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Wprowadzenie
Celem zajęć – warsztatów z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkół
ponadpodstawowych, jest zwiększenie ich kompetencji związanych z rynkiem pracy.
Grupa nauczycieli podczas 2-dniowych warsztatów wypracowała najistotniejsze, ich zdaniem,
w obecnym czasie (2020 r.) obszary, w których należy wspierać rozwój uczniów, aby w niedalekiej
przyszłości mogli efektywnie funkcjonować na rynku pracy.
Udział uczniów w 40-godzinnych warsztatach ma na celu wzrost wiedzy i umiejętności oraz rozwój ich
pozytywnych postaw w niżej wymienionych obszarach:
1. Świadomość swoich mocnych stron, zainteresowań i predyspozycji zawodowych
2. Gdzie szukać informacji o specyfice zawodów?
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Doskonalenie komunikacji interpersonalnej i konstruktywne informacje zwrotne
Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej
Podejmowanie decyzji
Przygotowanie do wejścia na rynek pracy
Odpowiedzialne budowanie własnego wizerunku w Internecie
Co dalej po szkole? Czy masz plan B?

Uwzględniając różnorodność grup i potrzeb rozwojowych uczestników, poradnik ten został
skonstruowany w taki sposób, że wskazuje ćwiczenia, zadania dobrane do wymienionych wyżej
obszarów tematycznych. Wymaga jednak od nauczyciela prowadzącego stworzenia planu pracy dla
konkretnej grupy i wybierania poszczególnych narzędzi, zgodnie z tym planem.
Zaleca się, żeby zagadnienia z obszarów: samopoznanie, komunikacja interpersonalna, praca
zespołowa, pojawiły się podczas kilku spotkań warsztatowych.
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Świadomość swoich mocnych stron, zainteresowań i predyspozycji zawodowych
1. Mocne i słabe strony
Scenariusz przygotowany został w oparciu o doświadczenia Centrum Doradztwa Zawodowego dla
Młodzieży w Poznaniu. „Trio2Success” Zbiór scenariuszy dla doradców zawodowych oraz osób
pracujących z młodzieżą.
http://www.spoldzielnie.org/uploaded/file/Scenariusze_T2S.pdf
Wprowadzenie
Scenariusz ten służy realizacji zajęć dotyczących samopoznania, a dokładnie aspektu mocnych
i słabych stron człowieka.
Mocna strona rozumiana jest tutaj jako czynnik wewnętrzny, czyli to, co stanowi atut, przewagę,
zaletę danej osoby. Składają się na nią trzy elementy: talenty, wiedza i umiejętności. Jej
przeciwieństwem jest słaba strona będąca utrudnieniem. Choć jest oczywiste, że każdy z nas ma słabe
strony, to jednak najważniejsze z perspektywy planowania kariery jest myślenie o mocnych stronach.
To one decydują o sukcesie zawodowym. Dlatego też ważne jest, aby młody człowiek miał wiedzę
o swoich atutach i mógł je świadomie wykorzystywać.
Cel główny: rozwijanie umiejętności dostrzegania, nazywania i wykorzystywania swoich mocnych
stron.
Cele szczegółowe:
 Uczeń potrafi rozróżnić pojęcia mocna i słaba strona.
 Uczeń potrafi wskazać swoje mocne strony i możliwości ich zastosowania.
 Uczeń rozumie zależność między kontekstem sytuacyjnym a przydatnością mocnych stron.
Materiały: kartki, długopisy, tablica i kreda albo flipchart i mazaki.
Przebieg zajęć:
1. Porozmawiaj z uczniami o tym, czy warto jest dobrze myśleć o sobie: w czym to przeszkadza,
a w czym pomaga?
2. Zapytaj uczniów, co może stanowić mocną, a co słabą stronę człowieka. Mogą wykorzystywać
własne doświadczenia.
Pamiętaj o unikaniu oceny. Stwórzcie definicję mocnej strony. Wypiszcie wszystkie propozycje
na tablicy/papierze (zachowaj zapisaną definicję w widocznym miejscu do końca zajęć).
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Warto, aby w definicji mocnej strony znalazły się elementy podane we wprowadzeniu do
scenariusza. Pamiętaj, że mocna strona nie powinna być krzywdząca dla drugiego człowieka.
3. Poproś uczniów, aby na kartce narysowali zwierzę, z którym mogą się utożsamiać (które
posiada podobne mocne strony jak oni). Poproś uczniów o niepodawanie na głos nazwy
zwierząt i nie podglądanie wzajemnie swoich rysunków. Rysunki powinny być anonimowe –
nie należy niczego pisać.
Kiedy rysunek będzie gotowy, papier należy złożyć tak, by rysunek był niewidoczny i oddać go
nauczycielowi. Każdy uczeń losuje jeden rysunek (inny niż swój).
Na wylosowanych kartkach uczniowie wypisują 5 mocnych stron, jakie ich zdaniem posiadają
przedstawione na rysunkach zwierzęta. Uczniowie przekazują kartki prowadzącemu, który
prezentuje rysunek i zanotowane mocne strony.
Zachęć uczniów do poszerzenia listy mocnych stron, które kojarzą się z danym zwierzęciem.
Odnieś się w sposób pozytywny do zapisanej cechy, wyjaśnij ją, doprecyzuj, pokaż jej szerszy
kontekst.
Następnie przejdź do omówienia ćwiczenia: Co was zaskoczyło? Zachęć uczniów do
podzielenia się swoimi refleksjami.
Nie oceniaj rysunków. Rysunki mogą być schematyczne. Uwzględnij to, że nie każdy uczeń jest
obdarzony talentem plastycznym.
4. Przedstaw uczniom zadanie do wykonania:
Wyobraźcie sobie, że jesteście mieszkańcami małego miasteczka. Ja jestem notariuszem i
zaprosiłam/-łem was na zebranie, aby poinformować o śmierci człowieka, który wyemigrował
kiedyś do Ameryki, gdzie dorobił się ogromnego majątku. Ponieważ nie miał rodziny, uczynił
was swoimi spadkobiercami i teraz przeczytam wam, jaka jest jego wola: „Nie chcę, aby mój
majątek dostał się w ręce mało wartościowych osób. Spadek zostanie podzielony pomiędzy
was tu obecnych, pod warunkiem, że w ciągu 10 minut sporządzicie wspólnie listę 50 mocnych
stron waszej grupy.”
Następnie poproś uczniów, aby na twój znak kolejno rozpoczęli wymienianie mocnych stron,
ty natomiast zapisuj je na tablicy. Mocne strony nie mogą się powtarzać.
Zadanie kończy się po upływie 10 minut.
Wszyscy razem policzcie zapisane mocne strony. Zdobycie spadku nagradzamy brawami.
Jeśli któryś z uczniów będzie miał problem z nazwaniem swojej mocnej strony, możesz mu
dyskretnie pomóc. Dobrze, jeśli przy twojej pomocy uda się uczniom stworzyć listę 50 mocnych
stron.
W podsumowaniu zapytaj uczniów, co według nich było w tym zadaniu najtrudniejsze. Czy
pojawiły się jakieś mocne strony charakterystyczne dla całej grupy?
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Warto je jeszcze raz odczytać. Zwróć uwagę na fakt wzajemnej inspiracji w określaniu mocnych
stron: na to, jak uczniowie wpadali na nowe pomysły, dzięki wypowiedziom swoich kolegów.
5. Podziel uczniów na grupy:
Poproś uczniów, żeby każdy z nich położył na podłodze w środku kręgu jeden przedmiot (np.
długopis, ołówek, gumka; przedmioty powinny różnić się między sobą). Następnie połącz te
przedmioty w grupy składające się z 3-4 elementów. Właściciele przedmiotów będą pracowali
w jednym zespole.
Poproś ich, aby usiedli razem. Podział na grupy jest tylko propozycją, szczególnie polecaną
w przypadku małej liczby uczestników.
Zadaniem uczniów jest zastanowienie się, czy mocne strony mogą w życiu w czymś
przeszkadzać; czy zdarzyło się tak, że mocna strona okazała się słabą stroną i odwrotnie; czy
kontekst sytuacyjny ma na to wpływ; jeśli tak, to w jakich okolicznościach.
Podaj uczniom własny przykład lub użyj następującego: dokładność – mocna strona, która jest
zaletą w trakcie rozwiązywania zadań z matematyki, natomiast może przeszkadzać podczas
konieczności szybkiego przebrania się na lekcjach wychowania fizycznego.
Poproś, żeby swoje pomysły zapisali na kartce. Następnie niech każda grupa zaprezentuje
swoje przykłady na forum.
Zapisz ich propozycje na tablicy.
Przejdź do omówienia ćwiczenia: czy mieliście trudność w znalezieniu takich przykładów? Czy
łatwiej było wam znaleźć słabą stronę, która okazała się mocną, czy mocną, która okazała się
słabą?
Poproś o podanie takich sytuacji z życia codziennego, w których to zaobserwowali.
6. Podsumowanie
Zakończ zajęcia rundą niedokończonego zdania: „Ważną rzeczą, którą dzisiaj
odkryłam/odkryłem było…”. Zachęć uczniów do dyskusji.

2.

Jakie kompetencje miękkie posiadasz?
Twoi uczniowie mają wiele talentów i wyjątkowych cech. Pokaż im, że umiejętności i postawy,
takie jak punktualność czy empatia są bardzo wysoko cenione na rynku pracy.
Materiały i opisy ćwiczeń na stronie https://mapakarier.org/inspirations/idea/21/miekkieladowanie-twoich-uczniow-kompetencje-miekkie-

7

ZiP
Zawodowo i profesjonalnie
Realizator: Powiat Lubański - Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Aleja Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel/fax 75 64 553 40. Biuro projektu: tel. 75 645 53 49

3.

Kompas talentów
Kompas Talentów to narzędzie pozwalające na diagnozę mocnych stron w sferze relacji z innymi
osobami. https://prawdziwyskarb.pl/test/kompas-talentow/
Kompas mierzy funkcjonowanie w relacjach z innymi ludźmi w dwóch obszarach życia:
a) W sferze pracy w naszym zespole, czyli w pracy, szkole, w relacjach jednak bardziej
formalnych
b) W sferze relacji z najbliższymi, czyli w domu, wśród przyjaciół, we wspólnotach i grupach
nieformalnych

4. Zainteresowania i predyspozycje zawodowe
1. Testy multimedialne dostępne na platformie REGSI https://www.platformaregsi.pl/testymultimedialne/
 Kwestionariusz zainteresowań zawodowych i uzdolnień
 Ja i własny biznes
Osoba rozwiązująca testy uzyska informację zwrotną, która pozwoli na ocenę własnych
umiejętności, zdolności, predyspozycji i zainteresowań. Ponadto dowie się, do jakich zawodów
ma predyspozycje.
2. Labirynt zawodów
Niewerbalny (obrazkowy) test predyspozycji i zainteresowań zawodowych.
Wymaga zainstalowania programu Labirynt zawodów, który należy pobrać ze strony
http://labirynt-zawodow.progra.pl/ - zakładka Pobierz. Ciekawy. Na stronie dostępny jest też
podręcznik testu.
3. Perspektywy edukacyjno-zawodowe – narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej
http://www.perspektywy3d.pl
Gra diagnostyczna pozwalająca na:
 badanie zainteresowań
 pomiar predyspozycji
 pomiar kompetencji składających się
na przedsiębiorczość
Wymaga pobrania ze strony i instalacji na
komputerze. Dostępne są poradniki dla
ucznia i dla doradcy. Praca z każdym
modułem wymaga około 40 minut.
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Gdzie szukać informacji o specyfice zawodów?
1. Mapa karier
Doskonałym źródłem informacji o zawodach jest Mapa karier – interaktywne i darmowe narzędzie
doradztwa zawodowego https://mapakarier.org/. Obecnie zawiera charakterystyki 578 zawodów,
w tym zawodów przyszłości. Pokazuje także ścieżki kariery – uczeń dowiaduje się co trzeba umieć
i jakie wykształcenie zdobyć, aby pracować w wybranym zawodzie.
Propozycje zajęć z Mapą karier:
1. Zawody wczoraj, dziś, jutro i pojutrze
Autorstwo: Zespół Mapy karier, https://mapakarier.org/inspirations/idea/3/zawody-wczorajdzis-jutro-i-pojutrze
Uczniowie poznają mechanizmy rządzące dzisiejszym rynkiem pracy. Dowiedzą się, na jakie
zawody wzrasta zapotrzebowanie, a jakie już niedługo odejdą w niepamięć. Uczniowie
wymyślą również ciekawe zawody przyszłości.
2. Gra – wymień trzy zawody
Autorstwo: Zespół Mapy karier, https://mapakarier.org/inspirations/idea/15/gra-wymientrzy-zawody
Gra, w której trzeba szybko myśleć i wymieniać zawody z różnych obszarów rynku pracy.
Uwaga, wciąga!
3. Poznajemy wybrany zawód
Autorstwo: Zespół Mapy karier, https://mapakarier.org/inspirations/idea/17/wykorzystajkarte-pracy-podczas-nauki-o-zawodach
Uczniowie poznają lepiej wybraną profesję, zastanowią się nad kompetencjami potrzebnymi
w tej pracy, określą jak mogą zdobyć ten zawód i czy jest on zgodny z ich zainteresowaniami.
4. Odkryj zawody przyszłości
Autorstwo: Zespół Mapy karier, https://mapakarier.org/inspirations/idea/20/odkryj-zawodyprzyszlosci

2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe ORE – filmy o zawodach
https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/
3. Filmy o 194 zawodach szkolnictwa zawodowego
http://www.perspektywy3d.pl/pobierz.html
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Doskonalenie komunikacji interpersonalnej i konstruktywne informacje zwrotne
1.

Jak skutecznie komunikować się z innymi?

Scenariusz przygotowany został w oparciu o doświadczenia Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej
Rejonu Wileńskiego. „Trio2Success” Zbiór scenariuszy dla doradców zawodowych oraz osób
pracujących z młodzieżą.
http://www.spoldzielnie.org/uploaded/file/Scenariusze_T2S.pdf
Wprowadzenie
Scenariusz służy realizacji zajęć z zakresu komunikacji, porozumiewania się, polegającego na
werbalnym lub niewerbalnym przekazywaniu informacji i kształtowaniu relacji między ludźmi.
Umiejętności komunikacyjne określają stosunki między ludźmi i wpływają na poczucie własnej
wartości. Otwarta komunikacja wzmacnia relacje z ludźmi. Swobodność w porozumiewaniu się
pomaga w lepszym poznaniu poglądów innych i wspiera rozwój procesów decyzyjnych.
Cel główny: Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.
Cele szczegółowe:
 Uczeń rozumie informacje przekazywane przez innych uczestników procesu komunikacji.
 Uczeń potrafi słuchać aktywnie.
 Uczeń rozumie istotę sytuacji konfliktowej oraz własnych strategii postępowania w
przypadku zaistnienia sprzecznych interesów.
 Uczeń potrafi wykorzystywać zasady komunikacji niewerbalnej.
 Uczeń potrafi odczytywać komunikaty niewerbalne.
Materiały: kartki, długopisy, balony (ewentualnie kule papierowe).
Przebieg zajęć
1. Poproś uczniów o zajęcie miejsc. Poinformuj o temacie zajęć, celu oraz czasie ich trwania.
Poinformuj, że celem zajęć jest doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.
Słowa czy gesty?
W jaki sposób komunikujemy?
Wyjaśnij uczniom, że komunikacja jest złożonym procesem. Potocznie komunikację rozumiemy
jako wymianę słów między osobami. Czy jednak wyłącznie za pomocą słów porozumiewamy się
z innymi? Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę z faktu, że komunikacja – to pracochłonny
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proces, wymagający obustronnego zainteresowania uczestników dialogu. Dlatego tak ważne jest
opanowanie umiejętności aktywnego słuchania. Pomocne może się również okazać rozumienie
mowy ciała. Komunikacja to jedna z form porozumiewania się ludzi. Jest procesem wymiany
wiadomości między przynajmniej dwiema osobami.
W komunikacji wiadomości przekazywane są za pomocą sygnałów. Możemy wyróżnić sygnały:
 werbalne (słowa),
 niewerbalne (głosy, gesty, mimika, postawa ciała itp.).
Najważniejszym elementem komunikacji werbalnej jest słuchanie. Aby dobrze zrozumieć, co chce
nam przekazać druga osoba, musimy nauczyć się jej słuchać. Poza przekazem werbalnym
(słowem) ważnym sposobem porozumiewania się jest także przekaz niewerbalny. Podczas
normalnej rozmowy dwóch osób, tylko niecałe 7 % informacji przekazywanych jest za pomocą
słów, 38% za pomocą sposobu mówienia, czyli np. tonu głosu, tempa, barwy. Pozostałe 55%
informacji przekazywanych jest poprzez „język ciała”, np. mimikę, gesty, oczy, dystans
interpersonalny, ubiór.
Poproś uczniów o podanie wszystkich sposobów niewerbalnego komunikowania się.
Zapytaj, w jaki sposób wyrażamy swoje uczucia, stan emocjonalny. Wśród odpowiedzi pojawią się:
gesty, mimika, słowa, ton głosu, postawa ciała, kontakt wzrokowy. Zapytaj także, dlaczego
powinniśmy pamiętać o istnieniu komunikacji niewerbalnej. Uczniowie mogą odpowiedzieć, że
językiem gestów wyrażamy uczucia, które chcemy przekazać innym. Wyjaśnij, że w rzeczywistości
informacje werbalne i niewerbalne uzupełniają się wzajemnie. Dodaj, że warto jest doskonalić
umiejętności niezbędne w procesie komunikacji. Pozwalają nam one bowiem efektywnie,
a jednocześnie przyjemnie, komunikować się z innymi.
2.

Komunikacja bez słów – ćwiczenie z balonami
Podziel uczniów na 4 grupy.
Rozdaj balony i poproś o ich nadmuchanie. Wyjaśnij, że podczas zadania uczniowie nie mogą
komunikować się ze sobą werbalnie.
Zadanie polega na tym, że w każdej grupie uczniowie powinni jednocześnie podrzucić
nadmuchane przez siebie balony do góry.
Gdy zadanie zostanie wykonane, podziel uczniów na 2 grupy i poproś o jego powtórzenie, czyli
jednoczesne podrzucenie balonów do góry.
Ostatni etap to wykonanie zadania jednocześnie przez całą klasę.
Po zakończeniu zadania zapytaj uczniów:
 co wpływa na znaczenie przekazu?
 jakie zachowania ułatwiłyby wykonanie zadania?
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3.

4.

5.

jakie zachowania utrudniały wykonanie zadania?

Posłuchaj, co ci powiem
Poproś uczniów o dobranie się w pary i podzielenie na osobę A i osobę B.
Wyjaśnij, że zadanie będzie polegało na zebraniu od partnera podstawowych informacji np. na
temat ulubionego filmu, sposobu spędzania wolnego czasu, zeszłorocznych wakacji, etc.
Przed rozpoczęciem zadania osoby A opuszczają salę. Osoby B zostają poproszone o uważne
słuchanie rozmówcy oraz okazywanie zainteresowania wypowiedziami partnerów (potakiwanie,
zadawanie dodatkowych pytań, etc.).
Do sali wracają osoby A i rozpoczynają swoją prezentację. Po 3 minutach rozmowy zostają
przerwane. Tym razem salę opuszczają osoby B, a osoby A zostają poproszone o uważne
sprawianie wrażenia 27 znudzonych podczas rozmowy z partnerem (ziewanie, spoglądanie na
ekran telefonu komórkowego, rozglądanie się po sali).
Po 3 minutach rozmowy zostają przerwane.
Podsumowując zadanie, poproś uczniów o zastanowienie i odpowiedzi na pytania:
 skąd wiemy, że jesteśmy słuchani?
 co czujemy, gdy jesteśmy słuchani?
 co czujemy, gdy jesteśmy ignorowani?
5 złotych reguł słuchania – Kammel Chanel #20
https://www.youtube.com/watch?v=GAdRZFqwK9Q&t=25s
- niezbędny dostęp do internetu i sprzęt do odtworzenia filmu – 5’22’’
Komu pomóc?
Podziel uczniów na grupy 3-osobowe.
Poproś o wyobrażenie sobie następującą sytuacji: Jesteście grupą naukowców i polityków,
przyznających bardzo wysokie dotacje finansowe na realizację badań naukowych dla dobra
ludzkości. Najważniejszy dla was jest zawsze cel planowanych badań. Trudność waszej pracy
polega na tym, że środki finansowe muszą być przekazane w całości tylko na jeden cel. Podejmując
decyzję, nie możecie głosować albo pozostawiać decyzję losowi. Musicie jako grupa podjąć
jednomyślną decyzję.
Wyjaśnij, że każda grupa ma 15 minut na podjęcie decyzji dotyczącej udzielania dotacji na jeden z
czterech poniżej przedstawionych celów:
 szczepionka przeciwko AIDS (Międzynarodowy Instytut Medycyny),
 pigułka szczęścia (Międzynarodowe Koło Naukowe),
 uniwersalny wykrywacz klęsk żywiołowych (Międzynarodowy Instytut Pogody),
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metoda leczenia chorób genetycznych (Zrzeszenie Niekonwencjonalnych Myślicieli).

Podsumowując zadania, poproś uczniów o zastanowienie i odpowiedź na pytania:
 czy walczyłeś/-aś o swoje zdanie, czy z niego zrezygnowałeś?
 czy byłeś/-aś asertywny/-a?
 jak wiele rozwiązań zaproponowałeś/-aś?
 jakie są wady i zalety różnych postaw w sytuacji konfliktowej?
Podsumowanie
Poproś uczniów o podzielenie się swoimi wrażeniami z przeprowadzonych zajęć. Zadaj pytania:
 Co ważnego dla siebie odkryłem podczas zajęcia?
 Co robię dobrze, (co potrafię)?
 Nad czym powinienem popracować i jak to osiągnę (gdzie zdobędę informacje)?

2. Zakłócenia komunikacyjne
Scenariusz przygotowany został w oparciu o doświadczenia Centrum Doradztwa Zawodowego dla
Młodzieży w Poznaniu. „Trio2Success” Zbiór scenariuszy dla doradców zawodowych oraz osób
pracujących z młodzieżą.
http://www.spoldzielnie.org/uploaded/file/Scenariusze_T2S.pdf
Wprowadzenie
Scenariusz służy realizacji zajęć z zakresu komunikacji, porozumiewania się, polegającego na
werbalnym lub niewerbalnym przekazywaniu informacji i kształtowaniu relacji między ludźmi.
Umiejętności komunikacyjne określają stosunki między ludźmi i wpływają na poczucie własnej
wartości. Otwarta komunikacja wzmacnia relacje z ludźmi. Swobodność w porozumiewaniu się
pomaga w lepszym poznaniu poglądów innych i wspiera rozwój procesów decyzyjnych.
Temat koncentruje się na jednym z aspektów procesu komunikacji, jakim są zakłócenia komunikacyjne.
Podczas przekazywania komunikatu mogą wystąpić zakłócenia zarówno po stronie nadawcy, jak
i odbiorcy. Nie zawsze odbiorca odczytuje przekazany komunikat w taki sam sposób, w jakim
wyemitował go nadawca. Mówimy wówczas, że w procesie komunikacji wystąpiły zakłócenia. Poprzez
uświadomienie sobie ich występowania oraz wykształcenie umiejętności ich rozpoznawania, możemy
uniknąć wielu nieporozumień i niepowodzeń w relacjach interpersonalnych.
Cel główny: Rozwijanie umiejętności rozpoznawania zakłóceń komunikacyjnych.
Cele szczegółowe:
 Uczeń wie, że zakłócenia są elementem komunikacji.
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 Uczeń potrafi rozpoznać różnego rodzaju zakłócenia komunikacyjne.
 Uczeń rozumie, jak zakłócenia wpływają na odbiór komunikatu.
Materiały: kartki, długopisy, podręcznik szkolny lub dowolna książka.
1.

Powtarzamy co słyszymy
Podziel klasę na dwie grupy: realizatorów i obserwatorów.
Poinformuj uczniów, że zadaniem grupy realizatorów będzie przekazywanie sobie usłyszanej
historyjki (załącznik 1) z zachowaniem jak największej liczby szczegółów.
Dodaj, że tylko pierwsza osoba z grupy realizatorów usłyszy oryginalny tekst, pozostała cześć
będzie czekała za drzwiami na swoją kolej.
Uczniowie będą wchodzić do sali pojedynczo, na sygnał nauczyciela. Zadaniem każdego kolejnego
realizatora znajdującego się w sali będzie przekazanie historyjki następnej osobie, ta z kolei
przekaże ją dalej, aż do ostatniego ucznia.
Gdy historyjka już dotrze do niego, jego zadaniem będzie wypowiedzenie jej na głos. Wówczas
porównamy ją z wersją początkową, którą odczyta nauczyciel.
Natomiast zadaniem grupy obserwatorów będzie uważne śledzenie postępów wykonywania
zadania przez realizatorów.
Następnie przejdź do omówienia ćwiczenia:
 Czy obie wersje różniły się od siebie?
 Jakie są spostrzeżenia i refleksje obserwatorów?
 Co można było zrobić, żeby informacja nie uległa zniekształceniu?
Załącznik nr 1
Było ciepłe popołudnie w kwietniu 2019 roku. Jacek, Paweł, Łucja i ja zdecydowaliśmy się wybrać
do kina „Scala”. Lubię to kino, ponieważ mają tam ciastka własnej roboty i cudownego, małego
burego kotka o imieniu Fritz. Obejrzeliśmy dwa filmy. Pamiętam, że pierwszy film nosił tytuł
„Fantazja”, ale nie pamiętam tytułu drugiego. Oba filmy bardzo mi się podobały.
Wpół do dziewiątej wyszliśmy z kina i zastanawialiśmy się, gdzie można coś zjeść.
Nagle zobaczyliśmy niebieskie światła, tłum ludzi, a potem, kiedy podeszliśmy bliżej, wozy
strażackie. Staliśmy tam około dwudziestu minut, po czym zdaliśmy sobie sprawę, że lepiej będzie,
jak pomyślimy o powrocie do domu. Jacek i Paweł wzięli taksówkę, Łucja i ja poszliśmy w stronę
stacji metra. Niestety musiałem iść pieszo. Do domu dotarłem późnym wieczorem. Dopiero po
wysłuchaniu porannych wiadomości dowiedziałem się, co się wydarzyło wczoraj.
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2.

Rysujemy według instrukcji
Wyznacz jedną osobę z klasy, która otrzyma rysunek (załącznik 2). Upewnij się, że rysunek widzi
tylko ona.
Zadaniem ucznia jest opisanie otrzymanego rysunku wyłącznie za pomocą słów, w taki sposób, aby
pozostali uczniowie mogli sporządzić taki sam rysunek na jednej połowie swojej kartki. Opisujący
nie może posługiwać się żadnymi środkami niewerbalnymi (np. rysować w powietrzu) i powinien
stać tyłem do pozostałej części klasy.
Na tym etapie uczniowie nie mogą prosić o powtórzenie polecenia, ani o wyjaśnienie.
W drugiej części ćwiczenia uczniowie mają za zadanie ponownie narysować ten sam rysunek na
drugiej połowie kartki.
Opisujący powtarza instrukcje z tym, że uczniowie mogą tym razem zadawać pytania i prosić
o wyjaśnienia.
Porównujemy obie wersje z oryginalną.
Następnie przejdź do omówienia ćwiczenia:
 Która wersja bardziej przypomina oryginał?
 Którą wersję rysunku było wam łatwiej narysować?
 W jakim stopniu pomocne były instrukcje osoby opisującej rysunek
 Jakie zakłócenia komunikacyjne pojawiły się w tym ćwiczeniu?
Zapisz propozycje zakłóceń na tablicy.

3.

Labirynt
Podziel uczniów w pary.
Poinformuj, że ich zadaniem będzie przejście przez narysowany na kartce labirynt (załącznik 3 –
jedna kopia na parę).
Podczas wykonywania ćwiczenia jeden z uczniów w parze musi mieć cały czas
zamknięte/zasłonięte oczy. Ma on za zadanie poprowadzić długopis przez narysowany na kartce
labirynt, słuchając jedynie instrukcji kolegi.
Drugi z uczniów udziela wskazówek tylko za pomocą słów, nie dotykając partnera, chyba że
długopis znajdzie się poza brzegiem kartki.
Następnie przejdź do omówienia ćwiczenia:
 Na jakie przeszkody natrafiliście w tym ćwiczeniu?
 Co pomagało w ich pokonaniu?
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Załącznik nr 2
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Załącznik nr 3

Podsumowanie
Zwróć uczniom uwagę na różne typy zakłóceń, z uwzględnieniem tych przykładów, które ujawniły
się w wykonywanych ćwiczeniach i zostały zapisane na tablicy.
Poproś uczniów, żeby pogrupowali propozycje zgodnie z trzema kategoriami: zakłócenia związane
z nadawcą komunikatu, z odbiorcą i czynnikami zewnętrznymi.
Dodaj, że mogą uzupełnić listę o własne propozycje.
Przykłady zakłóceń:
 związanych z odbiorem: przerywanie, brak skupienia, nieuchwycenie sensu, lekceważenie
przekazu, rezygnacja z wyjaśnień, słuchanie celem krytyki, niezrozumienie przekazu,
zaniechanie podsumowań,
 związanych z nadawaniem: błędne założenia, bałagan w przekazie, niezrozumiały żargon,
brak skupienia uwagi, poirytowanie odbiorcy, brak zaufania odbiorcy, negatywne
nastawienie odbiorcy, brak dobrego kontaktu wzrokowego,
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wynikających z czynników zewnętrznych – hałas w sali i poza nią, brak możliwości
kontaktu wzrokowego itp.
Zapytaj uczniów, jakie cechy według nich powinien mieć dobry słuchacz.
Zakończ zajęcia rundą niedokończonego zdania: „Ważną rzeczą, którą dzisiaj odkryłam/odkryłem
było…”.

3. Konstruktywne informacje zwrotne
W trakcie pracy z innymi często trzeba przekazywać lub przyjmować informacje zwrotne lub krytykę
bądź radzić sobie z nieprzyjemnymi sytuacjami. Uczeń poznaje najskuteczniejsze sposoby radzenia
sobie z takimi sytuacjami i otrzymasz szansę na samodzielne rozwiązanie problemu.
Ćwiczenie z projektu Szkoły dla Przyszłych Pokoleń (SFYOUTH - Schools for Future Youth)
https://fys-forums.eu/pl/fys-toolkit/leadership-skill-training-modules/431-constructive-feedback

Inne ćwiczenia i zadania dostępne w materiale pt. Metody rozwijania kompetencji kluczowych,
Scenariusz 2 Komunikacja interpersonalna podstawą efektywnej pracy zespołowej. Dostęp:
https://www.platformaregsi.pl/materialy-metodyczne/lista-materialowmetodycznych/szczegoly/news/metody-rozwijania-kompetencji-kluczowych/
oraz
Scenariusz2 D1/T Komunikacja interpersonalna – platforma REGSI
https://www.platformaregsi.pl/materialy-metodyczne/lista-materialowmetodycznych/szczegoly/news/material-5/
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Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej
1. Współpraca z grupą, efektywne funkcjonowanie w zespole
Praca zgodnie ze Scenariuszem 27 D3/ZAW – platforma REGSI
https://www.platformaregsi.pl/materialy-metodyczne/lista-materialowmetodycznych/szczegoly/news/material-6/

2. Wspólne przedsięwzięcie – produkujemy trójkąty, kwadraty i stożki
Prosta gra biznesowa doskonaląca planowanie, współpracę, ucząca praw podaży i popytu oraz
matematyki.
Grę należy pobrać ze strony:
http://cdw.edu.pl/trojkaty-kwadraty-i-stozki-czyli-prosta-gra-biznesowa-dla-mlodziezy/
Materiały: flipchart lub tablica, nożyczki – ok. 15 sztuk, papier A4 – ok. 300 arkuszy, linijki – ok.
15 sztuk, taśma klejąca – ok. 15 sztuk, waluta (pobrana ze strony, wydrukowana i wycięta stąd
Podsumowanie
1. Jak przebiegała współpraca w zespole? Co przeszkadzało, co ją poprawiało?
2. Czy w grupie wyłonił się lider?
3. W jaki sposób zorganizowaliście produkcję?
4. Jak dostosowywaliście się do sytuacji?
5. Jakie wnioski wypływają z gry, które można przenieść do innych zadań, które realizujecie?

3.

Korzyści wynikające z pracy zespołowej

Scenariusz przygotowany został w oparciu o doświadczenia Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni
Socjalnych. „Trio2Success” Zbiór scenariuszy dla doradców zawodowych oraz osób pracujących z
młodzieżą. http://www.spoldzielnie.org/uploaded/file/Scenariusze_T2S.pdf
Wprowadzenie
Scenariusz koncentruje się na wzmacnianiu praktycznych umiejętności w zakresie pracy w zespole
rozumianej jako zdolność formułowanie celów grupowych oraz współdziałania.
Scenariusz opiera się na założeniu, że wartość pracy zespołowej wynika przede wszystkim z synergii,
czyli takiego współdziałania różnych czynników, którego efekt jest większy niż suma poszczególnych
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działań. Scenariusz ma celu pokazanie, że każda z ról odgrywanych w zespole jest jednakowo ważna.
Cel główny: Rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
Cele szczegółowe:
 Uczeń potrafi zdefiniować i rozumie korzyści wynikające z pracy zespołowej.
 Uczeń potrafi zdefiniować i rozumie cechy dobrego zespołu.
 Uczeń potrafi określić potrzeby najbliższego otoczenia oraz formułować cele zespołowe i plan
działania.
Materiały: Kartki z zeszytu, flipchart, pisaki albo tablica, kreda. 4 jajka, 4 woreczki foliowe, taśma
klejąca, sznurek (ćwiczenie nr 1); załącznik nr 1 (ćwiczenie nr 2).
Przebieg zajęć:
Zapytaj uczniów jako rozumieją pojęcie: „praca zespołowa”, jakie korzyści i jakie trudności dostrzegają
w pracy zespołowej.
Wyjaśnij, że celem zajęć będzie zdefiniowanie cech dobrego zespołu oraz wzmocnienie umiejętności
związanych z pracą w zespole, takich jak formułowanie wspólnych celów i przygotowanie wspólnego
przedsięwzięcia.
1. Transport jajka
Podziel uczniów na cztery grupy.
Każda grupa ma za zadanie spuścić zawinięte w woreczek foliowy jajko z wysokości 2 metrów.
Celem jest takie spuszczenie jajka, żeby nie uległo ono rozbiciu.
Do wykonania zadania uczniowie mogą wykorzystać następujące materiały: balon, sznurek,
taśmę klejącą, kartki papieru.
Uczestnicy mają 20 minut na zaplanowanie zadania. Następnie każda z grup opuszcza jajko
z wysokości.
Po zakończeniu zadania zachęć uczniów do dyskusji i udzielenia odpowiedzi na pytania:
 Jak odbieraliście poszczególne zachowania członków zespołu?
 Jak przebiegała praca w zespole?
 Jak wyglądała komunikacja i współpraca podczas realizacji zadania?
 Czy jesteście zadowoleni z efektu pracy?
 Jakie są zalety, a jakie wady pracy w grupie?
 Jakie korzyści wynikają z pracy zespołowej?
Zebrane wnioski zapisuj na arkuszu/tablicy jako elementy definiujące pracę dobrego zespołu
(np. podział zadań i odpowiedzialności, jasne cele, precyzyjne informacje, uważne słuchanie,
etc.). Wyjaśnij uczniom pojęcie synergii, czyli współdziałania różnych czynników, którego efekt
jest większy niż suma poszczególnych, oddzielnych działań.
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2. Role w zespole
Wyjaśnij, że każdy z nas odgrywa w społeczności jakąś rolę i każda z tych ról jest jednakowo
ważna i potrzebna. Poinformuj uczniów, że celem kolejnego etapu jest umiejętność
zdefiniowania ról, jakie odgrywają w zespole oraz związanych z tymi rolami mocnych i słabych
stron.
Rozdaj każdemu uczniowi trzy czyste karteczki oraz kartkę z opisem ról zespołowych. Poproś
ich o zapoznanie się z rolami zespołowymi i zakreślenie tych trzech, które najlepiej ich opisują.
Następnie poproś, aby gwiazdką zaznaczyli tę rolę, która najlepiej ich opisuje.
Każdą z wybranych ról należy wpisać na jednej z trzech przygotowanych karteczek.
Następnie zbierz wszystkie karteczki, potasuj je dokładnie i rozdaj ponownie. Każdy z uczniów
powinien otrzymać trzy karteczki z przypadkowymi rolami.
Zadaniem uczniów jest odzyskanie swoich pierwszych trzech ról albo pozostanie z rolami, które
im odpowiadają. Odzyskanie roli jest możliwe, dzięki wymianie z innymi uczniami. Wymiana
dochodzi do skutku za zgodą obu uczniów, dlatego ważne będzie wskazanie pozytywnych cech
każdej z ról zespołowych.
Gra polega na tym, żeby zdobyć rolę, która odpowiada własnemu działaniu w zespole
i „sprzedać’ tę rolę zespołową, której się nie chce.
Wymiana powinna trwać około 10 minut.
Następnie poproś uczestników o zajęcie miejsca w kręgu. Zapytaj:
 Komu udało się odzyskać swoje role?
 Kto odzyskał większość ze swoich ról?
 Kto nie odzyskał żadnej roli i pozostał przy tym, co mu się przytrafiło?
Pytania do dyskusji:
 Jak postrzegacie wybrane przez was role?
 Którą z nich uważacie za najważniejszą?
 Czy to wasze mocne czy może słabe strony?
 Czy mogą one być zarówno atutem, jak i ograniczeniem dla zespołu?
 Kiedy tak się dzieje?
 Czy udało wam się bez problemu znaleźć osobę, która chciałaby wymienić się z wami
na karteczki?
 Jakich argumentów używaliście, żeby ją przekonać?
 Jakie są wasze przemyślenia na temat ról zespołowych po udziale w tej grze?
 Dlaczego jedne zespoły osiągają sukces, a inne nie?
 Czy możliwe jest, żeby zespół składający się na przykład z samych Liderów osiągnął
sukces? Dlaczego tak/nie?
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Załącznik nr 1: opis ról zespołowych
Zaznacz trzy role, które najlepiej opisują Twoje zachowanie w zespole lub podczas spotkania
grupowego.
LIDER – motywuje zespół do pracy, organizuje jego pracę, rozdziela obowiązki i zadania.
Organizuje przepływ informacji, potrafi słuchać, bardzo dobrze radzi sobie w kontaktach z
innymi, chociaż czasem próbuje nimi manipulować.
SĘDZIA – słucha i ocenia, potrafi zapewnić bezstronną opinię. Bardzo dobrze radzi sobie z analizą
projektów i pomysłów zespołu. Oszczędny w kontaktach z innymi ludźmi, z trudem motywuje
ich do działania.
INNOWATOR – podaje nowe pomysły, kreatywnie rozwiązuje problemy. Często w
niekonwencjonalny sposób podchodzi do zadań stojących przed zespołem. Woli przebywać obok
grupy, trudno znosi krytykę.
CZŁOWIEK KONTAKTÓW – osoba ciekawa swojej pracy i poszukująca coraz to nowych informacji,
które pomogą grupie rozwiązać zadanie. Łatwo nawiązuje kontakty – łączy zespół z osobami z
zewnątrz. Zdobywa z zewnątrz środki potrzebne do realizacji zadania.
ORGANIZATOR – dąży do praktycznego wykonania zadania, przekształca pomysły w praktyczne
rozwiązania dla całego zespołu. Systematyczny/-a i dobrze zorganizowany/-a. Nie lubi zmian.
DOBRY DUCH – dba o to, żeby cały zespół pracował z zgodzie i harmonii. Wspiera pomysły
członków grupy. Buduje porozumienia, potrafi negocjować. Lojalny wobec grupy, spokojny,
niekiedy może mieć problem z podjęciem decyzji.
RZUCAJĄCY WYZWANIA - kwestionuje pomysły grupy, prowokuje do poszukiwania nowych
rozwiązań. Nastawiony na wyniki, walczy wtedy, kiedy inny gotowi są się poddać. Bywa
niecierpliwy i impulsywny
EKSPERT – posiada specjalistyczną wiedzę, której reszta zespołu może nie mieć. Dzięki
posiadanej wiedzy zyskuje uznanie grupy. Czasami ma tendencję do zajmowania się tylko swoją
częścią zadania. Kontakty z resztą grupy nie są dla niego/niej najważniejsze.
ZADANIOWIEC – popycha grupę do ukończenia zadania. Dba o poziom wykonanego zadania.
Skrupulatny i odpowiedzialny – czasami nawet za bardzo przejmuje się szczegółami.
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Podsumowując, przypomnij uczniom jakie korzyści wynikają z pracy zespołowej (efekt synergii),
jakie czynniki (cechy) wpływają na efektywność prac zespołu. Przypomnij znaczenie podziału
zadań w zespole. Podkreśl, że każda osoba jest ważna dla zespołu i wnosi coś w jego działanie.
Poproś o informacje zwrotne:
1. Co ważnego dla siebie odkryłem/-am podczas zajęć?
2. Co robię dobrze (co potrafię)?
3. Nad czym trzeba popracować i jak to osiągnę (gdzie zdobędę informacje)?
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Podejmowanie decyzji
1.

Koło decyzji

Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji dzięki strategii, która poprawi jakość podejmowanych
decyzji.
Ćwiczenie z projektu Szkoły dla Przyszłych Pokoleń (SFYOUTH - Schools for Future Youth)
https://fys-forums.eu/pl/fys-toolkit/leadership-skill-training-modules/430-decision-making-skills

2.

Sposoby radzenia sobie z trudnościami w procesie podejmowania decyzji

Scenariusz przygotowany został w oparciu o doświadczenia Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni
Socjalnych. „Trio2Success” Zbiór scenariuszy dla doradców zawodowych oraz osób pracujących
z młodzieżą. http://www.spoldzielnie.org/uploaded/file/Scenariusze_T2S.pdf
Wprowadzenie
Proces wyboru zawodu jest nierozerwalnie związany z podejmowaniem decyzji. Jeśli chcemy
świadomie pokierować rozwojem swojej kariery, musi za tym stać przemyślany plan postępowania,
odpowiadający naszymi zdolnościom, preferencjom oraz wymaganiom rynku pracy. Gdy chcemy
otrzymać dobrą pracę ważne jest nie tylko odpowiednie postawienie celu, ale też konsekwentna
realizacja podjętych decyzji.
Na proces podejmowania decyzji składają się takie elementy jak: poznanie i zdefiniowanie istoty
sytuacji wymagającej podjęcia decyzji, wyodrębnienie różnych możliwości, wybranie „najlepszej”
z nich i wprowadzenie jej w życie (według K. Dąbrowskiej).
W trakcie zajęć prowadzonych według scenariusza chcemy pokazać, że w procesie podejmowania
decyzji powinniśmy kierować się naszymi priorytetami, a koncentracja na celu i determinacja
w działaniu jest kluczem do sukcesu. Scenariusz koncentruje się na wzmacnianiu praktycznych
umiejętności w zakresie podejmowania decyzji rozumianego jako dokonywanie wyborów, których
podstawą jest dążenie do osiągnięcia określonego celu.
Cel główny: Rozwijanie umiejętności wspierających proces podejmowania decyzji.
Cele szczegółowe:
 Uczeń potrafi zdefiniować i rozumie źródła najczęściej pojawiających się trudności w procesie
podejmowania decyzji.
 Uczeń potrafi zdefiniować i rozumie działanie czynników wpływających na proces
podejmowania decyzji.
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Uczeń potrafi wykorzystać techniki ułatwiające podejmowanie decyzji (drzewo decyzyjne).

Materiały: flipchart, pisaki albo tablica, kreda, taśma malarska, załącznik nr 1 – Podróż, czyli czynniki
wpływające na podejmowanie decyzji, załącznik nr 2 – Drzewo decyzyjne.
Przebieg zajęć
Wyjaśnij uczniom tzw. paradoks osła, sformułowany przez francuskiego filozofa Jeana Buridana w XIV
wieku (w polskiej literaturze zobrazowany w wierszu Aleksandra Fredry pt. Osiołkowi w żłoby dano).
Wyjaśnij, że samo słowo paradoks oznacza twierdzenie logiczne prowadzące do zaskakujących albo
sprzecznych wniosków. Paradoks osła związany jest z koncepcją wolnej woli i opisuje sytuację, w której
tytułowy osioł jest jednocześnie głodny i spragniony, a stoi dokładnie pomiędzy stogiem siana
a wiadrem z wodą. Zazwyczaj osioł – stojąc przed koniecznością dokonania podobnego wyboru –
kieruje się odległością. Wybiera to, co jest najbliżej. W opisanej sytuacji nie będzie w stanie podjąć
decyzji – umrze z głodu i pragnienia.
Zaproś uczniów do podzielenia się swoimi skojarzeniami związanymi z paradoksem osła Buridana,
zadając pytania:
 Czy kiedykolwiek mieliście problem z podjęciem decyzji?
 W jakiej sytuacji podjęcie decyzji było najtrudniejsze?
 W jaki sposób poradziliście sobie z trudnościami?
Wyjaśnij, że celem zajęć będzie zdefiniowanie czynników wpływających na proces podejmowania
decyzji, trudności pojawiających się na różnych jego etapach oraz strategii radzenia sobie z nimi.
1. Podróż, czyli czynniki wpływające na podjęcie decyzji
Poproś grupę, aby stanęła z Tobą na środku sali. Podziel salę taśmą malarską przyklejoną do
podłogi
Poinformuj uczniów, że podczas zadania będą ćwiczyć umiejętność podejmowania szybkich
decyzji poprzez dokonywanie wyboru spośród dwóch odczytanych możliwości (zob. Załącznik
nr 1). Decyzję będą demonstrować ustawiając się po umówionej stronie sali.
W pierwszej kolejności odczytaj możliwości, czyli pogrubione słowa w każdym wierszu.
Po każdym wyborze dopytaj uczniów dlaczego dokonali takiego, a nie innego wyboru.
Następnie odczytaj informacje dodatkowe, czyli informacje zapisane w nawiasie.
Zapytaj uczniów, w jaki sposób podane informacje dodatkowe wpłynęłyby na podjęte przez
nich decyzje. Wyjaśnij, że jednym z czynników wpływających na podejmowanie decyzji są
gromadzone informacje.
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Załącznik nr 1
Latem
Morze
(podróż zajmuje 2 godziny)

Góry
(podróż zajmuje 8 godzin)

Podróż:
Samochód
(nie masz prawa jazdy)

Pociąg
(czekają Cię trzy przesiadki)

Wolny wieczór:
Spacer:
(pada deszcz)

Kino
(grają film, który widziałeś już wiele razy)

Wolny dzień:
Wspinaczka
(wieje silny wiatr)

Spływ kajakowy
(masz do przebycia trasę 15 km)
Muzeum:

Marynarki Wojennej
(ekspozycja uzupełniona o zasoby innych
muzeów europejskich)

Komiksu
(najciekawsza część ekspozycji poza
muzeum)
Nocleg:
Hostel
(15 zł za osobę)

Trzygwiazdkowy hotel
(150 zł za osobę)

2. Wartości w procesie podejmowania decyzji
Poproś uczniów, by wyobrazili sobie następującą sytuację: Idziesz ulicą. Mijająca Cię osoba
gubi 10 euro. Możesz je oddać albo pójść z koleżanką/kolegą do kina na film, który bardzo
chcieliście zobaczyć.
Poproś uczniów, by przeszli na jedną stronę sali, jeśli oddaliby pieniądze albo na drugą - jeśli
zatrzymaliby je i poszli do kina.
Następnie poproś uczniów o uzasadnienie podjętej decyzji, zadając pytania:
 Jakie myśli kierowały waszym wyborem?
 Jaki był nasz główny cel?
 Jakie czynniki kierują nami przy podejmowaniu decyzji?
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Nie wartościuj wyborów dokonanych przez uczniów. Zbierz wszystkie pomysły, żeby ustalić co
kierowało uczniami w momencie podejmowania decyzji. Wśród pojawiających się odpowiedzi
mogą pojawić się argumenty za podjętą decyzją takie jak uczciwość, reakcja otoczenia,
Wyjaśnij, że czynnikami wpływającymi na podejmowane przez nas decyzje są cele, jakie
stawiamy sobie w życiu oraz nasz system wartości.
Wspólnie z uczniami zastanówcie się przez chwilę, co mogło kierować osobami wybierającymi
różne zawody (np. nauczyciel, sportowiec, polityk, policjant) lub drogi życiowe (np. pustelnik,
przestępca). Zachęć uczniów do refleksji, czy dokonując wyboru drogi życiowej, jesteśmy
w stanie przewidzieć wszystkie konsekwencje.
3. Drzewo decyzyjne
Podziel uczniów na grupy 4-5 osobowe.
Wyjaśnij, że zadaniem każdej grupy będzie podjęcie decyzji dotyczących przykładowych
sytuacji problemowych, zawierających się w pytaniach:
 Czy zdecydujemy się rozpocząć pracę jeszcze w trakcie nauki w szkole?
 Czy po zakończeniu szkoły zdecydujemy się na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
 Czy po zakończeniu szkoły zdecydujemy się wyjechać za granicę w poszukiwaniu
pracy?
 Czy zakończeniu szkoły rozpoczniemy studia?
Wyjaśnij, że każda z grup powinna rozwiązać zadanie przy wykorzystaniu tzw. drzewa
decyzyjnego (zob. Załącznik nr 2).
Wyjaśnij uczniom zasady sporządzania drzewa decyzyjnego: na dole kartki rysujemy pień
drzewa, w którym wpisujemy problem decyzyjny (pytania dot. sytuacji problemowej).
Następnie rysujemy gałęzie, czyli możliwe sposoby rozwiązania problemu, a powyżej
negatywne i pozytywne konsekwencje poszczególnych rozwiązań. W koronie drzewa
wpisujemy cele i wartości, którymi będziemy się kierować, podejmując decyzję.
Uwaga: cele i wartości wpisujemy przed wymyśleniem odpowiedzi na pytania – stanowią one
bowiem zasadnicze kryterium oceny rozważanych możliwości. Poproś uczniów
o zaprezentowanie wyników przeprowadzonej analizy, czyli o wyjaśnienie jaką podjęli decyzję
i co wpłynęło na jej podjęcie.
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Załącznik nr 2

Podsumowanie
Podsumowując zajęcia zwróć raz jeszcze uwagę na fakt, że cele i wartości – obok zgromadzonej
przez nas wiedzy i doświadczenia – wpływają na podejmowane przez nas decyzje życiowe oraz
nasze relacje z innymi ludźmi. Podkreśl, że wszystkie te czynniki wzajemnie się uzupełniają.
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Przygotowanie do wejścia na rynek pracy
1. Dokumenty rekrutacyjne - Europass
Uczniowie uczą się tworzyć dokumenty rekrutacyjne takie jak życiorys i list motywacyjny podczas
różnych zajęć lekcyjnych, głównie na lekcjach przedsiębiorczości.
Warto pokazać im również obowiązujący w Unii Europejskiej standard dokumentów przydatnych
do poruszania się nie tylko na rodzimym, ale również na europejskim rynku pracy.
Nauczyciel przekazuje uczniom (np. w formie prezentacji) najistotniejsze informacje dotyczące
Europass oraz daje im czas na samodzielne przygotowanie dokumentów online na platformie
Europass. Przy okazji można podkreślić znaczenie doświadczeń zdobywanych podczas staży
zawodowych zarówno w kraju jak i w UE, np. w ramach programu Erasmus+.
Europass
Co to jest Europass?
Jest to zestaw pięciu dokumentów pozwalających zaprezentować umiejętności i kwalifikacje
w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie.
Dwa dokumenty są ogólnodostępne:
 Curriculum Vitae pomaga zaprezentować posiadane umiejętności i kwalifikacje w sposób
jasny i efektywny.
 Wypełnij swoje CV (+ list motywacyjny) online.
 Paszport językowy jest narzędziem samooceny umiejętności i kwalifikacji językowych.
Wypełnij swój Paszport językowy online.
Pozostałe trzy dokumenty wydawane są przez instytucje edukacyjne i szkoleniowe:
 Europass - Mobilność zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym
kraju europejskim.
 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe zawiera informacje na
temat wiedzy i kwalifikacji nabytych przez posiadacza dyplomu ukończenia kształcenia
zawodowego. Suplement stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za
zadanie ułatwiać ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim za granicą.
 Suplement do Dyplomu zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych przez
posiadacza dyplomu ukończenia studiów wyższych. Suplement stanowi uzupełnienie
informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwiać ich lepsze zrozumienie, przede
wszystkim za granicą.
Źródło: https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents
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Europejski Paszport Umiejętności
Elektroniczne portfolio, które przedstawi pełny obraz Twoich umiejętności i kwalifikacji.
Do czego służy Europejski Paszport Umiejętności?
Europejski Paszport Umiejętności pomoże Tobie udokumentować umiejętności i kwalifikacje,
które posiadasz, potrzebne do:
 znalezienia pracy lub szkolenia;
 potwierdzenia Twoich umiejętności.
Utwórz swój Europejski Paszport Umiejętności online
Edytor Europass online pozwoli Tobie na:
 utworzenie swojego Europejskiego Paszportu Umiejętności (ESP) gromadzącego
dokumenty takie jak Paszport Językowy, Suplement do Dyplomu Potwierdzającego
Kwalifikacje Zawodowe, kopie dyplomów lub certyfikatów, świadectwa pracy, itp.;
 załącz swój Europejski Paszport Umiejętności do Europass CV.
Źródło: https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/european-skills-passport

2.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
Proponowane niżej filmy mogą być bazą do dyskusji z uczniami na temat zasad ubierania się na
rozmowę kwalifikacyjną oraz w miejscu pracy. Warto poruszyć też tematykę zachowań i postaw
podczas rozmów kwalifikacyjnych.
Uczniowie mogą przygotować prezentacje (elektroniczne lub pokaz „na żywo”) dobrych praktyk
w dobieraniu stroju i dodatków odpowiednich do zawodów, których się uczą. Przy okazji można
też zwrócić uwagę na BHP i wymogi dotyczące stroju roboczego pracownika.
Ważnym elementem tych zajęć będzie przeprowadzenie symulacji rozmów kwalifikacyjnych.
Jak ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną – kobieta
https://www.youtube.com/watch?v=rmAFuJSw_eQ
Jak ubrać się na rozmowę o pracę – mężczyzna
https://www.youtube.com/watch?v=f4_d2d6AsiM
Tak wygląda rozmowa o pracę
https://www.youtube.com/watch?v=0hFubs7iThA
Biurowy dress code
https://www.youtube.com/watch?v=VEER9uL3XNo&t=82s
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Nauczyciel może też włączyć do swojego planu scenariusz zajęć 14 D2/T pt. Symulacja rozmowy
kwalifikacyjnej z platformy REGSI.
https://www.platformaregsi.pl/materialy-metodyczne/lista-materialowmetodycznych/szczegoly/news/material-7/
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Odpowiedzialne budowanie własnego wizerunku w Internecie
1.

Wizerunek w sieci
Zwykle przejmujemy się tym, co myślą o nas inni. Opinia na nasz temat zależy od wielu czynników.
Może mieć na nią wpływ nasze zachowanie, ubiór czy zainteresowania. Wszystko to składa się na
nasz wizerunek.
We współczesnym świecie internet stał się ważną przestrzenią tworzenia naszego wizerunku.
Nasze aktywności w sieci mają na niego duży wpływ.
Na internautach leży odpowiedzialność za to, co udostępnią. Nawet po usunięciu pewnych treści,
w sieci pozostaje po nich ślad, np. na serwerach wyszukiwarek albo jeśli ktoś wcześniej je skopiuje.
Dlatego też powinieneś zwracać szczególną uwagę na to, co i jak mówisz w internecie.
Nauczyciel może do przeprowadzenia tych zajęć wykorzystać scenariusz pt. Wizerunek w sieci
http://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/wizerunek-w-sieci/
Uczestnicy i uczestniczki podczas zajęć:
 zrozumieją, że podejmowane przez nich aktywności w internecie są obserwowane
i oceniane przez innych;
 dowiedzą się, że ich wizerunek w sieci zależy nie tylko od informacji zamieszczonych na
portalach społecznościowych, ale również m.in. od sposobu, w jaki piszą e-maile;
 zrozumieją szanse i zagrożenia związane z kreowaniem swojego wizerunku w sieci;
 nauczą się krytycznie analizować wizerunki kreowane przez inne osoby;
 dowiedzą, w jaki sposób można modyfikować swój wizerunek w sieci;
 będą świadomi niebezpieczeństw związanych z zamieszczaniem prywatnych informacji
w sieci, w tym zwłaszcza zdjęć i danych osobowych

2. Jak wpływasz na otoczenie, działając w sieci?
Kiedy publikujemy w sieci informacje na swój temat, zwykle udostępniamy też informacje o innych
ludziach. Zamieszczanie fotografii i filmów, na których znajdują się nasi znajomi, oznaczanie ich
nazwisk w serwisach społecznościowych, zmiana statusu związku czy pisanie o tym, gdzie się
znajdujemy i co robiliśmy, to zachowania, które dotyczą nie tylko nas. Wybory, których
dokonujemy w tym zakresie, mają wymiar etyczny.
Kontynuując wątek, nauczyciel może pracować zgodnie ze scenariuszem:
http://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/jak-wplywasz-na-otoczenie-dzialajac-w-sieci/
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3. Twoje e-portfolio
Portfolio jest dobrym sposobem na szersze zaprezentowanie siebie. Informacje i materiały w nim
zamieszczone powinny wskazywać kompetencje jakie posiadasz, umiejętności jakie masz,
niezależnie czy nabyte w szkole czy w ramach edukacji pozaszkolnej.
Nauczyciel przybliża zagadnienie portfolio – może skorzystać z załączonej prezentacji Jak stworzyć
portfolio? – załącznik do scenariusza.
Chętni uczniowie mogą przygotować swoje elektroniczne portfolio wykorzystując wybrane przez
siebie narzędzia. Warto przypomnieć też Europejski Paszport Umiejętności https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/european-skills-passport
Pomocny może być też film:
Jak zrobić swoje pierwsze portfolio?
https://www.youtube.com/watch?v=JryHhMOuHNY&t=698s
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Co dalej po szkole? Czy masz plan B?
Celem tych zajęć jest uświadomienie młodzieży zjawiska zmienności w ścieżkach kariery zawodowej
i pokazanie możliwości rozwoju zawodowego oraz przekwalifikowania się.

1. Zakręcona biografia
Nauczyciel prowadzi zajęcia wg scenariusza Zakręcona biografia, udostępnionego przez serwis
Mapa karier, https://mapakarier.org/inspirations/idea/2/zakrecona-biografia.
Zajęcia mają na celu:

2.



Zwrócenie uwagi uczniów na niezwykle ważną umiejętność, jaką jest elastyczność na rynku
pracy



Podkreślenie, że w dzisiejszym świecie brak jest jednej, utartej drogi do zdobycia zawodu



Pobudzenie kreatywności uczniów i myślenia nieszablonowego



Wyjaśnienie, że w dzisiejszych realiach rynkowych zmiana zawodu/ścieżki kariery nie jest
niczym niewłaściwym.

Ścieżki kształcenia
Uczniowie poznają dostępne w polskim systemie edukacji ścieżki rozwoju
https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/
Pracując z prezentacją pt. Różne formy uczenia się poznają możliwości edukacji pozaformalnej
i nieformalnej
https://e-mocni.org.pl/wp-content/uploads/2020/02/Rozne_formy_uczeniasi%C4%99-prezentacja-PDF.pdf.

3. Klocki kariery
Klocki kariery to komputerowa gra multimedialna. Pozwala analizować klocki wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych niezbędne w różnych zawodach. Podstawą gry jest baza wybranych 25
zawodów wraz z zestawami klocków zawierającymi opisy wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych niezbędnych do wykonywania poszczególnych zawodów. Zadaniem gracza jest
ułożenie z klocków kariery osoby reprezentującej wylosowany zawód. Klocki zawierają informacje
o kluczowych w danym zawodzie umiejętnościach, czynnościach, doświadczeniu, ścieżce
edukacyjnej oraz predyspozycjach zawodowych (cechach) osoby go wykonującej. Kulminacyjnym
momentem gry, jest pojawienie się nieprzewidzianego zdarzenia w życiu zawodowym osoby, której
karierę układa gracz. W tym momencie zbudowana dotychczas ścieżka rozpada się, a gracz
z pozostałych klocków musi skonstruować nowy układ. To wydarzenie jest pewną symulacją
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doświadczania przeszkód, jakie napotykamy w rzeczywistym życiu zawodowym oraz poszukiwania
sposobów radzenia sobie z nimi.
http://www.klockikariery.ore.hm.pl/
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