirowany    Podenerwowany
Zrelaksowany    Wzruszony    Podmionowany
Bezpieczny    Zachwycony    Wściekły
Beztroski    Roztkliwiony    Zły
Wypoczęty    Pokrzepiony    Zirytowany
Odświeżony    Rozpromieniony    Podrażniony
Energiczny    Poruszony    Rozdygotany
Pobudzony    Bez energii    Rozeźlony
Silny     Markotny    Zagniewany
Pogodny    Odrętwiały    Wzburzony
Swobodny    Oklapnięty    Zasmucony
Pełen błogości    Osowiały    Zatroskany
Zainteresowany    Otępiały    Przygnębiony
Zaciekawiony    Przybity     Załamany
Podniecony    Przygaszony    Zmartwiony 
Podekscytowany   Zaniepokojony    Zafrasowany
Zafascynowany    Zirytowany    Zgorzkniały
Zaintrygowany    Zawstydzony    Zaskoczony
Zainspirowany    Zakłopotany    Zawiedzony
Zachęcony    Skonsternowany   Przestraszony
Zadowolony    Speszony    Pełen obaw
Szczęśliwy    Spięty     Wątpiący

Lista uczuć
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Pełen nadziei    Spłoszony    Zszokowany
Zachwycony    Strapiony    Zmartwiony
Wdzięczny    Zmieszany    Przerażony
Radosny    Zakłopotany    Spanikowany
Spełniony    Zażenowany    Zaniepokojony
Dumny     Zmęczony    Zatrwożony
Spokojny    Wyczerpany    Roztrzęsiony
Usatysfakcjonowany   Śpiący     
Wyciszony    Otępiały    
Zrelaksowany    Słaby
Kochający    Przytłoczony

Karta pracy nr 8

Komunikat typu JA

Zadbaj o relację

Opisz zachowanie językiem 
faktów i obserwacji, 
a nie 
ocen

Opisz co czujesz. 
Nazwij swoje uczucia

Jakie Twoje potrzeby są 
lub nie są zaspokojone? 
Powiedz, dlaczego czujesz 
takie emocje

Jakiej zmiany oczekujesz? 
Czego potrzebujesz? 
O co chcesz poprosić drugą 
osobę? 
Konkretna, wykonalna prośba

Jaka będzie korzyść ze zmiany 
zachowania?
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MODUŁ III

Wczesna interwencja oparta na trójsektorowej współpracy – obszary współpracy, 
wspieranie procesów planowania ścieżki edukacyjnej i aktywności zawodowej

pIąty DzIeń szkOlenIOwy

a. Powitanie

Trener nawiązuje do poprzedniego zjazdu: „Jakie treści były interesujące?”, „Co utkwiło w pa-
mięci?”, „Czy były treści, które w jakiś szczególny sposób poruszyły?”. Pytanie do uczestni-
ków „Jak się czujesz, z czym zaczynasz?”. Przedstawienie planu szkolenia na dzień dzisiejszy 
i kolejne dni tego zjazdu.

b. Wprowadzenie do Analizy Mocnych Stron i Potrzeb

 → Trener prosi uczestników o przypomnienie 5 kategorii potrzeb dzieci i kompetencji opiekunów. 
Odczytanie z flipcharta (z poprzednich zajęć).

 → Trener robi wprowadzenie do narzędzia metody Indywidualnego Planu Pracy jakim jest Ana-
liza Mocnych stron i Potrzeb – mini wykład: Mocna strona to inaczej kompetencja dziecka, 
jego umiejętność, czyli to, co potrafi, ma, chce, stosuje, o co dba itp. Mocną stroną mogą być 
również talenty dziecka. Mocne strony wymagają od wychowawcy – mentora ich dostrzega-
nia, wzmacniania i adekwatnego do etapu rozwojowego i możliwości dziecka „podnoszenia 
poprzeczki” – uczenia coraz nowszych umiejętności, tak aby w perspektywie czasu mocna 
strona „rozwijała się”. Istnieją również potrzeby, które wprost nie wynikają z mocnych stron, 
ale mówią o  „braku” danej kompetencji u  dziecka. Potrzeba, to inaczej nie posiadanie lub 
ograniczenie (adekwatnych do wieku, etapu rozwojowego i zdrowia) kompetencji dziecka; to 
czego jeszcze nie umie, nie potrafi, nie stosuje, nie wie, nie dba, nie posiada, nie rozumie, itp. 
a stosownie do wieku rozwojowego i sytuacji dzieci w rodzinach powinien umieć, stosować, 
mieć.

Uwaga: Potrzeby to jednocześnie zadania dla wychowawcy – mentora wobec dziecka. Zapis 
dotyczący potrzeb nie może być opisem samego faktu lub tym bardziej oceną dziecka. Wymaga 
on pomysłu do realizacji tj. znalezienia zadania, które pomoże zaistnieć danej kompetencji. 
Np.: „Potrzeba nauki adekwatnego wyrażania złości poprzez ignorowanie ataków histerii 

i potem omówienia sytuacji”. Zadania mogą być realizowane np. przez: modelowanie, naukę, 
zadbanie o, wzmocnienie, kupno, zdobycie, trenowanie, chwalenie, zachęcanie, konsekwencję, 
rozmowę, wsparcie, towarzyszenie w, dostrzeganie, analizowanie, spotkanie z, itp.

c. Kategorie potrzeb – kategoria pierwsza: potrzeby opiekuńcze

 → Bezpieczeństwo i adaptacja – kryteria usamodzielnienia: Trener dzieli uczestników na małe zespoły 
i rozdaje każdemu zespołowi karty flipchart. Trener pyta uczestników „Z czym kojarzy się Wam 
bezpieczeństwo i adaptacja w kontekście przygotowania dziecka do procesu usamodzielnienia?”. 
Trener prosi, aby zespoły porozmawiały o tym i zapisały swoje przemyślenia na kartach flipchart. 
Po kilkunastu minutach pracy trener prosi przedstawicieli zespołów o przedstawienie wyników 
prac na forum. Zawieszenie opracowanych wniosków w widocznym miejscu. Trener omawia 
wyniki pracy ze szczególnym zwróceniem uwagi na mieszkanie, dochód, prawa i obowiązki osoby 
usamodzielniającej się.

 → Mieszkanie (terytorium), dochód: Trener dzieli uczestników na dwa zespoły i rozdaje karty flipchart. 
Uczestnicy mają za zadanie zastanowić się i wypisać wszystkie możliwość osoby usamodzielnianej 
w zakresie – jeden zespół – mieszkanie – drugi zespół – dochód. Zebranie wyników pracy. Trener 
omawia wyniki pracy w kontekście wielu możliwości jakie mają wychowankowie (zwrócić uwagę 
na nasze ograniczenia). Trener przedstawia 2 pierwsze obszary/kryteria usamodzielnienia

 → Wygląd fizyczny, ubrania – nawiązanie do potrzeby pracy nad autoprezentacją.

d. Kategorie potrzeb – kategoria druga, potrzeby rozwojowe i kompensowania opóźnień: potrzeby 
emocjonalne

 → Trener rozdaje uczestnikom karty pracy. Trener udziela instrukcji uczestnikom – „Macie przed 
sobą test, który możecie wykorzystać w pracy z dzieckiem. Teraz spróbujcie odpowiedzieć na 
pytania zawarte w teście tak jakby odpowiedzieli na nie Wasi wychowankowie”. Uczestnicy od-
powiadają na pytania. 
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Trener omawia ćwiczenie: „Jaka jest wasza wiedza o dziecku?”, „Jak myślicie, czy wasz podopiecz-
ny odpowiedziałby podobnie?”, Dlaczego tak ważne wydaje się Wam ten aspekt przygotowania 
dziecka do samodzielnego życia?”,„Czy to ważna kompetencja?”, „Jak można ją realizować w ka-
meralnych placówkach opiekuńćzo-wychpwawczych?”

 → Potrzeba rozwojowa – edukacja, jako kryterium usamodzielnienia: Trener prosi uczestników, aby 
przypomnieli sobie ważny moment swojego zycia, jakim był wybór szkoły. Trener zadaje pytanie, 
prosi, żeby zapisywali odpowiedzi na kartkach.

Karta pracy nr 1

Autodiagnoza/zdrowie

Pytanie TAK 
–zaznacz 
krzyżykiem

Czy masz ubezpieczenie zdrowotne?

Czy masz zaufanego lekarza pierwszego kontaktu?

Czy regularnie chodzisz na wizyty kontrolne do lekarzy specjalistów (dentysty, ginekologa)?

Czy wiesz na jakie poważne choroby chorowały osoby z Twojej najbliższej rodziny?

Czy raz na kilka lat robisz podstawowe badania?

Czy wiesz, gdzie najbliżej Twojego miejsca zamieszkania jest przychodnia, do której możesz pójść za darmo?

Czy wiesz, jakie lekarstwa stosować przy najczęstszych dolegliwościach zdrowotnych (przeziębienie, ból gardła)?

Czy uprawiasz jakiś sport?

Czy stosujesz leki przepisane Ci przez lekarza?

Czy odżywiasz się zdrowo?

Suma krzyżyków przy odpowiedziach „TAK” to Twój wynik:

0–3 4–6 7–10

Uważaj! Zdrowie to nie budowla z klocków
– nie da się go łatwo odbudować, gdy raz się 
zepsuje. Zacznij bardziej o nie dbać

Nie jest źle, ale może być zdecydowanie 
lepiej. Zatroszcz się bardziej o swoje zdrowie.

Bardzo dobrze orientujesz się, jak dbać 
o swoje zdrowie. Świetnie!

„Co pamiętacie z tamtego czasu?”, „O czym marzyłeś?” „Czy było to dla Ciebie Ważne?”, „Czy był 
ktoś, z kim o tym rozmawiałeś?”, „Jak zareagował na twoje pomysły?”, „Czy wiedziałeś co chcesz 
robić w życiu?”, ”Kto Ci doradzał?”, „Czy słuchał Twojej opinii?”, „Czy Twoja decyzja była świadoma?”.

 → Trener pyta czy ktoś chciałby się podzielić swoimi odpowiedziami.

Uczestnicy dzielą się wspomnieniami – trener modeluje rozmowę „Czy pamiętasz konkretne 
zdania, słowa, które wtedy padały?”, „Jak się wtedy czułeś?”, „Kto Cię wspierał?”.

 → Trener podsumowuje i rozdaje materiał na temat wyboru ścieżki zawodowej.

e. Wybór ścieżki edukacyjnej w kontekście potrzeb rozwojowych i kompensowania opóźnień 
oraz kryterów usamodzielniania

Trener rozdaje uczestnikom profler zawodowy Wybór jest Twój i prowadzi dyskusję na temat roli 
zainteresowań oraz budowania świadomości na temat rynku pracy na wczesnym etapie edukacji.

f. Rozwój zainteresowań w kontekście potrzeb rozwojowych.

 → Trener robi krótkie wprowadzenie na temat roli zainteresowań w kształtowaniu ścieżki eduka-
cyjnej dziecka i przyszłych wyborów zawodowych. Trener rozdaje uczestnikom kartę pracy „Ta-
bela mocnych stron i potrzeb” i prosi uczestników o wypełnienie podkategorii „zainteresowania” 
w stosunku do wychowanka. Uczestnicy wykonują zadanie indywidualnie. Chętni uczestnicy 
dzielą się wynikami swojej pracy. Trener podsumowuje: „Czy ważne jest to, żebyśmy znali nasze 
dziecko w tym obszarze?”, „Jakie to ma znaczenie w przygotowaniu wychowanka do procesu 
usamodzielnienia?”, „Czy znajomość tej podkategorii potrzeb pomoże nam przygotować plan 
edukacyjnydla dziecka i ułatwi mu wejście na rynek pracy?”

 → Test zainteresowań i skłonności.
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Karta pracy nr 2

Test zainteresowań i skłonności
Każdy z nas posiada jakieś zainteresowania i lubi wykonywać innego typu czynności, które mogą 
stać się podstawą przyszłej działalności zawodowej. Planując swoją karierę, warto wiedzieć, iż 
na największe sukcesy zawodowe i satysfakcję możemy liczyć wówczas, kiedy praca będzie 
zgodna z naszymi zainteresowaniami. Test Zainteresowań Zawodowych pomoże Ci określić, 
jakiego typu zainteresowania Ty posiadasz. Znajdują się w nim zdania opisujące różnego rodzaju 
zajęcia i sposoby postępowania. Przeczytaj uważnie wszystkie podane stwierdzenia, wybierz te, 
na które Twoja odpowiedź brzmi „TAK” i otocz kółkiem odpowiadające im numery. Pamiętaj, nie 
ma tu dobrych ani złych odpowiedzi. Odpowiedzi zgodne z Twoimi przekonaniami pozwolą na 
dokładniejsze określenie Twoich zainteresowań zawodowych.

Pytanie TAK –zaznacz krzyżykiem

1. dobrze znam budowę i rozumiem zasady działania komputera.

2. Interesują mnie problemy ludzi.

3. Moim zdaniem praca naukowca może być bardzo satysfakcjonująca.

4. Lubię robić rozliczenia i dokładnie planować swoje wydatki.

5. Interesuję się problemami społecznymi naszego kraju.

6. Lubię prowadzić rejestry, zbiory i katalogi.

7. Chciałbym swoją praca przyczyniać się do postępu naukowego.

8. Lubię czytać magazyny i oglądać programy motoryzacyjne.

9. Lubię zajmować się poszukiwaniem i poznawaniem ciekawostek naukowych.

10. Chętnie uczestniczę w imprezach kulturalno-artystycznych.

11. dobrze wywiązuję się z zadań wymagających systematyczności i uporządkowania.

12. Zawsze z uwagą słucham innych ludzi.

13. To ciekawe, jak odkrycia naukowe zmienią nasze życie w ciągu najbliższych 20 lat.

14. Technika i zajęcia praktyczne należą do moich ulubionych.

15. Chętnie zajmuję się obsługą różnych urządzeń biurowych.

16. Uważam, że konstruowanie i tworzenie nowych projektów to bardzo ciekawe zajęcie.

17. Chętnie zajmuję się pielęgnowaniem i doglądaniem innych.

18. Lubię rysować.

Pytanie TAK –zaznacz krzyżykiem

19. Lubię kierować grupą osób.

20. Lubię zajmować się majsterkowaniem.

21. Pomaganie innym ludziom sprawia mi przyjemność.

22. Obrazy i dźwięki nadają wartość mojemu życiu.

23. Mam wiele pomysłów na zarabianie pieniędzy.

24. Chętnie sięgam po książki i poradniki psychologiczne.

25. Chętnie zajmuję się zbieraniem danych i operowaniem nimi.

26. Wiem, na czym polega przesyłanie sygnałów telekomunikacyjnych.

27. Interesują mnie różne nowinki techniczne.

28. Lubię zajmować się porządkowaniem korespondencji i wszelkiej dokumentacji.

29. Często i chętnie pełnie rolę reprezentanta swojej grupy.

30. Lubię rozmawiać z ludźmi o ich problemach i kłopotach

31. Interesuje mnie, jak kieruje się firmami i organizacjami.

32. Chętnie zaangażowałbym się w działalność charytatywną.

33. Ciekawi mnie proces tworzenia dzieła artystycznego.

34. Interesują mnie różne eksperymenty i projekty badawcze.

35. Umiem rozpoznać różne urządzenia i narzędzia techniczne.

36. Zasady funkcjonowania świata budzą moją ciekawość.

37. Lubię bawić się i eksperymentować z kolorami.

38. Lubię zajmować się naprawą drobnych urządzeń i sprzętów.

39. Lubię dekorować i upiększać różne przedmioty i pomieszczenia.

40. Chętnie podejmuję się nowych zadań i wyzwań.

41. Chciałbym/chciałabym w przyszłości zajmować się obsługą interesantów w biurze.

42. Interesuje mnie plastyka i malarstwo.

43. dobrze sobie radzę w ryzykownych sytuacjach.

44. Lubię pisać różne własne teksty.

45. Interesuję się odkryciami naukowymi i wynalazkami.

46. Lubię być przywódcą w grupie.

47. W przyszłości chciałbym/chciałabym kierować dużą firmą.

48. Interesuje mnie organizacja pracy sekretariatu lub biura.
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Arkusz odpowiedzi do Testu Zainteresowań Zawodowych

Nanieś swoje odpowiedzi „TAK“ na poszczególne numery pytań w poniższej tabelce.

Zsumuj odpowiedzi w kolumnach: T, P, A, S, M, B.

g. Potrzeby wyższe w kontekście potrzeb rozwojowych i kompensowania opóźnień

 → Trener robi wprowadzenie – mini wykład na temat potrzeb wyższych i kształtowania systemu 
wartości. Ważnym elementem wyznawanego systemu wartości jest stosunek naszego podopiecz-
nego do pracy. 

 → Trener zadaje pytania: „Jakie wzorce wyniosły Wasze dzieci jeśli chodzi o stosunek do pracy?”, 
„Czy rozumieją, czym jest etos pracy?”, „Jaki maja stosunek do swoich obowiązków?". Trener dzieli 
grupę na małe zespoły, rozdaje karty pracy „Linia rozwoju zawodowego jednostki”. Trener prosi 
o uzupełnienie ostatniej kolumny w tabeli. Omówienie wyników pracy uczestników.

1 3 10 2 19 4

8 7 18 5 23 6

14 9 22 12 29 11

20 13 33 17 31 15

26 16 37 21 40 25

27 34 39 24 43 28

35 36 42 30 46 41

38 45 44 32 47 48

suma 
odpowiedzi tak

kategorie 
zainteresowań

T P A S M B

Karta pracy nr 3

Linia rozwoju zawodowego jednostki

Etapy i okresy rozwoju Lata życia Właściwości działań Działania związane 
z wyrabianiem 
właściwego 
stosunku do pracy

Etap kształcenia 
i wychowania 
przedzawodowego

Okres przedszkolny 4 – 7 Wychowanie przez pracę 
w rodzinie i w przedszkolu

Okres wczesnoszkolny 7 – 10 Wychowanie przez pracę, 
preorientacja zawodowa

Okres obowiązku 
szkolnego w tym 
gimnazjalny

10 – 16 Wychowanie przez 
pracę, kształcenie 
ogólnotechniczne, 
orientacja zawodowa

Etap edukacji pro 
zawodowej

Cd. Okresu obowiązku 
szkolnego – okres licealny

16–19 Wychowanie przez 
pracę, kształcenie 
ogólnotechniczne 
i kształcenie prozawodowe

Etap kształcenia 
zawodowego

Okres przygotowania 
zawodowego na poziomie 
pogimnazjalnym

16–18 Szerokoprofilowe 
przygotowanie zawodowe

Okres przygotowania 
zawodowego na poziomie 
policealnym

19–21 Szerokoprofilowe 
przygotowanie zawodowe

Okres kształcenia 
zawodowego na poziomie 
wyższym

19–24 Specjalistyczne 
przygotowanie zawodowe

Etap aktywności 
zawodowej i dalszego 
kształcenia

Wczesny wiek dojrzewania 
zawodowego

18–21 Adaptacja społeczno 
– zawodowa oraz selekcja 
zawodowa
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 → Ćwiczenie: Spór o jajka – radzenie sobie w sytuacjach trudnych: Trener robi krótkie wprowadzenie 
na temat istoty potrzeb emocjonalnych. Krótka rozmowa kierowana o znaczeniu umiejętności 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych – wstęp do komunikacji. Trener dzieli uczestników szko-
lenia na pary i przedstawia instrukcję do ćwiczenia. Zadaniem uczestników jest zapoznanie się 
ze swoją rolą rozdana na kartkach i postępowanie w ćwiczeniu zgodnie z instrukcją. Zadaniem 
par jest dojście do porozumienia w spornej kwestii. Trener prosi, by pary, które znajdą wg nich 
dobre rozwiązanie zgłaszały się do trenera. Trener na flipcharcie zapisuje podane rozwiązania. 
Po ukończeniu zadania przez wszystkie pary następuje omówienie „Czy znaleźliście rozwiązanie 
dobre dla obu stron sporu?”, „Co Wam pomogło w dojściu do porozumienia?”, „Jakie zachowania 
adwersarza Wam pomagały, a jakie przeszkadzały?”, „Jaką postawę w konflikcie reprezentowa-
liście sami?”, „Czy Wasza postawa zbliżyła Was do rozwiązania problemu?”, „Co jest ważne, jeśli 
szukamy rozwiązania?”

Karta pracy nr 4 

Konflikt
 → a. kowalczuk – Jesteś naczelnym chemikiem w Ministerstwie Petrochemii, specjalizującym się 
w produkcji pestycydów do eliminacji owadów zagrażających zbiorom płodów rolnych. Ostatnio 
w sprawozdaniach, jakie otrzymujesz z całego świata, mówi się o nowej inwazji ćmy Cottermus. Jest 
ona wyjątkowo szkodliwa dla wszystkich gatunków drzew i jeśli inwazja nie zostanie opanowana, 
w ciągu zaledwie kilku dni całe lasy zostaną pozbawione liści i uschną. Kiedyś sądzono, że ćma Cot-
termus została opanowana i znajduje się na wymarciu. Nagle jednak pojawiła się ponownie w du-
żych ilościach na wszystkich zalesionych kontynentach. Za dwa miesiące larwy zmienią się w owa-
dy i dojdzie do potężnego zniszczenia lasów. Jeżeli lasy zostaną pozbawione liści, wtórnym skutkiem 
będzie erozja gleby na niespotykaną dotąd skalę, a także destabilizacja i utrata zasobów wodnych. 
Owad może też rozprzestrzenić się na tereny rolnicze i spowodować poważne zniszczenie zbiorów. 
Najbardziej wrażliwe na inwazję ćmy są kukurydza i pszenica. Jedynym sposobem powstrzymania 
inwazji ćmy jest spryskiwanie lasów specjalnym pestycydem, Mieszanką UO, której nie produkuje 
się już od kilku lat. W przeciwieństwie do większości innych pestycydów, które związkami synte-
tycznymi, mieszanka UO produkowana jest ze skorupek jaj rzadko spotykanego strusia nakrapiane-
go, który występuje w kraju o nazwie Ontarawan. Ptaków tych jest bardzo niewiele, a jaja składają 
tylko raz w roku. Pora lęgowa przypada właśnie na ten miesiąc. Jaja zniesione każdego roku są na 
ogół przechowywane, a następnie sprzedawane restauracjom dla smakoszy do zagęszczania spe-
cjalnych rodzajów zup. Zeszłoroczny zapas jaj sprzedawano po średniej cenie 15 dolarów za sztukę. 

• Właściciel jedynej hodowli tych rzadkich strusi mieszka w odludnej części Ontarawanu. Podobno 

jest on członkiem międzynarodowego podziemia przestępczego, zamieszanym w handel narko-
tykami, zabójstwa polityczne i terroryzm. Nie sądzisz, by zdawał sobie sprawę z faktu, że w tym 
roku zapotrzebowanie na jaja jego strusi będzie wyjątkowo duże. Ponieważ do produkcji pestycydu 
potrzebne będą tysiące jaj, Twoje ministerstwo zdecydowane jest zakupić wszystkie jaja zniesione 
w tym roku, czyli 10 tysięcy sztuk. Połowa wyprodukowanego środka potrzebna będzie na półkuli 
zachodniej, jedna piąta zaś na terenie byłego ZSRR i Europy. Twoje zadanie: zdobyć jak najwięcej jaj 
nakrapianego strusia. Twoja firma upoważniła Cię do wydania na zakup jaj aż 500 tysięcy dolarów. 
Okazuje się jednak, że obok wykwintnych restauracji także, kto inny zabiega o zakup jaj. Wieść 
niesie, że potrzebuje ich też Ministerstwo Zdrowia. (Twoje Ministerstwo prowadziło w przeszłości 
różne transakcje z tym resortem, który okazał się mało skłonny do współpracy, bardziej zaś do 
rywalizacji o mało obfite zasoby.) Obawiasz się, że Ministerstwo Zdrowia, a także być może i inne 
firmy, będą się starały Ciebie przelicytować.Lecisz właśnie do Ontarawanu, aby postarać się kupić 
tegoroczną produkcję jaj. Jesteś zły, że na kłopotach ludzkości może skorzystać podziemie przestęp-
cze. Nagle stwierdzasz, że osobą zajmującą sąsiedni fotel w samolocie jest przedstawiciel Minister-
stwa Zdrowia. Chcesz przekonać tę osobę, że Twoje zapotrzebowanie na jaja strusie jest tak wielkie, 
że powinieneś otrzymać całą tegoroczną produkcję. Jeśli zdołasz obronić interesy Ministerstwa Pe-
trochemii, niewątpliwie awansujesz na wyższe stanowisko z pensją pięciokrotnie wyższą od obecnej.

 → z. nowak – Jesteś naczelnym farmakologiem w Ministerstwie Zdrowia, specjalizującym się w le-
kach stosowanych w rzadko występujących chorobach. W ostatnim czasie na całym świecie wy-
buchła epidemia X-Fluxide. Jest to choroba przenoszona, dająca wysokie ryzyko uszkodzeń płodu 
ludzkiego, tak fizycznych, jak i psychicznych. Jest to kryzys światowy. Jeśli nie opanuje się szybko X-

-Fluxide, istnieje wielkie ryzyko, że liczba osób (należących do jednego pokolenia) zależnych od swo-
ich rodzin i społeczeństwa, wzrośnie do wartości niemożliwej do przyjęcia. Ekonomiści przewidują, 
że koszty tej sytuacji doprowadzą miliony rodzin do zguby, a także spowodują kryzys ekonomiczny 
na szeroką skalę oraz bezrobocie w tysiącach zakładów produkujących dobra rynkowe. Psycholo-
gowie przewidują, że emocjonalnie choroba dotknie niemal każdej rodziny, co będzie miało strasz-
liwe skutki. Badając X-Fluxide Twoje ministerstwo wykryło surowicę, Czynnik UO, która zapobiega 
chorobie. Produkuje się ją z żółtka jaj rzadko spotykanego strusia nakrapianego, który występuje 
w kraju o nazwie Ontarawan. Ptaków tych jest bardzo niewiele, a jaja składają tylko raz w roku. 
Pora lęgowa przypada właśnie na ten miesiąc. Jaja zniesione każdego roku są zwykle przechowy-
wane, a następnie sprzedawane restauracjom dla smakoszy do zagęszczania specjalnych rodzajów 
zup. Zeszłoroczny zapas jaj sprzedawano po średniej cenie 15 dolarów za sztukę. Jedyny właściciel 
hodowli tych rzadkich strusi mieszka w odludnej części Ontarawanu. Podobno jest on członkiem 
międzynarodowego podziemia przestępczego, zamieszanym w handel narkotykami, zabójstwa 
polityczne i terroryzm. Nie sądzisz, by zdawał sobie sprawę z faktu, że w tym roku zapotrzebowanie 
na jaja jego strusi będzie wyjątkowo duże. By sprostać światowemu zapotrzebowaniu na surowicę, 
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Twoje ministerstwo musi zakupić wszystkie jaja zniesione w tym roku, czyli 10 tysięcy sztuk. Połowa 
wyprodukowanego środka potrzebna będzie na półkuli zachodniej, jedna piąta zaś na terenie by-
łego ZSRR i Europy. Twoje zadanie: zdobyć jak najwięcej jaj nakrapianego strusia. Twoja firma upo-
ważniła Cię do wydania na zakup jaj aż 505 tysięcy dolarów. Okazuje się jednak, że obok wykwint-
nych restauracji także, kto inny zabiega o zakup jaj. Wieść niesie, że potrzebuje ich też Ministerstwo 
Petrochemii. (Twoje Ministerstwo prowadziło w przeszłości różne transakcje z tym resortem, który 
okazał się mało skłonny do współpracy, bardziej zaś do rywalizacji o mało obfite zasoby.) Obawiasz 
się, że Ministerstwo Petrochemii, a także być może i inne firmy, będą się starały Cię przelicytować. 
Lecisz właśnie do Ontarawanu, by postarać się kupić tegoroczną produkcję jaj. Jesteś zły, że na kło-
potach ludzkości może skorzystać podziemie przestępcze. Nagle stwierdzasz, że osobą zajmującą 
sąsiedni fotel w samolocie jest przedstawiciel Ministerstwa Petrochemii. Chcesz przekonać tę osobę, 
że Twoje zapotrzebowanie na jaja strusie jest tak wielkie, że powinieneś otrzymać całą tegoroczną 
produkcję. Jeśli zdołasz obronić interesy Ministerstwa Zdrowia, niewątpliwie awansujesz na wyższe 
stanowisko z pensją pięciokrotnie wyższą od obecnej.

 → Ćwiczenie: Test na konflikt

Trener robi krótkie wprowadzenie na temat istoty konfliktów oraz różnych sposobów i rozwiązy-
wania. Trener proponuje uczestnikom „zabawę” sprawdzenie własnych strategii, jakimi posługują 
się uczestnicy szkolenia podczas rozwiazywania konfliktów. Uczestnicy rozwiązują test, chętni 
dzielą się przemyśleniami i odczuciami na temat wyników Trener modeluje dyskusje: „Czy byliście 
zaskoczeni wynikami?”, „Jak myślicie jakie strategie wykorzystują Wasi podopieczni?”, „Jaka jest rola 
wychowawcy – mentora w modelowaniu postaw młodego człowieka?”, „Czy widzicie zależność 
między własną postawą, a postawą dziecka?”.

Karta pracy nr 5

Test na konflikt
instrukcja

Poniższy kwestionariusz składa się z ośmiu części. Każda część stanowi zdanie z 5 różnymi 
zakończeniami. Oceń każde z nich w skali od 1 do 5 tak, aby przydzielić 5 punktów temu, które 
opisuje Cię najtrafniej, a 1 temu, które najmniej do Ciebie pasuje. Bierz pod uwagę to, jak zazwyczaj 
zachowujesz się w sytuacjach rodzinnych.

1. W dyskusji, kiedy moje zdanie w jakiejś kwestii wyraźnie różni się od zdania drugiej osoby:

Twierdzenie Ocena (1-5)

a. Będę tak długo przekonywać ją, aż przyjmie rozwiązania co, do których jestem przekonany/a, że będą dla nas 
w danej sytuacji najlepsze. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5

B. Ważne będzie dla mnie, żebyśmy wszyscy rozumieli, o co naprawdę każdemu chodzi i poszukali rozwiązania, 
które zadowoli obie strony nawet, jeżeli będzie to czasochłonne.

1 – 2 – 3 – 4 – 5

c. Istnieje spora szansa na to, że zgodzę się z propozycjami innych, aby nie zaogniać sprawy. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

D. Będę szukał/a tzw. rozwiązania w pół drogi tak, aby żadna ze stron nie czuła się poszkodowana 1 – 2 – 3 – 4 – 5

e. Będę starał/a się nie zabierać głosu, gdyż nie lubię niepotrzebnych sporów. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

2. Jeżeli osoba, z którą wcześniej byłam/em w sporze, znów prezentuje zdanie odmienne od mojego:

Twierdzenie Ocena (1-5)

a. Będę unikał/a dyskusji, konfliktu, obawiając się pogorszenia jeszcze naszych stosunków. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

B. Nie będzie to miało wpływu na aktualny problem, będę się starał/a osiągnąć to, co uważam za słuszne. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

c. Będę próbować wyjaśnić jak najlepiej aktualne nieporozumienie, mając przy tym nadzieję na wyjaśnienie 
poprzedniego sporu.

1 – 2 – 3 – 4 – 5

D. dla świętego spokoju zgodzę się na rozwiązania zaproponowane przez drugą stronę, (jeżeli nie będą zupełnie 
absurdalne).

1 – 2 – 3 – 4 – 5

e. Będę gotów/owa do pewnych ustępstw, jeżeli otrzymam to samo w zamian. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

3. Uważam, że najlepiej:

Twierdzenie Ocena (1-5)

a. Ujawniać wszystkie różnice zdań, ponieważ jest to niezwykle twórcze i potrzebne, nawet, jeżeli trochę bolesne 
i czasochłonne.

1 – 2 – 3 – 4 – 5

B. Czasem zgodzić się na coś, nie mając do tego pełnego przekonania, niż podejmować walkę. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

c. Ograniczać wyciąganie trudnych, spornych kwestii, ponieważ istnieją niewielkie szanse na ich rozwiązanie 
i trzeba pogodzić się z tym.

1 – 2 – 3 – 4 – 5

D. Zawsze dążyć do tego, co uważam za słuszne. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

e. Poszukiwać rozwiązań kompromisowych, bo one przynoszą najwięcej korzyści. 1 – 2 – 3 – 4 – 5
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4. Inni mogliby powiedzieć o mnie:

8. Moją mocną stroną jest:

Twierdzenie Ocena (1-5)

a. dąży do tego, aby inni byli zadowoleni, nawet kosztem własnych potrzeb. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

B. Próbuje narzucić innym swój punkt myślenia. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

c. Szuka rozwiązań w pół drogi, czasem niezależnie od ich jakości. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

D. Traci dużo czasu, aby znaleźć rozwiązania dobre dla wszystkich, nawet, gdy sprawa nie jest tego warta. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

e. Robi wszystko, co możliwe, aby uniknąć napięć. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

5. Obawiam się, że w sporze mógłbym/mogłabym:

Twierdzenie Ocena (1-5)

a. Narzucić swoje zdanie, zapominając o potrzebach drugiej osoby. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

B. Zbyt dużo czasu i energii poświęcić na szukanie rozwiązania dobrego dla wszystkich. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

c. Skupić się na szukaniu rozwiązania, które będzie do przyjęcia dla każdej ze stron, nawet jeżeli nie będzie dla 
żadnej z nich w pełni satysfakcjonujące.

1 – 2 – 3 – 4 – 5

D. Nie zadbać w należyty sposób o osiągnięcie tego, co dla mnie ważne. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

e. Nie mieć odwagi poruszać spraw naprawdę trudnych i bolesnych. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

6. Najczęściej jestem gotów/owa:

Twierdzenie Ocena (1-5)

a. Ustąpić w zamian za ustępstwo drugiej strony. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

B. Zrezygnować z zaspokojenia własnych potrzeb na rzecz potrzeb drugiej strony. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

c. Szukać rozwiązań, które będą brały pod uwagę obydwa punkty widzenia. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

D. Unikać niepotrzebnych napięć. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

e. dążyć do osiągnięcia tego, co uważam za słuszne. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

7. W sytuacji różnicy zdań w bliskich relacjach zależy mi przede wszystkim, aby:

Twierdzenie Ocena (1-5)

a. Zachować dobre relacje, uwzględniam, więc jego opinie i potrzeby. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

B. Przekonać do swojego punktu widzenia. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

c. Uniknąć niepotrzebnych emocji. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

D. Rozwiązać problem, który przed nami stoi. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

e. Osiągnąć kompromis. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Twierdzenie Ocena (1-5)

a. Twórcze podejście – poszukuję wielu możliwości rozwiązania problemu. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

B. Zrozumienie potrzeb innych – zawsze jestem gotów je uwzględnić. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

c. Skłonność do kompromisu – nie upieram się mocno przy swoim, ale i nie poddaję się łatwo. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

D. Bezkonfliktowość – nie angażuję się w spory i kłótnie. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

e. Konsekwencja i stanowczość – mimo nacisków nie zmieniam swojego zdania. 1 – 2 – 3 – 4 – 5
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i. Rozpoznawanie emocji i ich nazywanie

 → Prezentacja – trener prowadzi prezentacje w sposób aktywny, ze szczególnym naciskiem na 
kompatybilność kompetencji emocjonalnych wychowawcy – mentora z modelowaniem i wpły-
waniem na podopiecznego.

•	 Słownik emocji – po co są emocje? Trener prosi uczestników, żeby wymienili emocje, jakie 
znają – burza mózgów. Trener dzieli uczestników na 6 zespołów i rozdaje karty pracy „ Emocje 
i sposoby ich wyrażania” przydziela każdemu z zespołów 1 emocję. Uczestnicy w zespołach 
opracowują karty pracy, następnie przedstawiciele przedstawiają wyniki pracy.

 → Trener modeluje dyskusję podsumowującą: „Czy to było trudne zadanie?”, „Co sprawiło największą 
trudność?”, „ Jaka jest funkcja emocji?”, „Jakie kompetencje w tym obszarze mają Wasi podopieczni?”

•	 Trener we wnioskach wraca do narzędzia mipp – Analiza Mocnych Stron i Potrzeb – zwraca 
uwagę na tą kategorię potrzeb i kompetencji, zachęca uczestników do analizy w tym obszarze 
swoich podopiecznych.

Tabela wyników

Przenieś do tabeli wyników liczbę punktów, które przydzieliłeś zakończeniom A, B, C, D, E – w każ-
dej z ośmiu części. Zrób to według porządku wynikającego z tabeli wyników.

numer zadania konfrontacja dostosowanie się unikanie kompromis współpraca

1 A C E d B

2 B d A E C

3 d B C E A

4 B A E C d

5 A d E C B

6 E B d A C

7 B A C E d

8 E B d C A

razem

j. Asertywność – Trener wprowadza uczestników w obszar tematu asertywności

 → Trener proponuje uczestnikom wykonanie testu, który uświadomi im ich postawę w tym obszarze. 
Chętni uczestnicy szkolenia przedstawiają wyniki swojego testu. Trener nawiązuje do podopiecz-
nych, proponuje wprowadzenie testu, jako narzędzia diagnostycznego w pracy z podopiecznymi.

Karta pracy nr 6

Autodiagnoza: granice
instrukcja

Odpowiedz „TAK” lub „NIE” na następujące pytania. Odpowiedź zaznacz krzyżykiem

Pytanie TAK/NIE

Czy zdarza Ci się, że wolisz komuś odmówić (pomocy, pieniędzy, telefonu) i potem jesteś na siebie zły/a? TAK NIE

Czy zdarza Ci się, że tracisz dobrą okazję do nawiązania znajomości z osobą, która Cię interesuje lub może Ci pomóc, 
bo nie wiesz jak do niej zagadać?

TAK NIE

Czy zdarza Ci się, że tracisz kontrolę i rozmawiasz z kimś za ostro (podniesionym tonem, używając mocnych słów), 
mimo że nie ma takiej konieczności?

TAK NIE

Czy zdarza Ci się, że nie wiesz jak sobie poradzić z sytuacją, w której jesteś niesprawiedliwie krytykowany/a 
przez inne osoby?

TAK NIE

Czy zdarza Ci się, że inne osoby używają Twoich rzeczy (książek, sprzętu sportowego, MP3) bez Twojej zgody? TAK NIE

Czy zdarza Ci się, że wolisz poradzić sobie sam/a, niż poprosić kogoś o pomoc, bo wydaje Ci się, 
że dla tej osoby to niewygodne?

TAK NIE

Suma krzyżyków przy odpowiedziach „TAK” to Twój wynik:

0–2 3–4 5–6

dobrze dbasz o granice swoje i innych. 
To, jak się komunikujesz, może być wzorem 
dla otoczenia.

Twoje granice wymagają naprawy 
w związku, z czym czasami ponosisz 
niepotrzebne koszty w relacjach z innymi.

Twoje granice są zagrożone. Zachęcam do 
zdecydowanych zmian.
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k. Poczucie wartości

 → Ćwiczenie – trener przedstawia temat ćwiczenia, rozdaje karty pracy i prosi uczestników o uzu-
pełnienie niedokończonych zdań.

•	 Po wykonaniu zadania trener pyta uczestników, w jakich obszarach realizujemy poczucie war-
tości: realizacja celów, radzenie sobie z problemami, ambicja, otwartość w wyrażaniu uczuć, 
komunikacja, związki, szacunek wobec innych. Trener pyta uczestników; „Co/kto ukształtowało 
ich poczucie wartości?”, „W jaki sposób to robił?”, „Skąd wiedzieliście, że jesteście w czymś 
dobrzy?”, „Jak kształtować poczucie wartości w Waszych podopiecznych?” W toku dyskusji 
powinien powstać flipchart z 4 obszarami budowania poczucia wartości: 1)przynależność, 2)
sprawstwo/władza, 3)niepowtarzalność, 4)wzorce.Trener modeluje dyskusje o tym jak budować 
poczucie wartości dzieci z placówek.

Karta pracy nr 7

Pytania niedokończone – poczucie wartości
od przyjaźni oczekuję:

Moi bliscy najbardziej cenią we mnie:

od innych odróżnia mnie:

Cieszę się, że mogę decydować o:

osoby, które są dla mnie autorytetem to:

Rola, z której czerpię dumę to:

Ludzie najbardziej podziwiają we mnie:

Czuję się kompetentny/a, gdy:

Czuję się ważny/a, gdy:

W relacjach z innymi mam prawo do:

l. umiejętności życiowe – komunikacja

 → Trener przedstawia tę podkategorię potrzeb w szerokim aspekcie, ale skupia sią na umiejętnościach 
komunikacyjnych i ich roli w procesie usamodzielnienia.

 → Trener prezentuje i omawia rodzaje komunikatów niewerbalnych i werbalnych. Każdy uczestnik 
otrzymuje rysunki i fotografie przedstawiające komunikaty niewerbalne. Zadanie polega na 
właściwym ich odczytaniu.

 → Kolejne zadanie polega na ułożeniu historyjki z wycinków z gazet i opowiedzeniu jej. Następnie 
z tych samych elementów budowana jest całkiem inna historia. Zostaje przeprowadzona dyskusja 
na temat trudności w prawidłowym odczytywaniu komunikatów.
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 → Ćwiczenie: Kubuś Puchatek: Wybieramy 5 chętnych osób. Jedna z nich zostaje w pomieszczeniu, 
pozostałe wychodzą. Prowadzący czyta tekst pierwszej osobie. Tekst czyta się tylko raz. Zadanie 
polega na tym, żeby przekazać informacje kolejnej osobie w taki sposób żeby jak najwięcej wie-
działa, gdyż później ona będzie ekspertem. Na każde pytanie musi odpowiedzieć, a odpowiedź 
nie może brzmieć „nie wiem”. Pierwsza osoba może zadawać pytania grupie, jeśli ma jakieś wąt-
pliwości. Później grupa występuje już tylko w roli obserwatora i nie może podpowiadać. Nikt nie 
może robić notatek w celu spisania informacji. Gdy się siedzi na krześle można zadawać pytania, 
później już tylko się odpowiada.

Karta pracy nr 8

Kubuś Puchatek – tekst do przeczytania:
W stumilowym lesie trzeba założyć szkołę dla wszystkich zwierząt. W szkole będą dwie klasy. 
Zajęcia będą się odbywały, co trzeci dzień i będą trwały dwie godziny lekcyjne, przy czym jedna 
godzina lekcyjna będzie trwała 26 minut. Trzeba pamiętać o tym, że Kubuś Puchatek musi często 
jeść w związku z tym potrzebuje więcej przerw, więc musi mieć indywidualne nauczanie. Należy 
też pamiętać o tym, że Tygrysek i Kłapouchy nie mogą być w jednej klasie ze względu na to, że 
jeden jest nazbyt pobudliwy, a drugi zbyt spokojny. Ważne jest też to żeby Prosiaczek był w jednej 
klasie z Puchatkiem gdyż tylko przy nim nie drżą mu nóżki. Zajęcia z pisania może prowadzić 
Krzyś ze względu na swoje umiejętności, niestety mimo swej mądrości nie może ich prowadzić 
sowa, bo ciężko byłoby utrzymać kredę w skrzydle przez całą lekcję. Lekcje w-fu może prowa-
dzić tygrysek, ale musi uważać na to żeby sowa zbyt wysoko nie brykała, bo mogłaby odfrunąć, 
a Kłapouchy mógłby zgubić swój ogonek. Obronności może uczyć Prosiaczek ze względu na 
swoją postawę, Kubuś natomiast ze względu na swoje duże umiejętności słowotwórstwa mógłby 
nauczać filozofii. Ekonomią mógłby zająć się Królik, bo jest dobrym gospodarzem. Trzeba ogłosić 
konkurs na dyrektora szkoły, w którym mogą wziąć udział wszystkie zwierzęta, chociaż z góry 
wiadomo, że Prosiaczek nie weźmie w nim udziału, bo zależy mu na zachowaniu dobrych relacji 
ze wszystkimi. Projekt należy zakończyć do dnia, w którym marchewki w ogródku Królika osiągną 
optymalny dla siebie kolor i smak.

m. umiejętność planowania i zarządzania czasem

 → Ćwiczenie: Wybór priorytetów. Trener rozdaje każdemu uczestnikowi tekst do zapoznania się. 
Zadaniem uczestników jest ustalenie planu działania.

Karta pracy nr 9

Wybór priorytetów
Poniżej znajduje się lista spraw, które masz do załatwienia. Ustal swój plan działania.Wybierz spawy, 
które będą dla Ciebie priorytetowe. Przygotuj także argumentację podjęcia decyzji dotyczących tych 
priorytetów. Właśnie wróciłeś/aś, z pięciodniowej narady kierowników Waszej firmy, połączonej 
ze szkoleniem księgowo-finansowym. Jest godzina 16.10. W domu zastajesz list napisany przez 
Twojego męża/ żonę. Informuje Cię, że dziś rano wyjechał/a w tygodniową delegację, zabierając 
Wasz jedyny samochód. Załączając zapewnienia dotyczące stanu swoich uczuć względem Cie-
bie, przypomina Ci o kilku sprawach. Wasza córka zdecydowała, że w ramach odprężenia przed 
zaliczeniem roku wyjedzie na przedłużony weekend. Podczas wyjazdu jednak zgubiła torebkę, 
w tym klucze do mieszkania i dokumenty, w związku, z czym trzeba koniecznie wymienić zamki 
w drzwiach. Akurat dobrze się składa, bo mąż/żona, podejrzewają Waszą sprzątaczkę o kradzież, 
zwolnił/a ją, a ona także posiada klucze do mieszkania. Sprzątaczka jednak zapowiedziała, że 
chce się z Tobą spotkać, bo uważa się za niesprawiedliwie potraktowaną i ma zamiar zaskarżyć 
Was do sądu. Córka pozostała bez pieniędzy na powrót i prosi o przesłanie, co łaska na poste 
restante na nazwisko (nieznanego Ci zresztą) kolegi. Bez pieniędzy nie zdąży wrócić na zaliczenia, 
a i tak grozi jej powtórzenie roku. Bank jest czynny do 18.00. Twój brat leży w szpitalu ze złama-
ną nogą. Bardzo chciałby się z Tobą zobaczyć, ale poza czystą miłością do Ciebie, potrzebuje 
Twojej pomocy. Nie ma, kto nakarmić jego pięciu kotów, pozostawionych samych w jego domu 
od dwóch dni. Trzeba także opłacić ubezpieczenie jego samochodu – dziś mija termin, przepad-
nie ciągłość. Jak ktokolwiek wywęszy, że dom stoi pusty, to może być niemiło. Prosi Cię także 
o wprowadzenie samochodu do garażu – kluczyki ma ze sobą w szpitalu. Odwiedziny są między 
godziną 15.00 a 17.00. Agent PZU jest przeważnie w domu od godz. 20.00 i można go wezwać do 
siebie. Telefon do niego jest w kalendarzyku z adresami w domu brata. Mąż/żona zawiadamia 
Cię także, że hydraulicy z administracji, którzy od trzech dni obiecywali przyjść, jeszcze się nie 
zjawili. Nie ma wody w całym pionie, bowiem pękła rura w Waszym mieszkaniu. Sąsiedzi już 
się zaczynają o Was denerwować. Trzeba czekać, bo hydraulicy obiecali być dziś między 16.00 
a 20.00. Syn (najprawdopodobniej) będzie w domu około 19.00 po zajęciach, ale musisz na niego 
czekać, bo niedostatnie się do domu, jeśli wymienisz zamki. W związku z brakiem wody Twoje 
rzeczy nie zostały wyprane. Mąż/żona przypomina Ci, że dziś o 22.00 wylatuje do Australii na 
dwuletni kontrakt Twój serdeczny przyjaciel. Mieliście sobie urządzić kolację pożegnalną, odpo-
wiedni okraszoną popiwkiem, bowiem on się panicznie boi latać i nie chciałby w stanie trzeźwym 
wchodzić do samolotu. Z tego też względu przechowujesz u siebie jego paszport i bilet. Na stole 
mąż/żona zostawił/a korespondencję do Ciebie. Wyciąg z konta wskazuje na to, że macie spory 
debet. Odsetki lecą. Chyba nie wpłynęła Twoja pensja. Syn informuje Cię, że odniósł wreszcie 



85

Twój notebook do naprawy. Będzie gotów do odebrania 17.30, wasz zaprzyjaźniony magik wyjeż-
dża dziś na miesiąc, więc trzeba odebrać komputer do tej godziny. Na twardym dysku są ważne 
dane, potrzebne na naradę szefów klubów sportowych, która odbywa się za tydzień (kopii nie 
posiadasz). Wasz pies także czeka u magika, oddany na dzień na przechowanie, bowiem jak sam 
został w domu, zjadł Twoje jedyne porządne buty (na konferencji pękł jeden z Twojej „przedostat-
niej“ pary – jakieś sklepy z obuwiem powinny być czynne do 20.00). Naprawa komputera będzie 
kosztowała kilkaset złotych. Syn twierdzi, że nie miał pieniędzy, więc nie zrobił żadnych zakupów 
i w domu nie ma niczego dojedzenia – ani dla Was, ani klapsa. W domu też nie ma pieniędzy. Na 
sekretarce automatycznej jest nagrana wiadomość, że Twój szef zachorował i nie może pojechać 
na dwudniową konferencję do Francji. W zastępstwie posyła Ciebie. Wylot jest o 6.50 jutro rano. 
Z pracy musisz odebranego referat – sprawozdanie z wprowadzenia rachunku wyników w polskim 
oddziale firmy. Nie zdążył przygotować folii, ale są u niego w komputerze, więc możesz sobie 
wydrukować. Hasło do swoich katalogów szef zostawił w zapieczętowanej kopercie u asystentki 
dyrektora, która będzie na Ciebie czekać, by Ci przekazać wszystkie dodatkowe zlecenia (między 
innymi adresy, gdzie masz się stawić). Asystentka dyrektora musi wyjść o 17.30, by zdążyć odebrać 
z pociągu o 18.15 swoją ośmioletnią córkę. Gdybyś miał/a się spóźnić, prosiła Cię o podwiezienie 
na dworzec. Zgodnie z nowymi przepisami w sprawie bezpieczeństwa strażnicy ostatecznie za-
mykają budynek i już nikogo nie wpuszczają po godzinie 22.00, zaś bramę otwierają o 6.00 rano. 
Dyrektor finansowy prosi Cię o to, byś złożył/a sprawozdanie z narady, w której uczestniczyłeś/
aś. Szczególnie chodzi mu o nowe procedury finansowo-księgowe, jakie mają obowiązywać 
w Waszym dziale, które zostały dopracowane w czasie narady. Jest mu to potrzebne do raportu, 
jaki ma wysłać najpóźniej do jutro do 10.00 do centrali firmy. Już kilkakrotnie zwlekałeś/aś wobec 
niego z terminami, i stosunki między Wami są napięte. Dziś o 19.00 odbywa się uroczyste otwarcie 
siłowni dla młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych, sponsorowanej między innymi przez klub 
sportowy, którego jesteś prezesem. Sekretarka klubu przesyła Ci listę zaproszonych gości – będą 
tam Wasi sponsorzy (przedstawiciele kilku firm, które składały Wam darowizny). Musisz wygłosić 
kilkunastominutowe przemówienie o 19.20. Niestety już zorientowałeś/ aś się, że nie działa Wasz 
telefon. W słuchawce słychać jedynie głuchą ciszę. Ponoć dzwoni mąż/żona, zalało studzienki 
w dzielnicy. To się nieźle składa, ponieważ Twoja służbowa komórka dziś rano spadła na beton 
i nie nadaje się do użytku ...

 → Omówienie – Trener zadaje pytania: Czy komuś udało się zaplanować działania? Czy ktoś chce 
przedstawić swój plan? Czy udało się zrealizować wszystkie zadania? W jaki sposób podejmowałeś 
decyzję, które zadanie zrobić w pierwszej kolejności? Czy to zadanie było realne do zrealizowania? 
Celem ćwiczenia jest ukazanie uczestnikom konieczności wyboru priorytetów oraz zaplanowania 
według tego kolejności działań.

n. Trzecia kategoria potrzeb – potrzeba wzmacniania więzi z rodziną – zasoby wsparcia w procesie 
usamodzielnienia

Genogram, jako źródło wsparcia, wzorców i zasobów

Karta pracy nr 10 

Genogram
 → Ćwiczenie 1

Narysuj genogram swojej rodziny. Zaznacz relacje, mocne strony, ewentualne problemy. Po-
staraj się zawrzeć w genogramie jak najwięcej informacji. Zastanów się, czy w Twojej rodzinie 
istnieją jakieś wzorce przekazywane przez pokolenia. Czy zauważasz jakieś trójkąty? Czy są 
sekrety rodzinne, które wpływają na funkcjonowanie rodziny?

 → Ćwiczenie 2

Narysuj genogram dziecka, które masz pod opieką, na bazie informacji, które posiadasz w tej 
chwili. Spróbuj dokonać interpretacji genogramu w  oparciu o  wskazówki zawarte w  tym 
rozdziale.

 → Zapamiętaj: W wersji genogramu przeznaczonej do dokumentacji i dla potrzeb opracowywa-
nia indywidualnego planu pracy z dzieckiem i rodziną – może zawrzeć wszystkie informacje, 
które są mu potrzebne, łącznie z informacjami dotyczącymi relacji, konfliktów, problemów 
itd. W wersji genogramu sporządzanego wraz z dzieckiem i przeznaczonego do „Księgi życia” 
dziecka umieszcza tylko te informacje, które służą dziecku w  odbudowywaniu zdolności 
do więzi, podnoszą jego poczucie wartości, przynależności itd. Na genogramie przeznaczo-
nym dla dziecka nie rysujemy relacji (Będzie na to miejsce w trakcie pracy z ekomapą). Jeśli 
dziecko sobie życzy można tam zaznaczy tylko te osoby, które są przez dziecko szczególnie 
lubiane (np. serduszkiem). Genogram robiony wraz z  dzieckiem może być dużą kolorową 
planszą, gdzie znajdą się zdjęcia, rysunki, serduszka (przy osobach szczególnie lubianych 
przez dziecko), adresy, telefony poszczególnych osób itd. Genogramu w warunkach domu dla 
dzieci nie należy wykonywać w trakcie zajęć grupowych. Nie należy go również wykonywać 
z dzieckiem wtedy, gdy dziecko niedawno przeżyło poważne traumy z udziałem członków 
rodziny a wykonywanie genogramu mogłoby wprowadzić je w zły lub smutny nastrój. Należy 
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pamiętać, że z dziećmi należy wykonywać poszczególne narzędzia tylko wtedy, gdy służy to 
wzmacnianiu ich poczucia wartości, wzmacnianiu więzi rodzinnych oraz wzmacnianiu więzi 
między opiekunem a dzieckiem.

 → Genogram jest dość nowym narzędziem w pracy socjalnej – po raz pierwszy został zastosowany 
w roku 1985 przez Monica McGoldrick and Randy Gerson w opracowaniu ”Genograms: Asses-
sment and Intervention”. Książka ta była wielokrotnie wznawiana i uaktualniana i do tej pory jest 
wzorcem wykorzystania genogramu w pracy socjalnej. Genogram, wraz z ekomapą, jest jednym 
z narzędzi związanych z tzw. teorią systemów rodzinnych, ogłoszoną przez Murraya Bowena 
w 50-tych latach ubiegłego stulecia. Genogram jest jednym z 10 podstawowych narzędzi Metody 
Indywidualnych Planów pracy z dzieckiem i rodziną w warunkach domu dla dzieci.

 → Pytania, które mogą pomóc w interpretacji genogramu1:

•	 W jaki sposób kolejność urodzin w Twojej rodzinie wpłynęła na relacje i funkcjonowanie rodziny? 
Jeśli chodzi o kolejność narodzin, możliwe są między innymi następujące rozwiązania (które 
mogą mieć wpływ na role w rodzinie): jedynak, pierwsze dziecko, drugie dziecko, „środkowe” 
dziecko, najmłodsze dziecko, dziecko adoptowane, najstarszy chłopiec, najstarsza dziewczynkA, 
najmłodszy chłopiec, najmłodsza dziewczynka.

•	 Jaka była Twoja rola w systemie rodzinnym? Często w rodzinie podświadomie narzucane są 
role poszczególnym osobom. Czasami role te wynikają z kolejności narodzeń, czasami z kom-
petencji poszczególnych osób lub typu więzi, jaki łączy np. rodzica i dziecko. Czasami role te 
są wybierane przez poszczególnych członków rodziny w celu „auto-identyfikacji” na tle innych 
osób. Często role przyjmowane w rodzinie (np. „czarna owca”) są potem powielane w życiu, 
np. w miejscu pracy czy w nowej rodzinie. Częste role w rodzinie: Złote dziecko, Kozioł ofiar-
ny, Czarna owca, Ofiara, Bohater, „Naprawiacz”, specjalista od problemów, Opiekun, Kapelan 
rodzinny, Ojciec rodziny, Matka rodziny, Wieczne dziecko, Strażnik wartości, Księżniczka, 
Rozjemca, Silny, Chory, Niszczyciel.

•	 Kto jest strażnikiem wartości w Twojej rodzinie? Do kogo członkowie rodziny udają się po 
radę, pomoc? Kto poucza resztę rodziny w sytuacji problemowej? Czy na cześć jakiejś osoby 
powtarzają się imiona w kolejnych pokoleniach?

1 Uwaga: Wskazane pytania są podpowiedzią do rozmów z  rodziną dotyczących genogramu. Niektóre pytania mogą być również właściwe 
w trakcie rozmowy, której celem jest przygotowanie analizy przyczyn kryzysu. Narzędzia „Metody” często uzupełniają się. Na podstawie geno-
gramu można przecież również wyciągać wnioski dotyczące przyczyn kryzysu.

•	 Jakie wzorce dotyczące płci funkcjonują w Twojej rodzinie?

•	 Czy w Twojej rodzinie istnieją jakieś trwałe choroby lub zaburzenia? Czy te choroby maja cha-
rakter genetyczny czy też są powtarzającym się wzorcem zachowań? W jaki sposób te choroby 
lub zaburzenia wpływają na resztę rodziny? Przykłady: alkoholizm, narkomania, cukrzyca, 
otyłość, zaburzenia genetyczne, choroby umysłowe, fobie, choroba alzheimera, rak, choroby 
serca, nałogowy hazard, nadużycia fizyczne, emocjonalne, seksualne.

•	 Czy w Twojej rodzinie są osoby wybitnie uzdolnione lub w inny sposób pozytywnie wyróżnia-
jące się w rodzinie?

•	 W jaki sposób w Twojej rodzinie wyrażana była złość? Czy unikano wyrażania złości, zaprze-
czano jej, a może wyrażano ją w sposób otwarty? Czy może zmuszano kogoś do ukrywania 
tego uczucia?

•	 W jaki sposób wyrażano w Twojej rodzinie miłość? Gdybyś miał zaznaczyć relacje emocjonalne 
w Twojej rodzinie, gdzie postawiłbyś znak na poniższym diagramie?

bliskość  dystans

•	 W jaki sposób wyraża się miłość w Twojej rodzinie?

słowami  czynami

•	 Jakie były Twoje relacje z rodzicami, gdy miałeś dziesięć lat? Jakie pamiętasz ważne wydarzenia 
rodzinne z tego okresu?

•	 Jak postrzegałeś relację Twoich rodziców, gdy dorastałeś? Czy relacja Twoich rodziców była 
bliska, bardzo bliska, a może konfliktowa, czy z dystansem? Czy jedno z rodziców było „rządziło” 
w domu? Jak rodzice odnosili się do Twojego rodzeństwa? Czy faworyzowali któreś z dzieci? 
Czego się nauczyłeś od rodziców?

•	 Czy dostrzegasz trójkąty w genogramie Twojej rodziny? Czy byłeś częścią takich trójkątów?

•	 Czy w Twojej rodzinie są „odcięcia”? Jak rodzina radzi sobie z „odciętymi” osobami? Czy jest 
to problem dla rodziny?
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•	 Czy dostrzegasz jakieś wzorce z Twojej rodziny, które teraz wpływają na życie w nowej rodzinie 
lub pracy, w relacjach z przyjaciółmi itd.?

•	 Czy dostrzegasz przerost funkcji u niektórych osób w Twojej rodzinie? (Chodzi o sytuacje, 
w których dana osoba wykonuje funkcje należące do innych osób.). A może były lub są sytuacje, 
w których Ty przyjmowałeś pomoc od kogoś w rodzinie, chociaż poradziłbyś sobie sam bez 
takiej pomocy? Typowy przerost funkcji, to: Wykonywanie obowiązków za innych; Obciążenie 
emocjonalne problemami innych; Częste „ratowanie” innych osób; Wymaganie odpowiednich 
zachowań od innych; Planowanie za innych; Nieumiejętność odmawiania; Nadopiekuńczość.

•	 Jak Twoja rodzina radziła sobie z kryzysem? Kto w Twojej rodzinie przejął wtedy inicjatywę? 
Komu trzeba było pomagać? Czy dostrzegasz grupy problemów, które szczególnie wpływają 
na powstawanie kryzysu w Twojej rodzinie?

•	 Jak jest rola religii i tradycji w Twojej rodzinie? Jakie uroczystości religijne lub tradycyjne pamię-
tasz z Twojego dzieciństwa? Czy Twoja rodzina obchodziła w jakiś szczególny sposób święta 
Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Nowy Rok? Czy tego rodzaju święta były dla Was ważne? Czy 
chodziliście wtedy do kościoła? Czy możesz zaznaczyć na Twoim genogramie najbardziej reli-
gijne osoby? Jak Twoja obecna rodzina obchodzi święta religijne? Czy macie jakieś przedmioty 
religijne w domu (figurki, obrazy, Biblię)?

•	 W którym punkcie cyklu życiowego Twojej rodziny narodziłeś się? Fazy cyklu życiowego ro-
dziny: a/ Faza przedmałżeńska; b/ Faza miodowa (od ślubu do narodzin pierwszego dziecka); 
c/ Faza narodzenia (narodzenie pierwszego dziecka); d/ Faza wczesno-rodzinna (narodziny 
kolejnych dzieci); e/ Faza późno-rodzinna (najstarsze dziecko jest nastolatkiem); f/ Faza usa-
modzielnienia (pierwsze dziecko usamodzielnia się); g/ Faza pustego gniazda (wszystkie dzieci 
odeszły z domu); h/ Faza pokoleniowa (rodzice stają się dziadkami). W którym etapie rozwoju 
życiowego opuściłeś Twoich rodziców? W jaki sposób odszedłeś z domu (naturalnie czy z kon-
fliktem)? W której fazie narodziło się Twoje rodzeństwo? Czy Twoja rodzina obecna różni się od 
wzorców wyniesionych z domu Twoich rodziców? W jakich fazach życiowych rodzin zdarzają 
się kryzysy w Twojej rodzinie (np. rozwody)?

•	 Jak Twoja rodzina reaguje na stratę, w tym na stratę bliskich? Czy była żałoba w Twojej rodzinie? 
Jakie straty osób odczułeś najbardziej?

•	 Czy w Twojej rodzinie są jakieś sekrety lub tajemnice? Czy są jakieś sprawy, o których rodzina 
woli nie mówić? Czy są osoby „wtajemniczone” i niewtajemniczone”? Przykłady: ukryte romans, 

samobójstwo, bankructwa, choroby umysłowe, dzieci pozamałżeńskie, aborcje, homoseksu-
alizm, nadużycia, wielokrotne małżeństwa, alkoholizm, ukryte separacje, rozwody, kazirodztwo, 
ucieczki z domu, gwałtowne rozstania.

•	 Czy Twoja rodzina miała doświadczenia w opiece zastępczej lub adopcji?

o. Czwarta kategoria potrzeb – potrzeba wzmacniania trwałych pozytywnych więzi z rówieśni-
kami i dorosłymi

Karta pracy nr 11

Autodiagnoza bliscy
Odpowiedz „TAK” lub „NIE” na następujące pytania. Odpowiedź zaznacz krzyżykiem

Pytanie TAK/NIE

Czy podtrzymujesz kontakt z Twoimi bliskimi (dalszą lub bliższą rodziną), tak żeby czuć się z tym komfortowo? TAK NIE

Czy masz prawdziwego/ą przyjaciela/przyjaciółkę – osobę, której możesz wyjawić swoje sekrety i na którą możesz 
zawsze liczyć?

TAK NIE

Czy dbasz o swoich przyjaciół i znajomych, pamiętając o ich urodzinach/imieninach, prośbach? TAK NIE

Czy masz stałe grono przyjaciół, które pamięta o Tobie i zaprasza Cię do wspólnego spędzania czasu? TAK NIE

Czy masz znajomych w więcej niż jednym środowisku (szkoła, dzielnica, klub sportowy, inne)? TAK NIE

Czy masz wśród dorosłych, ale nie rodziny, osoby, którym ufasz i które możesz poprosić o radę w ważnych dla 
Ciebie sprawach?

TAK NIE

Czy w sytuacji konfliktu z osobami bliskimi potrafisz porozmawiać na ten temat i wyjaśnić sobie wzajemnie, co się stało? TAK NIE

Czy umiesz odmówić bliskim/ przyjaciołom, jeśli masz poczucie, że nadużywają Twojej dobrej woli? TAK NIE

Czy umiesz poradzić sobie z presją grupy znajomych. Kiedy oczekuje od Ciebie czegoś, na co nie masz ochoty? TAK NIE
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Suma krzyżyków przy odpowiedziach „TAK” to Twój wynik:

0–3 4–6 7–9

Czas na poważne zmiany. Twoje relacje 
z najbliższym otoczeniem wymagają 
większego zaangażowania. Twoja sieć 
bliskich i przyjaciół może być w złym stanie 

– zadbaj o jej naprawę. W razie życiowego 
sztormu możesz być w poważnych 
tarapatach

Twoja sieć bliskich i przyjaciół działa, 
ale ma tu i ówdzie dziury i wymaga 
drobnych napraw – dokonuj jej 
regularnych przeglądów tak, aby była dla 
Ciebie wsparciem

Jesteś dobrym rybakiem. Twoja sieć jest 
w dobrym stanie – wygląda na to, że 
potrafisz zadbać o innych i o relacje, 
a jednocześnie sam/a dostajesz od nich 
sparcie. 

 → Chętni uczestnicy dzielą się wynikami testu. Trener modeluje rozmowę podsumowującą na 
temat relacji i ich istoty w procesie usamodzielnienia. Trener zwraca uwagę na obszary/kryteria 
usamodzielnienia.

p. Piąta kategoria potrzeb – Potrzeby społeczne i umiejętności pracy zespołowej

Role w zespole – test

Karta pracy nr 12

Role w zespole
Test składa się z 7 części (numery 1–7). Są to niezakończone zdania odnoszące się do naszego 
funkcjonowania i wybierz spośród nich te, które dobrze cię opisują (tak się zwykle zachowujesz 
w grupie, tak odczuwasz). Możesz wybrać dowolną ilość zakończeń. Masz 10 punktów do roz-
dzielenia pomiędzy wybrane stwierdzenia (a-h) znajdujące się w danym sektorze. Punkty, które 
masz do dyspozycji rozdzielasz wg własnego uznania, w skrajnych przypadkach możesz rozdzie-
lić je równo pomiędzy wszystkie stwierdzenia w danej części, albo też przydzielić wszystkie 10 
punktów jednemu z nich.

1. Myślę, że mój osobisty wkład pracę zespołu to…

Zakończenie zadania Punkty

a. zdolność szybkiego dostrzegania i wykorzystywania nowych możliwości

B. umiejętność współpracy z różnego typu osobami

c. „generowanie” pomysłów, które jest jedną z moich naturalnych właściwości

D. moja umiejętność „wciągania” innych, gdy widzę, że mają coś wartościowego, co mogą wnieść do pracy grupy

e. moja efektywność, zdolność do „podążania do przodu”, powodująca doprowadzenie spraw do końca

F. jeżeli coś może w efekcie doprowadzić grupę do wartościowego rezultatu robię to, nawet kosztem swojej czasowej 
niepopularności w zespole

g. dobre wyczucie tego, co jest realne i możliwe do wykonania w znanych mi sytuacjach

H. zwykle potrafię bez uprzedzeń czy nastawień zaproponować, alternatywne metody działania, różne drogi prowadzące 
do rozwiązania

2. Jeżeli mam jakieś problemy w pracy grupowej to, dlatego że…

Zakończenie zadania Punkty

a. zawsze „wściekam się” na złą organizację i chaos w prowadzeniu spotkań

B. mam tendencję do nadmiernego wspierania osób, które nie są dopuszczane do głosu przez innych

c. mam skłonność do zbytniego rozpalania się i gadulstwa, gdy pracujemy nad nowym pomysłem

D. mój chłodny ogląd spraw utrudnia mi czasem przyłączenie się do entuzjazmu kolegów

e. czasami jestem postrzegany jako zbytnio naciskający i autorytarny w sytuacjach, gdy pojawia się potrzeba konkretnych 
dokonań

F. trudno mi kierować „na pierwszej lini”, bo jestem zbyt wrażliwy na atmosferę grupową

g. mam skłonność do zagłębiania się w rozważania pomysłów, które wpadły mi do głowy tracąc kontakt z tym, co się 
obecnie dzieje w zespole

H. koledzy postrzegają mnie, jako niepotrzebnie zamartwiającego się detalami i rozważaniami tego, że coś może się nie 
udać



93

3. Gdy jestem zaangażowany w przygotowanie projektu wspólnie z innymi…

Zakończenie zadania Punkty

a. zwykle potrafię wpływać na innych bez wywierania presji

B. moja czujność zapobiega popełnianiu błędów czy zaniedbań

c. często wywieram nacisk na działania zapobiegające stracie czasu lub w trosce o to, aby nie zgubić głównego tematu

D. zwykle można na mnie liczyć, że wymyślę coś oryginalnego

e. jestem zawsze gotów wesprzeć czyjąś sugestię, jeżeli jest ona korzystna dla wspólnego interesu

F. wciąż poszukuję nowych trendów, świeżych pomysłów, nowych odkryć i wyników badań

g. moja zdolność rzeczowej oceny sytuacji pomaga grupie w podejmowaniu właściwych decyzji

H. można na mnie polegać, że dopilnuję, aby zasadnicza część pracy była dobrze zorganizowana

4. Moje charakterystyczne podejście do pracy w zespole polega na tym, że…

Zakończenie zadania Punkty

a. interesuje mnie bliższe poznanie pozostałych osób

B. nie mam oporów przed przeciwstawianiem się zdaniu większości

c. zazwyczaj znajduję dobre argumenty dla obalenia nierozsądnej propozycji

D. sądzę, że mam talent do przekształcania pomysłów w działania, do wdrażania, wprowadzania w życie planów 
opracowanych przez zespół

e. mam tendencję do pomijania rzeczy oczywistych i wychodzenia z czymś nieoczekiwanym

F. wnoszę trochę perfekcjonizmu do każdego działania, jakiego się podejmuję w zespole

g. chętnie nawiązuję pożyteczne kontakty poza grupą

H. chociaż biorę pod uwagę różne punkty widzenia nie mam problemów z podjęciem decyzji, jeżeli musi być ona podjęta

5. Czerpię satysfakcję z pracy, gdy…

Zakończenie zadania Punkty

a. mogę analizować różne sytuacje i rozważać wszystkie możliwości wyboru

B. interesuje mnie znajdowanie praktycznych, skutecznych rozwiązań problemów

c. lubię umacniać dobre więzi w zespole, budować współpracę

D. mam możność wywierania wpływu na decyzje

e. mogę spotkać ludzi, którzy mają coś nowego zaoferowania

F. lubię skłaniać innych do porozumienia w sprawie przyjęcia wspólnego kierunku działania

g. czuję się w swoim żywiole gdy mogę skoncentrować się w pełni na swoim wycinku zadań

H. mogę znaleźć takie pole działania, które pozwala mi wykorzystywać swoją wyobraźnię

6. Kiedy nagle dostanę trudne zadanie, mało czasu i nieznanych ludzi…

Zakończenie zadania Punkty

a. chciałbym móc „zaszyć się” w kącie i samemu znaleźć wyjście z impasu przed rozpoczęciem działania

B. nawiążę natychmiast kontakt z osobami o najbardziej pozytywnym podejściu

c. szukałbym sposobu na zredukowanie własnego obciążenia zadaniem poprzez dobrze przemyślane rozłożenie go 
na pozostałych

D. moje naturalne wyczucie spraw pilnych w sytuacji presji czasu, czy presji sytuacji daje mi pewność, że zmieścimy się 
w czasie

e. wierzę, że pozostanę spokojny i zachowam zdolność logicznego myślenia

F. pomimo presji mogę pracować systematycznie trzymając się obranego kierunku

g. byłbym gotowy na stanowcze przejęcie kierownictwa w sytuacji gdy grupa nie robi postępów

H. otworzyłbym dyskusję, aby podzielić się pomysłem i spowodować „ruszenie spraw z miejsca”
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7. Mogę sam być źródłem problemów w grupie, ponieważ…

Zakończenie zadania Punkty

a. okazuję niecierpliwość w stosunku do tych, którzy blokują pójście do przodu

B. mogę być krytykowany za zbytnią drobiazgowość, powolnoś w decyzjach, zbytnie analizowanie i nieumiejętność oparcia 
się na własnej intuicji

c. moje pragnienie upewnienia się, czy praca została właściwie wykonana może wstrzymywać grupę przed pójściem 
do przodu

D. mam skłonność do szybkiego nudzenia się, mobilizują mnie do działania tylko intrygujące tematy

e. trudno mi rozpoznać działanie, jeśli cele nie są dość jasno określone

F. czasami mam kłopoty z wyjaśnieniem innym złożonych, skomplikowanych pomysłów, które mi się nasunęły

g. zdaję sobie sprawę, że czasem wymagam od innych rzeczy, których sam nie mogę zrobić

H. waham się forsować swój punkt widzenia, gdy mam do czynienia z jawną opozycją w grupie

Tabela pomocnicza

Tabela poniższa służy do przepisania punktów, które nadałeś poszczególnym odpowiedziom 
w teście. W przypadku, gdy danej odpowiedzi nie przypisałeś punktów wpisz „0” bądź kreskę.

Wpisz wyniki z tabeli powyżej do odpowiednich pól poniższego arkusza analitycznego. Dodaj 
punkty w każdej kolumnie, otrzymasz w ten sposób swoje wyniki odnoszące się do ról, które 
najczęściej odgrywasz w zespole.

część A B C d E F G H

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Typologia

część AK KL RA KP Wł dZ PR FP

1. F d H C A B G E

2. E B d G C F A H

3. C A G d F E H B

4. B H C E G A d F

5. d F A H E C B G

6. G C E A H B F d

7. A G B F d H E C

suma

pr – praktyczny realizator

kl – koordynujący lider

ak – ambitny komendant

kp – kreatywny pomysłodawca

opis typów:

 → Koordynujący Lider – to ktoś potrafiący zwiększyć efektywność zespołu poprzez właściwą 
koordynacje działań jego członków. Istotą jego postępowania jest zachęta, przekonywanie, go-
dzenie kontrowersji, słuchanie opinii innych. Ma zdolność wciągania i zaangażowania w działania 
wszystkich członków zespołu tak, aby jak najlepiej wykorzystać indywidualne możliwości.

 → Ambitny Komendant – to osoba o wysokiej motywacji i potrzebie osiągnięć próbująca zmoty-
wować zespół do stawiania coraz ambitniejszych celów i bardziej intensywnego działania. Na-
stawiony na rezultat, za wszelką cenę dąży do jego realizacji. Jako typ ambitnego lidera wyraża 
swoją krytykę za opieszałość, spoczywanie na laurach i bezwładność.

 → Kreatywny Pomysłodawca – jest to osoba kreatywna, opierająca się na wyobraźni i niestan-
dardowym podejściu do zagadnień. Lubi pracować w samotności i skupiać się na poszukiwaniu 

wł – wszędobylski łącznik

ra – racjonalny analityk

dz – dusza zespołu

fp – finiszujący perfekcjonista
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nowatorskich rozwiązań problemów przed którymi stanęła grupa. Często w swoich pomysłach 
nie liczy się z realiami obowiązujących procedur i ograniczeń, za co jest krytykowana przez prak-
tycznie nastawionych członków zespołu.

 → Wszędobylski łącznik – to osoba posiadająca różne kontakty, dzięki którym potrafi dotrzeć do 
różnych miejsc i informacji przydatnych zespołowi. Jest osobą niezwykle uzdolnioną interper-
sonalnie, entuzjastyczną i przyjazną, dzięki czemu jest bardzo dobrze odbierana przez innych. 
Ma zdolność do kontaktowania ludzi i uczestniczenia w negocjacjach. Jest też bardzo dobrym 
ambasadorem grupy.

 → Racjonalny Analityk – jest to osoba o głębokiej wnikliwości i wysokiej inteligencji, krytyczna 
i obiektywna, z natury małomówna. Zwykle przyjmuje w zespole pozycję osoby stojącej z boku 
i obserwującej. Wkracza wtedy, gdy ma zapaść rozstrzygająca decyzja. Jest nieoceniona w bez-
stronnej, rzeczowej analizie faktów, która pomaga grupie w wypracowaniu najlepszej decyzji, 
w sytuacji burzliwego ścierania się przeciwstawnych pomysłów.

 → dusza zespołu – jest to osoba ciepła, szybko nawiązująca kontakty, wrażliwa na emocje innych. 
Najważniejsze jest dla niej utrzymanie dobrej atmosfery w zespole. Dzięki swym zdolnościom 
dyplomatycznym pomaga neutralizować problemy interpersonalne w zespole, likwidować napięcia, 
łagodzić konflikty. Szczególnie przydatna w sytuacjach wewnętrznej walki pomiędzy członkami 
zespołu, niekonstruktywnej dyskusji, nadmiernej krytyki czy nagonki na jednego z członków 
zespołu.

 → Finiszujący Perfekcjonista – to osoba bardzo skrupulatna i zdyscyplinowana, skoncentrowana na 
jakości i metodycznym postępowaniu z dbałością o szczegóły. Czuje się osobiście odpowiedzialny 
za przebieg i wynik pracy zespołu. Stale zadręcza się niepokojem o to, czy wszystko idzie dobrze 
i stara się zapobiegać katastrofom poprzez sprawdzanie detali. Lubi doprowadzać sprawy do 
końca i „dopinać na ostatni guzik”.

 → Praktyczny Realizator – to osoba praktyczna, operatywna, nastawiona na konkretne działanie. 
Potrafi oceniać realność i szanse powodzenia projektów oraz wdrażać plany i marzenia w czyn. 
Jest doskonałym wykonawcą projektów wymyślonych przez innych. W pracy zespołowej kon-
centruje się na organizowaniu pracy i praktycznym wykorzystaniu zasobów posiadanych przez 
zespół (ludzie i ich umiejętności, narzędzia, środki, metody).

Rola współpracy

 → Ćwiczenie: Kajdanki 

Trener dzieli uczestników na zespoły dwuosobowe. Rozdaje parom komplet sznurków z pętlami 
na ręce i udziela instrukcji, jak należy założyć „Kajdanki”. Zadanie polega na jak najszybszym wy-
plataniu się z „więzów” bez możliwości zdjęcia „kajdanek”. Wygrywa para, która wykona zadanie 
pierwsza. Trener omawia, podsumowuje: „Co pomogło wykonać zadanie?”, „Co utrudniało?”, „Czy 
trzeba było się dogadać?”, „Czy mieliście wspólny cel?” „Jaka jest rola współpracy?”

 → Rola współpracy w kontekście pracodawców i otoczenia rynku pracy – rozpoznanie poten-
cjalnych partnerów – Trener zadaje pytanie na forum: „w jakich obszarach możemy próbować 
szukać potencjalnych partnerów do współpracy?” – burza mózgów.

•	 Okoliczni przedsiębiorcy – właściciele sklepów, punktów usługowych np. pensjonatów, hoteli, 
restauracji, barów, punktów kserokopiarskich, stemplarskich czy też warsztatów samocho-
dowych.

•	 Zarządzający większymi firmami (niekoniecznie z okolicy) lub przedstawiciele działów per-
sonalnych tychże przedsiębiorstw.

•	 Urzędy publiczne lub ich filie, w tym urzędy pocztowe, gminne, powiatowe czy regionalne 
(wojewódzkie lub marszałkowskie).

•	 Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja.

•	 Domy sąsiedzkie, instytucje kultury.

•	 Organizacje pozarządowe działające w obszarze edukacji, inicjowania aktywności zawodowej, 
rozwoju pasji, w różnych dziedzinach.

•	 Instytucje otoczenia biznesu działające w obszarze rozwoju przedsiębiorczości, skupiające 
pracodawców, wspierające biznes.

•	 Trener spisuje wszystkie pomysły na flipczarcie (zwróć uwagę na to żeby na liście znaleźli się 
potencjalni pracodawcy).
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 → Cele długoterminowe – planowanie działań w procesie usamodzielnienia – trener dzieli grupę 
na małe zespoły. Trener rozdaje historie, genogram, analizę przyczyn kryzysu fikcyjnej wycho-
wanki. Trener rozdaje karty pracy „Cele Długoterminowe”. Zadaniem uczestników jest wypełnić 
karty pracy w obszarach wskazanych przez Trenera. Przedstawienie wyników pracy zespołów.
Omówienie ćwiczenia.

Podsumowanie dnia
Trener pyta uczestników, które treści szkolenia były dla nich zaskakujące, najciekawsze i dlaczego. 
Trener modeluje wypowiedzi podsumowując w celu utrwalenia treści zawartych w szkoleniu. Tre-
ner pyta uczestników o refleksje dot. szkolenia. Trener pyta o przydatność treści szkoleniowych 
na ich stanowiskach pracy. Na koniec rundka wśród uczestników „Jak się czuję, z czym kończę 
dzisiejszy dzień?”

Ankieta ewaluacyjna – Trener rozdaje uczestnikom ankiety ewaluacyjne i udziela instrukcji. 
Uczestnicy wypełniają ankiety.

szósty DzIeń szkOlenIOwy

Powitanie – Trener nawiązuje do poprzedniego dnia, „ Jakie treści były interesujące?”, „Co utkwiło 
w pamięci?”, „Czy były treści, które w jakiś szczególny sposób poruszyły?”. Pytanie do uczestników 

„Jak się czujesz, z czym zaczynasz?”. Przedstawienie planu szkolenia na dzień dzisiejszy.

abc wiedzy o rynku pracy
a. Powitanie uczestników szkolenia

 → Ćwiczenie: Wizytówki

Osoba prowadząca przedstawia się z imienia i nazwiska, krótko prezentując swoje doświadczenie 
zawodowe. Następnie przedstawia tematykę i cele szkolenia.

b. Prezentacja uczestników szkolenia: osoba prowadząca zajęcia rozdaje uczestnikom kartki, na 
których przygotowują swoją wizytówkę zawierającą następujące informacje:

•	 imię,
•	 sposób spędzania czasu wolnego,
•	 ulubiony kolor,
•	 ulubiona potrawa,
•	 ulubione miejsce.

 → Ćwiczenie: Niedokończone zdania

Uczestnicy uzupełniają niedokończone zdania:

Mój znak zodiaku, to

Czuje się świetnie, gdy

Coś fajnego, co ostatnio mi się przydarzyło, to

Moim największym osiągnięciem jest

 → Ćwiczenie: Najbardziej przypominam….

Każdy z uczestników rysuje na kartce sześć dowolnie rozmieszczonych kół. Do każdego koła 
wpisuje siebie jako: zwierzę, kolor, samochód, kwiat, porę roku, instrument muzyczny, z którym 
się utożsamia. Po zrobieniu ćwiczenia każdy z uczestników prezentuje swoją pracę.
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 → Ćwiczenie: Herb

Uczestnicy zajęć na kartkach papieru rysują herb i dzielą go na cztery części. Każdą część uzu-
pełniają następującymi informacjami:

•	 co lubię u innych ludzi?,
•	 czego nie akceptuję?,
•	 moje zalety,
•	 moje hobby i zainteresowania.

Po zakończeniu ćwiczenia każdy z uczestników prezentuje swoją pracę wybierając dowolne dwie 
części herbu.

 → Ćwiczenie: Mój obraz (opracowanie: Klub Pracy; Program szkolenia wyd. II).

Do wykonania tego ćwiczenia potrzebne będą przygotowane wcześniej kolorowe czasopi-
sma, nożyczki, kleje, markery i arkusze flipchart. Prowadzący zajęcia rozdaje uczestnikom 
czasopisma, nożyczki itd. W trakcie wykonywania ćwiczenia warto poinformować grupę, 
aby wymieniali się materiałami w zależności od potrzeb. Zadaniem każdego jest wybranie 
i powycinanie rysunków, haseł, zdjęć, tekstów, które najlepiej charakteryzują autora wykonanej 
pracy, mówią o jego zainteresowaniach, wartościach, doświadczeniach i planach na przyszłość. 
Następnie każda osoba nakleja na arkusze papieru przygotowane przez siebie materiały, zakreślając 
markerem „własny obszar” i podpisuje go swoim imieniem. Po zakończeniu uczestnicy dokonują 
autoprezentacji omawiając swoje prace.

Podsumowanie
Jednym z najważniejszych celów pracy w grupie jest budowanie wzajemnego zaufania, akceptacji 
i wsparcia. Powyższe ćwiczenia pozwalają na „przełamanie lodów” i nie wymagają od uczestników 
zbyt wielkiego „odsłaniania się”. Są dobrym sposobem na budowanie empatii, uświadomienie zalet 
i poczucie własnej wartości. Krótkie prezentacje ćwiczeń na forum grupy pomagają pokonać lęk, 
który towarzyszy podczas publicznych wystąpień czy spotkań z pracodawcą.

c. oczekiwania i obawy uczestników zajęć

 → Ćwiczenie: Oczekiwania, obawy… (opracowanie: Klub Pracy; Program szkolenia wyd. II).

Prowadzący dzieli uczestników na dwie grupy. Każdej z  nich rozdaje arkusze flipchart 
i markery. Każda z grup wybiera osobę, która będzie prezentowała wyniki pracy na forum. Zadaniem 
pierwszego zespołu będzie wypisanie na arkuszu oczekiwań jakie wiąże z uczestnictwem w zajęciach. 
Natomiast drugi wypisuje obawy, które ma wobec tych zajęć. Po zakończeniu pracy przedstawiciele 
grup wieszają arkusze na ścianie i kolejno dokonują prezentacji. Na podsumowanie osoba prowadząca 
zajęcia prosi pozostałych uczestników o ewentualne uzupełnienie bądź uwagi, które można dopisać. 
Następnie dokładnie omawia każdy arkusz, zwracając szczególną uwagę na realność oczekiwań gru-
py, obawy, wykreśla punkty, których nie będzie można zrealizować podczas warsztatów i uzupełnia 
o takie, które koniecznie muszą zostać poruszone.

Podsumowanie
Grupę czeka kilka godzin wspólnej pracy. Aby można było zrealizować zadania, uniknąć niepo-
rozumień, które mogłyby się pojawić w związku z różnymi potrzebami uczestników należy na 
początku ustalić to, co jest konieczne i czego będzie się przestrzegać.

d. integracja grupy

 → Ćwiczenie: Wiem, kto…. (opracowanie własne).

Każdy z uczestników otrzymuje kartkę, z napisanymi hasłami:

Wiem, kto…
•	 chętnie chodzi po górach,
•	 lubi majsterkować,
•	 lubi kolor niebieski,
•	 lubi długie spacery,
•	 codziennie słucha muzyki,
•	 potrafi zwinąć język w trąbkę,
•	 ma taki sam znak zodiaku jak ja,
•	 ma drugie imię zaczynające się na tą samą literę co moje,
•	 jest równy ze mną wzrostem,
•	 ma taki sam kolor oczu jak ja.
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Zadaniem uczestników jest odnaleźć jak najwięcej osób, które odpowiadają powyższym opisom.

Imiona odnalezionych osób zapisują obok haseł na kartce. Następnie dzielą się zebranymi infor-
macjami z resztą grupy i prowadzącym zajęcia.

 → Ćwiczenie: Kto ma piłkę? (opracowanie: Grupa bawi się i pracuje Małgorzata Jachimska).

Prowadzący przekazuje uczestnikom piłeczkę. Następnie prosi, aby usiedli w kręgu, a jedna z osób 
opuszcza salę. Zadaniem pozostających w sali jest przekazywanie sobie nawzajem piłeczki. Gdy 
osoba pozostająca za drzwiami chce wrócić musi zapukać trzy razy i wejść możliwie jak najszybciej 
po trzecim zapukaniu. Ten, kto jest w danym momencie w posiadaniu piłki, musi ją natychmiast 
ukryć wkładając np. do rękawa lub kieszeni itp. Zadaniem wchodzącego do sali uczestnika jest 
odgadnąć kto ma piłkę i gdzie ją ukrył. Następnie uczestnicy zamieniają się rolami.

 → Ćwiczenie: Drzewo (opracowanie zewnętrzne).

Prowadzący dzieli uczestników na dwie grupy. Obie grupy rysują na flipcharcie drzewo. Zada-
niem pierwszej grupy jest wypisanie w koronie drzewa wszystkich podobieństw, wspólnych cech, 
pasji, zainteresowań itp. W tym samym czasie drugi zespół w pniu drzewa wypisuje różnice jakie 
uczestnicy grupy dostrzegli pomiędzy sobą. Następnie wszyscy prezentują rezultaty swoich prac.

Podsumowanie
Prezentowane powyżej ćwiczenia pozwolą na lepsze poznanie się uczestników zajęć. Wpłynie to 
na atmosferę i efektywność pracy zespołu. Ponadto uczestnicy nabiorą do siebie zaufania i bez 
obaw będą dzielić się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami i spostrzeżeniami.

e. Rola grupy

 → Ćwiczenie: Rola grupy (opracowanie: Klub Pracy; Program szkolenia wyd. II).

Do przeprowadzenia tego ćwiczenia potrzebne będą 4 pary nożyczek, kleje i papier. Spośród 
uczestników warsztatów prowadzący wybiera czterech ochotników. Jednemu z nich poleca (tak 
by nikt nie słyszał) wykonać w ciągu trzech minut łańcuch na choinkę, stosując metodę sklejania 
 i łączenia pojedynczych pasków papieru. To samo polecenie przekazuje grupie pozostałych trzech 
osób. Wszyscy ochotnicy wykonują zadanie w różnych częściach sali. Uczestnicy nie biorący czyn-
nego udziału w zadaniu pełnią rolę obserwatorów. Po upływie trzech minut wszyscy prezentują 
i porównują swoje łańcuchy.

 → Ćwiczenie: Czego nie można… (opracowanie: Klub Pracy; Program szkolenia wyd. II).

Prowadzący dzieli uczestników na cztery zespoły. Zadaniem każdego z nich jest udzielenie odpo-
wiedzi na pytanie: czego na pewno nie można zrobić widelcem? Należy zaznaczyć, aby zespoły 
podawały przykłady nawet z pozoru niepraktyczne i nieprawdopodobne. Następnie grupy wy-
bierają pięć najciekawszych propozycji i prezentują je na forum.

Podsumowanie
Grupa pomaga w przezwyciężaniu trudności, uczy rywalizacji, działania pod presją czasu. Za-
angażowanie w uczestnictwo w warsztatach przyniesie korzyści wszystkim członkom grupy. 
Szczere, życzliwe uwagi i obserwacje mogą im bardzo pomóc, gdyż w bezpiecznych warunkach 
ćwiczą umiejętności niezbędne do poruszania się po rynku pracy i odniesienia sukcesu w życiu.

f. Rynek pracy (opracowanie: Klub Pracy; Program szkolenia wyd. II).

Prowadzący zapisuje na tablicy wyraz praca. Prosi, aby każdy z  uczestników podszedł 
i napisał z czym wiąże się według niego to słowo. Prowadzący zachęca do dyskusji, podczas której 
grupa omówi i uzasadni swoje wybory. Następnie prowadzący zadaje następujące pytania:

•	 jakie korzyści płyną z pracy?
•	 co to jest rynek pracy?
•	 kto jest nabywcą?
•	 kto jest sprzedawcą?
•	 czy między sprzedawcami istnieje konkurencja?
•	 co jest towarem?
•	 na czym polega transakcja na rynku pracy?.

Uczestnicy odpowiadają na postawione pytania, ich odpowiedzi są zapisywane na tablicy, a po 
dyskusji, która się wywiązała prowadzący dokonuje podsumowania. Praca może dawać wiele 
korzyści. Może być źródłem dochodów, wpływać na status i stosunki społeczne człowieka, być 
czynnikiem wyznaczającym role pełnione w życiu. Rynek pracy jest miejscem spotkań nabyw-
ców i sprzedawców, gdzie dochodzi do transakcji czyli zakupu i sprzedaży towaru. Nabywcą jest 
pracodawca, sprzedawcą osoba poszukująca pracy, zaś towarem doświadczenie, umiejętności, 
kwalifikacje itp. Do transakcji dochodzi wówczas, gdy pracodawca zatrudni poszukującego pracy. 
Warto pamiętać, że pomiędzy sprzedawcami istnieje silna konkurencja. Dlatego należy odpowied-
nio przygotować się do marketingu własnej osoby na rynku pracy, a znajomość metod i technik 
poszukiwania pracy przyczyni się do znalezienia zatrudnienia.
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g.  Metody i techniki poszukiwania pracy

 → Ćwiczenie: Jak szukać pracy? (opracowanie własne).

Do przeprowadzenia tego ćwiczenia potrzebne będą markery i dwa arkusze flipchart. Grupa 
zostaje podzielona na dwa zespoły. Zadanie polega na wypisaniu jak największej ilości znanych 
im metod i  technik poszukiwania pracy. Po zakończonym ćwiczeniu przedstawiciele grup 
prezentują swoje prace, które są uzupełniane o komentarz prowadzącego.

Podsumowanie
Sukces w znalezieniu pracy jest wynikiem m.in. dobrej znajomości metod poszukiwania pracy. 
Istnieje wiele źródeł ułatwiających poszukiwanie pracy oraz instytucji, które oprócz zatrud-
nienia oferują szereg usług, z których mogą korzystać poszukujący pracy.

 → Powiatowy urząd Pracy

Jest w każdym mieście powiatowym. W urzędzie można dowiedzieć się jakie są prawa i obowiązki 
osoby bezrobotnej, można znaleźć także oferty pracy w kraju i za granicą. pup organizuje kursy 
i  szkolenia oraz pomaga w  zakładaniu własnej działalności gospodarczej. W  pup można 
otrzymać dotację na założenie swojej firmy.

 → Agencje Pracy Tymczasowej

Pośredniczą między pracodawcą a pracownikiem. Zamieszczają ogłoszenia i prowadzą wstępną albo 
kompletną selekcję i rekrutację. Pomagają w znalezieniu pracy sezonowej, która może zamienić się 
w stałą. Praca na określony czas i zdobyte w niej doświadczenie znacznie ułatwia poszukiwanie 
stałej pracy. W Agencji Pracy Tymczasowej zdobywasz doświadczenie, poznajesz firmę dla 
której pracujesz, zdobywasz nowe znajomości.

 → Młodzieżowe Biuro Pracy, Punkty Pośrednictwa Pracy

mbp i ppp działają w strukturach Ochotniczych Hufców Pracy. Oferują pracę wakacyjną, sezo-
nową dla osób uczących się (od 16 lat) oraz pracę stałą na pełen etat dla osób powyżej 18 lat. 
Organizują giełdy i targi pracy, na których można bezpośrednio porozmawiać z pracodawcą 
i znaleźć zatrudnienie, a także pomagają w zdobyciu pierwszego doświadczenia na rynku pracy.

 → Targi Pracy
Organizowane są w dużych miastach i na uczelniach wyższych. Dają możliwość bezpośred-
niej rozmowy z  pracodawcą. Zatem warto zabrać ze sobą wcześniej przygotowany życio-
rys zawodowy. Targi pracy stanowią okazję do nawiązania kontaktów z pracodawcami oraz 
innymi osobami poszukującymi pracy. Na targi pracy może przyjść każdy, a udział w nich 
jest bezpłatny.

 → Giełdy Pracy

Organizowane są cyklicznie dla konkretnych pracodawców przez Młodzieżowe Biuro Pracy, Punkty 
Pośrednictwa Pracy i niektóre Urzędy Pracy zazwyczaj w siedzibie organizatora. Są to kameralne 
spotkania z pracodawcą, które dają możliwość zaprezentowania się potencjalnemu pracownikowi 
i odbycia wstępnej rozmowy rekrutacyjnej. Informacje na temat giełd można uzyskać u po-
średników pracy.

 → internet

W Internecie zamieszczone są m.in. strony z ogłoszeniami o pracę, informacje o pracodawcach, 
firmach pośredniczących w zatrudnieniu, kursach, szkoleniach. Internet stanowi możliwość łatwego 
i taniego wysyłania dokumentów aplikacyjnych.

Przykładowe portale internetowe poświęcony poszukiwaniu pracy:

•	 www.gazetapraca.pl
•	 www.praca.onet.pl
•	 www.infopraca.pl
•	 www.praca.wp.pl
•	 www.pracuj.pl
•	 www.jobpilot.pl
•	 www.jobs.pl

 → ogłoszenia prasowe

Są łatwo dostępne i popularne, ale wszyscy je widzą. Zatem należy szybko reagować i odpo-
wiadać na ukazaną się ofertę pracy w gazecie. Warto pamiętać, aby odpowiadać tylko na te 
oferty pracy, co do których spełniamy stawiane przez pracodawcę wymagania.
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 → Sieć kontaktów

Metoda ta uważana jest za najlepszy sposób poszukiwania pracy. Pozwala na eksplorację 
ukrytego rynku pracy, pomoże także sprawdzić potencjalnego pracodawcę. W ostatnich 10 
latach 52% Polaków znalazło pracę w ten właśnie sposób. Sieć swoich znajomych i przyja-
ciół powinno budować się przez całe życie – nie należy z tym czekać do chwili, gdy straci się 
pracę. Warto pamiętać, by pytać i prosić znajomych o informację, pomysł, radę, przysługę, 
ale nigdy nie prosić o pracę.

 → Spacer po firmach

Warto dokonać analizy lokalnego rynku pracy, odwiedzać pracodawców i pytać o możliwość 
podjęcia pracy teraz i w najbliższym czasie. To, że dzisiaj nie ma w firmie pracy nie oznacza, 
ze nie będzie jej za miesiąc.

 → oferta własna

Można umieścić ofertę własną w prasie, Internecie lub na tablicy ogłoszeń. Należy zaznaczyć 
w niej jakiej pracy się szuka, jakie posiada się umiejętności i kwalifikacje oraz w jaki sposób 
osoby zainteresowane mogą się z nami skontaktować.

h. oczekiwania pracodawców

Prowadzący w formie mini wykładu przedstawia uczestnikom oczekiwania jakie pracodawcy 
stawiają osobom poszukującym pracy. Dla pracodawców duże znaczenie ma:

•	 fachowa wiedza, dotycząca wymagań zawodowych na konkretnym stanowisku,
•	 samodzielność w podejmowaniu decyzji,
•	 ustawiczne doskonalenie kompetencji zawodowych, ciągłe podnoszenie kwalifikacji,
•	 doświadczenie zawodowe,
•	 dyspozycyjność, zaangażowanie i identyfikacja z firmą,
•	 umiejętność współpracy i pracy w zespole,
•	 umiejętności interpersonalne,
•	 lojalność wobec pracodawcy,
•	 umiejętność organizacji pracy,
•	 umiejętność adaptacji (przyjmowanie nowych zadań zawodowych, przystosowanie się do 

nowych sytuacji),

•	 umiejętność wprowadzenia wiedzy teoretycznej do praktyki zawodowej,
•	 umiejętność opanowania w sytuacji stresowej,

Dodatkowo pracodawcy cenią sobie:

•	 uczciwość,
•	 motywację,
•	 „chęć walki” i podejmowanie wyzwań,
•	 dociekliwość,
•	 odpowiedzialność,
•	 przedsiębiorczość,
•	 rzetelność.

Podsumowanie
Praktyki i doświadczenie zawodowe to może być bilet wstępu do pierwszej pracy. Sukces 
w znalezieniu pracy jest wynikiem dobrej znajomości samego siebie oraz dobrej znajomości rynku 
pracy. Wiele zależy od poszukującego pracy, oceny samego siebie, optymizmu, chęci uczenia się 
i rozwijania własnej osobowości.

i. „Zagrożenia” na rynku pracy

Prowadzący rozpoczyna zajęcia od mini wykładu na temat niebezpieczeństw z jakimi można 
się spotkać na rynku pracy. Zwraca szczególną uwagę na dokładne czytanie i analizowanie ofert 
pracy. Głównie należy przyjrzeć się ofertom, które nie zawierają nazwy firmy ani opisu stanowiska, 
a potrzebnych informacji nie można uzyskać np. podczas rozmowy telefonicznej. Ogłoszenia 
oferujące bardzo wysokie zarobki w krótkim czasie przy jednoczesnym braku zdefiniowanych 
oczekiwań wobec przyszłego pracownika także powinny wzbudzić czujność poszukujących 
pracy. Należy być również ostrożnym wobec ogłoszeń wiążących się z koniecznością wstęp-
nego zainwestowania określonej sumy pieniędzy (najczęściej dotyczy to prac chałupniczych) 
oraz ofert pracy za granicą pozbawionych informacji o organizatorach i wymagających do-
konania wpłaty wstępnej. Prowadzący podkreśla także jak ważne jest dokładne analizowanie 
i czytanie umów podpisywanych z pracodawcą. Proponuje grupie wykonanie ćwiczenia: „Test 
arytmetyczny”.
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 → Ćwiczenie: Test arytmetyczny (opracowanie własne).

Uczestnicy otrzymują kartki z wcześniej przygotowanymi działaniami matematycznymi. Małym 
drukiem napisane jest instrukcja wykonania tego ćwiczenia. Zadaniem grupy jest rozwiązanie 
testu na czas przestrzegając opisanych w teście zasad.

Polecenie: rozwiąż test arytmetyczny zachowując następujące zasady: znak „+” oznacza mnożenie, 
znak „:” oznacza dodawanie, znak „-„ oznacza dzielenie, znak „x” oznacza odejmowanie.

7+2=       25–5=

8+1=       4x1=

6x3=       6+6=

8:2=       9x3=

8–4=       5+5=

Podsumowanie
Celem powyżej zaprezentowanego ćwiczenia było zwrócenie uwagi na konieczność dokładnego 
czytania wszelkich dokumentów jakie uczestnicy będą w przyszłości podpisywać, wypełniać. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na tekst zapisany w dokumentach małym drukiem, gdyż mogą 
zawierać informacje nie zawsze korzystne dla podpisującego np. umowę.

j. dokumenty aplikacyjne

 → Znaczenie życiorysu i listu motywacyjnego w procesie poszukiwania pracy

Prowadzący rozpoczyna od mini wykładu na temat dokumentów aplikacyjnych. Informuje uczest-
ników, iż życiorys zawodowy i list motywacyjny, to dwa podstawowe dokumenty, którymi posługują 
się osoby poszukujące pracy. Ponieważ są narzędziem kreowania własnego wizerunku zawodowego, 
to muszą być odpowiednio przygotowane tzn. podlegać pewnym standardom. Życiorys powinien 
zawierać dane personalne kandydata, informacje dotyczące: wykształcenia, doświadczenia za-
wodowego, posiadanych umiejętności, odbytych kursów i szkoleń, znajomości języków obcych 
i zainteresowań. Celem opracowania życiorysu i listu motywacyjnego jest przekonanie pracodawcy, 

iż osoba aplikująca spełnia postawione wymagania, posiada odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, 
a tym samym najbardziej nadaje się na dane stanowisko pracy.

 → Zasady pisania CV

Prowadzący rozpoczyna tę część zajęć od omówienia następujących wskazówek pisania życiorysu:

•	 nie kłamiemy, podajemy jedynie prawdziwe fakty i realne umiejętności,

•	 staramy się zainteresować czytelnika,

•	 piszemy krótko i na temat ( jedna strona formatu A4, maksymalnie dwie, nie więcej!),

•	 nie popełniamy błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i tzw. literówek (warto, by ktoś 
po nas sprawdził poprawność stylistyczną, ortograficzną i zrozumiałość),

•	 piszemy aplikację w takim języku, w jakim ją ogłoszono,

•	 zamieszczamy klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekruta-
cyjnych,

•	 dbamy o atrakcyjność wizualną ( estetyka, przejrzystość, równomierne rozłożenie tekstu itp.),

•	 zachowujemy odpowiednią formę: piszemy na komputerze, drukujemy na białym papierze, 
z umiarem i rozsądkiem wykorzystujemy pogrubioną czcionkę, by jedynie zaakcentować 
wybrane obszary dokumentu,

•	 zachowujemy konsekwencję w zakresie stosowanego rodzaju i rozmiaru czcionki,

•	 jeśli wysyłamy aplikację tradycyjną pocztą należy zadbać, aby dotarła ona w estetycznej 
formie. Warto rozważyć usztywnioną kopertę o formacie A4.

 → Najczęstsze błędy pojawiające się w życiorysie zawodowym.

Prowadzący rozdaje uczestnikom kartki z  przygotowanym życiorysem fikcyjnej osoby. 
W  życiorysie popełniono wiele błędów zarówno ortograficznych, interpunkcyjnych jak 
i gramatycznych. Zadaniem grup jest odnalezienie jak największej liczby błędów. Po zakończonym 
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ćwiczeniu grupa dzieli się swoimi spostrzeżeniami, a prowadzący omawia co należ poprawić, zmienić, 
uzupełnić w itp. Ponadto podkreśla, że do najczęściej popełnianych błędów należy: niedostosowanie 
aplikacji do wymagań zawartych w ogłoszeniu, zbyt długa treść (pisanie o faktach, które nie są istot-
ne dla pracodawcy), brak logiki, zaburzona chronologia, zbyt odważne zdjęcie, nieaktualna klauzula 
o ochronie danych osobowych, dziwnie brzmiący adres e-mail.

Podsumowanie
W procesie poszukiwania pracy pierwszy kontakt z pracodawcą następuje przeważnie za pośred-
nictwem dokumentów aplikacyjnych. Od ich treści i wyglądu zależy dalszy los poszukującego 
pracy. Dobrze napisany życiorys staje się przepustką do kolejnego etapu rekrutacji jakim jest 
rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą.

 → Zasady przygotowania listu motywacyjnego

Prowadzący rozpoczyna od krótkiego wprowadzenia.

List motywacyjny to przede wszystkim reklama własnej osoby, w której kandydat stara się prze-
konać pracodawcę, iż jest najlepszą osobą na określone stanowisko pracy. Jest dokumentem to-
warzyszącym życiorysowi w procesie rekrutacji i pozwala rozwinąć wybrane zagadnienia zawarte 
w CV. Należy go napisać w taki sposób, by czytający go pracodawca odniósł wrażenie, że zatrud-
nienie tego właśnie kandydata przyniesie firmie wymierne korzyści. Treść listu motywacyjnego 
można podzielić na cztery części. Pierwsza dotyczy wstępu ( w nagłówku po lewej stronie należy 
podać dane kandydata, po prawej miejscowość i datę, poniżej dane osoby lub firmy, do której jest 
kierowany list). Rozpoczyna się on zwrotem grzecznościowym: „ Szanowni Państwo” itp. Druga 
część to poinformowanie adresata o celu wysłania aplikacji. W trzeciej następuje przedstawienie 
umiejętności i kwalifikacji kandydata. Czwarta to zakończenie listu i wyrażenie gotowości do 
spotkania z pracodawcą. List kończy się zwrotem: „Z poważaniem” lub „Z wyrazami szacunku”.

List motywacyjny powinien być:

•	 czytelny,
•	 przejrzysty,
•	 konkretny bez powtarzania informacji zawartych w życiorysie,
•	 napisany na białym papierze (format A4) na jednej stronie,
•	 zgodny z oczekiwaniami pracodawcy,
•	 interesujący dla czytelnika,
•	 uprzejmy,

•	 poprawny pod kątem stylistycznym i gramatycznym, bez błędów ortograficznych,
•	 podpisany odręcznie.

Po omówieniu zasad pisania listu motywacyjnego, prowadzący proponuje wykonanie następującego 
ćwiczenia. Uczestnicy otrzymują kartki, na których wydrukowane są fragmenty listu motywacyjnego. 
Zadaniem grupy jest wskazanie błędów.

Podsumowanie
Dokumenty aplikacyjne są wizytówką kandydata. Dobrze przygotowane zwiększają szanse na 
pozytywne przejście do drugiego etapu rekrutacji jakim jest rozmowa kwalifikacyjna. Warto zatem 
poświęcić im więcej czasu i namysłu, aby spośród wielu kandydatów pracodawca zainteresował 
się właśnie naszą ofertą.

k. Rozmowa z pracodawcą

 → Specyfika rozmowy kwalifikacyjnej

Osoba prowadząca rozpoczyna mini wykład/dyskusję na temat: „dlaczego pracodawcy przeprowa-
dzają rozmowy kwalifikacyjne?”. W trakcie wykładu przedstawia definicje rozmowy kwalifikacyjnej, 
rodzaje rozmów (rozmowa w sytuacji stresu, studium przypadku, rozmowa przez telefon) oraz 
uświadamia, że nie tylko pracodawca pyta podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy mają 
możliwość zaprezentowania swoich przypuszczeń, co do powodów przeprowadzania rozmowy 
z kandydatem. Prowadzący proponuje wykonanie ćwiczenia: „Pytania”(opracowanie własne). 
Uczestnicy są dzieleni na dwie grupy. Każda z grup otrzymuje mazak oraz kartkę od flipchartu, na 
której będzie zapisywać swoją odpowiedź. Jedna grupa próbuje odpowiedzieć na pytanie: „o co 
pracodawca najczęściej pyta?”, druga „o co my możemy zapytać pracodawcę?”. Następnie każda 
zespół prezentuje swoją pracę. Prowadzący uzupełnia wypowiedzi zwracają uwagę na tzw. „py-
tania wrażliwe”.

Podsumowanie
Powyższe ćwiczenie ma uświadomić uczestnikom, że rozmowa kwalifikacyjna to obustronna 
wymiana uwag i zdań. Jeżeli w trakcie spotkania pojawią się wątpliwości, nie należy wahać się 
ich wyjaśnić.
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 → Jak przygotować się do spotkania z pracodawcą?

Większość decyzji o zatrudnieniu jest podejmowana podczas pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej. 
Obraz siebie jaki stworzy się w trakcie takiej rozmowy, może okazać się równie ważny, jak po-
siadane wykształcenie czy doświadczenie zawodowe. Prowadzący prezentuje kilka wskazówek, 
które są przydatne podczas przygotowania do rozmowy z pracodawcą:

•	 profil osobowy kandydata: zebranie informacji o sobie, swoich osiągnięciach, umiejętnościach, 
hobby, zainteresowaniach – informacje te, pozwolą na udzielenie odpowiedzi na dowolne 
pytanie dotyczące kandydata,

•	 zebranie informacji o pracodawcy (firmie) oraz stanowisku, o które się staramy – kandydat 
powinien wiedzieć u kogo chce pracować, dlaczego i na ile jego obraz siebie jest zgodny 
z oczekiwaniami pracodawcy lub na ile pozostaje w związku z działalnością firmy – nie można 
wykazać się brakiem wiedzy na ten temat,

•	 przygotowanie swojego CV, notesu, długopisu– świadczyć będzie o przygotowaniu do rozmowy, 
wyeliminuje sytuacje kłopotliwe gdyby nastąpiła konieczność zapisania terminu lub miejsca 
następnego spotkania,

•	 zadbanie o odpowiedni wygląd – świadczy o szacunku do rozmówcy, potwierdza świadomości 
o jaką prace się staramy,

•	 wyjście odpowiednio wcześniej – wyeliminowanie ewentualnego spóźnienia, a tym samym 
dodatkowego stresu.

Podsumowanie
Pracodawcy lubią przygotowanych do spotkania kandydatów. Czas poświęcony na przygotowanie 
przełoży się na jakość i skutek rozmowy kwalifikacyjnej i może zaoszczędzić dalszych poszukiwań 
nowej szansy.

l. Najczęściej popełniane błędy

 → Ćwiczenie: Jak się zachować? (opracowanie własne).

Prowadzący dzieli uczestników na trzy grupy. Każda z grup otrzymuje mazak oraz kartkę flipchart, 
którą dzieli na dwie części. W jednej części grupa, po uprzedniej krótkiej dyskusji, wpisuje czego 

nie wolno robić na rozmowie kwalifikacyjnej, w drugiej wpisuje, w jaki sposób powinien zachować 
się kandydat w trakcie rozmowy. Po uzupełnieniu kartek przedstawiciel każdej grupy prezentuje 
wypracowane „wskazówki”. Prowadzący uzupełnia wypowiedzi wskazując na podobieństwa 
i różnice przedstawionych propozycji oraz porównuje je z radami znajdującymi się w materiale: 

„Kilka dobrych rad” (opracowanie: Klub Pracy; Program szkolenia wyd. II).

m. Autoprezentacja

Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza sprawia, że przed kandydatem poszukującym pracy 
stoją coraz to nowe wyzwania. To czy będzie on wstanie sobie z nimi poradzić zależy w dużej 
mierze od jego umiejętności interpersonalnych z obszaru komunikacji. Duża konkurencja, coraz 
wyższe kwalifikacje kandydatów oraz oczekiwania pracodawców sprawiają, że ubiegający się 
o zatrudnienie musi sprostać ważnemu zadaniu – rozeznać własne zasoby. Powinien zastanowić 
się, co ma do zaoferowania i co stanowi jego niezaprzeczalnie mocne strony.

 → Ćwiczenie: Moje mocne strony (opracowanie własne)

Każdy z uczestników otrzymuje kartkę, na której jest tabelka z wypisanymi mocnymi stronami. 
Zadanie polega na wybraniu mocnych stron, które posiadają uczestnicy. Nie ma ograniczeń 
ilościowych, ważne by wybrane mocne strony były prawdziwe. Następnie spośród dokonanego 
wyboru uczestnicy wybierają tylko trzy mocne strony, takie które są dla nich najważniejsze, wpi-
sują pod tabelką i próbują uzasadnić, w czym u nich taka mocna strona się przejawia, np.: „Jestem 
koleżeński ponieważ zawsze służę pomocą kolegom i koleżankom w klasie”.

Po skończonym ćwiczeniu 2–3 uczestników prezentuje na forum swoje wybory i uzasadnienia.

 → Ćwiczenie: Jaki jestem (opracowanie własne na podstawie publikacji Ludmiły Krawczyk Szukam 
pracy – korzystna autoprezentacja).

Zadaniem uczestników zajęć jest udzielenie odpowiedzi na trzy pytania:

•	 jaki jest mój stosunek do samego siebie?
•	 jaki jest mój stosunek do innych ludzi?
•	 jaki jest mój stosunek do powierzonych mi zadań?

Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania ma uświadomić uczestnikom, jak oni sami siebie 
postrzegają, co o sobie myślą. Prowadzący zachęca do refleksji nad udzielonymi odpowiedziami. 
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Korzystna autoprezentacja, to nie tylko to, co chcemy o sobie powiedzieć, ale także sposób w jaki 
to zaprezentujemy. Bardzo ważny jest przekaz niewerbalny, a więc wszystko, co kryje się pod sze-
roko rozumianą mową ciała. Trudno jest przekonać pracodawcę, że jesteśmy osobą otwartą, jeżeli 
w trakcie rozmowy, np. unikamy kontaktu wzrokowego mając przy tym skrzyżowane ręce i nogi. 
Badania wskazują, że nasz przekaz w 7% to słowa, w 38% to głos, w 55% ciało. Chcąc dobrze się 
zaprezentować należy zwrócić szczególna uwagę na kilka elementów komunikacji niewerbalnej.

Prowadzący proponuje burzę mózgów, w której uczestnicy mają możliwość wypowiedzenia, 
co według nich składa się na komunikację niewerbalną. Propozycje zapisywane są na tablicy. 
Prowadzący w razie konieczności uzupełnia wypowiedź, wskazując jednocześnie na ważność 
wybranych elementów:

•	 kontakt wzrokowy,
•	 dystans fizyczny,
•	 postawa ciała,
•	 ton głosu,
•	 ubiór,
•	 gestykulacja.

Podsumowanie
Ważna jest świadomość swoich mocnych stron w kontekście rozmowy z pracodawcą, a dodat-
kowo umiejętność ich uzasadnienia powoduje, że dla naszego rozmówcy jesteśmy bardziej wia-
rygodni. Posiadanie wiedzy na temat tego, co składa się i wpływa na korzystną autoprezentację 
daje szansę na dobre przygotowanie się do rozmowy z pracodawcą i w znacznej mierze może 
ograniczać stres z nią związany.

ABC wiedzy o zawodach
a. Planowania kariery zawodowej

Wybór drogi dalszego kształcenia nie jest wyborem łatwym. Bardzo często kiedy trzeba zde-
cydować „co dalej?” w głowie pojawiają się pytania: „kim chciałbym zostać w przyszłości?”, „co 
chciałbym robić w życiu?”, „do czego się nadaję?”. Pytania niełatwe, ale odpowiedź na nie jest 
nieunikniona jeżeli zamierzamy dokonać dobrego wyboru.

Prowadzący proponuje ćwiczenia, które pozwolą sprawdzić jaka jest wiedza o zawodach uczest-
ników spotkania:

 → Ćwiczenie: Lista zawodów (opracowanie własne)

Każdy z uczestników otrzymuje kartkę, na której wypisuje litery alfabetu. Zadanie polega na 
wpisaniu pod każdą literą dwóch zawodów zaczynających się na nią, np.:

a – aktor, adwokat   b – brukarz, bibliotekarz.

Po zrobieniu ćwiczenia chętne osoby prezentują swoją pracę.

Prowadzący jako ciekawostkę prezentuje kilka zawodów, których obecność była niezbędna 
w życiu codziennym w XIX i XX wieku, odnosząc się, na ile dany zawód ma zastosowanie 
w dzisiejszych czasach, np.: cieśla, stolarz, kołodziej, bednarz, kowal.

 → Ćwiczenie: Zalety i wady zawodów (opracowanie własne)

Uczestnicy otrzymują kartkę z tabelką podzieloną na trzy kolumny – zawód, zalety, wady. Za-
daniem uczestników jest wpisanie w tabelkę po trzy zawody i określenie jakie ich zdaniem dany 
zawód posiada wady i jakie zalety. Wybierane zawody mogą być takimi, o których myśli uczest-
nik, które mu się podobają lub które chciałby wykonywać. Po wykonaniu ćwiczenia prowadzący 
wybiera dwie osoby, które prezentują swoje zawody. W trakcie prezentacji pozostali uczestnicy 
mają możliwość uzupełniania wad i zalet.
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 → Ćwiczenie: Bajkowa postać (opracowanie własne)

Uczestnicy zajęć dzieleni są na kilka mniejszych grup. Każda grupa losuje jedną postać 
z bajki i opisuje w jakich zawodach dzisiaj mogłaby podjąć pracę:

•	 Dziewczynka z zapałkami,
•	 Kopciuszek,
•	 Czerwony Kapturek,
•	 Kubuś Puchatek,
•	 Papa Smurf.

Podsumowanie
Na dokonanie trafnego wyboru zawodu wpływa m. in. posiadanie wiedzy o zawodach, a tym 
samym o ich wadach i zaletach. Nie ma zawodów, które posiadają tylko zalety, nie ma też 
zawodów posiadających same wady. Każdy zawód ma „+” i „-”. Taka świadomość może ogra-
niczyć w znacznym stopniu dokonanie złego wyboru.

b. Kilka żelaznych zasad, które warto wziąć pod uwagę planując karierę

Różne zawody, specjalności oraz kierunki kształcenia stawiają przed potencjalnymi kandyda-
tami odmienne wymagania pod względem, np. charakteru, temperamentu, stanu zdrowia czy 
zainteresowań. Bardzo ważne jest, żeby przed dokonaniem ostatecznego wyboru kierunku 
dalszego kształcenia przeanalizować i przemyśleć następujące kwestie:

 → cechy charakteru

Cechy charakteru określają zachowanie się człowieka i jednocześnie różnicują ludzi. Można je poznać 
obserwując, np. stosunek do pracy, do innych, do samego siebie. Możemy mówić o dobrych i złych 
cechach naszego charakteru. W stosunku do jednych ludzi możemy być uczynni, życzliwi, serdeczni, 
a wobec innych jesteśmy obojętni, niecierpliwi i oschli. W stosunku do pracy i obowiązków 
możemy wykazywać się sumiennością, dokładnością, odpowiedzialnością albo wręcz prze-
ciwnie, niedbałością, lekceważeniem, brakiem odpowiedzialności. Cechy charakteru mają 
duże znaczenie przy wyborze zawodu. Należy pamiętać o bardzo ważnej rzeczy: nie każdy 
do każdego zawodu się nadaje. Osoby otwarte, lubiące kontakt z ludźmi, życzliwe, cierpliwe, 
opanowane powinny rozważyć wybór zawodu, w którym pracuje się z ludźmi, pomaga się im. 
Osoby raczej zamknięte, nieśmiałe, zasadnicze, praktyczne, preferujące pracę indywidualną 
powinny pomyśleć o zawodach, w których kontakt z drugim człowiekiem jest ograniczony. 

Wybór niezgodny z cechami osobowości może spowodować, że niechętnie będziemy się uczyć, 
a w przyszłości wykonywać swoją pracę.

 → stan zdrowia

Bardzo często kwestia związana ze stanem zdrowia, w kontekście wyboru szkoły/zawodu, 
jest bagatelizowana lub w ogóle nie brana pod uwagę. Kandydatom do różnych zawodów 
stawiane są różne wymagania. W jednych zawodach ważna jest, np. siła fizyczna, zręczność 
rąk w innych dobry wzrok czy słuch. Należy skonsultować np. z lekarzem czy ogólny stan 
zdrowia pozwoli wykonywać wybrany zawód. Wskazane, by uczestnik udzielił odpowiedzi 
na następujące pytania:

•	 „czy jestem pod stałą opieka lekarską?”
•	 „czy często choruję?”
•	 „czy przebyłam/em jakąś poważną chorobę?”.

 → oceny

Kolejną ważną kwestią, którą warto brać pod uwagę są wyniki w nauce. Należy zatem zastanowić 
się nad swoimi ocenami i wybór szkoły dostosować do swoich możliwości. Rozpoczęcie nauki 
w wybranym typie szkoły może nie być problemem, jednak utrzymanie się w niej przez okres 
3–4 lat będzie wymagać dużego wkładu pracy na co nie każdy jest przygotowany.

 → wiedza o zawodach

Bardzo często wiedza młodych ludzi na temat zawodów, które ich interesują rozmija się 
z tym, jak jest w rzeczywistości. Zanim dokona się ostatecznego wyboru zawodu, warto zapo-
znać się z jego specyfiką. W tym celu przydatne może by skorzystanie z Internetu, w którym 
można znaleźć opisy zawodów w zakresie: wad i zalet, wymagań pod kątem stanu zdrowia czy 
cech charakteru, potrzebnych dodatkowych uprawnień, możliwości podjęcia pracy. Ciekawym 
źródłem informacji może być także rozmowa z osobą wykonującą daną profesję.

 → zainteresowania

Wybierając kierunek dalszego kształcenia warto wziąć pod uwagę to, czym się interesujemy, co 
lubimy robić. Łatwiej jest nam wykonywać zadania, które są dla nas ciekawe. Uczymy się wtedy 
dużo szybciej i jesteśmy efektywniejsi. Kierunek kształcenia zgodny z zainteresowaniami może 
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w przyszłości skutkować pracą, z której będziemy zadowoleni, w której będziemy odnosić sukcesy 
i cieszyć się uznaniem. Jak mówi starożytne chińskie przysłowie: „Wybierz sobie zawód zgodny 
z zainteresowaniami, a nie będziesz musiał nigdy pracować”.

c. Badanie predyspozycji zawodowych

Planując karierę zawodową dobrze jest posiadać również informacje o swoich predyspozy-
cjach zawodowych. W celu ich zbadania można udać się do doradców zawodowych, którzy 
dysponują testami standaryzowanymi oraz testami do samobadania. Wyniki testów mogą 
wskazać kierunki, które będą najkorzystniejsze podczas planowania przyszłości, zarówno pod 
względem nauki jak i przyszłej pracy. Myśląc o karierze zawodowej nie można pomijać aktu-
alnej sytuacji na rynku pracy. Warto jest szukać prognoz dotyczących zatrudnienia w danym 
zawodzie. Każdy planujący swoją przyszłość zawodową interesuje się „zawodami przyszłości” 
oraz dziedzinami, które w dużym stopniu mogą dać bezpieczeństwo zatrudnienia i możliwość 
rozwoju osobistego.

sIóDMy DzIeń szkOlenIOwy

a. Powitanie – Trener nawiązuje do dnia poprzedniego. Pytanie do uczestników „Jak się czujesz, 
z czym zaczynasz?”. Przedstawienie planu szkolenia na dzień dzisiejszy.

b. Ćwiczenie 1

Trener prosi grupę o dobranie się w pary osoby, które najmniej się znają, by nie być w parze z kimś, 
kto obok nas siedzi. Po dobraniu się w pary trener prosi uczestników, by ze sobą porozmawiali 
i zarekomendowali osobę, z którą rozmawiają, do pracy na stanowisku np. sprzedawcy, ogrod-
nika, recepcjonisty, sekretarza. Ważne jest, by uczestnicy zebrali informacje o doświadczeniu, 
wiedzy, umiejętnościach, sukcesach rozmówcy w kontekście pracy, którą ma wykonywać.

Po przeprowadzeniu wywiadu (ok. 10 min) prosimy o to, by na forum, uczestnicy przedstawiali 
i rekomendowali swojego rozmówcę hipotetycznemu pracodawcy. Zadaniem grupy jest zapi-
sywanie wszystkich komunikatów werbalnych i zachowań, które wywarły na nich wrażenie, 
wywołały emocje, zarówno pozytywne jak i negatywne.

Prezentacje osób najlepiej jest nagrać na kamerę, by później, przy omawianiu ćwiczenia, od-
nosić się do filmu. Po wszystkich rekomendacjach prosimy o podzielenie się na forum tym, 
co zostało z prezentacji zapamiętane. Co wywarło na słuchaczach pozytywne wrażenie, a co 

warto przeformułować i w jaki sposób? Jakie elementy mowy ciała są dobrze odbierane przez 
rozmówców? Jakimi technikami komunikacyjnymi posługiwali się prezentujący?

Rolą trenera jest w tym ćwiczeniu wzmocnienie przekonań o własnej skuteczności w kontakcie 
z pracodawcą poprzez pokazanie zastosowanych przez uczestników technik wywierania wpływu 
(etykiety, implikatury, pytania, presupozycje, język korzyści, fakty i opinie i in.) omówienie roli mowy 
niewerbalnej i techniki odzwierciedlania, jak również oswojenie uczestników z pracą z kamerą. 
Ważne jest, by trener dawał jak najwięcej pozytywnej, wzmacniającej informacji zwrotnej poprzez 
pokazywanie dobrych praktyk.

W przypadku gdy uczestników szkolenia jest więcej niż 10 osób, warto ograniczyć prezentację do 
1–2 min.

c. Refleksja nad korzyściami z podjęcia staży zawodowych przez wychowanków

Trener dzieli grupę na trzy zespoły. Każdemu zespołowi wręcza dużą kartkę papieru i prosi, by każ-
da grupa napisała korzyści, jakie przynosi staż zawodowy. Każda grupa ma opisać korzyści z innej 
perspektywy: pierwsza grupa z perspektywy pracodawcy, druga z perspektywy wychowanka, 
trzecia grupa z perspektywy wychowawcy-mentora.

Warto zachęcić uczestników do generowania jak największej ilości pomysłów poprzez wprowadze-
nie zasad burzy mózgów i wprowadzenia symbolicznej nagrody za największą liczbę propozycji. Na 
koniec ćwiczenia grupy prezentują nawzajem efekty swojej pracy, wspólnie wybierając te korzyści, 
które są najmocniejsze, najbardziej do nich przemawiające i których będą mogli użyć w rozmowie 
z wychowankiem, pracodawcą, z innym wychowawcą lub z samym sobą. Celem tego ćwiczenia 
jest podjęcie refleksji nad korzyściami z podjęcia trójsektorowej współpracy oraz przygotowanie 
argumentów do rozmów z pracodawcami i wychowankami.

Warto tu zaznaczyć, że oprócz takiego przygotowania do rozmowy, należy szukać okazji do zada-
nia pytania o korzyści osobie zainteresowanej np. wychowankowi. Nikt szybciej i efektywniej nie 
przekona naszego rozmówcy niż on sam, kiedy odpowie sobie na pytanie, jakie będzie miał korzyści 
z tej współpracy.

 → Autorefleksja i automotywacja

Co jest moją mocną stroną w kontakcie z pracodawcą i jak mogę podnieść swoją skuteczność? 
Trener prosi uczestników by w grupach 3–4 osobowych wypisali umiejętności, które pozwalają być 
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skutecznym w nawiązaniu i utrzymaniu współpracy z pracodawcą, np. dobre „pierwsze wrażenie”, 
umiejętność budowania kontaktu, docieranie do potrzeb, wzbudzanie zainteresowania pracodawcy, 
odporność na stres, cierpliwość, umiejętność reagowania na obiekcje, proszenie o rekomendacje i in. 
Po wypisaniu listy trener wręcza Koło Umiejętności i prosi, by uczestnicy te umiejętności, które 
uważają za kluczowe, zapisali na kole. Trener zadaje pytanie: Jaki jest twój poziom satysfakcji 
z poszczególnych umiejętności? Na każdą umiejętność jest 100% – powstaje wykres kołowy, który 
prosimy, żeby obrysowali czerwonym kolorem. Trener prosi o refleksję, jak się jedzie na takim kole? 
Trener prosi, by uczestnicy poszukali umiejętności, którą chcą rozwijać.

W dalszej części uczestnicy dobierają się w pary, by podzielić się tym, co wypracowali oraz ustalić 
swój cel związany z rozwijaniem wybranej przez siebie umiejętności. Trener przypomina zasady do-
brze sformułowanego celu np. kompas-a: k – konkretny, o – osiągalny, p – planowany, m – mierzalny, 
a – ambitny, s – spójny. Ćwiczenie kończy podsumowanie na forum: jakie umiejętności są kluczowe? 
Jakie zasoby uczestnicy już mają? Nad czym chcą pracować? Jakie cele sobie postawili? Jeśli jest czas 
trener może przejść do pracy nad ustaleniem planu działania.

Pomocnym narzędziem może być tzw. c5: Co chcesz zacząć robić? Co chcesz przestać robić? Czego 
chcesz robić więcej? Czego chcesz robić mniej? Co chcesz robić inaczej? Trener może prowadzić to 
ćwiczenie w taki sposób by uczestnicy nie tylko pracowali nad własnym procesem ale byli także 
przygotowani do przeprowadzenia takiego ćwiczenia ze swoim wychowankiem.

d. Zmiana perspektywy

W 3–4 osobowych grupach uczestnicy wymyślają jak najwięcej źródeł kontaktu z pracodawcami. 
Trener moderuje pracę poprzez zadawanie pytań: gdzie jeszcze szukać pracodawców? Jakie mamy 
inne źródła kontaktu z pracodawcami?

Warto zachęcić uczestników do generowania jak największej ilości pomysłów poprzez wprowadze-
nie zasad burzy mózgów i wprowadzenia symbolicznej nagrody za największą liczbę propozycji. Na 
koniec ćwiczenia grupy prezentują nawzajem efekty swojej pracy i rangują źródła innej grupy (które 
propozycje innej grupy są najlepsze dla nas?).

W omówieniu trener zadaje pytania: Jakie mamy najciekawsze źródła? Które już się sprawdziły? 
Dlaczego? Które są najefektywniejsze? Dodatkowo trener może przygotować aktualny spis stron 
internetowych i instytucji, w których uczestnicy mogą znaleźć informacje o pracodawcach oraz 
wypracować z uczestnikami kształt i zawartość tabelki – bazy danych o pracodawcach.

e. Praca z telefonem

Trener prosi uczestników, by przypomnieli sobie jakąś ostatnią rozmowę, w której ktoś chciał im coś 
zaoferować lub sprzedać, np. produkty bankowe, abonament telefoniczny. Zadaniem uczestników 
jest przypomnieć sobie, co im przeszkadzało w tej rozmowie. Trener podczas zapisuje odpowiedzi, 
po czym przekierowuje rozmowę na to, co warto zrobić lub o co zadbać, by uniknąć tych błędów, 
o których mówili na początku uczestnicy? Na tej podstawie tworzone są z grupą zasady przepro-
wadzania rozmów telefonicznych, np. krótko, rzeczowo, z podaniem celu itd.

 → Model rozmowy telefonicznej 

Trener zaprasza uczestników do wypracowania schematu/modelu przykładowej rozmowy telefo-
nicznej. Warto przypomnieć wnioski z poprzedniej dyskusji i poprosić o uwzględnienie w propono-
wanym modelu ustalonych wcześniej zasad telefonowania.

Ćwiczenie to najlepiej jest wykonywać w małych grupach, aby zapewnić możliwość wymiany do-
świadczeń i dyskusji uczestnikom. Po ukończeniu pracy w podgrupach i zaprezentowaniu propo-
zycji modeli rozmowy telefonicznej na forum trener w moderowanej dyskusji integruje wszystkie 
propozycje, zapisując uzgodniony schemat na dużej kartce papieru. Model najczęściej zawiera 
następujące etapy rozmowy: przywitanie i przedstawienie, upewnienie się, że rozmawiamy z właści-
wą osobą i że czas jest odpowiedni, podanie powodu/celu dla którego dzwonimy oraz korzyści dla 
pracodawcy, zaproponowanie spotkania, ustalenie terminu i miejsca, podsumowanie i pożegnanie.

 → Praca z negatywnymi emocjami/przełamywanie oporu przed telefonowaniem

Trener prosi uczestników, aby swoimi słowami napisali dokładną treść rozmowy telefonicznej z pra-
codawcą. Na forum wybrani uczestnicy czytają swoje propozycje rozmowy a grupa udziela infor-
macji zwrotnej, wcielając się w jej odbiorców. Po tym ćwiczeniu trener prosi o dobranie się w trójki 
i przećwiczenie rozmowy przez każdego uczestnika.

Ćwiczenie to można nagrać i odtwarzać, zatrzymując film w istotnych momentach, by skomento-
wać pozytywne zachowania ćwiczącego. Dobrą praktyką może być w tym ćwiczeniu wykonanie 
kilku prawdziwych telefonów do pracodawców. Wymaga to jednak szerokiego przygotowania się 
przed szkoleniem, np. znajomość potrzeb i oczekiwań wychowanka, znalezienie namiarów do real-
nych pracodawców. W omówieniu ćwiczenia trener zadaje pytania: Jak sobie radziliście? Czy były 
trudne momenty? Co okazało się efektywnym zachowaniem? Co zmieniliście w modelu waszej 
rozmowy? Co się sprawdza podczas rozmowy?
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 → Podpórki czyli jak radzić sobie z trudnymi odpowiedziami pracodawcy 

Trener prosi grupę, aby wyobraziła sobie trudną rozmowę z pracodawcą. Co dokładnie mówi pra-
codawca? Tu można podać przykłady: „nie mam czasu”, „nie interesuje mnie to”, „proszę przysłać 
informację mailem”, „skąd ma Pani mój telefon?” itd. Wszystkie wypowiedzi, które wydają się trudne 
trener zapisuje na flipcharcie, po czym prosi uczestników, by w trójkach spróbowali poszukać do-
brej, budującej kontakt odpowiedzi. Zadaniem trenera jest zaproponowanie kilku znanych i spraw-
dzonych technik na tego rodzaju sytuacje trudne, np. „wielu pracodawców tak mówiło zanim nie 
rozpoczęliśmy współpracy”.

Po wypracowaniu efektywnych odpowiedzi trener zaprasza do ich przećwiczenia w postaci „go-
rącego krzesła”. Ktoś siada na środku, a pozostali uczestnicy po kolei mówią kwestie pracodawcy, 
na które osoba siedząca na gorącym krześle odpowiada, korzystając z jednej z zaproponowanych 
technik.

Ćwiczenie warto prowadzić do momentu uzyskania płynności w odpowiedziach uczestników oraz 
ich pewności, że wiedzą i potrafią efektywnie zareagować w niemal każdej sytuacji trudnej podczas 
rozmowy telefonicznej.

f. Spotkanie z pracodawcą

Trener zaprasza uczestników do dyskusji o tym, jak się przygotować do rozmowy z pracodawcą 
i co warto zadbać podczas spotkania. Wnioski warto zapisać na dużej kartce papieru. Dodatkowo, 
podobnie jak w przypadku rozmowy telefonicznej, prosi uczestników o zaproponowanie modelu/
schematu spotkania z pracodawcą. Ćwiczenie to najlepiej jest wykonywać w małych grupach, 
aby zapewnić możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji uczestnikom. Po ukończeniu pracy 
w podgrupach i zaprezentowaniu propozycji modeli rozmowy/spotkania z pracodawcą trener 
w moderowanej dyskusji integruje wszystkie propozycje, zapisując uzgodniony schemat na dużej 
kartce papieru.

 → Ćwiczenie: Spotkania z pracodawcą – trener prosi o dobranie się w trójki i przygotowanie sceny 
rozmowy z pracodawcą przez każdą grupę. Ćwiczenie to warto nagrać i odtwarzać, zatrzymując 
film w istotnych momentach, by uczestnicy mogli się zobaczyć i uwewnętrznić swoje pozytywne 
zachowania. W omówieniu ćwiczenia trener zadaje pytania: Jak sobie radziliście? Czy były trudne 
momenty? Co okazało się efektywnym zachowaniem? Co zmieniliście w modelu waszej rozmowy? 
Co się sprawdza podczas rozmowy?

Podsumowanie dnia
Trener pyta uczestników, które treści szkolenia były dla nich zaskakujące, najciekawsze i dlaczego. 
Trener modeluje wypowiedzi podsumowując w celu utrwalenia treści zawartych w szkoleniu. Tre-
ner pyta uczestników o refleksje dot. szkolenia. Trener pyta o przydatność treści szkoleniowych 
na ich stanowiskach pracy. Na koniec rundka wśród uczestników „Jak się czuję, z czym kończę 
dzisiejszy dzień?”

Ankieta ewaluacyjna – Trener rozdaje uczestnikom ankiety ewaluacyjne i udziela instrukcji. 
Uczestnicy wypełniają ankiety.
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