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1. Umiejętność uważnego słuchania: krok ku
porozumieniu z innymi
KLUCZOWE TREŚCI ZAJĘĆ
Uważne słuchanie jest niezwykle ważną umiejętnością z zakresu komunikacji interpersonalnej. Jest wyrazem szacunku dla drugiego człowieka, ułatwia porozumienie między ludźmi, jest warunkiem efektywnej pracy. Uważnie słuchając innych:
• lepiej rozumiemy, co się z nimi dzieje i dzięki temu możemy im
efektywniej wsparcia,
• lepiej rozumiemy to, o co ludzie nas proszą lub czego od nas
wymagają.
Aktywne słuchanie to nie puste wykonywanie gestów, potakiwanie, zadawanie pytań, ale autentyczne zainteresowanie drugą osobą nawet,
jeśli rozmowa jest trudna i nieprzyjemna.

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Cele zajęć

Uczestnicy:
• rozumieją, jakie znaczenie ma umiejętność uważnego słuchania,
• znają zasady uważnego słuchania,
• rozwijają bądź doskonalą swoją umiejętność uważnego słuchania.

Przebieg
zajęć

Przedyskutowanie podstawowych zasad uważnego słuchania innych
osób.
Określenie sposobów okazywania, że się kogoś słucha.
Prezentacja komunikatów związanych z uważnym słuchaniem innych.
Praktyczne wykorzystanie umiejętności uważnego słuchania.
Dyskusja o zaletach wykorzystywania umiejętności uważnego słuchania
w relacjach
z innymi ludźmi.

Czas trwania

45 minut

Materiały
dydaktyczne

Duże arkusze papieru typu flipchart, stojak do ich zawieszenia, tablica,
kreda, markery.
Plakat z zasadami uważnego słuchania.
Materiał pomocniczy do powielenia: Karta podsumowująca zajęcia.

Zadania do
wykonania przed
zajęciami

Do części B (Rozwinięcie tematu):
• zapisz na dużym arkuszu papieru (flipchart) zasady uważnego słuchania (szczegóły w pkt. 8).
Do części C (Aktywność):
• przygotuj arkusze do gry „Zakup strusich jaj”.
Do części D (Sprawdzenie efektów):
• przygotuj kopię Karty podsumowującej zajęcia dla każdego
uczestnika.
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SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ
A. Zainteresowanie tematem: wprowadzenie i zabawa
dydaktyczna.
Czas: 10 min
CEL: Stworzenie uczniom doświadczenia, w którym sprawdzą jak bardzo
uważniepotrafią słuchać i uzyskiwać w ten sposób informacje.
WARIANT 1
1. Poproś uczestników, by odpowiedzieli na poniższe pytania (w nawiasie podano prawidłowe odpowiedzi).
• Czy w Szkocji mężczyźni mają prawo poślubić siostrę swojej
owdowiałej żony? (jeśli żona jest wdową, to znaczy, że mąż nie
żyje)
• Jak powinno się mówić: 9+5 jest 13 czy 9+5 równa się 13?
(9+5=14)
• Które z tych trzech zwierząt widziałoby najwyraźniej w absolutnej
ciemności: lampart, sowa czy nietoperz? (żadne – w absolutnej
ciemności nic nie widać)
• Ile zwierząt każdego gatunku Mojżesz zabrał ze sobą na arkę? (na
arkę zwierzęta zabrał Noe, a nie Mojżesz)
• Jaka góra była najwyższa, zanim odkryto Mount Everest? (Mount
Everest)

WARIANT 2
1. Poproś uczestników, by uważnie słuchali i starali się udzielić prawidłowej odpowiedzi, na pytania zadane na końcu opowieści.
Jesteś kierowcą autobusu. Na pierwszym przystanku wsiadło 12 osób.
Na drugim wysiadły 3 i wsiadło 5. Na kolejnym wysiadły 4 i wsiadło 6.
Na ostatnim przystanku weszła grupa 10 dzieci z opiekunką.
• Ile teraz jest osób w autobusie? (28 osób, razem z kierowcą)
• Ile było przystanków? (4 przystanki)
• Ile lat ma kierowca? (tyle, ile ma uczeń- „jesteś kierowcą
autobusu”)
2. Poproś uczestników, by zastanowili się nad tym, co im przychodzi do
głowy, gdy słyszą słowo „słuchanie”. Poproś, by podzielili się swymi
myślami na forum grupy.
3. Zapisz ich odpowiedzi na flipcharcie lub na tablicy.
4. Zapowiedz, że tematem dzisiejszego spotkania będzie umiejętność
uważnego słuchania i jej wpływ na porozumiewanie się ludzi ze sobą.
5. Po
a)
b)
c)

zakończeniu zabawy zapytaj uczestników:
Jaka była rola każdego z was w trakcie zabawy?
Co sprawiało, że dokładne przekazanie informacji było trudne?
Co można zrobić, aby porozumiewanie się ludzi ze sobą było
łatwiejsze?
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6. Podsumuj wypowiedzi uczestników, przedstawiając im podstawowe
warunki, jakie muszą być spełnione, by ludzie mogli porozumieć się
ze sobą. Powiedz: Codziennie porozumiewamy się z innymi ludźmi.
Mówimy i słuchamy. Rozmowa możliwa jest tylko wtedy, gdy jest
osoba, która słucha. Jedna osoba – nadawca – mówi, druga osoba – odbiorca – słucha, starając się zrozumieć, co nadawca chce
mu przekazać. Podczas rozmowy chcemy zrozumieć mówiącą osobę i porozumieć się z nią w ważnych dla nas i dla niej kwestiach.
Porozumieniu temu sprzyja umiejętność uważnego słuchania.
Podczas przekazywania uczestnikom tych informacji zapisz na dużym
arkuszu papieru lub na tablicy główne pojęcia, takie jak: „porozumiewanie się”, „mówienie”, „słuchanie”, „nadawca”, „odbiorca”, „uważne
słuchanie”.

B. Rozwinięcie tematu: praca w grupach i dyskusja, miniwykład,
praca w parach.
Czas: 10 min
CEL: Zapewnienie uczniom doświadczenia porównawczego bycia słuchanym i niesłuchanym. Poznanie sygnałów na zainteresowanie naszego
rozmówcy i tych wysyłanych samemu.
1. Poproś, aby uczestnicy dobrali się w pary, znajdując osobę, która
ma ubranie w podobnym kolorze. Pozwól im zdecydować, kto będzie
osobą A, a kto osobą B. Uwaga: jeśli kolor ubrań nie jest odpowiednim kryterium do utworzenia par, wybierz inne, np. różny wzrost.
2. Zorganizuj ćwiczenie:
• poproś osoby B, by wyszły na chwilę na korytarz;
• zapoznaj osoby A z ich zadaniem: przez kilka minut mają one
opowiadać osobie z pary (osobie B) o ciekawym filmie, który
obejrzały, o interesującej książce, którą przeczytały lub o jakimś
wydarzeniu z ich własnego życia;
• poproś osoby A o przygotowanie się do opowiadania;
• wyjdź na korytarz do osób B i przekaż im instrukcję: podczas, gdy
osoba A opowiada, osoba B przez kilka minut ma być zainteresowana tym, co słyszy, po czym, w bardzo subtelny sposób, ma
dać opowiadającemu do zrozumienia (ciałem, mimiką, postawą)
iż jego opowieść nie jest dla niej interesująca, że jest tą opowieścią znudzona.
3. Zaproś osoby B do sali.
4. Poproś pary o rozpoczęcie ćwiczenia.
5. Po kilku minutach zakończ rozmowę i zapytaj osoby A:
a) Jak ci się rozmawiało? Jak się czułaś/eś podczas tej rozmowy?
b) Po czym poznałaś/eś, ktoś cię słucha? Co sprawiało, że miałaś/eś
wrażenie bycia niesłuchanym?
c) Co wam przeszkadzało? Co was zachęcało do dalszej rozmowy?
d) Jak ludzie zachowują się, gdy myślą, że nie są słuchani?
e) Po czym poznajesz, że twój rozmówca cię słucha?
6. Na jednym dużym arkuszu papieru (lub na jednej części tablicy) zapisz zachowania wskazujące na to, że rozmówca nie słucha (np.:
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przerywanie, ignorowanie, mówienie o innych sprawach). Na drugim
arkuszu (drugiej części tablicy) zapisz zachowania wskazujące na
słuchanie innych (np.: patrzenie w oczy, potakiwanie, upewnianie
się, czy dobrze się zrozumiało to, co ktoś mówi, pochylenie się ku
rozmówcy itp.).
7. Podsumuj pomysły uczestników, stwierdzając, że umiejętność uważnego słuchania wiąże się z przestrzeganiem pewnych zasad.
8. Przeprowadź pięciominutowy miniwykład, którego celem jest przedstawienie i omówienie zasad uważnego słuchania oraz ich możliwych
dla nas konsekwencji.
a. Pokaż uczestnikom przygotowany przed lekcją arkusz z tymi zasadami (zasady zamieszczono także na Karcie podsumowującej
zajęcia):
Zasady uważnego słuchania
1. Nie przerywaj wypowiedzi rozmówcy.
2. Okazuj uwagę i zrozumienie poprzez swoje zachowanie, np.:
a) zwracaj się całym ciałem ku rozmówcy,
b) pochylaj się ku rozmówcy,
c) patrz na osobę, która mówi,
d) potakuj, kiwając głową.
3. Okazuj uwagę i zrozumienie w sposób werbalny, np.:
e) potakuj, mówiąc „tak”, „mhm”, „aha” itp.,
f) używaj parafraz.
4. Zadawaj pytania zachęcające do dalszej wypowiedzi.
b. Omów te zasady.
Ad.1. Nie przerywaj wypowiedzi rozmówcy: czasem jesteśmy tak zaprzątnięci
tym, co sami mamy do powiedzenia, lub jesteśmy tak pewni, że wiemy, co powie
nasz rozmówca, że przerywamy mu w pół zdania. Umiejętność słuchania polega na
tym, że pozwalasz rozmówcy dokończyć myśl. Wtedy będziesz mieć pewność, że
zrozumiesz jego wypowiedź.
Ad.2. Okazuj uwagę i zrozumienie poprzez swoje zachowanie: porozumiewanie się
między ludźmi odbywa się nie tylko za pomocą słów, ale także przez twoje spojrzenie, postawę ciała, przez to, jakich używasz gestów, dlatego np.: zwracaj się całym
ciałem ku rozmówcy, pochylaj się ku niemu, patrz na osobę, która mówi, potakuj,
kiwając głową.
Ad.3. Okazuj uwagę i zrozumienie w sposób werbalny, np.: potakuj, mówiąc „tak”,
„mhm”, „aha” itp., używaj parafraz (tj. krótkich zdań, w których mówisz, jak zrozumiałaś/eś to, co powiedział rozmówca).Takie zdania mogą się zaczynać od słów:
„Jeśli cię dobrze zrozumiałam/em, to...”; „Z tego, co mówisz, wynika, że...”; „Czy
chodzi ci o to, że...”. (np. „Jeśli cię dobrze zrozumiałam/em, to ze szkoły wyszedłeś
o 15.30”, „Z tego, co mówisz, wynika, że obiad przygotowała twoja siostra”).
Ad.4. Zadawaj pytania zachęcające do dalszej wypowiedzi, np. „Co jeszcze możesz powiedzieć na ten temat?”.
c. Podkreśl, że słuchanie jest ważną umiejętnością. Dzięki niej możemy mieć dobre kontakty z innymi ludźmi, możemy ich lepiej
rozumieć.
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C. Aktywność członków grupy/ćwiczenia: praca w grupach,
dyskusja, scenki.
Czas: 10 min
CEL: Wykorzystanie poznanych zasad uważnego słuchania i sprawdzenie
ich działania w praktyce.
WARIANT 1
1. Zapowiedz, że osoby w parach będą przez 3 minuty opowiadały
o czymś, co je ostatnio szczególnie poruszyło, wzbudziło ich pozytywne emocje. W trakcie rozmowy przećwiczą poznane przed chwilą
zasady uważnego słuchania. Zachęć do rozmów o filmie, spektaklu
teatralnym, książce, grze komputerowej, programie telewizyjnym,
ciekawym wydarzeniu itp.
2. Poproś osoby A, aby mówiły, a osoby B, by uważnie słuchały tego, co
mówi ich rozmówca. Zwróć osobom B uwagę na to, by nie przerywały wypowiedzi osoby A, swoim głosem i postawą ciała okazywały im
zainteresowanie oraz używały parafraz.
3. Po upływie wyznaczonego czasu poproś, by uczestnicy zamienili się rolami. Zwróć uwagę osobom A, by nie przerywały wypowiedzi, swoim głosem i postawą ciała okazywały zainteresowanie oraz używały parafraz.
4. Po zakończeniu ćwiczenia poproś, by uczestnicy opowiedzieli sobie
nawzajem, jakie zachowania osoby słuchającej pomagały im mówić i czy zauważyli którąś z przedstawionych wyżej zasad uważnego
słuchania.
5. Zapytaj uczestników zajęć:
a) Kiedy byliście osobami opowiadającymi:
- Co czuliście, gdy widzieliście, że rozmówca was słucha?
- Co upewniało was podczas rozmowy, że rozmówca was słucha?
b) Kiedy byliście osobami słuchającymi:
- Co ułatwiało zrozumienie tego, o czym opowiadał wasz rozmówca?
- Co utrudniało zrozumienie tego, o czym opowiadał wasz rozmówca?
6. Podsumuj wypowiedzi uczestników, wskazując korzyści płynące
z uważnego słuchania dla mówiącego i słuchającego.

WARIANT 2 (dłuższy ok. 20 minut)
1. Rozdaj uczestnikom materiały pomocnicze „Zakup strusich jaj” (połowa uczestników - Marek Ampułka, połowa - Andrzej Zasada).
2. Poproś, by dobrali się w pary Ampułka - Zasada.
3. Powiedz, że to zadanie będzie wymagało dobrego słuchania. Za
chwilę, kiedy przeczytają instrukcję, znajdą się razem w samolocie
lecącym do Ontarawan. Ich zadaniem będzie porozmawiać. Mają 10
minut na to, żeby dojść do porozumienia
- rozwiązania problemu.
4. Kiedy upłynie czas, poproś, by na forum przedstawili to, do czego
doszli.
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5. Zapytaj uczestników zajęć (pary):
a) Co ułatwiało Wam porozumienie?
b) Co Wam utrudniało porozumienie?
c) Jakie było optymalne rozwiązanie?
6. Podsumuj: To ćwiczenie miało na celu sprawdzenie, czy przyswoiliście postawę skutecznego słuchania. Kiedy mamy własne interesy,
jesteśmy zajęci swoimi sprawami, mamy silne emocje - bardzo trudno jest słuchać drugiego człowieka i zadawać pytania. Bardzo chcemy wygrać, pokazać, że mamy rację, a wtedy szybko zapominamy
o drugiej stronie. Być może domyśliliście się, że rozwiązaniem tego
zadania jest podzielenie się jajami. Jeden potrzebował skorupek,
a drugi żółtek. Kiedy jest mało czasu, natłok informacji, rozbieżne interesy, wtedy bardzo trudno jest nastawić się na drugiego człowieka.
Proszę, byście pamiętali, że właśnie w takich sytuacjach zadawanie
pytań, poznanie kontekstu i warunków jest najważniejsze.

D. Sprawdzenie efektów: dyskusja.
Czas: 10 min
1. Wybierz dwa pytania spośród pytań podanych niżej i zadaj je uczestnikom zajęć:
a) Która zasada związana z umiejętnością uważnego słuchania jest
najłatwiejsza do zastosowania? Która jest trudna?
b) Co czujesz, gdy widzisz i myślisz, że twój rozmówca cię słucha?
c) Jak sądzisz, dlaczego warto mieć umiejętność uważnego
słuchania?
d) Dlaczego warto słuchać innych?
2. Poproś uczestników, by określili:
- dwa typowe dla nich sposoby okazywania innym, że ich uważnie
słuchają;
- jedną z zasad, którą chcieliby dalej ćwiczyć podczas słuchania
innych osób.
3. Zachęć uczestników, aby pomyśleli o dwóch osobach, których chcą
słuchać bardziej uważnie przez następne trzy dni. Zachęć do ćwiczenia tej umiejętności w kontakcie z tymi osobami.
4. Rozdaj uczestnikom kopię Karty podsumowującej zajęcia.

MATERIAŁY POMOCNICZE
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„Zakup strusich jaj”
Marek Ampułka
Jesteś urzędnikiem w Ministerstwie Zdrowia, specjalizującym się w zapobieganiu
epidemii chorób zakaźnych. Ostatnie sprawozdania, jakie otrzymujesz z całego
świata, zawierały niepokojące sygnały na temat zwiększenia zachorowań na groźną chorobę zakaźną wywołaną przez wirus Murphy’ego. Jest ona wyjątkowo niebezpieczna ze względu na łatwość zakażenia, trudność identyfikacji pierwszych
objawów oraz długotrwałą rekonwalescencję. Szacuje się, że jeśli epidemia nie
zostanie szybko opanowana, w krótkim czasie będzie ok. 20 mld roznosicieli tego
groźnego wirusa. Kiedyś sądzono, że wirus ten nie zagraża już ludzkości - nagle
okazało się, że atakuje ze zdwojoną siłą. Okres rozwoju choroby wynosi dwa tygodnie. Po tym czasie chory traci zdolność koordynacji ruchowej, występują zaburzenia układu oddechowego, centralnego układu nerwowego, układu pokarmowego. Jednym z wielu objawów jest również utrata zdolności rozrodczych. Jedynym
sposobem powstrzymania epidemii jest użycie specjalnej szczepionki HQ, której
nie produkuje się od kilku lat. Niezbędnym składnikiem potrzebnym do wznowienia produkcji szczepionki na skale przemysłową jest ekstrakt z żółtek 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 na ogół przechowywane, 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 Ontarawan. 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 niezwykle zwiększone. Ponieważ do produkcji
szczepionki potrzebne będą tysiące jaj, Twoje ministerstwo zdecydowane jest zakupić wszystkie jaja zniesione w tym roku, to jest 10 000 sztuk. Połowa wyprodukowanej szczepionki 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, że obok wykwintnych
restauracji także kto inny zabiega o zakup jaj. Wieść niesie, że potrzebuje ich także Ministerstwo Petrochemii (Twoje Ministerstwo prowadziło w przeszłości różne
transakcje z tym resortem, który okazał się mało skłonny do współpracy i rywalizujący o mało obfite zasoby). Obawiasz się, że Ministerstwo Petrochemii, a także być
może i inne firmy, będą się starały Cię przelicytować. Lecisz właśnie do Ontarwan,
by podjąć starania w celu zakupu tegorocznej produkcji jaj. Jesteś zły, że na kłopotach ludzkości może skorzystać podziemie przestępcze. Nagle stwierdzasz,
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że osobą zajmującą sąsiedni fotel w samolocie jest przedstawiciel Ministerstwa
Petrochemii. Chcesz przekonać tę osobę, że Twoje zapotrzebowanie na jaja strusie
jest tak wielkie, iż powinieneś otrzymać całą tegoroczną produkcję. Jeśli zdołasz
obronić interesy Ministerstwa Zdrowia, niewątpliwie awansujesz na wyższe stanowisko, z pensją pięciokrotnie wyższą od obecnej.
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Andrzej Zasada
Jesteś naczelnym chemikiem w Ministerstwie Petrochemii, specjalizującym się
w produkcji pestycydów do eliminacji owadów zagrażającym zbiorom płodów rolnych. Ostatnio w sprawozdaniach, jakie otrzymujesz z całego świata, odnotowano
nową inwazję 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 Cottermus została
opanowana i znajduje się na skraju wymarcia. Nagle jednak pojawiła się ponownie w dużych ilościach na wszystkich zalesionych kontynentach. Za dwa miesiące
larwy zmienią się w owady i dojdzie do potężnego zniszczenia lasów. Jeżeli lasy
pozbawione zostaną liści, wtórnym skutkiem będzie erozja gleby na niespotykaną
skalę, a także destabilizacja i utrata zasobów wodnych. Owad może też wkroczyć
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 stanowiących związki syntetyczne, Mieszanka UO produkowana jest ze
skorupek 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 na ogół przechowywane, 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 Ontarawan. 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 niezwykle zwiększone. Ponieważ do
produkcji pestycydu potrzebne będą tysiące jaj, Twoje ministerstwo zdecydowane
jest zakupić wszystkie jaja zniesione w tym roku, to jest 10 000 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, że obok wykwintnych
restauracji także kto inny zabiega o zakup jaj. Wieść niesie, że potrzebuje ich także Ministerstwo Zdrowia (Twoje Ministerstwo prowadziło w przeszłości różne transakcje z tym resortem, który okazał się mało skłonny do współpracy i rywalizujący
o mało obfite zasoby). Obawiasz się, że Ministerstwo zdrowia, a także być może
i inne firmy, będą się starały Cię przelicytować. Lecisz właśnie do Ontarwan, by
podjąć starania w celu zakupu tegorocznej produkcji jaj. Jesteś zły, że na kłopotach ludzkości może skorzystać podziemie przestępcze. Nagle stwierdzasz, że osobą zajmującą sąsiedni fotel w samolocie jest przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia.
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Chcesz przekonać tę osobę, że Twoje zapotrzebowanie na jaja strusie jest tak
wielkie, iż powinieneś otrzymać całą tegoroczną produkcję. Jeśli zdołasz obronić
interesy Ministerstwa Petrochemii, niewątpliwie awansujesz na wyższe stanowisko,
z pensją pięciokrotnie wyższą od obecnej.
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Karta podsumowująca zajęcia
„Umiejętność uważnego słuchania: krok ku porozumieniu z innymi”

ZROZUM

ZAPAMIĘTAJ

ZASTOSUJ

ZASTANÓW SIĘ,
jak to działa

ZMODYFIKUJ
zachowanie

Codziennie porozumiewamy się z innymi ludźmi. Mówimy i słuchamy.
Rozmowa możliwa jest tylko wtedy, gdy jest osoba, która słucha. Jedna
osoba – nadawca – mówi, druga osoba – odbiorca – słucha, starając
się zrozumieć, co rozmówca chce mu przekazać. Podczas rozmowy
chcemy zrozumieć mówiącą osobę i porozumieć się z nią w ważnych
dla nas i dla niej kwestiach. Porozumieniu temu sprzyja umiejętność
uważnego słuchania.
Zasady uważnego słuchania
1. Nie przerywaj wypowiedzi rozmówcy.
Czasem jesteśmy tak zaprzątnięci tym, co sami mamy do powiedzenia, lub
jesteśmy tak pewni, że wiemy, co powie nasz rozmówca, że przerywamy mu
w pół zdania. Umiejętność słuchania polega na tym, że pozwalasz rozmówcy
dokończyć myśl. Wtedy będziesz mieć pewność, że zrozumiesz jego wypowiedź.
2. Okazuj uwagę i zrozumienie poprzez swoje zachowanie.
Porozumiewanie się między ludźmi odbywa się nie tylko za pomocą słów, ale
także przez twoje spojrzenie, postawę ciała, przez to, jakich używasz gestów.
Dlatego:
a) zwracaj się całym ciałem ku rozmówcy,
b) pochylaj się ku rozmówcy,
c) patrz na osobę, która mówi,
d) potakuj, kiwając głową.
3. Okazuj uwagę i zrozumienie w sposób werbalny, np.:
a) potakuj, mówiąc „tak”, „mhm”, „aha” itp.,
b) używaj parafraz (krótkich zdań, w których mówisz, jak zrozumiałaś/
eś to, co powiedział rozmówca). Takie zdania mogą się zaczynać od
słów:
- „Jeśli cię dobrze zrozumiałam/em, to...”;
- „Z tego, co mówisz, wynika, że...”;
- „Czy chodzi ci o to, że...”.
4. Zadawaj pytania zachęcające do dalszej wypowiedzi.
Dzięki umiejętności uważnego słuchania możemy mieć dobre kontakty
z innymi ludźmi, lepiej ich rozumieć.
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2. Zadawanie pytań
KLUCZOWE TREŚCI ZAJĘĆ

Zadawanie pytań to niezwykle ważna umiejętność: „kto pyta, nie błądzi”. Dzięki zadawaniu pytań możemy wyjaśnić to, co jest dla nas niejasne, nieprecyzyjne, i skuteczniej działać w wielu sytuacjach dnia codziennego, zarówno osobistych, jak i zawodowych. Niektórzy dzielą
pytania na dwie grupy: pytania zamknięte, zaczynające się od: „czy?”
i pytania otwarte, zaczynające się od: „kto?”, „co?”, „jak?”, „kiedy?”,
„gdzie?” itp. W komunikacji z innymi warto przede wszystkim zadawać
pytania otwarte. Wymagają one dłuższej odpowiedzi niż tylko „tak” lub
„nie” i dostarczają więcej informacji. Przede wszystkim pytania pozwalają nam uniknąć nieporozumień i błędnych decyzji.

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Cele zajęć

Uczestnicy:
• rozpoznają korzyści płynące z zadawania pytań w sytuacji, gdy coś jest
dla nich niejasne,
• znają różne rodzaje pytań pomagających wyjaśnić niejasności (otwarte
i zamknięte),
• rozumieją znaczenie słuchania ze zrozumieniem,
• rozwijają umiejętności zadawania pytań,
• znają pytania, które ułatwiają planowanie zadań.

Przebieg
zajęć

Ćwiczenie pokazujące rolę pytań w sytuacji niejasnej instrukcji.
Przedyskutowanie korzyści płynących z zadawania pytań i przyczyn niezdawania pytań przez ludzi.
Poznanie pytań otwartych, zamkniętych oraz siedmiu rodzajów pytań pomagających wyjaśnić niejasności.
Użycie siedmiu rodzajów pytań w celu wyjaśniania niejasności.
Ćwiczenia w zadawaniu pytań.
Autorefleksja na temat doświadczenia w zadawaniu pytań.
Praktyczne zastosowanie nabytej umiejętności zadawania pytań.

Czas
trwania

45 minut

Arkusze papieru typu flipchart, tablica, kreda, markery.
Materiały
Papier i długopis dla każdego z uczestników.
dydaktycz- Plakat z siedmioma rodzajami pytań.
Materiały pomocnicze do powielenia:
ne
Lista sytuacji do pracy w grupach; Karta podsumowująca zajęcia.
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Do części A (Zainteresowanie tematem):
• wydrukuj na osobnej kartce materiał KLUCZOWE TREŚCI do pocięcia
(Materiały pomocnicze) i potnij tak, aby słowa były osobno;
• lub wydrukuj Zdjęcia niejasnych sytuacji (Materiały pomocnicze)
• przygotuj się do opowiedzenia jakiejś sytuacji z twojego życia, kiedy coś dla ciebie, jako lidera, nie było jasne, ale nie zadałaś/eś
żadnych pytań i w rezultacie popełniłaś/eś błąd. Przygotuj się do
Zadania do
przedstawienia konsekwencji tego błędu (przykład sytuacji podano
wykonaw SZCZEGÓŁOWYM PLANIE ZAJĘĆ, Część A, pkt.2).
nia przed
• Do części B (Rozwinięcie tematu):
zajęciami
• przygotuj plakat z siedmioma rodzajami pytań (Kto?, Co?, Po co?,
Z kim?, Kiedy?, Gdzie?, Za pomocą czego?).
• Do części C (Aktywność członków grupy/ćwiczenia):
• przygotuj kartki z Listą sytuacji do pracy w grupach (Materiały
pomocnicze).
• Do części D (Sprawdzenie efektów):
• przygotuj kopie Karty podsumowującej zajęcia dla wszystkich uczestników (Materiały pomocnicze).

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ
A. Zainteresowanie tematem: zabawa dydaktyczna, dyskusja.

Czas: 15 min.
CEL: Wprowadzenie tematu „zadawania pytań” za pomocą doświadczenia.
Będzie ono początkiem do dalszej dyskusji i pracy. Jest tak skonstruowane, że powinno pokazać potrzebę dowiadywania się, zamiast korzystania z założeń i przekonań.
1. Przeprowadź zabawę dydaktyczną według jednego z dwóch wariantów. Powinno to zabrać ok 10 min. Celem zabawy jest przeprowadzenie uczestników przez sytuację niejasności i ograniczenia informacji
oraz porównanie jej z sytuacją opozycyjną, poprzez praktyczne zdobycie informacji.

WARIANT 1.
•

•

•

•

Powiedz, że zaczniecie od zadania i poproś o dwóch ochotników,
którzy będą obserwatorami sytuacji (niech przygotują sobie coś
do pisania).
Rozsyp na podłodze przygotowany materiał z załącznika nr 1.
(Wydrukuj na osobnej kartce materiał KLUCZOWE TREŚCI do pocięcia, który jest fragmentem „kluczowych treści”. Potnij tak, aby
słowa były osobno – szczególnie pytania). Poproś uczestników żeby
coś z tym zrobili. Zastrzeż, żeby nie zadawali pytań tylko pracowali, daj im na to 1 minutę. Sam zajmij się czymś innym i nie zwracaj
uwagi na pytania, ewentualnie odpowiadaj zdawkowo.
Po minucie zapytaj:
- Co zrobili?
- Czy to jest to, o co poprosiłeś? Skąd to wiedzą?
- Jakie myśli im towarzyszyły?
Zapytaj także obserwatorów:
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•

•
•
•

•
•

•

- Co widzieli?
- Co słyszeli?
- Jakie mają wnioski?
Zachęć grupę do wyciągnięcia wniosków z tej sytuacji i zadaj
pytania:
- Co by zmienili?
- Jakie dodatkowe informacje byłyby im potrzebne?
- W jaki sposób mogliby je uzyskać?
Niezależnie od tego, jaki był efekt zadania poproś, żeby zrobili to
jeszcze raz, bo chcesz żeby było inaczej.
Poproś obserwatorów o powtórzenie ich roli.
Tym razem towarzysz uczestnikom zabawy i bądź obecny. Zapytaj,
czego potrzebują się dowiedzieć, by zrobić to teraz według twoich
oczekiwań. Wytłumacz skąd potrzeba zmian, chwal za zaangażowanie i efekt końcowy, podziękuj za zrobienie tego. Efekt końcowy to
zamieszczenie tekstu w całości na tablicy tak, aby towarzyszył
uczniom do końca zajęć. Najlepiej w jakiejś ciekawej formie.
Zapytaj obserwatorów, jakie różnice zaobserwowali?
Podsumuj całą zabawę mówiąc, że to była sytuacja niejasnego
zadania, niewiadomych oczekiwań i braku jasnego polecenia.
Zapytaj, jak mogą przełożyć wnioski z tej sytuacji na życie codzienne? Kiedy warto pytać? Co zyskujemy pytając?
Sformułuj prosty wniosek, używając wypowiedzi uczestników –
warto pytać, aby wiedzieć, bo wpływa to na nasze działanie, pewność siebie, zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu, co wpływa
na nas motywująco do dalszego działania.

WARIANT 2
•
•
•

Zaprezentuj jedno z dwóch zdjęć z załącznika nr 2.
Zapytaj grupę, co widzą na tych ilustracjach?
Zapisuj ich pomysły na tablicy, lub flipcharcie. Pojawią się różne
wnioski, opinie, oceny, domysły, może też fakty.
• Następnie zapytaj, co z zapisanych przez Ciebie rzeczy jest faktem (czymś, z czym nie można dyskutować, jest widoczne i każdy widzi to tak samo). Zakreśl te elementy. Dopytaj grupę, o co
musiałaby zapytać, żeby dowiedzieć się, co tak naprawdę zaszło
w tych sytuacjach?
*Przykład do drugiego zdjęcia
Pomysły grupy (kłótnia, obrażona dziewczyna, wycofany mężczyzna, bogaci, siedzą osobno, ona jest zła, ma zmarszczone brwi) Tylko podkreślone elementy są faktami, reszty musielibyśmy się dowiedzieć. O niejasne sytuacje możemy się dopytać, stosując przykładowe pytania:
- Dlaczego myślę, że ona jest obrażona?
- Po czym to poznaję?
- A co innego mogą oni teraz robić?
- Jaka pozytywna sytuacja może tam mieć miejsce teraz?
- Jak zinterpretowałem jeden moment z całej sytuacji?
- Czy to uprawnia mnie do wydawania oceny?
2. Przeprowadź z uczniami dyskusję (5 min). Zacznij od opowiedzenia
o jakiejś sytuacji, w której coś nie było dla ciebie jasne i nie zadałaś/eś
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pytań. W rezultacie popełniłaś/eś błąd. Opowiedz o konsekwencjach
tego błędu, także o twoich uczuciach i myślach (np. o twoim zakłopotaniu czy obniżeniu samooceny). Oto przykład sytuacji: Nie miałaś/
eś pewności, co do lokalizacji miejsca, do którego chciałaś/eś dotrzeć.
Nie zapytałaś/eś nikogo o drogę, zgubiłaś/eś się. To spowodowało, że
spóźniłaś/eś się na ważne spotkanie i było ci z tego powodu wstyd.
3. Powiedz, że kiedy ktoś zadaje pytania:
• dokładniej rozumie zadanie, problem, okoliczności i wskazówki
i jest w stanie być lepszym przyjacielem, pracownikiem, członkiem rodziny,
• robi mniej błędów i wyższa jest jakość jego pracy,
• rośnie jego samoocena,
• nie będzie odczuwał wstydu z powodu swoich błędów.
4. Zapytaj uczestników zajęć, dlaczego ludzie nie zadają pytań. Uzupełnij
ich wypowiedzi (jeśli to będzie konieczne) poniższymi odpowiedziami.
Ludzie nie zadają pytań, ponieważ:
• czują się zakłopotani,
• boją się wywołać zakłopotanie u innych,
• boją się, że się ośmieszą,
• postrzegają zadawanie pytań jako rywalizowanie z innymi.

B. Rozwinięcie tematu: miniwykład, zabawa dydaktyczna,
dyskusja.
Czas: 25 min
1. Przeprowadź miniwykład – 5 min. Powiedz, że dobrze jest znać różne rodzaje pytań. Podstawowym podziałem są pytania zamknięte
i otwarte. Zamknięte to takie, na które można odpowiedzieć tylko
twierdząco lub przecząco np. „tak” lub „nie”. To pytania bardzo konkretne, niedające możliwości rozmówcy na rozwinięcie wypowiedzi.
Pytania otwarte służą dowiadywaniu się więcej, szerzej, dokładniej.
Pozwalają one rozmówcy samemu wybrać kierunek odpowiedzi i konstruowanie wypowiedzi samodzielnie.
Tabela z przykładami pytań
PYTANIA ZAMKNIĘTE
Czy?
To? Długopis? Książka?
Bo Ci się nie chce? Nudzi Ci się?
Z nim? Z nią?
Jutro? Za dwie godziny?
Tutaj? W domu? W szkole?
Mam użyć łopaty?

PYTANIA OTWARTE
Kto?
Co?
Po co?
Z kim?
Kiedy?
Gdzie?
Za pomocą czego?

2. Wyjaśnij, że kiedy coś wymaga wyjaśnienia lub doprecyzowania, zadawane pytania można zaliczyć do siedmiu grup: Kto?, Co?, Po co?,
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Z kim?, Kiedy?, Gdzie?, Za pomocą czego? Wywieś przygotowany
przed zajęciami arkusz z tymi siedmioma pytaniami.
3. Przeprowadź zabawę dydaktyczną (10 min), której celem jest poznanie dwóch głównych rodzajów pytań. Zdobycie umiejętności rozróżniania ich i zastosowania w odpowiednim kontekście, tak by najefektywniej zbierać informacje. Aby lepiej poczuć różnicę pomiędzy
pytaniami i efektami jakie przynoszą zaproponuj uczniom popularną
grę towarzyską „Kim jestem?” w specjalnej wersji porównawczej.
4. Gra polega na wcieleniu się w postać, która wymyślają nam inni.
Uczestnik nie wie, kim jest i musi się tego dowiedzieć w jak najkrótszym czasie, za pomocą jak najmniejszej ilości pytań. Przykleja
sobie kartkę z nazwą swojej postaci do czoła, tak by nie widział napisu. Zadaje pytania grupie, ona mu odpowiada. W tej zabawie reguły przewidują tylko zadawanie pytań zamkniętych, na które grupa
może odpowiedzieć TYLKO „tak” lub „nie”.
5. Poproś o dwóch ochotników a resztę klasy poproś, by wymyślili dwie
dowolne postaci (fikcyjne, historyczne lub powszechnie znane).
6. Ochotnikom przedstaw instrukcje:
Osoba A może zadawać tylko zamknięte pytania rozpoczynające się od
„czy”, np. „Czy jestem płci męskiej?”, „Czy jestem fikcyjny?”, „Czy jestem postacią ludzką?”.
Natomiast osoba B będzie mogła zadawać pytania otwarte, oprócz
pytania - „Kim jestem/ jak się nazywam? itp.”, ale np. „Czym ja się zajmuję?”, „Jak wyglądam?”, „Jakiego jestem koloru?”.
7. Reszta uczestników może odpowiadać pojedynczo, po kolei, by zachować jasność przekazu. Ochotnicy A i B, zadają pytania zamiennie.
Zobaczcie, kto pierwszy odgadnie kim jest.
8. Podsumuj ćwiczenie. Zapytaj:
• ochotników A i B, jak się czuli i jakie mają wnioski z sytuacji,
w której byli,
• jakie mają wnioski uczestnicy, którzy odpowiadali,
• jak im się udzielało odpowiedzi na poszczególne pytania,
• komu odpowiadało się łatwiej,
• jakie różnice widzą różnice w zastosowaniu pytań zamkniętych
i otwartych.
Dopowiedz i przedyskutuj z grupą (jeśli wniosek nie padnie) to, że pytania otwarte pozwalają dowiedzieć się więcej. Zapewniają odpowiadającemu większą swobodę i dają mu szansę na stworzenie własnej narracji.
Pytania zamknięte też są potrzebne, szczególnie, kiedy potrzebujemy
dowiedzieć się czegoś konkretnego i natychmiast, gdy nie potrzebujemy zgłębiać tematu. Dlatego to ćwiczenie może mieć różny przebieg
w zależności od sytuacji. Nie trzeba wartościować, który rodzaj jest
„lepszy/gorszy”. Chodzi tutaj o spostrzeżenie różnic w ich zastosowaniu
i przydatności.
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C. Aktywność członków grupy/ćwiczenia: praca w grupie.

Czas: 10 min.
CEL: Rozwijanie umiejętności zadawania pytań w sytuacjach, w których
mam określone nastawienie, bardzo silne założenia lub stereotypy,
tak by zawsze mieć pewność, co do intencji i zamiarów rozmówcy
i móc na nie adekwatnie odpowiedzieć.
1. Podziel grupę na 6 podgrup i poproś o wyłonienie lidera grupy. Liderzy
losują tematy.
• Mama prosi Cię o przygotowanie obiadu.
• Pracodawca mówi twojemu zespołowi, że musicie się bardziej
przykładać.
• Twój pracodawca pyta, czy możesz w tę sobotę pracować.
• Twój nauczyciel mówi: „Postaraj się poprawić swoje wyniki
w szkole”.
• Wychowawca proponuje Ci napisanie skeczu na akademię z okazji
dnia nauczyciela.
• Twój manager prosi Cię o zorganizowanie imprezy integracyjnej
dla całego zespołu pracowników.
2. Każda grupa otrzymuje arkusz flipcharta i pracuje przez 5 min.
3. Zachęć uczestników do przyjrzenia się siedmiu kategoriom pytań
i zadecydowania, których z nich mogliby użyć, aby doprecyzować
polecenie, móc lepiej wykonać zadanie.
Kategoria pytania

Pytanie

Zadanie: Przyłóż się bardziej do pracy
Kto?

Czy chodzi o kogoś konkretnego? Czy ja mam to zrobić?

Co?

Co to znaczy przyłożyć się? Co konkretnie miałbym zrobić?

Po co?

Co powinienem osiągnąć? Po co mam to robić? Z jakich powodów?

Z kim?

Czy mam to robić sam? Z kim mam się przykładać?

Kiedy?

Od kiedy zacząć? Do kiedy mam osiągnąć to, o co jestem proszony?

Gdzie?

Gdzie, czy w jakimś konkretnym obszarze, miejscu pracy?

Za pomocą czego?

Czy mam czegoś użyć? Co może mi pomóc?

Zadanie: Praca w sobotę
Kto?

Czy na pewno chodzi o mnie?

Co?

Co miałbym robić?

Po co?

Co powoduje, że to ja miałbym wtedy pracować?

Z kim?

Z kim miałbym pracować?

Kiedy?

W jakich godzinach dokładnie?

Gdzie?

Na jakim stanowisku, w jakim obszarze pracy?

Za pomocą czego?

Jakie są warunki pracy w sobotę? Co będę miał do dyspozycji?
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4. Poproś o zaprezentowanie wniosków. Zachęć do wyciągnięcia wniosków, zadając poniższe pytania.
• Co myśleli na początku widząc taką sytuację?
• Czego mogą się dowiedzieć zadając odpowiednie pytania?
• Jak widzą sytuację po wyobrażeniu sobie różnych wariantów
odpowiedzi?

D. Sprawdzenie efektów: dyskusja.
Czas: 5 min
1. Przypomnij przebieg zajęć i zapytaj uczestników, w jakich sytuacjach zadawanie pytań może okazać się ważne. Dodaj od siebie,
jeśli uczestnicy tego nie uwzględnili.
Zadawanie pytań jest ważne, gdy:
• mamy podejrzenia, ale nie jesteśmy pewni,
• w każdej zaskakującej nas sytuacji, kiedy brakuje nam wiedzy,
• ktoś nie rozumie wskazówek albo zadania,
• ktoś nie jest pewny, czy dobrze zrozumiał to, co ktoś inny chciał
powiedzieć,
• wydarzyło się coś niejasnego,
• ktoś się zgubił.
2. Pamiętaj o poruszeniu tego, że bardzo często mamy pewne założenia, kiedy słyszymy prośby, spotykamy się z jakąś sytuacją. Właściwie
od razu mamy pomysł na to, dlaczego tak jest. Równie często
się mylimy. Dlatego często bywa, że kiedy słyszymy szefa proszącego
o wzięcie dodatkowej zmiany, to najczęściej przychodzi nam do głowy,
że chce nas wykorzystać, nie szanuje nas i naszego wolnego czasu.
Zadawanie pytań ma na celu wyjaśnienie istoty sytuacji i jego
prawdziwego oblicza. Dzięki nim, możemy się, np. przekonać, że
ktoś zachorował, a szef ma do nas zaufanie, że godnie kogoś zastąpimy
lub poznamy jeszcze inne przyczyny jego prośby. Pytania pomagają nam działać racjonalnie, nie krzywdząc nikogo negatywnym
osądem, a w efekcie pozwalają nam lepiej rozumieć. Jeśli coś
wiemy, rozumiemy, to nasze emocje są, w stosunku do tego,
zdecydowanie bardziej pozytywne. Zamiast się denerwować prośbą szefa możemy spokojnie rozważyć jego prośbę i albo się zgodzić
albo odmówić po przeanalizowaniu całej sytuacji.
3. Podkreśl, że z zadawaniem pytań związane jest słuchanie odpowiedzi. Słuchając odpowiedzi w sposób uważny, możemy łatwiej zrozumieć, jak wykonać zadanie, co się wydarzyło lub dzieje. Możemy
także zadawać dodatkowe pytania. Uwaga, jeśli przeprowadziłaś/
eś już zajęcia na temat umiejętności uważnego słuchania, poproś
uczestników o przypomnienie zasad tego słuchania.

*WARIANT DODATKOWY
1. Poproś uczestników, aby pomyśleli o sytuacji z przeszłości, w której
zadawanie pytań mogło im pomóc. Zapytaj ich:
• Co powstrzymało cię od zadawania pytań?
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W jaki sposób zadanie pytań mogłoby ci wtedy pomóc?
Co możesz zrobić, aby następnym razem było ci łatwiej zadawać
pytania?
W jaki sposób zadawanie pytań sprzyja współpracy w grupie?

2. Zapytaj uczestników zajęć, czy chcieliby zadać pytania do sytuacji,
która jest dla nich niezbyt zrozumiała, bądź problemu, który wymaga szybkiego rozwiązania. Zapytaj, czy jesteś osobą, która na te
pytania może odpowiedzieć. Jeżeli tak, zrób to. Jeżeli nie, skontaktuj
uczestników zajęć z osobą, która ma kompetencje do udzielenia odpowiedzi na interesujące ich pytania.
3. Rozdaj uczestnikom zajęć kopię Karty podsumowującej zajęcia.

MATERIAŁY POMOCNICZE
1.
2.
3.
4.

KLUCZOWE TREŚCI do pocięcia
Zdjęcia sytuacji niejasnych
Lista sytuacji do pracy w grupach
Karta podsumowująca zajęcia
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1. KLUCZOWE TREŚCI do pocięcia

Zadawanie pytań to niezwykle ważna umiejętność,
bo „kto pyta, nie błądzi”. Dzięki zadawaniu pytań
możemy wyjaśnić to, co jest dla nas niejasne, nieprecyzyjne, i skuteczniej działać w wielu sytuacjach
dnia codziennego - zarówno osobistych, jak i zawodowych. Niektórzy dzielą pytania na dwie grupy. Pierwsza to pytania zamknięte, zaczynające się
od „Czy?”. Druga, to pytania otwarte, zaczynające
się od „Kto?”, „Co?”, „Jak?”, „Kiedy?”, „Gdzie?” itp.
W komunikacji z innymi warto przede wszystkim
zadawać pytania otwarte. Wymagają one dłuższej
odpowiedzi niż tylko „tak” lub „nie” i dostarczają
więcej informacji. Przede wszystkim pytania pozwalają nam uniknąć nieporozumień i błędnych
decyzji.
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2. Zdjęcia niejasnych sytuacji
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3. Lista sytuacji do pracy w grupach

Mama prosi Cię o przygotowanie obiadu.

Pracodawca mówi twojemu zespołowi, że musicie się
bardziej przykładać.

Twój pracodawca pyta, czy możesz w tę sobotę
pracować.

Twój nauczyciel mówi: „Postaraj się poprawić swoje
wyniki w szkole”.

Wychowawca proponuje Ci napisanie skeczu na
akademię z okazji dnia nauczyciela.

Twój manager prosi Cię o zorganizowanie imprezy
integracyjnej dla całego zespołu pracowników.
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4. Karta podsumowująca zajęcia „Zadawanie pytań”

ZROZUM

ZAPAMIĘTAJ

ZASTOSUJ

ZASTANÓW SIĘ,
jak to działa

ZMODYFIKUJ
zachowanie

Zadawanie pytań to niezwykle ważna umiejętność, bo „kto pyta, nie
błądzi”. Zadawanie pytań jest potrzebne, aby dobrze wykonywać swoją
pracę i efektywnie współpracować z innymi ludźmi podczas realizacji
przydzielonych zadań. Zadawanie pytań może okazać się ważne, gdy:
• ktoś nie rozumie wskazówek albo zadania,
• ktoś nie jest pewny, czy dobrze zrozumiał to, co ktoś inny chciał
powiedzieć,
• wydarzyło się coś niejasnego,
• ktoś się zgubił.
Dzięki zadawaniu pytań
• dokładniej rozumiemy zadanie, problem, okoliczności i wskazówki,
• robimy mniej błędów i wyższa jest jakość naszej pracy,
• rośnie nasza samoocena,
• nie będziemy odczuwać wstydu z powodu swoich błędów.
Zdarza się, że nie zadajemy pytań. Może się tak dziać, dlatego, że np.:
• czujemy się zakłopotani,
• boimy się wywołać zakłopotanie u innych,
• boimy się, że się ośmieszymy,
• postrzegamy zadawanie pytań, jako rywalizowanie z innymi.
Podział na pytania zamknięte i otwarte.
PYT. ZAMKNIĘTE
Czy?
To? Długopis? Książka?
Bo Ci się nie chce? Nudzi Ci się?
Z nim? Z nią?
Jutro? Za dwie godziny?
Tutaj? W domu? W szkole?
Mam użyć łopaty?

PYT. OTWARTE
Kto?
Co?
Po co?
Z kim?
Kiedy?
Gdzie?
Za pomocą czego?

Kiedy najlepiej używać pytań zamkniętych?
………………………………………………………………………………………………………
Kiedy najlepiej używać pytań otwartych?
………………………………………………………………………………………………………
Pamiętaj, by zadawać te pytania z autentyczną intencją dowiedzenia
się tego, czego potrzebujesz. Proste pytania często mogą być odbierane, jako prowokacyjne lub wręcz niegrzeczne, jeśli zostaną wypowiedziane np. w nerwowy sposób. Z zadawaniem pytań związane jest słuchanie odpowiedzi. Słuchając odpowiedzi w sposób uważny, możemy
łatwiej zrozumieć, jak wykonać zadanie, co się wydarzyło lub dzieje.
Możemy także zadawać dodatkowe pytania.
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3. Rozumienie i wykonywanie poleceń
KLUCZOWE TREŚCI ZAJĘĆ
Rozumienie i wykonywanie poleceń są ze sobą nierozerwalnie związane. Zrozumienie polecenia warunkuje właściwe jego wykonanie.
Czasami o tym zapominamy i zbyt szybko przystępujemy do działania.
Dobremu rozumieniu i wypełnianiu poleceń sprzyja uważne słuchanie
i zadawanie pytań. Odpowiedzialność za prawidłowe zrozumienie i wykonanie polecenia leży po obu stronach. Wydający polecenie musi dostosować sposób przekazu do okoliczności i odbiorcy (czasami potwierdzić je na piśmie, użyć obrazków, instrukcji pisanej).
Z kolei wykonawca jest odpowiedziany za uważne słuchanie, zadanie
pytań i potwierdzenie zrozumienia.

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Cele zajęć

Uczestnicy:
•
rozumieją, jak ważne jest poprawne wykonywanie poleceń,
•
określą, od czego zależy poprawność rozumienia poleceń,
•
wzmocnią swoją zdolność dokładnego rozumienia i wykonywania
poleceń.

Przebieg
zajęć

Ćwiczenie pokazujące rolę precyzyjnego formułowania instrukcji
w sytuacji związanej z wykonywaniem poleceń.
Dyskusja na temat znaczenia prawidłowego wypełniania poleceń.
Zastanowienie się, co robić, by właściwie rozumieć polecenia.
Przekazanie wskazówek pomocnych w rozumieniu i wykonywaniu poleceń.
Zastanowienie się nad swoimi silnymi stronami i zdolnością do rozwoju
w zakresie rozumienia poleceń lub instrukcji.

Czas trwania

45 minut (wariant 1 lub 2 do wyboru) lub 90 minut (w przypadku realizacji dwóch wariantów).

Materiały
dydaktyczne

Materiały do zapisywania (papier, flipchart, tablica, kreda, markery).
Papier i długopis albo flamastry (wariant 1).
Kolorowe kwadratowe kartki (wariant 2) dla każdego z uczestników.
Plakat z listą wskazówek dotyczących poprawnego rozumienia poleceń.
Materiały pomocnicze do powielenia:
Trzyminutowy test
Przykład siatki umożliwiającej wykonanie tradycyjnego żurawia techniką origami
Karta podsumowująca zajęcia.
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Zadania do
wykonania przed
zajęciami
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Do części A (Zainteresowanie tematem):
•
przygotuj po jednej dwustronnej kopii Trzyminutowego testu dla
każdego uczestnika.
Do części B (Rozwinięcie tematu):
•
przygotuj duży arkusz papieru (flipchart) z listą wskazówek dotyczących poprawnego rozumienia poleceń (Szczegółowy plan zajęć,
punkt B.3).
Do części C (Aktywność członków grupy/ćwiczenia):
•
wariant 1: przygotuj kryteria do zadań, które uczestnicy będą
realizować (np. tablicę z przykładowymi produktami do uporządkowania
– ceny, data ważności, waga itp.);
•
wariant 2: wydrukuj obrazki z figurami geometrycznymi (materiał
pomocniczy Przykład figury);
•
wariant 3: przygotuj salę i materiały - kartki, taśmy do ćwiczenia „mosty”.
Do części D (Sprawdzenie efektów):
•
przygotuj kopie Karty podsumowującej zajęcia dla wszystkich
uczestników.

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ
A. Zainteresowanie tematem: zabawa dydaktyczna.
Czas: 5 min
Cel: Stworzenie uczniom doświadczenia pokazującego konsekwencje wypełniania poleceń oraz ich nie przestrzegania. Zainteresowanie uczniów
tematem.
1. Powiedz uczestnikom, że wypełnią teraz test kompetencyjny, w którym
liczyć się będzie czas i precyzja wykonania. Rozdaj każdemu uczestnikowi jedną kopię materiału pomocniczego nr 1 Trzyminutowy test.
Uwaga, prawidłowym rozwiązaniem testu jest wypełnienie tylko punktów 1 i 2. Test pokazuje, czy uczestnicy rzeczywiście przeczytali całą
instrukcję, czy też od razu wykonywali zadania bez czytania.
2. Zapytaj uczestników, jaki jest efekt ich pracy. Wyjaśnij, że test, w którym brali udział, badał efektywność pracy, i przedstaw właściwy sposób wykonania poleceń.
3. Zadaj pytania:
• Jak czuliście się po wykonaniu tego zadania?
• Czy mieliście przekonanie, że wykonujecie je prawidłowo?
• Co spowodowało, że niektórzy z was nie przeczytali na początku
pracy wszystkich poleceń?
• Jak myślicie, kto jest odpowiedzialny za wyjaśnianie poleceń?
• Jak uważacie, dlaczego ważne jest, by wiedzieć, jak wykonywać
zadanie zgodnie
• z instrukcją?
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B. Rozwinięcie tematu: dyskusja, podsumowanie

(miniwykład osoby prowadzącej zajęcia).
Czas: 5 min
Cel: Zebranie i ustalenie wskazówek wspierających w wykonywaniu
poleceń.
1. Poproś uczestników, by zastanowili się nad tym, co zrobić, aby właściwie wykonywać polecenia związane z realizowanymi zadaniami (instrukcje pisemne oraz ustne).
2. Zapisz ich pomysły na dużym arkuszu papieru.
3. Podsumuj dyskusję i powieś duży arkusz papieru ze wskazówkami
dotyczącymi poprawnego rozumienia poleceń:
Jeśli chcesz dobrze wypełnić instrukcję lub polecenie:
•
Uważnie wysłuchaj instrukcji/polecenia.
•
Jeśli czegoś nie zrozumiałaś/eś, zadawaj pytania.
•
Upewnij się, że dokładnie wiesz: Co?, Gdzie?, Kiedy?, Jak?, zanim zaczniesz wypełniać zadanie.
(Spróbuj prześledzić cały przebieg zadania w myślach krok po kroku, postaraj się określić, która część instrukcji lub polecenia jest dla ciebie niejasna, a następnie zapytaj
osobę, która ci je przekazuje, czy dobrze wszystko zrozumiałaś/eś).
•
Zadawaj pytania w trakcie wykonywania zadania, jeśli nadal masz wątpliwości.
•
Spróbuj znaleźć sens tego, co robisz.
(Zapytaj, dlaczego to zadanie ma być wypełnione właśnie w ten, a nie inny, np.: „Dlaczego
zawsze musimy mieć suche ręce, gdy naprawiamy sprzęt elektryczny?”. Odpowiedź:
„Ponieważ woda przewodzi prąd”. Jeśli rozumiemy sens wykonywanych zadań, łatwiej
nam stosować wymagania czy polecenia).

C. Aktywność członków grupy/ćwiczenia: praca w grupach.
Czas: 30 min.
Cel: Przeprowadzenie uczniów przez doświadczenia wykonywania poleceń
prowadzące do rozwinięcia umiejętności pozyskiwania i rozumienia
potrzebnych informacji.
1

1. Wybierz jeden z wariantów ćwiczenia :

WARIANT 1
•

Poproś uczestników, żeby utworzyli małe, 3-4 osobowe, grupy. Zachęć
ich, by spróbowali utworzyć te grupy tak, by wszyscy członkowie grupy byli innego wzrostu.
• Przydziel role grupowe w każdej małej grupie:
 osoba z najkrótszymi włosami może zostać liderem, jej zadaniem będzie utrzymanie koncentracji grupy na zadaniu;
 osoba z najdłuższymi włosami może być rzecznikiem grupy
i przedstawić jej pomysły na forum.
• Wyjaśnij, że będziesz przekazywać polecenia. Członkowie małych
grup muszą uzgodnić między sobą pytania, które pomogą im doprecyzować instrukcję.
• Wybierz dla każdej małej grupy jedno zadanie z poniższej listy:
 Uporządkuj półki w sklepie.
1 Jeżeli dysponujesz wystarczającą ilością czasu, przeprowadź ćwiczenie w dwóch wariantach w celu
utrwalenia umiejętności rozumienia i wykonywania poleceń.
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 Posprzątaj łazienkę.
 Uporządkuj tę salę.
 Posprzątaj dom.
 Idź na zakupy spożywcze.
 Zostań w domu i pilnuj brata albo siostry.
 Zorganizuj uroczystą kolację.
Daj członkom małych grup trzy minuty, by zdecydowali, jakie pytania powinni zadać, by wiedzieć, w jaki sposób wykonać przydzielone im zadanie.
Poproś rzecznika każdej małej grupy, by przedstawił na forum
pomysły swojej grupy.
Odpowiadaj na zadawane pytania aż do chwili, gdy dana grupa
uzna, że wie na pewno, co i w jaki sposób ma zrobić.

WARIANT 2
•

•

•

•

•

•

Podziel grupę na sześć podgrup. Grupom 1,3,5 rozdaj gotowe
Przykładowe figury. Grupom 2,4,6 rozdaj kartki A4, poproś by
wzięli długopisy/ołówki. Poproś, by grupy 1,3,5 nie pokazywały
obrazków.
Wytłumacz, że osoby z grupy drugiej i czwartej będą rysować,
to co grupy 1,3,5 mają na kartkach. Pary z poszczególnych grup
siadają plecami do siebie (osoby z grupy 1 z osobami z grupy 2;
osoby z grupy 3 z osobami z grupy 4, osoby z grupy 5 z osobami
z grupy 6).
Osoby z grupy 1,3,5 mają jak najdokładniej przekazać polecenia, osoby z grupy 2,4,6 mają jak najwierniej narysować figury.
Osoby z grupy 2 nie mogą się odzywać. Osoby z grupy 4 mogą
zadawać tylko pytania zamknięte. Osoby z grupy 6 mogą dowolnie rozmawiać.
Po zakończeniu zadania zapytaj (ok. 10-15 minut), jakie trudności uczestnicy mieli podczas wykonywania zadania, sprawdź, co
i na ile poprawnie udało im się zrobić (możecie rozłożyć rysunki,
zgodnie z grupami)
Poproś, by opowiedzieli, w każdej grupie jakie występowały trudności, co daje możliwość (i gotowość) zadawania pytań. Z drugiej
strony jakie są trudności w przekazywaniu poleceń? Jak przeniosą
to na sytuację zawodową/szkolną?
Najczęściej osoby z grupy 2 mają najmniej dokładne rysunki
(chyba, że trafią na precyzyjną osobę opowiadającą), następnie 4
i najdokładniej 6. Osoby z grupy 6 mają też poczucie współpracy.

WARIANT 3 (ok. 35 minut)
•

Podziel grupę, tak by w każdej podgrupie znajdowało się maksymalnie 10 osób. Następnie poproś, by wewnątrz tych podgrup
podzielili się na 2 mniejsze. Zadaniem będzie stworzenie mostów
(każda grupa ma zbudować 1 most, złożony z 2 połówek). Poproś
by podgrupy rozeszły się do przeciwległych końców sali (najlepiej,
gdyby się nie widzieli). Do zadania potrzebne są około 30 kartek
na grupę i żółta papierowa taśma samoprzylepna (lub zwykła taśma klejąca), samochodzik zabawkowy.
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Podaj instrukcję:
Waszym zadaniem jest zbudowanie wyznaczonej przez dyrekcję
części mostu
z przekazanego Wam materiału. Nie możecie używać do tego
celu żadnych materiałów i narzędzi poza taśmą klejącą, kartkami i długopisami do oznaczenia pasów. Zadbajcie, aby:
- most stanowił całość po połączeniu,
- zadbajcie o zgodność z przepisami bezpieczeństwa,
- most ma być dwupasmowy z obustronnymi chodnikami dla
ruchu,
- z obu stron powinien być możliwy wjazd od podłogi (podstawą
jest ziemia, co oznacza, że nie jest to most wiszący.
Powiedz, żeby podgrupy wybrały szefów, którzy mogą spotykać się
pośrodku sali
i konsultować budowę oraz kontaktować się z tobą i konsultować
szczegóły.
Po wyborze szefów poproś by przez 5 minut w podgrupach pomyśleli nad sposobem budowy mostu oraz pytaniami do ciebie.
Po upływie czasu zaproponuj spotkanie szefów odpowiednich
podgrup (5 minut).
Po tym czasie powiedz, że na budowę mają 15 minut, mogą się
konsultować ze sobą i z tobą.
Po zakończonej budowie przejedź samochodem po mostach oraz
sprawdź, czy spełnili twoje polecenia.
Podczas konsultacji z szefami, pamiętaj o swoich wymaganiach,
jako dyrekcji:
 na budowę całości mają tylko po 30 kartek i taśmę,
 most ma stanowić całość po połączeniu, a to dla ciebie oznacza symetryczność (identyczność mostu);
 zadbanie o zgodność z przepisami bezpieczeństwa, oznacza
zakaz wyprzedzania (linia ciągła pośrodku mostu)
 most ma być dwupasmowy z obustronnymi chodnikami dla
ruchu (to oznacza pas dla pieszych i rowerzystów);
 z obu stron powinien być możliwy wjazd od podłogi (podstawą
jest ziemia, co oznacza, że nie jest to most wiszący, a po moście ma mieć możliwość przejechać samochodzik).
W zależności od grupy możesz podnosić lub obniżać wymagania.
Pamiętaj, że sensem ćwiczenia jest rozumienie poleceń i dokładne ich wykonanie oraz umiejętność zadawania pytań.
Po zakończonym zadaniu zadaj uczestnikom pytania:
 Od czego zależał sukces?
 Co ułatwiało wam wykonanie zadania?
 Jakie znaczenie miało zadawanie pytań odnośnie poleceń?
 Jakie przełożenie tego zadania widzą na realną pracę w firmie?

2. Podsumuj ten blok: W życiu zawodowym nieustannie będziecie się
spotykać z zamówieniami, poleceniami, delegowanymi zadaniami. Będziecie musieli wyważyć między wykonaniem zadań tak, jak
je rozumiecie a upewnieniem się, czego oczekuje klient, przełożony. Czasami polecenia będą bardzo ogólne, nieprecyzyjne, czasami
bardzo szczegółowe. Wasza postawa pracownika będzie wymagać
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odpowiedzialności, precyzji i gotowości do słuchania. Mam nadzieję,
że ćwiczenia pozwolą wam się przygotować, by rzetelnie wykonywać
swoją pracę.

D. Sprawdzenie efektów: dyskusja.

Czas: 5 min
Cel: Wyciągnięcie wniosków

1. Poproś uczestników zajęć, aby podali wskazówki pomocne we właściwym rozumieniu i wypełnianiu poleceń oraz w przypadku, kiedy
polecenia są dla nich niezrozumiałe.
2. Poproś uczestników, aby każdy z nich zastanowił się, co mógłby jeszcze zrobić, aby uważnie słuchać i prawidłowo wykonywać podane
instrukcje, co powinien jeszcze ulepszyć w swojej pracy.
3. Zachęć uczestników zajęć do podzielenia się tą refleksją na forum
grupy.
4. Rozdaj uczestnikom zajęć kopię Karty podsumowującej zajęcia.

MATERIAŁY POMOCNICZE
1. Trzyminutowy test
2. Przykład siatki umożliwiającej wykonanie tradycyjnego żurawia techniką
orgiami i stateczku
3. Karta podsumowująca zajęcia
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1. Trzyminutowy test dla uczestników zajęć

1.

Przeczytaj wszystkie instrukcje, zanim cokolwiek zrobisz.

2.

Napisz swoje nazwisko w prawym górnym rogu tej kartki.

3.

Otocz kółkiem nazwisko napisane w zadaniu 2.

4.

Narysuj pięć małych kwadratów w górnym lewym rogu tej kartki.

5.

W każdy kwadrat wpisz „X”.

6.

Otocz kółkiem każdy kwadrat.

7.

Podpisz się pod tytułem tej strony.

8.

Po tytule napisz „tak, tak, tak”.

9.

Otocz kółkiem zdanie 7.

10.

Napisz „X” w lewym dolnym rogu tej kartki.

11.

Otocz trójkątem „X”, który przed chwilą napisałaś/eś.

12.

Na odwrocie strony pomnóż: 703x66.

13.

Narysuj prostokąt wokół słowa „kartka” w zadaniu 4.

14.

Powiedz na głos swoje imię, gdy dojdziesz do tego punktu w teście.

15.

Jeśli myślisz, że wykonałaś/eś dokładnie wszystkie polecenia do tego

momentu, krzyknij: „Wykonałam/em!”.
16.

Na odwrocie kartki dodaj: 8950+9805.

17.

Odpowiedź otocz kółkiem, a następnie narysuj kwadrat wokół kółka.

Odwróć kartkę na drugą stronę.
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18.

Odlicz od 10 do 1.

19.

Na górze tej strony zrób długopisem trzy małe dziurki.

20.

Jeśli jesteś pierwszą osobą, która zaszła tak daleko, wykrzyknij:
„Jestem pierwszą osobą, która doszła do tego punktu, i jestem naj-

lepsza/y w wypełnianiu poleceń!”.
21.

Podkreśl wszystkie liczby parzyste na tej stronie kartki.

22.

Otocz kwadratem każdą liczbę napisaną na tej stronie.

23.

Powiedz głośno: „Prawie skończyłam/em, wypełniłam/em polecenia”.

24.

Teraz, gdy wszystko już przeczytałaś/eś, wykonaj tylko polecenie 2

i na tym zakończ, czekając na innych.
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3.Karta podsumowująca zajęcia „Rozumienie i wykonywanie poleceń”

ZROZUM

ZAPAMIĘTAJ

ZASTOSUJ

ZASTANÓW SIĘ,
jak to działa

ZMODYFIKUJ
zachowanie

Rozumienie i wykonywanie poleceń są ze sobą nierozerwalnie związane. Zrozumienie polecenia warunkuje właściwe jego wykonanie.
Czasami o tym zapominamy i zbyt szybko przystępujemy do działania.
Dobremu rozumieniu i wypełnianiu poleceń sprzyja uważne słuchanie
i zadawanie pytań.
Jeśli
•
•
•

chcesz dobrze wypełnić instrukcję lub polecenie:
Uważnie wysłuchaj instrukcji/polecenia.
Jeśli czegoś nie zrozumiałaś/eś – zadawaj pytania.
Upewnij się, że dokładnie wiesz Co?, Gdzie?, Kiedy? i Jak?, zanim zaczniesz wypełniać zadanie.
(Spróbuj prześledzić cały przebieg zadania w myślach krok po kroku, postaraj się określić, która część instrukcji lub polecenia jest dla ciebie niejasna, a następnie zapytaj
osobę, która ci je przekazuje, czy dobrze wszystko zrozumiałaś/eś).
• Zadawaj pytania w trakcie wykonywania zadania, jeśli nadal masz wątpliwości.
• Spróbuj znaleźć sens tego, co robisz.
(Zapytaj, dlaczego to zadanie ma być wypełnione właśnie w ten, a nie inny sposób,
np.: „Dlaczego zawsze musimy mieć suche ręce, gdy naprawiamy sprzęt elektryczny?”
– „Ponieważ woda przewodzi prąd”. Jeśli rozumiemy sens wykonywanych zadań, łatwiej
nam stosować wymagania czy polecenia).
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4. Rozumienie emocji
KLUCZOWE TREŚCI ZAJĘĆ

Emocje to uczucia doświadczane przez człowieka, to psychiczne reakcje ludzi w określonych sytuacjach. Przeżywanie emocji w postaci
uczuć jest wynikiem zaspokojenia lub braku zaspokojenia konkretnych
potrzeb człowieka. Rozpoznawanie emocji, ich nazwanie, informowanie
innych o swoich emocjach i potrzebach jest warunkiem zbudowania
satysfakcjonujących relacji między ludźmi. Emocje nie są dobre lub
złe. Wszystkie są potrzebne, jedne chcemy przeżywać, bo są przyjemniejsze, innych nie chcemy, bo są trudne. Wszystkie pokazują nam, co
się z nami dzieje i jak oceniamy sytuację czy człowieka. Są cennym
źródłem informacji.

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Cele zajęć

Uczestnicy:
• nazywają różne emocje, których doświadczają ludzie,
• rozumieją, że emocji doświadczamy w różnych sytuacjach, w kontakcie z innymi ludźmi, ale też w chwilach samotności,
• opisują emocje, jakich ludzie doświadczają w różnych sytuacjach,
• rozumieją, jak rozpoznawanie emocji wpływa na pozytywne relacje
pomiędzy ludźmi.

Przebieg
zajęć

Demonstracja różnych emocji i ćwiczenia w ich nazywaniu.
Stworzenie listy emocji i wyrazów określających uczucia.
Opisanie reakcji fizycznych na emocje.
Rozpoznawanie emocji w różnych sytuacjach.
Rozpoznawanie emocji w sytuacji osobistych doświadczeń.

Czas
trwania

45 minut

Materiały
dydaktyczne

Materiały do zapisu pomysłów (arkusze papieru typu flipchart, stojak,
tablica, kreda, markery).
Na etapie „Rozwinięcie tematu”:
• wariant 1: papier, ołówki, czyste kartki papieru formatu A4,
• wariant 2: arkusze papieru, markery.
Materiał pomocniczy do powielenia: Karta podsumowująca zajęcia.

Zadania do
wykonania przed
zajęciami

Do części B (Rozwinięcie tematu):
• wariant 2: rozłóż cztery duże arkusze papieru w czterech miejscach
sali
- powinny być one oddalone od siebie na tyle, by członkowie grupy
mogli stanąć wokół nich i na nich pisać; na każdym kawałku papieru napisz następujące wyrazy oznaczające emocje: „złość”, „radość”, „smutek”, „zaskoczenie”.
Do części D (Sprawdzenie efektów):
• przygotuj kopie Karty podsumowującej zajęcia dla wszystkich
uczestników.
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SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ
A. Zainteresowanie tematem: demonstracja lub prezentacja

z dyskusją.
Czas: 5 min
Cel: Zaprezentowanie różnych stanów emocjonalnych i próby odczytania
ich. Wprowadzenie do tematu.
1. Powiedz uczestnikom, że temat dzisiejszych zajęć zademonstrujesz im
za pomocą pantomimy. Poproś, by uczestnicy obserwowali twoje zachowanie, gesty i mimikę i nazwali emocje, które w ten sposób wyrazisz.
2. Zademonstruj jakąś emocję, np. złość, poprzez język ciała i mimikę. Kiedy uczestnicy nazwą tę emocję, zapisz odpowiedni wyraz na
tablicy.
3. Powtórz procedurę z innymi emocjami, uwzględnij takie emocje, jak:
złość, radość, smutek i zaskoczenie.
4. *Zamiast występować możesz również użyć komputera i projektora.
Wyświetl znalezione w Internecie grafiki z emocjami. Poproś o ich
odgadnięcie.
5. Podsumuj, stwierdzając, że każdy przeżywa różne emocje każdego
dnia oraz czasem inaczej odczytujemy to, co widzimy. Nie zawsze
jesteśmy w stanie ocenić kogoś przeżycia na pierwszy rzut oka.

B. Rozwinięcie tematu: wstęp osoby prowadzącej zajęcia
(miniwykład), praca w grupach, dyskusja.
Czas: 20 min
Cel: Nazywanie i poznanie różnego rodzaju emocji przeżywanych przez ludzi w różnych sytuacjach.
1. Wyjaśnij, co znaczy pojęcie „emocje”:
Emocje to stany umysłu doświadczane przez człowieka. To psychiczne reakcje ludzi w określonych sytuacjach. Nie wszyscy ludzie jednak
w takiej samej sytuacji reagują takimi samymi emocjami. Emocjonalne
reakcje różnią się w zależności od wielu czynników, takich jak wiek,
doświadczenia, nastawienie, wpływ hormonów, użycie leków itd.
Konkretne emocje mogą być wynikiem zaspokojenia lub braku zaspokojenia konkretnych potrzeb człowieka. Rozpoznawanie emocji, ich
nazwanie, informowanie innych o swoich emocjach i potrzebach jest
warunkiem zbudowania satysfakcjonujących relacji między ludźmi.
2. Wybierz jeden z dwóch wariantów ćwiczenia umożliwiającego uczestnikom identyfikację różnych emocji.

WARIANT 1.
•
•

Podziel uczestników na grupy przez odliczanie. Każda utworzona
grupa powinna liczyć od 4 do 5 osób.
Rozdaj grupom czyste kartki papieru formatu A4.

40/238

Lekcja 4. Rozumienie emocji

•

Wyznacz role w każdej grupie:
 osoba o, np. największym rozmiarze butów, może być liderem,
lider będzie utrzymywał koncentrację grupy na zadaniu;
 osoba na lewo od lidera może być rzecznikiem grupy, rzecznik
powie wszystkim, o czym dyskutowała jego grupa;
 osoba na prawo od lidera może być sekretarzem, sekretarz
będzie robić notatki dla grupy.
• Poproś, aby członkowie grupy zapisali w ciągu 2 dwóch minut tak
wiele nazw emocji, ile zdołają.
• Po upływie tego czasu poproś, by rzecznicy grup po kolei podawali
wyrazy zapisane w ich grupach, jako nazwy emocji. Przechodź od
grupy do grupy, aż wszystkie propozycje zostaną wypowiedziane.
Zapisuj wyrazy na tablicy lub na dużym arkuszu papieru.
Uwaga: zapisuj tylko te wyrazy, które są nazwami emocji. Jeżeli
grupa sugeruje określenie, które nie opisuje emocji, zasugeruj jego
odpowiednik, który jest nazwą emocji.

WARIANT 2.
•
•

•

•

•

•

•

Rozłóż w czterech miejscach sali cztery kartki zatytułowane:
„złość”, „radość”, „smutek”, „zaskoczenie”.
Podziel uczestników na cztery mniejsze grupy przez odliczanie
i poproś, aby każda grupa stanęła przy jednej kartce papieru
z nazwą konkretnej emocji.
W każdej grupie poproś osobę o największym rozmiarze butów,
by była liderem. Lider będzie utrzymywał koncentrację grupy na
zadaniu. Osoba na prawo od lidera będzie sekretarzem grupy.
Będzie zapisywać pomysły grupy.
Poproś, by członkowie mniejszych grup zapisali tak wiele wyrazów bliskich wyrazom zapisanym na kartkach (synonimów), jak
tylko jest to możliwe, np. do „radości” można dopisać: „podniecenie”, „entuzjazm” itd.
Po 2 minutach poproś, aby członkowie mniejszych grup wymienili
się kartkami, przesuwając je do grupy na lewo. Daj im jedną,
dwie minuty na to, by dopisali oznaki ciała świadczące o przeżywaniu emocji - co widać na zewnątrz człowieka, a co dzieje się
w środku.
Upewnij się, czy na kartkach są wyrazy opisujące emocje. Jeżeli
członkowie grup użyli wyrazów, które nie opisują emocji, zasugeruj określenie będące synonimem lub poproś członków grupy
o dokończenie zdania: „Czuję...”.
Poproś grupy o przedstawienie efektów pracy.

3. Wyjaśnij: Doświadczanie uczuć to naturalne reakcje w sytuacji zaspokojenia lub braku zaspokojenia naszych potrzeb. Jeżeli potrzebuję czasu, aby dokończyć raport, ucieszę się, gdy mój przyjaciel
spóźni się na spotkanie. Jeżeli potrzebuję zrobić zakupy, a mój przyjaciel spóźni się i przyjdzie po godzinie zamknięcia sklepów, będę
się złościć. Zatem to nie ludzkie zachowania (np. spóźnienie), ale to,
czego potrzebuję w danej sytuacji, warunkuje powstanie określonej emocji. Każdy doświadcza emocji. Ludzie doświadczają emocji
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w pracy, w domu, z przyjaciółmi, a nawet, jeśli w samotności myślą
o jakiejś sytuacji lub wydarzeniu. Naturalne jest to, że chcemy czuć
się dobrze. Jeśli emocje zmieniają nam samopoczucie to jest nam
trudno i nie myślimy o dobrych rozwiązaniach.
4. Przeprowadź z uczestnikami zajęć dyskusję (10 min), której celem
jest zdobycie umiejętności analizy emocjonalnej sytuacji. Poznanie
pętli emocji i sposobów na radzenie sobie z nią.Narysuj na flipcharcie/tablicy
y poniższy
p
y diagram:
g

5. Opowiedz historię: Małżeństwo - Piotr i Kasia - umówili się, że będą
razem zbierać pieniądze na kupno samochodu. Pewnego dnia okazało
się, że Piotr zamiast być w pracy, zrezygnował z nadgodzin w warsztacie, ponieważ wybrał wyjście na mecz z kolegami. Kasia zwróciła
mu uwagę: „Co ty sobie myślisz? Ja haruję, a ty ciągle rezygnujesz
z pracy!”.
6. Zadaj uczniom pytanie, jak uzupełniliby diagram.
• Jakie emocje i myśli mogły się pojawić? Jak przypuszczają, jakie
zachowania będą ich efektem?
• Czy uzupełniliby diagram inaczej, gdyby się dowiedzieli, że Piotr
codziennie wypracowuje 3 nadgodziny, a Kasia pracuje 12 godzin
tygodniowo?
• (Zwróć uwagę, żeby uczniowie opanowali własne osądy, kto ma
rację i spróbowali na chłodno przeanalizować sytuację).
• W którym momencie można przerwać takie błędne koło? Na co
mamy wpływ?
• Jak małżeństwo powinno przeprowadzić taką rozmowę, żeby nie
zakończyło się na kłótni.
7. Wyjaśnij:
• Nie każdy reaguje na te same sytuacje w ten sam sposób.
Zachowanie człowieka zależy od wielu czynników, np.: jego życiowego doświadczenia, edukacji, pewności siebie, rodziny.
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Czasami łatwo jest nazwać to, jak się czujesz, innym razem uczucia mogą być trudne do nazwania.
Jedna osoba nie zawsze tak samo emocjonalnie reaguje w tej samej sytuacji.
Rozpoznanie, jak reaguje ciało, może pomóc zidentyfikować emocje, jakich ktoś doświadcza, np. ktoś, kto się uśmiecha, zachowuje się przyjacielsko, podskakuje – zapewne jest szczęśliwy,
a ktoś, kto chodzi w kółko i krzyczy – jest, być może, zły.
Mimo że emocje są rzeczą normalną, czasami trudno jest sobie
z nimi poradzić.
Zazwyczaj silne emocje – zarówno pozytywne, jak i negatywne –
są trudniejsze do opanowania.
Pierwszym krokiem do efektywnego zarządzania emocjami jest
ich rozpoznanie
i nazwanie. Pomoże w tym wykorzystanie listy wyrazów opisujących emocje, która została stworzona na początku zajęć.
Najlepszą metodą radzenia sobie z emocjami jest mówienie o nich,
wyrażanie, okazywanie w konstruktywny sposób, nie krzywdząc
drugiego człowieka.
Najważniejsze jest to, że nie mamy wpływu na pojawienie się
emocji, ale mamy wpływ, na ich siłę, zachowania, które za nimi
idą. Trzeba je szybko rozpoznać i podjąć decyzję, czy chcę je
zmieniać.

8. Na koniec dokończ historię: Piotr powiedział – „Wiesz, jestem strasznie wkurzony, ale nie chce mi się dłużej kłócić. Zależy mi na pracy i na tobie, ale już jestem strasznie zmęczony. Przepraszam, że
Cię oszukałem”. Kasia – „Wiem Kochanie, byłam zbyt wymagająca.
Chciałabym żebyś wiedział, że możesz zawsze ze mną porozmawiać”.

C. Aktywność członków grupy/ćwiczenia: praca w grupach,
dyskusja, odgrywanie ról.
Czas: 25 min.
CEL: Praktyka dostrzegania i nazywania stanów emocjonalnych człowieka.
Pogłębienie świadomości i zrozumienia przeżywania ich w ciągu dnia.
1. Wybierz jeden z dwóch wariantów ćwiczenia.

WARIANT 1.
•

•

•

Udział biorą te same grupy, które utworzyły się na początku zajęć
(wariant 1). Jeżeli wykorzystałaś/eś wariant 2, wyznacz reprezentanta w każdej grupie.
Opowiedz jakąś historię (przykład zamieszczono poniżej) z kilkoma wydarzeniami lub sytuacjami, które zawierają różne emocje.
Zatrzymuj się, gdy w historii pojawia się wydarzenie lub sytuacja,
w których ludzie mogą doświadczać różnych uczuć. Poproś, by
grupy przedyskutowały, co się wydarzyło i nazwały prawdopodobne uczucia, których osoba z opowiadania mogła doświadczyć.
Potem poproś reprezentantów grup, aby powiedzieli, jak członkowie ich grup nazwali dane uczucie. Możliwe uczucia są wymienione
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w nawiasach w tekście opowiadania. Możesz wybrać inną historię,
jeżeli chcesz. Upewnij się jednak, czy historia ta zawiera sytuacje, w których ludzie mogą doświadczać różnych emocji. Uwaga,
w opowiadaniu zastosuj imię, które jest popularne w Polsce (nie
używaj imienia żadnego z uczestników zajęć).
Opowiadanie:
(Imię) obudził się wyspany.
[Pauza: szczęśliwy, wypoczęty]
Następnie członek rodziny lub ktoś, kto z nim mieszka, powiedział mu, by pomógł po szkole (pracy) w dużym sprzątaniu.
[Pauza: zawiedziony, nieszczęśliwy]
Kiedy (Imię) przyszedł do szkoły (pracy), rozmawiał z kimś,
kto go ignorował.
[Pauza: zraniony, zły]
Godzinę później (imię) rozmawiał z przyjacielem, który zaprosił go na przyjęcie.
[Pauza: szczęśliwy, podekscytowany]
Następnie (Imię) dowiedział się od nauczyciela (przełożonego), że wykonał zadanie niewłaściwie i musi je wykonać jeszcze raz.
[Pauza: zawstydzony, smutny, nieszczęśliwy, zły]
Będzie musiał zostać dłużej, by poprawić zadanie. To znaczy,
że będzie za późno, by pomóc w sprzątaniu, i zawiedzie ludzi,
którzy liczyli na jego pomoc.
[Pauza: winny]
Kiedy (Imię) wrócił do domu, powitany został uśmiechem.
[Pauza: ukojony, uspokojony, akceptowany]
Podsumuj ćwiczenie, powiedz, że każda osoba doświadcza wielu
różnych emocji podczas dnia.

WARIANT 2.
•

•

Wyjaśnij, że by pomóc innym w rozpoznaniu i nazwaniu emocji, każda grupa odegra przydzieloną jej sytuację. Będą to typowe sytuacje, które mogą wzbudzić emocje. Każda grupa musi
werbalnie i niewerbalnie odegrać sytuację i emocje, które, zdaniem jej członków, mogliby czuć ludzie będący w tej sytuacji. Po
każdej scence obserwatorzy będą odgadywać emocje, które były
pokazane.
Wyznacz każdej z grup jedną z następujących sytuacji (wybierz
te, które są właściwe dla kultury grupy, z jaką pracujesz):
 Uczysz się, jak poprawnie wykonać trudne zadanie w szkole
(pracy). Będziesz mogła/mógł lepiej wykonywać twoją pracę.
 Twój nauczyciel (lub przełożony) poprosił, byś wykonał/a specjalną pracę. Powiedział ci, że myśli, iż jesteś kompetentna/y
i wystarczająco odpowiedzialna/y, by podołać temu zadaniu.
 Chcesz dostać pracę i zapytałaś/eś, czy jesteś brana/y pod
uwagę. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji okazało się, że to nie
ty. Pracę dostał twój najlepszy przyjaciel.
 Twój nauczyciel (przełożony) poprosił cię, byś pokazał/a innym, jak wykonać trudne zadanie.
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 Ktoś z twojej rodziny jest chory i potrzebuje twojej pomocy.
Masz problem z dotarciem do pracy (szkoły) na czas przez te
dodatkowe rodzinne obowiązki.
 Ktoś mówi coś o tobie do innych. To, co ten ktoś mówi, nie
podoba ci się.
Po pięciu minutach poproś pierwszą grupę, by odegrała swoją
sytuację. Poproś, by obserwatorzy rozpoznali i nazwali emocje,
jakie może czuć osoba, o której mowa. Kontynuuj, aż każda grupa zaprezentuje swoją scenkę.
Zapytaj uczestników:
 Jakie są korzyści z umiejętności rozpoznawania i nazywania
swoich uczuć?
 Jak, twoim zdaniem, zmienią się twoje relacje z innymi, jeżeli
będziesz umieć rozpoznawać swoje uczucia, nazywać je i mówić o nich?
Podkreśl, że w związku z przeżywaniem konkretnych uczuć warto
też mówić o swoich potrzebach.

D. Sprawdzenie efektów: praca w mniejszych grupach i osobiste
refleksje.
Czas: 5 min
Cel: Przełożenie na praktykę
1. Poproś uczestników zajęć, by pomyśleli o jednej lub dwóch sytuacjach, które wzbudziły ich emocje. Zachęć ich, by wybrali sytuację,
o której będą mogli opowiedzieć innym.
2. Poproś, aby opowiedzieli w mniejszych grupach o tej sytuacji i uczuciach, które wówczas przeżywali.
3. Zachęć uczestników, by zwrócili też uwagę na uczucia, których doświadczają podczas opowieści.
4. Wyjaśnij, że rozpoznanie emocji, nazwanie przeżywanych uczuć, rozumienie przyczyn ich powstania pomoże im w efektywnym zarządzaniu emocjami. Podczas innych zajęć nauczą się więcej o tym, jak
zarządzać silnymi emocjami.
5. Rozdaj uczestnikom kopię Karty podsumowującej zajęcia.

MATERIAŁY POMOCNICZE
Karta podsumowująca zajęcia
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Karta podsumowująca zajęcia
„Rozumienie emocji”

ZROZUM

•
•

•

•
•

•
•

•

ZAPAMIĘTAJ

ZASTOSUJ

ZASTANÓW SIĘ,
jak to działa

ZMODYFIKUJ
zachowanie

Emocje to uczucia doświadczane przez człowieka, to psychiczne
reakcje ludzi w określonych sytuacjach.
Nie każdy reaguje na te same sytuacje w ten sam sposób.
Zachowanie człowieka zależy od wielu czynników, np.: jego życiowego doświadczenia, edukacji, pewności siebie, rodziny.
Doświadczanie uczuć to naturalne reakcje w sytuacji zaspokojenia
lub braku zaspokojenia naszych potrzeb. Jeżeli potrzebuję czasu,
aby dokończyć raport, ucieszę się, gdy mój przyjaciel spóźni się na
spotkanie. Jeżeli potrzebuję zrobić zakupy, a mój przyjaciel spóźni
się i przyjdzie po godzinie zamknięcia sklepów, będę się złościć.
Zatem to nie ludzkie zachowania (np. spóźnienie), ale to, czego
potrzebuję w danej sytuacji, warunkuje powstanie określonej emocji. Każdy doświadcza emocji. Ludzie doświadczają emocji w pracy,
w domu, z przyjaciółmi,
a nawet, jeśli w samotności myślą o jakiejś sytuacji lub wydarzeniu.
Pierwszym krokiem do efektywnego zarządzania emocjami jest ich
rozpoznanie i nazwanie. Dlatego warto znać wyrazy opisujące emocje, np. cieszy mnie to, jestem zła, czuję się zaniepokojona, odczuwam niepokój.
Czasami łatwo jest nazwać to, jak się czujesz, innym razem uczucia
mogą być trudne do nazwania.
Rozpoznanie, jak reaguje ciało, może pomóc zidentyfikować emocje, jakich ktoś doświadcza, np. ktoś, kto się uśmiecha, zachowuje
przyjacielsko, podskakuje – zapewne jest szczęśliwy, a ktoś, kto
chodzi w kółko i krzyczy – jest, być może, zły.
Mimo że emocje są rzeczą normalną, czasami trudno jest sobie
z nimi poradzić. Zazwyczaj silne emocje – zarówno pozytywne, jak
i negatywne – są trudniejsze do opanowania.

Najlepszą metodą radzenia sobie z emocjami jest mówienie o nich, wyrażanie, okazywanie w konstruktywny sposób, nie krzywdząc drugiego
człowieka.
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5. Radzenie sobie ze stresem
KLUCZOWE TREŚCI ZAJĘĆ

Stres to relacja między umiejętnością radzenia sobie jednostki z daną
sytuacją stresową a wymaganiami stawianymi jej przez tę sytuację. Im
większe wymagania sytuacji w stosunku do umiejętności radzenia sobie z nimi, tym większy stres. Sytuacja stresowa może mieć charakter:
• fizyczny (cisza, hałas, mdły smak, ostry zapach, ciemność, oślepiająca jasność, kształt, kolor i wystrój otoczenia, upał, mróz, zanieczyszczenia itp.),
• psychiczny (lęki, obawy, wewnętrzne konflikty, złe mniemanie o sobie, nierealistyczne ideały, zbyt sztywne lub płynne systemy przekonań i wartości, niskie poczucie bezpieczeństwa itp.),
• społeczny (odrzucenie, duża odpowiedzialność, oczekiwania, agresja,
bezrobocie, zbyt wysokie lub niskie wymagania, rywalizacja itp.).

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Cele zajęć

Uczestnicy:
• rozpoznają stresujące sytuacje społeczne,
• wymieniają sposoby reagowania na stresujące sytuacje społeczne,
• rozumieją, co to znaczy „stres”,
• rozpoznają najczęstsze czynniki powodujące stres u młodych ludzi,
• rozpoznają objawy stresu u ludzi,
• znają sposoby obniżania poziomu stresu,
• rozumieją konsekwencje długotrwałego pozostawania pod wpływem stresu,
• planują sposoby radzenia sobie ze stresem.
•

Przebieg
zajęć

•
•
•
•
•
•
•
•

Czas trwania

45 lub 90 minut w sytuacji uwzględnienia dodatkowego ćwiczenia
(ćwiczenie to omówiono w Szczegółowym planie zajęć, Część C).
•

Materiały
dydaktyczne

Dyskusja na temat tego, jak człowiek czuje się w stresującej sytuacji społecznej.
Zapisanie możliwych reakcji na stresujące sytuacje społeczne.
Definiowanie pojęć „stres” i „stresor” z podaniem przykładów.
Wyliczenie stresorów typowych dla młodych ludzi.
Wymienianie objawów stresu.
Pokazanie właściwych i niewłaściwych sposobów radzenia sobie ze
stresem.
Poznawanie możliwości pomocy w sytuacjach stresowych.
Dyskusja o korzyściach stosowania pozytywnych sposobów radzenia sobie ze stresem.
Tworzenie indywidualnych planów radzenia sobie ze stresem.

Karty typu flipchart wraz ze stojakiem lub tablica z kredą lub
markerem.
• Przybory do pisania i papier do pisania dla każdego z uczestników.
• Materiał pomocniczy do powielenia:
Opisy sytuacji stresujących
Karta podsumowująca zajęcia.
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Zadania do
wykonania przed
zajęciami
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Część A (Zainteresowanie tematem):
• pomyśl o stresujących sytuacjach, których opis może zainicjować
dyskusję w grupie. Zapisz je i wybierz jedną, którą przedstawisz
na zajęciach. Możesz skorzystać z opisu sytuacji podanych w tym
scenariuszu (część A pkt 1.).
Część B (Rozwinięcie tematu):
• przygotuj dwa duże arkusze papieru zatytułowane „Niewłaściwe
sposoby radzenia sobie ze stresem” oraz „Właściwe sposoby radzenia sobie ze stresem”. Jeżeli korzystasz z tablicy, podziel ją na pół,
• przygotuj dla uczestników listę instytucji i organizacji, które udzielają pomocy w sytuacji dużego lub długotrwałego stresu.
Część D (Sprawdzenie efektów):
• przygotuj kopię Karty podsumowującej zajęcia dla każdego
uczestnika.

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ
A. Zainteresowanie tematem: dyskusja i miniwykład
Czas: 10 min
Cel: Zapoznanie uczestników z definicją stresu i stresorów.
1. Wybierz i przedstaw uczestnikom jedną z poniższych stresujących
sytuacji społecznych (listę tych sytuacji zamieszczono także w materiale pomocniczym Opis sytuacji stresujących). Możesz także wybrać inną sytuację, znaną sobie lub taką, której mogli doświadczyć
uczestnicy zajęć.
• Dorosły pyta cię o przyczynę używania wulgarnego języka przez twojego przyjaciela albo o źródło jego nieodpowiedniego zachowania.
• Przyjaciel pyta cię, czy wybierasz się na piątkowe przyjęcie (nie
zostałaś/eś zaproszony).
• Przyjaciel prosi cię, żebyś oddał/a pieniądze, które od niego pożyczyłaś/eś. Nie masz żadnych pieniędzy, żeby spłacić tę pożyczkę.
• Zobaczyłaś/eś swojego chłopaka/dziewczynę rozmawiającego/
rozmawiającą z inną dziewczyną/chłopakiem. Wygląda, jakby flirtowali ze sobą.
• Ktoś właśnie ci powiedział, że widział twojego chłopaka/dziewczynę z jego/jej byłą dziewczyną/byłym chłopakiem.
• Troje młodych ludzi, którzy cię nie lubią, idzie ulicą w twoją stronę.
Nikogo innego nie ma w pobliżu. Myślisz, że mogą cię zaatakować.
2. Zapytaj uczestników, jakich uczuć mogą doświadczyć w takiej
sytuacji?
3. Wyjaśnij, że niektóre sytuacje powodują, że ludzie czują się bardzo
niekomfortowo, są zdenerwowani albo przestraszeni. Sytuacje te nazywamy stresującymi.
4. Przedstaw definicję stresu i podaj przykłady:
Stres to reakcja waszego ciała – podwyższone ciśnienie krwi, przyspieszone tętno i oddech – powstająca w sytuacji zagrożenia, utrudnienia
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lub niemożności realizacji ważnych celów, zadań i wartości, np. kiedy
musieliście stanąć przed całą klasą i wygłosić mowę, mogliście odczuć
w ciele napięcie i sztywność. Mogliście również odczuwać zdenerwowanie lub lęk.
5. Przedstaw definicję stresora i podaj przykłady.
Stresor to wydarzenie, sytuacja lub myśl, która wywołuje stres.
Stresorem może być:
• trudna sytuacja, którą napotykasz w życiu lub w swoim otoczeniu,
taka jak: śmierć bliskiej osoby albo presja, abyś zrobił/a coś, czego
nie chcesz,
• pozytywne skutki dużego osiągnięcia, wykonania trudnego zadania
lub niespodziewanego przyjemnego zdarzenia,
• coś, co cię martwi lub o czym uporczywie myślisz i co sprawia, że
twój umysł i ciało funkcjonują mniej sprawniej niż zwykle, np. kiedy nie wiesz, czy znajdziesz miejsce na nocleg, lub nie wiesz, kiedy
uda ci się coś zjeść, a już odczuwasz głód.
6. Poproś uczestników, by opisali jakieś inne sytuacje społeczne, które
mogłyby być stresujące dla uczestniczących w nich ludzi.
7. Wyjaśnij:
Trudne sytuacje społeczne zdarzają się każdemu i mogą powodować
stres, jeśli nie wiemy, co zrobić. Dziś nauczymy się, jak radzić sobie ze
stresującymi sytuacjami społecznymi tak, abyśmy czuli się mniej zestresowani i utrzymywali dobre relacje z innymi.
Poproś uczestników, żeby pomyśleli o swoim własnym życiu i znaleźli
sytuację społeczną, która była dla nich stresująca. Nie muszą dzielić się
nią z grupą w tej chwili. Jednakże zachęć ich do rozważenia tej sytuacji
w dalszych częściach lekcji.

B. Rozwinięcie tematu: praca w grupach, prezentacja, dyskusja
Czas: 15 min
Cel: Utrwalenie definicji stresorów i rozpoznanie ich w codziennym życiu
oraz poznanie możliwych objawów stresu (fizycznych, emocjonalnych,
umysłowych).
1. Poproś uczestników o podzielenie się na 3–4-osobowe grupy.
2. Poproś, aby spróbowali stworzyć takie podgrupy, w których każdy
będzie miał ubranie w innym kolorze.
3. Przydziel poniższe role członkom małych grup:
• osoba mająca ubranie w wybranym przez ciebie kolorze będzie
liderem - jej zadaniem jest pilnowanie, aby grupa pracowała nad
zadaniem,
• osoba mająca inny kolor ubrania (podaj jaki…) niż lider, będzie
rzecznikiem i przekaże pomysły swojej grupy pozostałym uczestnikom zajęć.
Uwaga: można również wyznaczyć jakąś osobę na sekretarza, który
będzie notował pomysły grupy.
4. Poproś, aby uczestnicy, pracując w grupach, przygotowali listę różnych sytuacji, rzeczy, zachowań, potrzeb czy oczekiwań (stresorów),
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wywołujących stres u młodych ludzi takich jak oni. Poproś, aby notowali swoje pomysły na kartach typu flipchart.
5. Poproś każdego z rzeczników mniejszych grup do zaprezentowania
jednego ze źródeł stresu. Zapytaj:
• Co w tych sytuacjach powoduje u was stres?
• Co w tej sytuacji jest stresującego?
6. Kontynuuj, aż rzecznicy grup wymienią wszystkie pomysły. Powieś listy
stresorów opracowane przez członków mniejszych grup na tablicy. Dodaj
poniższe przykłady stresorów, jeżeli nie pojawiły się one wcześniej.
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Zbyt wiele rzeczy dziejących się
naraz.
Bycie dla siebie zbyt surowym.
Wymaganie od siebie zbyt wiele.
Zbyt duże wymagania ze strony
innych.
Poważne zmiany w życiu, np. przeprowadzka, śmierć bliskiej osoby,
małżeństwo, wypadek lub choroba.
Brak pieniędzy na podstawowe
potrzeby.
Niemożność znalezienia pracy.
Powracające zmartwienia lub utrzymujące się trudne warunki życia, np.
choroba w rodzinie, własna choroba,
problemy finansowe, kłótnie rodziców, bicie przez rodziców, konflikt
z rodzeństwem.
Posiadanie przyjaciela lub członka
rodziny, który znajduje się pod wpływem długotrwałego stresu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duże obowiązki wobec członków
rodziny.
Konflikty w relacjach z przyjaciółmi.
Złe oceny szkolne.
Duże sukcesy w sporcie lub jakiejś
dziedzinie twórczości.
Utrata czegoś.
Zdawanie egzaminu/pisanie testu.
Wyjście na imprezę.
Publiczne wystąpienie.
Obawa o własne bezpieczeństwo.
Odczuwanie samotności lub
znudzenia.
Dokuczanie i wyzwiska ze strony
innych.
Przebywanie z dala od rodziny.
Bezdomność.

7. Powiedz uczestnikom, że istnieje wiele przyczyn stresu. U różnych
osób różne rzeczy wywołują stres. To, co stresujące dla jednej osoby,
nie musi stresować drugiej.
8. Wyjaśnij, że stres wpływa na ludzi w różny sposób. Podaj oznaki
stresu:
• Oznaki fizyczne - widzialne lub odczuwalne reakcje organizmu, kiedy zaburzone jest jego funkcjonowanie, np. pocenie się i blednięcie.
• Oznaki emocjonalne i umysłowe - reakcje organizmu, które pozostają dla innych niewidoczne i tylko doświadczająca
ich osoba może nam powiedzieć, że się pojawiają, np. mdłości
i zdenerwowanie.
9. Poproś uczestników, aby w małych grupach opracowali listy oznak
stresu. Poleć każdej z grup wybranie trzech przykładów reakcji, które
odegrają przed grupą.
10. Poproś członków każdej z grup o zademonstrowanie na forum trzech
oznak stresu. Po każdym z występów poproś widzów o podanie, jakie
oznaki zostały zaprezentowane.
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11. Stwórz na tablicy/arkuszu papieru listę symptomów stresu. Uzupełnij
listę przykładami podanymi poniżej.
Oznaki fizyczne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blednięcie/czerwienienie się
Zimne dłonie
Zaciśnięte zęby
Drżenie
Szeroko otwarte oczy
Zaciśnięte dłonie
Szybko bijące serce
Napięte mięśnie
Krótki oddech
Ściskanie w żołądku
Suchość w ustach
Bóle brzucha
Wycofanie z kontaktu
Trudności
z koncentracją
Bezsenność
Zmęczenie
Brak apetytu/
obżarstwo

Oznaki emocjonalne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Płaczliwość
Smutek
Złość
Poczucie
beznadziejności
Niezdecydowanie
Martwienie się
Wyczekiwanie na coś
Podniecenie
Pobudzenie
Poczucie krzywdy
Uraza
Nerwowość
Napięcie

Oznaki umysłowe
•
•

•

Negatywizm
w myśleniu
Skrajność
osądów
(bardzo złe lub bardzo
dobre)
Chęć skrzywdzenia
samego siebie

12. Dodaj, że gdy pojawia się czynnik wywołujący stres, organizm człowieka przygotowuje się do walki z nim lub do ucieczki. Zmienia się
szybkość przepływu krwi i jej ciśnienie, serce bije szybciej, pojawia
się napięcie mięśni i wzmożone pocenie.
13. Podsumuj:
• bycie przez dłuższy czas pod wpływem dużego stresu może prowadzić do problemów natury fizycznej i emocjonalnej,
• wiedza o tym, co powoduje stres, oraz rozpoznawanie oznak stresu stanowią pierwsze kroki do konstruktywnego radzenia sobie ze
stresem.
14. Powiedz, że kolejny krok to opracowanie sposobów radzenia sobie ze
stresem.

C. Aktywność członków grupy/ćwiczenia: dyskusja
Czas: 15 min
Cel: Uzmysłowienie możliwych reakcji na stres, ich adekwatności, odpowiedniości i konsekwencji krótko i długofalowych. Poznanie pozytywnych sposobów radzenia sobie ze stresem.
1. Poproś uczestników zajęć, by pomyśleli, w jaki sposób ludzie radzą sobie ze stresem. Wytłumacz, że niektóre z tych sposobów są
właściwe, czyli społecznie akceptowane, korzystne dla zdrowia i dobre dla relacji międzyludzkich, a niektóre – niewłaściwe, czyli nieakceptowane społecznie, niekorzystne dla zdrowia i dobrych relacji
międzyludzkich.
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2. Zachęć uczestników zajęć do podania często spotykanych przykładów niewłaściwych sposobów radzenia sobie ze stresem. Wypisz podane przez nich przykłady pod nagłówkiem - „Niewłaściwe sposoby
radzenia sobie ze stresem”- zapisanym na arkuszu lub na tablicy.
Uzupełnij listę przykładami podanymi poniżej.
Niewłaściwe sposoby radzenia sobie ze stresem
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaprzeczanie sytuacji
Ucieczka
Trwanie bez reakcji
Objadanie się
Głodówka
Palenie papierosów
Używanie alkoholu lub
narkotyków
Rezygnacja
Ukrywanie się

•
•
•
•
•
•
•
•

Bicie się z kimś
Niszczenie mienia
Przeszkadzanie innym w ich
wysiłku
Wyładowywanie się na przedmiotach bądź ludziach
Wyzywanie innych
Obwinianie siebie lub innych
Próby samobójcze
Samobójstwo

3. Poproś, aby uczestnicy zaproponowali właściwe sposoby radzenia sobie ze stresem, które zaobserwowali u innych ludzi. Wypisz
podane przez nich przykłady pod nagłówkiem „Właściwe sposoby
radzenia sobie ze stresem”. Uzupełnij listę przykładami podanymi
poniżej.
Właściwe sposoby radzenia sobie ze stresem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relaksowanie się
Pójście na spacer
Sport i ćwiczenia fizyczne
Opisywanie stresujących zdarzeń
w pamiętniku
Zajmowanie się swoim hobby
Czytanie książki
Oddawanie się praktykom
religijnym
Śmiech
Słuchanie muzyki
Rozmowa z przyjacielem, rodzicem lub innym bliskim dorosłym
Poszukiwanie informacji użytecznych w takiej sytuacji
Przemyślenie innych sposobów
na poradzenie sobie i rozwiązanie
problemu

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Przewidywanie konsekwencji
i planowanie
Nauka rozpoznawania źródeł stresu i jego symptomów
Praktykowanie technik relaksacyjnych, takich jak joga lub tai-chi
Zdrowe odżywianie się
Wysypianie się
Sen
Podejmowanie dodatkowej, ciężkiej pracy, która pozwala zużyć
energię wytworzoną przez stres
Znalezienie dla siebie chwili
spokoju
Zapewnienie sobie chwili na głęboki oddech
Próba rozwiązania problemu

4. Zachęć uczestników zajęć do wyboru zdrowych, akceptowanych
społecznie sposobów radzenia sobie ze stresem. Wytłumacz, że niewłaściwe strategie radzenia sobie ze stresem tylko go powiększają,
więc należy je odrzucić. Przekreśl je kredą lub markerem.
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5. Spytaj uczestników, czy wiedzą o tym, dokąd mogliby się udać po
pomoc, kiedy są w stresie i nie wiedzą, co zrobić. Zbierz ich pomysły
i zapisz inne jeszcze nazwy, adresy, strony internetowe instytucji czy
organizacji udzielających wsparcia w sytuacji stresu.
6. Poproś uczestników o zasugerowanie sposobów pomagania ludziom
będącym pod wpływem stresu. Uzupełnij ich pomysły przykładami
z poniższej listy:
• słuchanie,
• podanie źródeł uzyskania pomocy,
• wspólny spacer,
• pomoc komuś w znalezieniu rozwiązania problemu,
• zaproszenie kogoś do wspólnej aktywności sportowej,
• rozmowa na temat przyczyn i źródeł stresu.
Uwaga! W tym miejscu możesz zrobić ćwiczenie dodatkowe lub przejść
do części D - Sprawdzanie efektów.

Lekcja 5. Radzenie sobie ze stresem

53/238

Ćwiczenie dodatkowe (możesz je zrealizować, jeżeli masz do swojej dyspozycji
2 godziny lekcyjne).
1. Wróć do listy sytuacji stresujących, z których jedną wybrałaś/eś w części A.1.
Tym razem przedstaw uczestnikom wszystkie pozostałe sytuacje (rozdaj im
materiał pomocniczy: Opisy sytuacji stresujących).
2. Zaproś uczestników do zgłaszania pomysłów dotyczących możliwych sposobów reakcji w przypadku każdej z przedstawionych przez ciebie sytuacji.
3. Zapisuj propozycje uczestników. Zapytaj, czy według nich są to skuteczne
i akceptowane społecznie sposoby radzenia sobie ze stresem. Uwaga, na
tym etapie zajęć nie ma konieczności dyskutowania ani oceniania odpowiedzi
uczestników. Ważne jest to, aby pomyśleli oni o swoich wyborach i o tym, czy
wierzą, że są one do zaakceptowania przez innych ludzi.
4. Powiedz, że jest wiele różnych sposobów reagowania na sytuacje stresowe.
Niektóre z nich są akceptowane społecznie, zmniejszają stres oraz pozwalają
na utrzymanie dobrych relacji z innymi. Inne sposoby reagowania nie spełniają takich oczekiwań.
5. Wyjaśnij, że bardzo ważne jest podjęcie trafnej decyzji, co do sposobu reagowania w sytuacji stresowej.
6. Przedstaw listę pytań, które pomogą w wyborze takiej reakcji:
• Czy twoja reakcja jest zgodna z prawem?
• Czy twoja reakcja jest zgodna z twoimi przekonaniami i wartościami (kulturowymi, religijnymi, osobistymi)?
• Czy twoja reakcja nie jest krzywdząca dla ciebie albo dla innych?
7. Wyjaśnij, że reakcja na sytuację stresową jest akceptowana społecznie, właściwa, sprzyja zdrowiu i dobrym relacjom z innymi ludźmi, jeżeli odpowiemy
„tak” na wszystkie powyższe pytania.
8. Poproś uczestników, by pomyśleli o innych pytaniach, które mogą nam pomóc w wyborze reakcji na sytuację stresową. Zapisz ich pomysły na arkuszu
papieru lub na tablicy.
9. Odnieś wszystkie zapisane pytania do sytuacji przedstawionych na początku
tego ćwiczenia, np.:
Dorosły pyta cię o przyczynę używania przez twojego przyjaciela wulgarnego
języka albo o źródło jego nieodpowiedniego zachowania. Możesz odpowiedzieć
w ten sposób: „Nie słyszałam/em słów mojego przyjaciela, nie widziałam/em
jego zachowania i nie znam jego przyczyn. Czy mógł(a)by pan/pani jego spytać
o to, co pan/pani słyszał/a i widział/a?”.
Ta odpowiedź jest zgodna z prawem, zgodna z przekonaniami i osobistymi wartościami, nikogo nie rani, pozwala zachować szacunek dla samego siebie. Jest
wypowiedzią asertywną. Zaznacz, że o tym będziemy mówić na następnych zajęciach. Uwaga, jeżeli realizowałaś/eś zajęcia o sposobach radzenia sobie z silnymi
emocjami, przypomnij o nich uczestnikom.

D. Sprawdzenie efektów: dyskusja
Czas: 5 min
Cel: Wnioski na temat konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i przeniesienie ich na własne doświadczenia
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1. Poproś uczestników o przedyskutowanie w parach odpowiedzi na następujące pytanie: Co możecie zyskać, wybierając społecznie akceptowaną, właściwą reakcję na sytuację stresową?
2. Pokaż listę stresorów, listę oznak fizycznych, emocjonalnych i umysłowych stresu oraz listę właściwych sposobów radzenia sobie ze
stresem.
3. Poproś uczestników, aby w domu pomyśleli o tym, co ich stresuje, jakie objawy stresu zauważają u siebie, jak mogliby zareagować
w sytuacjach stresowych, aby ich relacje z innymi ludźmi były jak
najlepsze, oraz do kogo lub gdzie mogliby udać się z prośbą o pomoc.
4. Zachęć ich do tego, aby w przyszłości podzielili się z innymi członkami grupy sukcesem związanym z właściwą, dobrą, akceptowaną
społecznie reakcją na sytuację stresową, czyli co udało im zyskać,
a czego uniknęli.
Uwaga, pamiętaj o tym, aby podczas następnych zajęć w sprzyjającym, adekwatnym momencie wrócić do tej pracy domowej.
5. Rozdaj uczestnikom kopię Karty podsumowującej zajęcia.

MATERIAŁY POMOCNICZE
1.
2.

Opisy sytuacji stresujących
Karta podsumowująca zajęcia
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Materiał pomocniczy nr 1 Opisy sytuacji stresujących
Zastanówcie się, jak można zareagować w każdej z przedstawionych
niżej sytuacji:
•

Dorosły pyta cię o przyczynę używania wulgarnego języka przez twojego przyjaciela albo o źródło jego nieodpowiedniego zachowania.

•

Przyjaciel pyta cię, czy wybierasz się na piątkowe przyjęcie (nie
zostałaś/eś zaproszony).

•

Przyjaciel prosi cię, żebyś oddał/a pieniądze, które od niego pożyczyłaś/eś. Nie masz żadnych pieniędzy, żeby spłacić tę pożyczkę.

•

Zobaczyłaś/eś swojego chłopaka/dziewczynę rozmawiającego/rozmawiającą z inną dziewczyną/chłopakiem. Wygląda, jakby flirtowali ze sobą.

•

Ktoś właśnie ci powiedział, że widział twojego chłopaka/dziewczynę
z jego/jej byłą dziewczyną/byłym chłopakiem.

•

Troje młodych ludzi, którzy cię nie lubią, idzie ulicą w twoją stronę.
Nikogo innego nie ma w pobliżu. Myślisz, że mogą cię zaatakować.
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Karta podsumowująca zajęcia „Radzenie sobie ze stresem”

ZROZUM

ZAPAMIĘTAJ

ZASTOSUJ

ZASTANÓW SIĘ,
jak to działa

ZMODYFIKUJ
zachowanie

W niektórych sytuacjach ludzie czują się bardzo niekomfortowo, są
zdenerwowani albo przestraszeni. Sytuacje te nazywamy stresującymi. Takie sytuacje zdarzają się każdemu.
Stres to reakcja twojego ciała – podwyższone ciśnienie krwi, przyspieszone tętno i oddech – powstająca w sytuacji zagrożenia, utrudnienia
lub niemożności realizacji ważnych celów, zadań, wartości, np. kiedy
musiałaś/eś stanąć przed całą klasą i wygłosić mowę, mogłaś/eś odczuć w ciele napięcie i sztywność. Mogłaś/eś również odczuwać zdenerwowanie lub lęk.
Bycie przez dłuższy czas pod wpływem dużego stresu może prowadzić
do problemów natury fizycznej i emocjonalnej. Wiedza o tym, co powoduje stres, oraz rozpoznawanie oznak stresu to pierwsze kroki do
konstruktywnego radzenia sobie ze stresem.
Stresor to wydarzenie, sytuacja lub myśl, która wywołuje stres.
Przykłady stresorów:
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Zbyt wiele rzeczy dziejących się
naraz
Bycie dla siebie zbyt surowym
Wymaganie od siebie zbyt wiele
Zbyt duże wymagania ze strony
innych
Poważne zmiany w życiu, np.
przeprowadzka, śmierć bliskiej
osoby, małżeństwo, wypadek lub
choroba
Brak pieniędzy na podstawowe
potrzeby
Niemożność znalezienia pracy
Powracające zmartwienia lub
utrzymujące się trudne warunki życia, np. choroba w rodzinie, własna choroba, problemy
finansowe, kłótnie rodziców,
bicie przez rodziców, konflikt
z rodzeństwem
Posiadanie przyjaciela lub członka
rodziny, który znajduje się pod
wpływem długotrwałego stresu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duże obowiązki wobec członków
rodziny
Konflikty w relacjach
z przyjaciółmi
Złe oceny szkolne
Duże sukcesy w sporcie lub jakiejś dziedzinie twórczości
Utrata czegoś
Zdawanie egzaminu/pisanie testu
Wyjście na imprezę
Publiczne wystąpienie
Obawa o własne bezpieczeństwo
Odczuwanie samotności lub
znudzenia
Dokuczanie i wyzwiska ze strony
innych
Przebywanie z dala od rodziny
Bezdomność
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Stres objawia się na wiele sposobów:
Oznaki fizyczne
• Blednięcie/czerwienienie się
• Zimne dłonie, zaciśnięte dłonie
• Zaciśnięte zęby
• Drżenie
• Szeroko otwarte
oczy
• Szybko bijące serce
• Napięte mięśnie
• Krótki oddech
• Ściskanie w żołądku
• Suchość w ustach
• Bóle brzucha
• Wycofanie
z kontaktu
• Trudności
z koncentracją
• Bezsenność
• Zmęczenie
• Brak apetytu/
obżarstwo

Oznaki emocjonalne
Oznaki umysłowe
• Negatywizm
• Płaczliwość
w myśleniu
• Smutek
•
Skrajność osądów
• Złość
(bardzo złe lub bar• Poczucie
dzo dobre)
beznadziejności
• Chęć skrzywdzenia
• Niezdecydowanie
samego siebie
• Martwienie się
• Wyczekiwanie na coś
• Podniecenie
• Pobudzenie
• Poczucie krzywdy
• Uraza
• Nerwowość
• Napięcie

Ludzie radzą sobie ze stresem w różny sposób. Niektóre z tych sposobów są właściwe, czyli społecznie akceptowane, korzystne dla zdrowia i dobre dla relacji międzyludzkich, inne – niewłaściwe, czyli nieakceptowane społecznie, niekorzystne dla zdrowia i dobrych relacji
międzyludzkich.

58/238

Lekcja 5. Radzenie sobie ze stresem

Właściwe sposoby radzenia sobie ze
Niewłaściwe sposoby radzenia sobie ze
stresem
stresem
• Zaprzeczanie sytuacji
• Relaksowanie się
• Ucieczka
• Pójście na spacer
• Trwanie bez reakcji
• Sport i ćwiczenia fizyczne
• Objadanie się
• Opisywanie stresujących zdarzeń
w pamiętniku
• Głodówka
• Zajmowanie się swoim hobby
• Palenie papierosów
• Czytanie książki
• Używanie alkoholu lub narkotyków
• Oddawanie się praktykom
• Rezygnacja
religijnym
• Ukrywanie się
• Śmiech
• Bicie się z kimś
• Słuchanie muzyki
• Niszczenie mienia
• Rozmowa z przyjacielem, rodzi• Przeszkadzanie innym w ich
cem lub innym bliskim dorosłym
wysiłku
• Poszukiwanie informacji użytecz• Wyładowywanie się na przedmionych w takiej sytuacji
tach bądź ludziach
• Przemyślenie innych sposobów
• Wyzywanie innych
na poradzenie sobie i rozwiązanie
• Obwinianie siebie lub innych
problemu
• Próby samobójcze
• Przewidywanie konsekwencji
• Samobójstwo
i planowanie
• Nauka rozpoznawania źródeł stresu i jego symptomów
• Praktykowanie technik relaksacyjnych, takich jak joga lub tai-chi
• Zdrowe odżywianie
• Wysypianie się
• Podejmowanie dodatkowej, ciężkiej pracy, która pozwala zużyć
energię wytworzoną przez stres
• Znalezienie dla siebie chwili
spokoju
• Zapewnienie sobie chwili na głęboki oddech
• Próba rozwiązania problemu
Kiedy spotykamy ludzi będących pod wpływem stresu, możemy im pomóc poprzez:
• słuchanie,
• podanie źródeł uzyskania pomocy,
• wspólny spacer,
• pomoc komuś w znalezieniu rozwiązania problemu,
• zaproszenie kogoś do wspólnej aktywności sportowej,
• rozmowę na temat przyczyn i źródeł stresu.
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6. Pozytywne nastawienie
KLUCZOWE TREŚCI ZAJĘĆ

Ludzie różnie podchodzą do sytuacji, które wydarzają się w ich życiu.
Niektórzy mają wobec nich pozytywne nastawienie, inni – negatywne.
Czasem jest tak, że nie mamy wpływu na to, co nas spotyka w życiu, ale
mamy wpływ na nasze nastawienie wobec tego. Nastawienie człowieka
do określonej sytuacji związane jest z jego postawą, w wyniku, której
spostrzega on dane aspekty tej sytuacji w pozytywny lub negatywny
sposób. Jego myśli i emocje koncentrują się wtedy na pozytywach lub
negatywach, co wpływa na podejmowanie działań sprzyjających rozwiązaniu problemu (pozytywne nastawienie) albo powoduje blokadę
działań i rozwój poczucia bezradności (negatywne nastawienie).

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Cele zajęć

Uczestnicy:
• rozumieją, czym jest pozytywne nastawienie,
• określają, w czym widoczne jest pozytywne nastawienie,
• znają sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
• rozumieją wpływ pozytywnego i negatywnego nastawienia na działania ludzi,
• rozwijają w sobie postawę związaną z pozytywnym nastawieniem.

Przebieg zajęć

• Zdefiniowanie pozytywnego i negatywnego nastawienia do wydarzeń życiowych.
• Określenie przejawów pozytywnego nastawienia.
• Poznanie sposobu radzenia sobie w trudnej sytuacji.
• Ćwiczenie umiejętności dostrzegania pozytywnych stron trudnych
sytuacji.
• Określanie wpływu pozytywnego i negatywnego nastawienia na
działanie ludzi.
• Szukanie sytuacji z życia uczestników świadczących o ich pozytywnym nastawieniu.
• Rozwijanie postaw związanych z pozytywnym nastawieniem wobec
trudnych sytuacji.

Czas trwania

45 minut

Materiały
dydaktyczne

• Materiały do zapisywania i prezentacji pomysłów (arkusze papieru
typu flipchart lub tablica, markery lub kreda).
• Długopisy lub ołówki, kartki dla każdego uczestnika.
• Zdjęcie Bieszczad
• Kolorowe kartki do zapisania oceny szans powodzenia
• Obrazki wycięte z kolorowych gazet, przedstawiające różne trudne
sytuacje, np. żaglówka w czasie sztormu, gwałtowna ulewa, powódź,
huragan itp.
• Materiał pomocniczy do powielenia:
Opisy sytuacji
Karta podsumowująca zajęcia.
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Zadania do
wykonania przed
zajęciami

Do części A (Zainteresowanie tematem):0.
• wydrukuj zdjęcie gór, które znajdziesz w materiałach pomocniczych
(pkt 1).
Do części B (Rozwinięcie tematu):
• przygotuj obrazki wycięte z kolorowych gazet, przedstawiające różne trudne sytuacje, np. żaglówka w czasie sztormu, gwałtowna ulewa,
powódź, huragan itp.
Do części C (Aktywność członków grupy):
• przygotuj kopię materiału pomocniczego Opisy sytuacji; wytnij karty,
tak byś mogła/mógł rozdać je poszczególnym grupom.
Do części D (Sprawdzenie efektów):
• przygotuj kopię Karty podsumowującej zajęcia dla każdego
uczestnika.

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ
A. Zainteresowanie tematem: demonstracja i wstęp osoby
prowadzącej zajęcia
Czas: 5 min
Cel: Pokazanie uczestnikom różnic w myśleniu ludzi o przeciwstawnym nastawieniu mimo pracy na tych samych faktach.
1. Przedstaw klasie zdjęcie gór. Opowiedz historię Krzysztofa, który
jest przewodniczącym klasy w technikum mechanicznym. Uczniowie
ustalili, że chętnie pojadą na weekend w Bieszczady. Krzysztof zdeklarował się opracować pomysł i zostać liderem organizacji wycieczki. Zdecydowano, że 20 uczniów wyjedzie w Bieszczady na 3 dni.
2. Podziel klasę na 2 grupy i poproś by usiedli w kręgach. Jedna grupa
zajmie się pozytywną burzą mózgów, a druga anty-burzą mózgów.
3. Pierwsza grupa niech opracuje pomysły, szanse, możliwości i rozwiązania. Druga grupa niech wymyśla przeszkody, krytykę, zagrożenia.
Jedna osoba z grupy niech zapisuje pomysły. Całość niech trwa około
5 minut. Niech będą twórczy i wymyślają jak najwięcej.
4. Poproś, by przedstawili efekty swojej pracy. Następnie poproś, by
każdy na kartce (tablicy) zapisał jak ocenia, na ile to przedsięwzięcie
ma szanse powodzenia. Poproś by umieścili (zapisali) odpowiedzi na
tablicy (zgodnie z tym, w jakiej grupie pracowali).
5. Zobacz, jakie są efekty eksperymentu. Najczęściej osoby negatywnie
nastawione będą gorzej oceniać szanse powodzenia, niż grupa pozytywnie nastawiona.
6. Skomentuj, że czasem jest tak, że nie mamy wpływu na to, co nas
spotyka w życiu, ale mamy wpływ na nasze nastawienie. Nastawienie
człowieka do określonej sytuacji związane jest z jego postawą, w wyniku, której spostrzega on dane aspekty tej sytuacji w pozytywny
lub negatywny sposób. Jego myśli i emocje koncentrują się wtedy
na pozytywach lub negatywach, co wpływa na podejmowanie działań
sprzyjających rozwiązaniu problemu (pozytywne nastawienie) albo
powoduje blokadę działań i rozwój poczucia bezradności (negatywne
nastawienie).
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7. Zwróćcie uwagę, że nastawienie nie zmienia stanu faktycznego sytuacji, ale pozwala na zebranie sił i mobilizację do zmierzenia się
z trudnościami. Podkreśl, że dzisiejsze zajęcia dotyczą pozytywnego
nastawienia. Pozytywne nastawienie wobec różnych sytuacji pomaga
nam z sukcesem radzić sobie w życiu.

B. Rozwinięcie tematu: praca w grupie, dyskusja, wprowadzenie
osoby prowadzącej zajęcia
Czas: 15 min
Cel: Przedstawienie uczestnikom trudnych sytuacji i czynników, na które
mogą lub nie mogą wpływać. Zaznaczenie roli nastawienia negatywnego i pozytywnego oraz jego efektów. Kształtowanie umiejętności
pozytywnego myślenia, znajdowania w trudnych sytuacjach czegoś
pozytywnego.
1. Pokaż wycięte z kolorowych gazet obrazki, które przedstawiają różne
trudne sytuacje, np. żaglówkę w czasie sztormu, gwałtowną ulewę,
powódź, huragan. Powiedz, że te obrazki ilustrują sytuację, w której
może się znaleźć każdy z nas. Obrazy pokazują, na co mamy wpływ,
a na co wpływu nie mamy (np. w przypadku żeglowania na morzu
podczas sztormu nie możemy kierować wiatrem, ale możemy ustawić żagle).
2. Wyjaśnij:
Czasami tak jest, że nie kontrolujemy jakiejś sytuacji lub kontrolujemy
ją w niewielkim stopniu. Zawsze jednak możemy opowiedzieć innym
o tej sytuacji w sposób pozytywny. Reagowanie z pozytywnym nastawieniem pomoże nam poradzić sobie z trudnymi doświadczeniami.
3. Przedstaw uczestnikom następującą sytuację:
Dyrektor szkoły zabronił wam spotykania się w czasie przerw na boisku
szkolnym, bo wielu uczniów spóźnia się na lekcje, a na powstający hałas skarżą się okoliczni mieszkańcy. Jest to jeden z waszych ulubionych
sposobów spędzania czasu podczas przerw i w czasie wolnym od zajęć
lekcyjnych.
4. Poproś uczestników zajęć, aby zastanowili się:
• Jak zareagowaliby w tej sytuacji?
• Czy ich reakcja wynika z pozytywnego nastawienia?
• Czy mają chęć rozwiązać ten problem w sposób pozytywny?
• W czym może być widoczne pozytywne nastawienie? Co wtedy
człowiek robi?
5. Zapisz propozycje uczestników na dużym arkuszu papieru lub na tablicy. Uzupełnij pomysły uczestników punktami podanymi poniżej:
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Przykłady myśli i zachowań świadczących o pozytywnym nastawieniu:
• Myślisz o tym, co można byłoby zrobić, analizujesz możliwe rozwiązania.
• Podejmujesz nowe próby rozwiązania tej sytuacji, unikasz poczucia
bezradności.
• Rozmawiasz z dyrektorem, przekonujesz go, by zmienił zdanie. Wierzysz, że
ci się uda.
• Wierzysz, że wszystko się dobrze skończy.
• Żartujesz, traktujesz tę sytuację z humorem.
• Szukasz pozytywów w tej sytuacji, np. mówisz, że na dworze jest już zimno
i przyjemniej będzie spędzić czas w budynku szkolnym.
• Poprawiasz sobie humor, dbasz o własne dobre samopoczucie (np. robisz
coś, co lubisz, spotykasz się z najlepszym przyjacielem).
• Zwracasz się do innych, aby pomogli ci przekonać dyrektora.
• Starasz się dostrzegać codzienne, przyjemne chwile.
• Powstrzymujesz się od krytykowania czy oskarżania siebie i innych.
• Jesteś życzliwa/y dla innych.
6. Podsumuj:
Negatywne nastawienie wobec tej sytuacji może uniemożliwić nam dostrzeżenie ważnych informacji, które mogą pomóc zmienić sytuację.
Pozornie prostsze jest reagowanie na trudne sytuacje negatywnymi
myślami i zachowaniami, ale wtedy często czujemy się bezradni lub
doświadczamy negatywnych emocji. Jest bardziej prawdopodobne, że
osoba z pozytywnym nastawieniem do danej sytuacji szybciej znajdzie
rozwiązanie problemu. Pozytywne nastawienie nie oznacza ignorowania
trudnych sytuacji. Oznacza myślenie i radzenie sobie z trudną sytuacją
z pozytywnego punktu widzenia.
Czasem jest tak, że w pierwszej chwili trudno myśleć pozytywnie o sytuacji czy problemie. Wtedy należy zrobić sobie przerwę i wrócić do myślenia o trudnej sytuacji po jakimś czasie. Zrobienie sobie przerwy w myśleniu o trudnej sytuacji zwiększa prawdopodobieństwo, że znajdziemy
jakieś dobre rozwiązanie, ponieważ nabieramy dystansu emocjonalnego
i możemy spojrzeć na daną sytuację z innej perspektywy.
7. Przypomnij uczestnikom propozycje radzenia sobie z negatywnymi
emocjami i myślami:
• Weź głęboki oddech i spróbuj pozostać spokojnym.
• Zaangażuj się na kilka minut w jakąś aktywność ruchową (np.
spacer lub bieg).
• Spraw sobie przyjemność – słuchanie muzyki, hobby, wizyta
u przyjaciela.
• Medytuj, módl się lub skoncentruj na doznaniach z otoczenia,
które pozwolą ci odpocząć kilka minut, np. odczucie słonecznego
ciepła, słuchanie odgłosu deszczu lub skupienie się na przyjemnym zapachu lub widoku.
• Żartuj, by zmniejszyć napięcie.
• Zrób coś, by pomóc innym.
 Zobacz korzyści płynące z tej sytuacji.
 Pomyśl, że zawsze jest jakieś wyjście. Jakie jest możliwe w danej sytuacji?
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Jaki pierwszy krok podejmiesz?
Staraj się znaleźć przynajmniej 3 rozwiązania.
Porozmawiaj z kimś bliskim, przyjacielem.
Znajdź kogoś, kto jest fachowcem w dziedzinie stanowiącej
problem.
 Przypomnij sobie, po co coś robisz, jaki jest głębszy sens tej
aktywności.






8. Podziel uczestników na cztery grupy.
9. Wyznacz role w każdej grupie:
• najwyższa osoba będzie liderem zespołu, a jej zadaniem będzie
utrzymywać uwagę grupy na zadaniu;
• osoba siedząca po lewej stronie lidera będzie rzecznikiem grupy
i przedstawi pomysły swojej grupy pozostałym uczestnikom zajęć;
• osoba siedząca po prawej stronie lidera będzie zapisywać pomysły grupy.
10. Przydziel członkom każdej grupy kartkę z opisem jednej trudnej sytuacji (materiał pomocniczy Opisy sytuacji). Zadaniem członków każdej
grupy będzie odnalezienie w tych sytuacjach czegoś pozytywnego.
11. Poproś rzeczników mniejszych grup, by przedstawili propozycje swojej grupy.
12. Zapytaj uczestników:
• Czy skoncentrowanie się na pozytywnych aspektach tej/tych sytuacji było łatwe, czy trudne?
• Jakie mogą być skutki pozytywnego nastawienia ludzi w tej/tych
sytuacji/ach?
• Co dobrego dla uczestników zajęć może wynikać z ich pozytywnego nastawienia do różnych trudnych sytuacji?

C. Aktywność członków grupy/ćwiczenia: dyskusja, praca
w grupach.
Czas: 20 min
Cel: Zaprezentowanie przykładu wpływu nastawienia na bieg wydarzeń
oraz kształtowanie w uczestnikach postawy pozytywnego myślenia.
1. Poproś uczestników, aby posłuchali pewnej historii. Ich zadaniem będzie określenie, co w tej historii jest opisem tego, co się stało (fakty),
a co myślami bohatera wynikającymi z jego nastawienia (myśli):
Wskutek własnych zaniedbań zostałem wczoraj zwolniony z pracy. Była
to moja pierwsza praca, spędziłem w niej rok i całkiem ją lubiłem. Ale
szef mnie chyba nie lubił. Zdenerwował się na mnie jeden raz za dużo
i mnie zwolnił. Uwziął się na mnie. A przecież teraz żadnej pracy nie
znajdę. Słyszałem, że jest mało ofert. Poza tym musiałbym kupować gazety, a to kolejny wydatek. Nie mam też w domu Internetu, a większość
ofert pracy jest w Internecie. Pewnie nawet jakbym coś znalazł, byłaby
to jakaś nudna i źle płatna robota. No i kto mnie przyjmie z taką opinią?
Zmarnowałem sobie życie.
2. Poproś uczestników, by podzielili się na forum grupy swoimi pomysłami. Następnie zapytaj ich:
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•
•
•

Jak myślicie, jakie nastawienie do przedstawionej sytuacji ma bohater tej historii? Wyjaśnijcie swoje odpowiedzi.
Jak myślicie, co on czuje?
Jakie konsekwencje dla niego będzie miał taki sposób myślenia?

3. Poproś, aby uczestnicy, pracując w grupach, które wcześniej utworzyli, zmienili tę historię tak, by była ona przykładem pozytywnego
nastawienia jej bohatera.
4. Poproś rzeczników mniejszych grup o przedstawienie propozycji
zmian w opisie.
5. Zapytaj, jakie konsekwencje dla bohatera tej opowieści będzie miała
zmiana sposobu jego myślenia?

D. Sprawdzenie efektów: aktywność indywidualna
Czas: 5 min
Cel: Podsumowanie zajęć poprzez przywołanie dowodów na istotność wpływu pozytywnego nastawienia na życie oraz zaproponowanie praktykowania dostrzegania pozytywnych rzeczy w życiu.
1. Poproś uczestników, by przypomnieli sobie sytuację z ich życia,
w której pozytywne nastawienie pomogło im poradzić sobie z negatywnymi myślami oraz emocjami, dzięki czemu podjęli działania
sprzyjające rozwiązaniu problemu.
2. Zachęć, aby ci, co chcą, podzielili się swoim doświadczeniem z innymi na forum grupy.
3. Podsumuj zajęcia. Powiedz, że pozytywne nastawienie widoczne jest
też w umiejętności dostrzegania codziennych drobnych przyjemności. Poproś, by uczestnicy w ciągu trzech najbliższych dni, co wieczór
w myślach dokończali zdanie: „Najprzyjemniejszą rzeczą, jaka mi się
dzisiaj zdarzyła, było...”.
Lub (dla chętnych) rozpoczęli taką zabawę na portalu społecznościowym, gdzie, co wieczór, przez tydzień będą pisać trzy pozytywne rzeczy
z całego dnia i nominować kolejne osoby do tego wyzwania.
4. Rozdaj uczestnikom zajęć kopię Karty podsumowującej zajęcia.

MATERIAŁY POMOCNICZE
1. Zdjęcie gór
2. Opisy sytuacji do pracy w grupach
3. Karta podsumowująca zajęcia
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ZDJĘCIE GÓR
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Opisy sytuacji do pracy w grupach
(do pocięcia)

1.
Pracownik warsztatu
samochodowego słyszy plotki,
że warsztat, w którym pracuje,
ma zostać zlikwidowany.

2.
Uczeń długo przygotowywał się
do egzaminu, ale jednak go nie
zdał.

3.
Skradziono ci telefon komórkowy.

4.
Do waszego domu wprowadziła
się babcia i przez miesiąc
musisz zajmować wspólny pokój
z młodszym bratem lub siostrą.
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Karta podsumowująca zajęcia
„Pozytywne nastawienie”

ZROZUM

•

•

•

ZAPAMIĘTAJ

ZASTOSUJ

ZASTANÓW SIĘ,
jak to działa

ZMODYFIKUJ
zachowanie

Ludzie różnie podchodzą do sytuacji, które wydarzają się w ich
życiu. Niektórzy mają wobec nich pozytywne nastawienie, inni
– negatywne.
Nastawienie człowieka do określonej sytuacji związane jest z jego
postawą, w wyniku której spostrzega on dane aspekty tej sytuacji w pozytywny lub negatywny sposób. Jego myśli i emocje koncentrują się wtedy na pozytywach lub negatywach. Ma to wpływ
na podejmowanie przez niego działań sprzyjających rozwiązaniu
problemu (pozytywne nastawienie) albo powoduje blokadę działań
i rozwój poczucia bezradności (negatywne nastawienie).
Czasem jest tak, że nie mamy wpływu na to, co nas spotyka w życiu, ale mamy wpływ na nasze nastawienie - możemy myśleć i opowiedzieć innym o tym, co nas spotkało, w sposób pozytywny.

Przykłady myśli i zachowań świadczących o pozytywnym nastawieniu
• Myślenie o tym, co można byłoby zrobić, analiza możliwych rozwiązań.
• Podejmowanie nowych prób rozwiązania sytuacji, unikanie poczucia
bezradności.
• Rozmowa z osobami mającymi wpływ na sytuację, przekonywanie ich, by np.
zmieniły zdanie.
• Wiara, że wszystko się dobrze skończy.
• Żarty, traktowanie sytuacji z humorem.
• Szukanie pozytywów w danej sytuacji, np. mówisz, że na dworze jest już
zimno i przyjemniej będzie spędzić czas w budynku szkolnym.
• Poprawianie sobie humoru, dbanie o własne dobre samopoczucie (np. robisz
coś, co lubisz, spotykasz się z najlepszym przyjacielem).
• Zwracanie się do innych o pomoc, wsparcie.
• Dostrzeganie codziennych przyjemnych chwil.
• Powstrzymywanie się od krytykowania czy oskarżania siebie i innych.
• Bycie życzliwym dla innych.
•

•

Pozytywne nastawienie nie oznacza ignorowania trudnych sytuacji.
Oznacza myślenie i radzenie sobie z trudną sytuacją z pozytywnego punktu widzenia. Reagowanie z pozytywnym nastawieniem
pomaga ludziom poradzić sobie z trudnymi doświadczeniami.
Czasem jest tak, że w pierwszej chwili trudno myśleć pozytywnie o sytuacji czy problemie. Wtedy należy zrobić sobie przerwę
i wrócić do myślenia o trudnej sytuacji po jakimś czasie. Zrobienie
sobie takiej przerwy zwiększa prawdopodobieństwo, że znajdziemy
jakieś dobre rozwiązanie, ponieważ nabieramy dystansu emocjonalnego i możemy spojrzeć na daną sytuację z innej perspektywy.
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7. Szacunek do siebie i innych
KLUCZOWE TREŚCI ZAJĘĆ
Szacunek jest uczuciem uznania i poważania wobec osoby, której cechy charakteru, wiedzę i umiejętności bardzo cenimy. Gdy jedna osoba
przyznaje się, że podziwia zalety i umiejętności drugiej, może to poprawić i wzmocnić ich relacje. Ta druga osoba dowiaduje się, że zrobiła lub
powiedziała coś wartościowego i zawsze w przyszłości może powtórzyć
swoje zachowanie, aby ponownie usłyszeć słowa uznania. To wzmacnia
jej poczucie własnej wartości. Szacunek wobec samego siebie oznacza,
że ktoś wierzy w swoją wartość, jako osoby. Człowiek szanujący siebie,
dbający o swoje zdrowie, o swoje psychologiczne granice ma większe
poczucie własnej wartości, łatwiej jest mu zdystansować się do spraw
„mało ważnych”, lepiej radzi sobie z emocjami, nawet tymi najtrudniejszymi i lepiej niż inni funkcjonuje w sytuacjach stresowych.

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Cele zajęć

Przebieg zajęć

Uczestnicy:
• rozumieją, czym jest szacunek do innych i do siebie,
• określają sposoby okazywania szacunku innym oraz sobie,
• rozumieją, w jaki sposób wzajemny szacunek wpływa na relacje
między ludźmi,
• wyrażają wdzięczność wobec innych oraz wobec samego siebie.
•
•
•
•
•

Czas trwania

45 minut
•

Materiały
dydaktyczne

Wyjaśnienie pojęcia „szacunek”.
Określanie sposobów okazywania szacunku innym oraz sobie.
Prezentacja zdań wyrażających wdzięczność wobec innych oraz
uznanie wobec siebie samego.
Ćwiczenie sposobów wyrażania wdzięczności.
Ćwiczenie umiejętności wyrażania uznania wobec siebie
samego.

•
•
•
•

Materiały do zapisywania i prezentacji pomysłów (duże arkusze
papieru typu flipchart lub tablica, markery lub kreda).
Długopisy lub ołówki dla każdego uczestnika.
Małe kartki.
Mały pojemnik (np. pudełko lub koszyk, z którego losowane
będą kartki).
Materiał pomocniczy do powielenia: Karta podsumowująca
zajęcia.
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Zadania do wykonania przed
zajęciami
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Do części B (Rozwinięcie tematu):
• przygotuj po jednej karteczce dla każdego 3- lub 4-osobowego
zespołu. Na każdej karteczce napisz numer „1” lub „2” tak, aby
było tyle samo „jedynek” i „dwójek”. Zespoły będą losować te
karteczki z przygotowanego wcześniej pojemnika;
Do części C (Aktywnośc członków grupy/ćwiczenia):
• zapisz na kartce zdania wyrażające poczucie wdzięczności
i zadbaj o to, aby zawierały one opis konkretnej sytuacji, efekt
czyjegoś działania oraz słowa wdzięczności (Szczegółowy plan
zajęć, część C, wariant 1).
Do części D (Sprawdzenie efektów):
• przygotuj kopię Karty podsumowującej zajęcia dla każdego uczestnika.

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ
A. Zainteresowania tematem: dyskusja, praca w grupach i wstęp
osoby prowadzącej zajęcia
Czas: 10 min
Cel: Zebranie informacji już znanych na temat szacunku, wymiana przykładów osób szanowanych przez uczestników oraz powodów, dla których darzą nim te osoby.
1. Zapytaj uczestników, co przychodzi im na myśl, gdy słyszą słowo
„szacunek”?
2. Podziel uczestników na małe, 3- lub 4-osobowe grupy, prosząc ich,
aby każdy znalazł dwie lub trzy osoby noszące ubranie w podobnym
kolorze. Zachęć ich, aby znaleźli uczestników, którzy nie siedzą blisko nich, z którymi najmniej się znają. Powiedz, że podczas dzisiejszej lekcji każda grupa będzie tworzyć „uczący się zespół”.
3. Wyznacz role w każdej grupie:
• najniższa osoba będzie liderem zespołu, a jej zadaniem będzie
utrzymywanie uwagi grupy na zadaniu,
• osoba siedząca po lewej stronie lidera będzie rzecznikiem grupy
i przedstawi pomysły swojej grupy pozostałym uczestnikom,
• osoba siedząca po prawej stronie lidera będzie zapisywać pomysły grupy.
4. Poproś uczestników, aby pomyśleli o osobach, które szanują, poważają, podziwiają. Zachęć ich, aby powiedzieli innym członkom swojej
grupy, dlaczego wybrali tę, a nie inną osobę.
5. Poproś rzeczników, aby na forum przedstawili kilka powodów szacunku, jakie wymieniono w ich grupach.
6. Podsumuj ich komentarze i podaj definicję szacunku podobną do
przedstawionej poniżej. Zaznacz, że na tych zajęciach będziemy mówić o dwóch rodzajach szacunku – wobec siebie oraz wobec innych.
Szacunek jest uczuciem uznania i poważania wobec osoby, której cechy
charakteru, wiedzę i umiejętności bardzo ktoś ceni. Szacunek czujemy często wobec kogoś, kogo podziwiamy. Szacunek okazujemy także
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osobom piastującym wyższe stanowiska oraz osobom starszym, nawet,
jeśli ich nie podziwiamy. Wynika to z uwarunkowań kulturowych, religijnych oraz wychowawczych.
Szacunek wobec samego siebie oznacza, że ktoś wierzy w swoją wartość
jako osoby, ma poczucie własnej wartości.

B. Rozwinięcie tematu: aktywność w mniejszych grupach,
dyskusja i wykład osoby prowadzącej zajęcia
Czas: 15 min
Cel: Poznanie różnych sposobów okazywania szacunku sobie i innym.
Podkreślenie znaczenia szacunku w życiu codziennym i w rozwoju
osobistym.
1. Poproś lidera każdego zespołu o wylosowanie kartki z numerem „1”
lub „2” z małego pojemnika. Każdy zespół będzie miał jeden z tych
numerów.
2. Powiedz uczestnikom, aby w swoich zespołach przedyskutowali następujące kwestie:
• zespoły z numerem „1”: dyskusja nad sposobami okazywania szacunku innym osobom, takim jak członkowie rodziny, przyjaciele,
nauczyciele, pracodawcy.
• zespoły z numerem „2”: dyskusja nad sposobami okazywania szacunku samemu sobie.
3. Pozwól zespołom z numerem „1” przedstawić swoje propozycje.
Zapisz je na dużym arkuszu papieru lub na tablicy w postaci listy.
Uzupełnij pomysły uczestników poniższymi propozycjami:
Osoba okazująca szacunek innym:
•
•
•
•
•

dobrze o nich mówi,
wyraża im swoją wdzięczność,
unika plotkowania,
bierze pod rozwagę cudzą wolność, prywatność i godność,
słucha innych bez przerywania im,

•
•

•
•

uprzejmie zwraca się do innych,
jest tolerancyjna i akceptuje ludzi,
którzy różnią się od niej i mają
inne zdanie na jakiś temat,
dba o cudzą własność,
wywiązuje się z zobowiązań.

4. Zapytaj uczestników, dlaczego ważne jest, by szanować innych i im
to okazywać?
5. Podsumuj podkreślając, że szacunek wobec innych i okazywanie go,
wpływa pozytywnie na nasze relacje z ludźmi.
6. Pozwól zespołom z numerem „2” przedstawić swoje propozycje.
Zapisz je na dużym arkuszu papieru lub na tablicy w postaci listy.
Uzupełnij pomysły uczestników poniższymi propozycjami:
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Człowiek szanujący samego siebie:
•
•
•
•
•
•

•
•

korzysta z tego, co umie,
chce uczyć się nowych
umiejętności,
dba o rozwój swojej wiedzy,
wypełnia swoje obowiązki,
docenia swój wysiłek włożony
w realizację różnych zadań,
bez wahania mówi innym o tym,
że widzi gdzieś problem lub że
coś go rani,
broni poczucia swojej wartości,
broni własnego zdania,

•

•

•
•
•

•
•

wierzy w swoje prawa, np. prawo
do sprawiedliwego traktowania,
bezpiecznego otoczenia, ochrony
przed nadużyciami,
umie powiedzieć „nie” w sytuacjach, które mu zagrażają lub go
poniżają,
zadaje pytania, gdy czegoś nie
rozumie,
jest wytrwały w pracy,
przyjmuje odpowiedzialność za
swoje błędy i potrafi się do nich
przyznać,
dba o swój wygląd oraz zdrowie,
chce się rozwijać, zmieniać i być
lepszym.

7. Zapytaj uczestników, dlaczego ważne jest, by szanować samego
siebie?
8. Na zakończenie dyskusji podkreśl to, że człowiek szanujący siebie,
dbający o swoje zdrowie, o swoje psychologiczne granice ma większe
poczucie własnej wartości, łatwiej jest mu zdystansować się do spraw
„mało ważnych”, lepiej radzi sobie z emocjami, nawet tymi najtrudniejszymi i lepiej niż inni funkcjonuje w sytuacjach stresowych.

C. Aktywność członków grupy/ćwiczenia: praca w grupach
Czas: 15 min
Cel: Nauka wyrażania szacunku do siebie i innych. Rozwój umiejętności
dawanie praw sobie i innym oraz respektowanie ich.
1. Wybierz jeden z poniższych wariantów przeprowadzenia ćwiczenia.

WARIANT 1
•

Na dużym arkuszu papieru lub na tablicy zapisz zdania, którymi można wyrazić naszą wdzięczność. Podkreśl, że w okazywaniu
wdzięczności bardzo ważne jest opisanie, za jakie działanie konkretnie jesteśmy wdzięczni i wskazanie efektu, jaki przyniosło to
działanie.
 Jestem Ci wdzięczna/y za (opis tego, co ktoś zrobił)
__________________________ bo dzięki temu ja mogłam/
em (opis tego, w czym Ci to pomogło) ________________
lub
 Jestem Ci wdzięczna/y, kiedy Ty (opis tego, co ktoś zrobił)
____________________ bo dzięki temu ja mogłam/em (opis
tego, w czym ci to pomogło) _______________
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•

Podaj przykład zdania, które wyraża wdzięczność i jest jednocześnie sposobem okazywania komuś szacunku:
• Przyjaciel zauważył, że masz kłopoty z wykonaniem zadania, które
chcesz skończyć. Przyszedł do ciebie, aby ci pomóc. Powiedziałaś/
eś mu:
• „Jestem ci wdzięczna/y, bo kiedy pomogłeś mi z tym trudnym
zadaniem i nauczyłeś mnie łatwiejszego sposobu, by je wykonać,
byłam/em w stanie je skończyć”.
• Wskaż, że w podobny sposób można wyrazić uznanie dla siebie
samego. Zaznacz, że ten rodzaj uznania zwykle pojawia się w naszych myślach lub w prywatnych zapiskach. Tworząc zdanie wyrażające uznanie dla siebie samego, opisujesz, co zrobiłaś/eś i co
dobrego wynikło z tego dla ciebie i innych.
• Podaj przykład zdania wyrażającego uznanie dla samego siebie:
• Choć nikt cię nie prosił, zostałaś/eś dłużej, by posprzątać klasę po
spotkaniu klasowym. Twoje zdanie wyrażające uznanie dla siebie
samego może być takie:
„Zostałam/em dłużej i pomogłam/em posprzątać klasę, choć mnie nikt
o to nie prosił. Pomogłam/em innym i zrobiłam/em coś dobrego. Jestem
z siebie dumna/y”.

WARIANT 2
•
•

•

•

•

Powiedz uczestnikom, że teraz wezmą udział w ćwiczeniu, które
może pobudzić ich do myślenia o sobie i relacjach z innymi.
Poproś, by w grupach, na kartkach napisali jak najwięcej praw,
które mają. Prawa to wyraz szacunku do siebie, możliwości działań, sposobu traktowania, które sobie przyznaję. Niech nie zatrzymują się jedynie na żartach: „prawo jazdy” lub „prawo do
lenistwa”- niech poszukają głębiej.
Po około 5 minutach poproś, by grupy przeczytały na głos swoje
prawa. Możesz zapytać, czy są one jasne dla wszystkich i możliwe
do zaakceptowania.
Jeżeli pojawią się prawa „zabić kogoś”; „ukraść”; „oszukać” skomentuj, że w kontekście szacunku do człowieka, dobre prawa to
takie, które nikogo umyślnie nie krzywdzą. Czasami jest trudno
ocenić, rozstrzygnąć dylemat, czy mogę skorzystaćz prawa. Na
przykład rodzic, który daje sobie prawo do lenistwa może zaniedbać dziecko. Niektóre prawa możemy zawieszać, decydować
żeby z nich nie korzystać, np. mimo zmęczenia dobrze pracuję. Ważne żeby świadomie podjąć decyzję, co będzie korzystne
w danym kontekście, zgodne z moimi wartościami. Niektóre osoby mogą zbyt łatwo przyznawać sobie prawa w stosunku do obowiązków, inne z kolei nie widzą, jakie prawa mogą mieć, mają
trudność zawalczyć o siebie.
Teraz powiedz, że asertywność - sprawiedliwe traktowanie innych
i okazywanie szacunku - to dawanie takich samych praw jak sobie. Poproś, by uczniowie pomyśleli teraz, czy są w stanie przyznać te same prawa osobom, które przeczytasz. Przeczytaj listę
osób:
- nauczyciel
- kolega z klasy
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- uboga osoba z Twojej miejscowości
- przełożony w pracy
- emigrant
- twoje dziecko
- rodzice
- policjant
- emerytka
- polityk
• Zapytaj uczniów o reakcję.
- Co jest trudnego w przyznaniu tych samych praw innym?
Przyznawanie praw sobie samemu jest czasem łatwiejsze (szczególnie
w porównaniu do obowiązków) niż przyznanie ich innym. Np. dziecku
przyznać prawo do złości, dyrektorowi do lenistwa, emerytowi do miłości, koledze z klasy, że ma ambicję.
To jest właśnie ideał szacunku – im bardziej z kimś się różnię, tym jest
to trudniejsze, mimo to szanuję inną osobę i daje jej te same prawa, tak
samo ją szanuję jak siebie. Jeżeli widzę w tym zagrożenie, zawsze mogę
o tym porozmawiać, a przynajmniej pomyślećjak rozstrzygnąć dylemat.

D. Sprawdzenie efektów: aktywność indywidualna
Czas: 5 min
Cel:
1. Poproś uczestników zajęć, aby wybrali dwie osoby, którym przez następny tydzień zechcą w szczególny sposób okazywać swoją wdzięczność. Zachęć ich, by jedną z osób był ktoś ze szkoły lub z pracy, a drugą – przyjaciel lub członek rodziny. Poproś, by zwrócili uwagę na to,
jaki wpływ na te osoby ma wyrażana wobec nich wdzięczności. Czy
zmienia się/zmieniło się coś w konkretnych relacjach? Zapowiedz, że
podczas następnego spotkania grupy uczestnicy będą mogli podzielić
się swoimi obserwacjami z innymi.
2. Zachęć uczestników do prowadzenia notatek, w których będą notować uznanie dla samych siebie. Poproś, aby codziennie pisali wiadomość od siebie do siebie. Taka wiadomość ma zawierać opis tego,
co zrobili dobrze i z czego są dumni lub opis czegoś, co dostrzegli
w sobie i co w sobie cenią.
3. Rozdaj uczestnikom Kartę podsumowującą zajęcia.

MATERIAŁY POMOCNICZE
Karta podsumowująca zajęcia
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KARTA PODSUMOWUJĄCA ZAJĘCIA
„SZACUNEK DO SIEBIE I INNYCH”
ZROZUM

ZAPAMIĘTAJ

ZASTOSUJ

ZASTANÓW SIĘ,
jak to działa

ZMODYFIKUJ
zachowanie

Szacunek jest uczuciem uznania i poważania wobec osoby, której cechy
charakteru, wiedzę i umiejętności bardzo ktoś ceni.
Szacunek wobec samego siebie oznacza, że ktoś wierzy w swoją wartość, jako osoby i ma poczucie własnej wartości.
Osoba okazująca szacunek innym:
•
•
•
•

dobrze o nich mówi,
wyraża im swoją wdzięczność,
unika plotkowania,
bierze pod rozwagę cudzą wolność,
prywatność i godność,
• słucha innych bez przerywania im,
• uprzejmie zwraca się do innych,
• jest tolerancyjna i akceptuje ludzi,
którzy różnią się od niej i mają
inne zdanie na jakiś temat,
• dba o cudzą własność,
• wywiązuje się z zobowiązań.
Szacunek wobec innych
oraz okazywanie go
wpływa pozytywnie
na nasze relacje z ludźmi.
Chcąc wyrazić komuś twoją wdzięczność, opisz, za jakie działanie konkretnie jesteś wdzięczna/y, i wskaż efekt,
jaki przyniosło to działanie.
Jestem Ci wdzięczna/y za
(opis tego, co ktoś
zrobił)__________________
bo dzięki temu ja mogłam/em
(opis tego, w czym ci to
pomogło)___________
lub
Jestem Ci wdzięczna/y, kiedy Ty
(opis tego, co ktoś zrobił)
_________________
bo dzięki temu ja mogłam/em
(opis tego, w czym ci to pomogło)
__________

Człowiek szanujący samego siebie:
•
•

korzysta z tego, co umie,
chce uczyć się nowych
umiejętności,
• dba o rozwój swojej wiedzy,
• wypełnia swoje obowiązki,
• docenia swój wysiłek włożony
w realizację różnych zadań,
• bez wahania mówi innym o tym,
że widzi gdzieś problem lub że
coś go rani,
• broni poczucia swojej wartości,
• broni własnego zdania,
• wierzy w swoje prawa, np. prawo
do sprawiedliwego traktowania,
bezpiecznego otoczenia, ochrony
przed nadużyciami,
• umie powiedzieć „nie” w sytuacjach, które mu zagrażają lub
go poniżają,
• zadaje pytania, gdy czegoś nie
rozumie,
• jest wytrwały w pracy,
• przyjmuje odpowiedzialność za
swoje błędy i potrafi się do nich
przyznać,
• dba o swój wygląd oraz zdrowie,
• chce się rozwijać, zmieniać i być
lepszym.
Człowiek szanujący siebie
ma większe poczucie własnej
wartości, łatwiej jest mu zdystansować się do spraw „mało ważnych”, lepiej radzi sobie z emocjami, nawet tymi najtrudniejszymi,
i lepiej niż inni funkcjonuje w sytuacjach stresowych.
Wyrażając uznanie dla siebie samego,
opisujesz, co zrobiłaś/eś i co dobrego
wynikło z tego dla ciebie i innych.
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8. Dbanie o granice swoje i innych
KLUCZOWE TREŚCI ZAJĘĆ

Asertywność to umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontakcie
z drugą osobą. Asertywność oznacza przyjęcie postawy: JA JESTEM
OK – TY JESTEŚ OK. Różni się ona od agresywności (nie narusza praw
innych), uległości (pozwala bronić swoich praw i wyrażać siebie) i manipulacji (jest zachowaniem szczerym i bezpośrednim). Zachowanie
asertywne oznacza bezpośrednie, uczciwe i stanowcze wyrażenie wobec innej osoby swoich uczuć, postaw, opinii lub pragnień w sposób
respektujący uczucia, postawy, opinie i pragnienia tej osoby.
Asertywność jest umiejętnością stawiania granic w sytuacji dbania
o własne potrzeby, ale zakłada jednoczesne szanowanie praw i granic
innych osób. Wygłaszając asertywny komunikat, możemy być odbierani, jako osoby agresywne, bowiem nasza komunikacja niewerbalna może być agresywna, np. mamy zaciśnięte pięści, wbijamy wzrok
w rozmówcę, podnosimy głos. Na ten aspekt w relacji z drugim człowiekiem musimy zwracać szczególną uwagę. Zachowanie asertywne
na pewno nie jest dobrym pomysłem w sytuacji zagrożenia życia lub
zdrowia, np. wtedy, gdy rozmówca nam grozi.

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
•
•
•
Cele zajęć

•
•
•
•
•
•

Przebieg zajęć

•
•
•
•
•

Uczestnicy:
znają różnicę między zachowaniem uległym, agresywnym
i asertywnym,
rozumieją konsekwencje zachowań uległych, agresywnych i asertywnych w stosunku do siebie samego, ich wpływ na relacje
między ludźmi oraz efektywność pracy grupowej,
umieją asertywnie wyrazić negatywne emocje,
umieją wyrazić uznanie w bezpośredni, szczery i uprzejmy sposób (opcjonalnie),
stosują zachowania asertywne w bezpośrednim kontakcie z kolegami i przełożonymi.
Prezentacja zachowań agresywnych, dyskusja dotycząca wpływu
tych zachowań na nas samych i nasze relacje z innymi ludźmi.
Prezentacja zachowań uległych, dyskusja dotycząca wpływy tych
zachowań na nas samych i nasze relacje z innymi ludźmi.
Prezentacja komunikacji asertywnej, dyskusja dotycząca wpływu tego typu zachowań na nas samych i nasze relacje z innymi
ludźmi.
Poznawanie struktury asertywnego komunikatu w sytuacji wyrażania negatywnych emocji.
Poznawanie struktury asertywnego komunikowania uznania
(opcjonalnie).
Ćwiczenie zastosowania asertywnej komunikacji w sytuacji wyrażania irytacji.
Ćwiczenie zastosowania asertywnej komunikacji w sytuacji wyrażania uznania (opcjonalnie).
Praca domowa związana z asertywną komunikacją.
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Czas trwania
Materiały
dydaktyczne

90 minut
•
•
•

Materiały do zapisywania i prezentacji pomysłów (arkusze papieru
typu flipchart lub tablica z kredą lub markerem).
Przybory do pisania, czyste kartki papieru formatu A4.
Materiał pomocniczy do powielenia: Karta podsumowująca zajęcia.

Zadania do
wykonania przed
zajęciami

Do części A (Zainteresowanie tematem):
• na dużym arkuszu papieru lub na tablicy przygotuj tabelę do zapisania zalet i wad zachowania: agresywnego, uległego, asertywnego.
Do części B (Rozwinięcie tematu):
• na tablicy lub na arkuszu papieru zapisz elementy asertywnej wypowiedzi w sytuacji przeżywania trudnych emocji;
• opcjonalnie - na tablicy lub arkuszu papieru zapisz elementy asertywnej wypowiedzi w sytuacji związanej z wyrażaniem uznania.
Do części D (Sprawdzenie efektów):
• przygotuj kopię Karty podsumowującej zajęcia dla każdego
uczestnika.

Uwagi

Struktura asertywnego komunikatu związanego z sytuacją wyrażania
uznania jest również przedmiotem zajęć „Szanowanie siebie i innych”.

Szczegółowy plan zajęć
A. Zainteresowanie tematem: prezentacja i dyskusja
Czas: 15 min
Cel: Zapoznanie uczniów z różnymi stylami zachowań: agresywnym, uległym i asertywnym. Uzmysłowienie im, jakie konsekwencje przynoszą poszczególne z nich (dla nich osobiście, dla innych, dla pracy
grupowej).
1. Poproś uczestników, by przypomnieli sobie sytuację, w której doświadczyli uczucia złości bądź przykrości. Poproś, by podnieśli rękę,
jeżeli zareagowali w jeden z poniższych sposobów:
• nie zrobili nic,
• rzyczeli, grozili, szantażowali, bili, itp.
2. Postaw dwa krzesła na przodzie sali. Usiądź na jednym z nich i poproś
uczestników, aby wyobrazili sobie, że ktoś siedzi na drugim krześle.
3. Wyjaśnij, że zamierzasz zademonstrować jedną z form komunikacji
z wyobrażoną przez ciebie osobą siedzącą na tym drugim krześle.
Sytuacja, w której się znajdujecie, jest następująca:
• Znajomy pożyczył od ciebie pewną sumę pieniędzy. Twoje prośby
o zwrot pożyczki okazały się nieskuteczne.
• Te pieniądze są ci bardzo potrzebne. Znajomy właśnie wszedł
i oświadczył, że nie ma pieniędzy.
Uwaga: w przedstawianej sytuacji pieniądze możesz zastąpić jakąś częścią ubrania, jeżeli uważasz, że taka wersja będzie lepsza. Jeżeli masz
trudności z mówieniem do pustego krzesła, spróbuj wyobrazić sobie, do
kogo mówisz, jak wygląda ta osoba, jakie ma cechy.
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4. Zaprezentuj agresywne zachowanie wobec osoby siedzącej na drugim krześle poprzez krzyk, wyzwiska, uderzanie pięścią o dłoń, tupanie i wykrzykiwanie: „Jak możesz! Biegnij po pieniądze! Już nigdy
ci nic nie pożyczę!”.
5. Spytaj uczestników, jak poczuliby się na miejscu tej wyobrażonej
osoby, wobec której tak się zachowałaś/eś.
6. Oznajmij uczestnikom, że taki rodzaj zachowania nazywamy „agresywnym”. Kiedy ktoś zachowuje się tak, jakby dominował, był potężniejszy lub lepszy niż inni, lub kiedy robi coś, by się na kimś odegrać,
wtedy jest agresywny.
7. Spytaj uczestników, jak może wyglądać lub brzmieć agresywna komunikacja. Zapisz ich pomysły na tablicy lub na arkuszu papieru. Uzupełnij
te pomysły, jeśli będzie to konieczne, podanymi niżej sygnałami:
Komunikowanie agresywne
Sygnały werbalne
•
•
•
•
•
•

krzyk,
groźby,
rozkazywanie,
natrętne wypytywanie,
częste używanie słowa „ja”,
używanie złośliwych przezwisk.

Sygnały niewerbalne
•
•
•
•
•

uporczywe spojrzenia,
agresywna gestykulacja,
gniewny wyraz twarzy,
tupanie,
walenie pięścią w stół.

8. Spytaj uczestników, jakie są konsekwencje zachowań agresywnych.
Zapisz ich odpowiedzi w tabeli (na tablicy lub na arkuszu papieru)
w podziale na konsekwencje pozytywne i negatywne. Uzupełnij wypowiedzi o następujące punkty (jeżeli nie wspomną o nich uczestnicy):
• chowanie urazy,
• okazywanie braku szacunku,
• brak chęci współpracy,
• utrata zaufania.
9. Wyjaśnij, że zamierzasz zaprezentować inną formę komunikacji.
Usiądź na jednym z krzeseł i przypomnij uczniom, że mają sobie
wyobrazić osobę siedzącą na drugim krześle. Poproś, by obserwowali
twoją reakcję na tę samą sytuację:
• Znajomy pożyczył od ciebie pewną sumę pieniędzy. Twoje prośby
o zwrot pożyczki okazały się nieskuteczne.
• Te pieniądze są ci bardzo potrzebne. Znajomy właśnie wszedł
i oświadczył, że nie ma pieniędzy.
10. Zaprezentuj zachowanie uległe wobec wyobrażonej przez ciebie osoby na drugim krześle, unikaj kontaktu wzrokowego, zachowuj się
nerwowo lub niespokojnie oraz mów bardzo cicho, prawie szepcząc:
„Wiesz, chciał(a)bym odzyskać kiedyś te pieniądze, gdybyś je miał.
Jeśli nie, pewnie się bez nich obędę. No trudno...”.
11. Spytaj uczestników, jak by się poczuli w takiej sytuacji, gdyby byli
na twoim miejscu i w ten sposób zareagowali w sytuacji związanej
z nieoddaniem długu?
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12. Powiedz uczestnikom, że taki typ komunikacji nazywamy uległym.
Kiedy ktoś nie dba o swoje potrzeby, kiedy ma poczucie, że jest gorszy od innych lub nieważny dla innych osób, albo kiedy nic nie robi,
nawet jeśli źle się czuje w danej sytuacji, mówimy, że jego postawa
jest uległa.
13. Spytaj uczestników, jak może wyglądać lub brzmieć taka komunikacja. Zapisz ich pomysły na tablicy lub na arkuszu papieru. Uzupełnij
te pomysły następującymi:
Komunikowanie uległe
Sygnały werbalne
•
•
•
•
•

niemówienie, czego dokładnie się
chce,
ciągłe przepraszanie,
brak własnego zdania,
zgadzanie się mimo braku chęci,
łatwe poddawanie się.

Sygnały niewerbalne
•
•
•
•

mówienie cicho lub mamrotanie
pod nosem,
opuszczony wzrok,
odwracanie wzroku,
nerwowa gestykulacja.

14. Spytaj uczestników, jakie są konsekwencje zachowań uległych.
Zapisz ich pomysły na tablicy lub na arkuszu papieru. Uzupełnij następującymi punktami, jeżeli nie wspomną o nich uczestnicy:
• trudność w budowaniu relacji,
• powstawanie urazy,
• demonstrowanie braku szacunku dla siebie i/lub drugiej osoby.
15. Powiedz uczestnikom, że istnieje jeszcze jeden, bardziej efektywny
rodzaj komunikacji. Nazywa się on „komunikowaniem asertywnym”.
Wyjaśnij:
Asertywność to postawa, na którą składa się nasz sposób widzenia świata,
nasze myśli związane z konkretnymi sytuacjami, emocje, wartości, które
uznajemy i zachowanie, które widać na zewnątrz. W relacjach z innymi
ludźmi najczęściej zależy nam na zachowaniu asertywnym czyli na naszej
reakcji na konkretną sytuację. Asertywność, to umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontakcie z drugą osobą. Asertywność oznacza przyjęcie
postawy: JA JESTEM OK – TY JESTEŚ OK. Różni się, więc ona od agresywności (nie narusza praw innych), uległości (pozwala bronić swoich praw
i wyrażać siebie) i manipulacji (jest zachowaniem szczerym i bezpośrednim). Zachowanie asertywne oznacza bezpośrednie, uczciwe i stanowcze
wyrażenie wobec innej osoby swoich uczuć, postaw, opinii lub pragnień
w sposób respektujący uczucia, postawy, opinie i pragnienia tej osoby.

B. Rozwinięcie tematu: wprowadzenie, prezentacja i dyskusja
Czas: 15 min
Cel: Zapoznanie uczniów z narzędziami werbalnymi i niewerbalnymi asertywnej komunikacji oraz z ich efektami.
1. Opisz sygnały werbalne i niewerbalne, które towarzyszą asertywnej
komunikacji. Wymieniając je, zapisuj je również na tablicy lub na
arkuszu papieru.
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Komunikowanie asertywne
Sygnały werbalne
•
•
•
•

wydawanie opinii bez zmuszania
innych do ich przyjmowania,
używanie spokojnego tonu,
zadawanie pytań, aby lepiej zrozumieć swojego rozmówcę,
parafrazowanie („o ile dobrze cię
zrozumiałam/em...”), aby dotrzeć
do intencji nadawcy komunikatu.

Sygnały niewerbalne
•
•
•

skłonność zarówno do słuchania,
jak i do mówienia,
utrzymywanie
odpowiedniego
kontaktu wzrokowego,
powoływanie się na fakty, przedstawianie własnych pomysłów.

2. Powiedz uczestnikom, że asertywna wypowiedź w sytuacji przeżywania trudnych emocji ma swoją strukturę. Zapisz ją na tablicy lub na
arkuszu papieru:
Struktura odpowiedzi asertywnej
Opisz zachowanie (fakty).
Powiedz, co myślisz lub czujesz, jaki wpływ ma na ciebie to zachowanie(ustosunkowanie się do faktów).
Powiedz, jakiego zachowania oczekujesz (oczekiwanie).
3. Podaj prosty wzór wypowiedzi zawierającej te trzy części:
Przykład odpowiedzi asertywnej
Kiedy ktoś… (opisz, co zrobił)
Jest to kłopotliwe, ponieważ… (powiedz, dlaczego)
Wolał(a)bym, żebyś… (powiedz, czego zamiast tego byś oczekiwał/a)
4. Zademonstruj użycie tego schematu, przedstawiając sytuację z części „Wzbudzanie zainteresowania – „Kiedy pożyczasz ode mnie pieniądze i nie oddajesz ich, jest mi przykro i jest to dla mnie kłopotliwe,
ponieważ potrzebuję tych pieniędzy na jedzenie itp. Chciał(a)bym,
żebyś do wieczora je oddał”.
5. Przedyskutuj z uczestnikami wpływ asertywnego komunikowania na
relacje z innymi. Uwzględnij następujące sprawy:
• budowanie dobrej relacji,
• wzmacnianie szacunku dla siebie i innych,
• inicjowanie współpracy,
• ale też... utrata przyjaciół (tych fałszywych).
6. Zapisz wypowiedzi uczestników na tablicy lub na arkuszu papieru.
7. Poproś, aby uczestnicy zajęć sformułowali asertywną wypowiedź do
poniższej sytuacji:
Odkrywasz, że znajomy rozpowszechnia niekorzystne plotki o twojej rodzinie. Czujesz złość, bo ludzie mówią o twojej rodzinie złe rzeczy, i czujesz się zdradzona/y przez znajomego.
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8. Zapisz zgłoszone propozycje asertywnej wypowiedzi na tablicy.
Przykład:
• Kiedy mówisz nieprawdziwe rzeczy o mojej rodzinie,
• jest to kłopotliwe, ponieważ ludzie wierzą w te kłamstwa, a ja
myślę, że nie mogę ci już ufać.
• Chciał(a)bym, abyś przestał roznosić plotki o mojej rodzinie.
9. Zapytaj uczestników zajęć, czy ich zdaniem, są takie sytuacje, w których użycie asertywnej wypowiedzi mogłoby być złym lub niewłaściwym wyborem. Przedyskutuj z uczestnikami ich relacje z kolegami,
przełożonymi, rodzicami, uwzględnij aspekt kulturowy i religijny.
10. Podsumuj:
Asertywność jest umiejętnością stawiania granic w sytuacji dbania o własne potrzeby, ale zakłada jednoczesne szanowanie praw i granic innych
osób. Wygłaszając asertywny komunikat, możemy być odbierani, jako
osoby agresywne, bowiem nasza komunikacja niewerbalna może być
agresywna, np. mamy zaciśnięte pięści, wbijamy wzrok w rozmówcę,
podnosimy głos. Na ten aspekt w relacji z drugim człowiekiem musimy
zwracać baczną uwagę. Zachowanie asertywne na pewno nie jest dobrym
pomysłem w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, np. wtedy, gdy rozmówca nam grozi.
Uwaga! W tym miejscu możesz zrobić ćwiczenie dodatkowe lub przejść
do części C - Aktywność członków grupy/ćwiczenia.
Ćwiczenie dodatkowe 1
1. Zwróć uwagę uczestników na to, że dwie pierwsze części struktury asertywnej wypowiedzi mogą zostać użyte także do przekazania innym naszych
opinii i odczuć, kiedy ktoś robi rzecz zyskującą nasze uznanie.
2. Przedstaw i omów strukturę asertywnej wypowiedzi wyrażającej uznanie:
• Opisanie, co ktoś zrobił.
• Powiedzenie, dlaczego zdobyło to nasze uznanie, co myślę lub czuję
w związku z tym.
3. Przedstaw prosty wzór złożony z tych dwóch części:
• Kiedy Ty… (opisz, co ta osoba zrobiła),
• podobało mi się to, ponieważ… (wyjaśnij, dlaczego).
4. Zademonstruj to grupie, wykorzystując poniższą sytuację:
Kolega zauważył, że masz trudności z wykonaniem jakiegoś zadania. Pospieszył
ci z pomocą. Mówisz mu: „Kiedy pomogłeś mi przy tym trudnym zadaniu i pokazałeś prostszy sposób jego wykonania, podobało mi się to, ponieważ dzięki temu
byłam/em w stanie dokończyć to zadanie”.

C. Aktywność członków grupy/ćwiczenia: ćwiczenie w parach
Czas: 10 min
Cel: Ćwiczenie umiejętności konstruowania i wypowiadania asertywnego
komunikatu w bezpośrednim kontakcie z drugą osobą.

Lekcja 8. Dbanie o granice swoje i innych

81/238

1. Poproś uczestników zajęć, aby dobrali się w pary i zdecydowali, która
osoba z pary zaprezentuje ogółowi wypracowane wspólnie pomysły.
Uwaga, wskazane jest zapisanie pomysłów przed ich prezentacją.
Rozdaj parom czyste kartki formatu A4.
2. Przypomnij strukturę asertywnego komunikatu (możesz zapisać ją
na tablicy). Poproś, by każda osoba z pary ułożyła taki komunikat do
poniższych sytuacji:
• Jakiś czas temu powiedziałaś/eś koledze/koleżance, że lubisz
pewną osobę i że chciał(a)byś się dowiedzieć czy ona czuje to
samo wobec ciebie. Widzisz, jak kolega/koleżanka flirtuje z tą
osobą.
• Twój nauczyciel (lub przełożony) upomina cię, że rozmawiasz, zamiast pracować, podczas gdy w rzeczywistości pomagałaś/eś nowemu uczniowi zrozumieć zadanie (lub tłumaczyłaś/eś nowemu
pracownikowi, na czym polega jego praca).
3. Poproś, by uczestnicy pracujący w parach przedstawili sobie nawzajem zapisane komunikaty asertywne i zwrócili uwagę na to, czy
struktura ich komunikatów jest poprawna.
4. Wybierz kilka osób do zademonstrowania ich wersji wypowiedzi.
Poproś grupę o pomoc w sprawdzeniu czy ich wypowiedź jest rzeczywiście asertywna. Zwróć uwagę na strukturę komunikatów oraz
komunikację niewerbalną.
5. Zapytaj uczestników – „Jak myślicie, dlaczego asertywność w przedstawionych wyżej sytuacjach jest ważna?”
6. Podsumuj, mówiąc, że sytuacje takiego typu mogą wpływać na jakość relacji z innymi ludźmi. Jeżeli nie rozwiążemy konfliktów, to
osoby, których one dotyczą, mogą odczuwać wobec siebie nawzajem złość, która stanie na przeszkodzie przyjaźni i zdolności do
współpracy.
Uwaga! Jeżeli przeprowadziłaś/eś ćwiczenie dodatkowe 1, w tym miejscu możesz wprowadzić ćwiczenie dodatkowe 2.
Jeśli nie – przejdź do części D - Sprawdzenie efektów.
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Ćwiczenie dodatkowe 2
(Uwaga: może być ono przeprowadzone tylko pod warunkiem realizacji ćwiczenia dodatkowego 1)
1. Pokaż strukturę asertywnej wypowiedzi wyrażającej uznanie. Poproś osoby
w parach, by stworzyły taką wypowiedź dla poniższej sytuacji:
2. Chciałaś/eś się zwolnić na kilka dni, żeby pojechać na wesele kogoś z rodziny. Twój nauczyciel (lub zwierzchnik) wyraził zgodę, mimo że akurat było
dużo pracy, ponieważ wiedział, że to dla ciebie ważne.
3. Poproś kilka osób z par do prezentacji wypowiedzi na forum. Poproś pozostałych uczestników zajęć, by pomogli sprawdzić, czy prezentowane wypowiedzi
są rzeczywiście asertywne.
4. Wytłumacz, że czasami może nas krępować wysłuchiwanie wypowiedzi wyrażających uznanie dla rzeczy, które zrobiliśmy lub powiedzieliśmy. Warto jednak takie wypowiedzi przyjmować z szacunkiem wobec rozmówcy, wiedząc,
że są one przejawem czyjegoś uznania dla nas.

D. Sprawdzenie efektów: dyskusja
Czas: 5 min
Cel: Zainspirowanie uczestników do ćwiczenia komunikatów asertywnych
w ich codziennych sytuacjach
1. Zapytaj uczestników, czy znają kogoś, kto według nich jest asertywny.
2. Co daje mu asertywność?
3. Zachęć uczestników do ćwiczenia asertywnej komunikacji wobec jak
największej liczby kolegów z klasy, z pracy, przełożonych, znajomych
i członków rodziny, szczególnie w sytuacjach, w których przeżywają
trudne emocje.
4. Rozdaj uczestnikom Kartę podsumowującą zajęcia.

MATERIAŁY POMOCNICZE
Karta podsumowująca zajęcia

83/238

Lekcja 8. Dbanie o granice swoje i innych

Karta podsumowująca zajęcia „Dbanie o granice swoje i innych”

ZROZUM

ZAPAMIĘTAJ

ZASTOSUJ

ZASTANÓW SIĘ,
jak to działa

ZMODYFIKUJ
zachowanie

Kiedy ktoś zachowuje się tak, jakby dominował, był potężniejszy lub
lepszy niż inni lub kiedy robi coś, by się na kimś odegrać, mówimy, że
jest agresywny.
Komunikowanie agresywne
Sygnały werbalne
•
•
•
•
•
•

krzyk,
groźby,
rozkazywanie,
natrętne
wypytywanie,
częste używanie słowa „ja”,
używanie złośliwych
przezwisk.

Sygnały niewerbalne
•
•
•
•
•

uporczywe
spojrzenia,
agresywna
gestykulacja,
gniewny wyraz
twarzy,
tupanie,
walenie pięścią
w stół.

Skutki
•
•
•
•

chowanie urazy,
okazywanie braku
szacunku,
brak chęci
współpracy,
utrata zaufania.

Kiedy ktoś nie dba o swoje potrzeby, kiedy ma poczucie, że jest gorszy
od innych lub nieważny dla innych osób albo, kiedy nic nie robi nawet,
jeśli źle się czuje w danej sytuacji - mówimy, że jego postawa jest uległa.
Komunikowanie uległe
Sygnały werbalne
•
•
•
•
•

niemówienie, czego
dokładnie się chce,
ciągłe
przepraszanie,
brak własnego
zdania,
zgadzanie się mimo
braku chęci,
łatwe poddawanie
się.

Sygnały niewerbalne
•

•
•
•

mówienie cicho lub
mamrotanie pod
nosem,
opuszczony wzrok,
odwracanie wzroku,
nerwowa
gestykulacja.

Skutki
•
•
•

trudność w budowaniu relacji,
powstawanie urazy,
demonstrowanie
braku szacunku dla
siebie i/lub drugiej
osoby.

Kiedy ktoś bezpośrednio, uczciwie i stanowczo wyraża wobec innej osoby swoje uczucia, postawy, opinie lub pragnienia i dodatkowo robi to
w sposób respektujący uczucia, postawy, opinie i pragnienia tej osoby
- mówimy, że zachowuje się asertywnie.
Asertywność oznacza przyjęcie postawy: JA JESTEM OK – TY JESTEŚ
OK. Różni się ona od agresywności (nie narusza praw innych), uległości
(pozwala bronić swoich praw i wyrażać siebie) i manipulacji (jest zachowaniem szczerym i bezpośrednim).

Lekcja 8. Dbanie o granice swoje i innych
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Komunikowanie asertywne
Sygnały werbalne
•

•
•

•

wydawanie opinii bez zmuszania innych do ich
przyjmowania,
używanie spokojnego tonu,
zadawanie pytań,
aby lepiej zrozumieć
swojego rozmówcę,
parafrazowanie
(„o ile dobrze, cię
rozumiałam/em...”),
aby dotrzeć do
intencji nadawcy
komunikatu.

Sygnały niewerbalne
•

•

•

skłonność zarówno
do słuchania, jak
i do mówienia,
utrzymywanie odpowiedniego kontaktu
wzrokowego,
powoływanie się
na fakty, przedstawianie własnych
pomysłów.

Skutki
•
•

•

budowanie dobrych
relacji,
wzmacnianie szacunku dla siebie
i innych,
inicjowanie
współpracy.

Struktura odpowiedzi asertywnej
Kiedy ktoś… (opisz, co zrobił)
jest to kłopotliwe, ponieważ… (powiedz, dlaczego).
Wolał(a)bym, żebyś… (powiedz, czego zamiast tego byś oczekiwał/a).

Lekcja 9. Relacje z ludźmi a zaufanie
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9. Relacje z ludźmi a zaufanie
KLUCZOWE TREŚCI ZAJĘĆ

We współczesnym świecie nie zawsze ufamy innym. Natomiast w wielu
sytuacjach zaufanie jest niezbędne. Wiele rzeczy nie zdobędziemy, interesów nie załatwimy, problemów nie rozwiążemy bez podjęcia ryzyka
zaufania innym. To, co musimy też robić, to pokazywać, że jesteśmy
godnymi zaufania partnerami.

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Cele zajęć

Uczestnicy:
poznają sposoby budowania zaufania u innych;
uświadomią sobie, czym jest zaufanie i jakie są powody, dla których
warto wzbudzać zaufanie u innych ludzi;
uświadomią sobie, jaka jest rola zaufania w budowaniu relacji
z pracodawcą;
poszerzą świadomość dotyczącą własnej gotowości ufania sobie i innym.

Przebieg
zajęć

Ćwiczenie wprowadzające „Samolot”.
Dyskusja na temat zaufania.
Ćwiczenie dotyczące zaufania w relacji z pracodawcą.
Refleksje na forum grupy.

Czas trwania

45 minut

Materiały
dydaktyczne

Materiał pomocniczy nr 1: Godni zaufania.
Materiał pomocniczy nr 2: Cytaty.
Karta podsumowująca zajęcia.

Zadania do
wykonania przed
zajęciami

Do
•
Do
•
Do
•
Do
•

części A (Zainteresowanie tematem):
przygotuj przepaski na oczy dla połowy uczniów w klasie.
części B (Rozwinięcie tematu):
wydrukuj Kratę podsumowującą zajęcia dla każdego ucznia
części C (Aktywność członków grupy):
wydrukuj materiał pomocniczy Osoby godne zaufania
części D (Sprawdzenie efektów):
wytnij cytaty po jednym dla każdego ucznia.

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ
A. Zainteresowanie tematem: zabawa dydaktyczna i wprowadzenie
osoby prowadzącej
Czas: 5 min
Cel: Wprowadzenie doświadczenia i teorii na temat zaufania.
1. Zaproponuj uczniom ćwiczenie w parach. Jedna osoba zakrywa oczy
(przepaską) i udaje samolot, druga odgrywa rolę pracowników wieży
kontrolnej i kieruje za pomocą słów trasą poruszania się osoby pierwszej
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pomiędzy przeszkodami (wcześniej ustawionymi w sali). „Samolot”
otrzymuje punkt karny za każde dotknięcie przeszkody; kiedy zbierze
5 punktów karnych, rozbija się i razem z „wieżą” odpada z gry. Lot zaczyna kolejna para, za każdym razem należy zmienić przeszkody. Warto
wprowadzić element rywalizacji: mierzyć czas i zliczać punkty karne.
2. Omów z uczniami ćwiczenie:
• Od czego zależał sukces?
• Dzięki czemu można było uzyskać największą prędkość z zamkniętymi oczami?
• Co by się stało, gdyby ktoś został nakierowany specjalnie na
przeszkodę?
• Co by się stało, gdyby ktoś oszukiwał i to wyszłoby na jaw?
• Jak byście traktowali takie osoby w przyszłych wspólnych
zadaniach?
3. Podsumuj: Zwróćcie uwagę, że można w tym zadaniu wygrać tylko dzięki zaufaniu. Oczywiście, ważne są techniczne umiejętności szybki krok, precyzja instrukcji, znajomość toru. To, co jest kluczem
do uruchomienia tych umiejętności, to zaufanie. Zaufanie do siebie –
dojdę, wiem, co potrafię, wiem, co chcę osiągnąć - oraz zaufanie do
partnera – gramy razem, chcemy wygrać, on dobrze mną pokieruje
itd. Bez tego nie ma mowy o chęci zwycięstwa, myśleniu, co jeszcze
można zrobić, uruchamianiu dodatkowych zasobów. Ludzie pracujący ze sobą bez zaufania dużo czasu poświęcają kontroli, nieustannym uwagom, sprawdzaniu. Pracownicy pracujący poprawnie, na
poziomie minimum w zgodzie z umową, nie dają z siebie nic więcej,
nie czują się odpowiedzialni za swoją pracę. W relacjach z klientami,
którym się nie ufa, wymaga się więcej dokumentów, dodatkowych
aneksów, przedpłat, regularności. Klientom zaufanym daje się rabaty, przedłuża okres spłaty, oferuje więcej usług, produktów. I wreszcie klienci ufający, np. sprzedawcom, chętnie próbują polecanych
produktów, kupują więcej, często wracają do tych samych sklepów.

B. Rozwinięcie tematu: dyskusja, wykład, praca w grupach
Czas: 15 min
Cel: Uświadomienie uczestnikom, czym jest zaufanie i dlaczego warto
umieć je wzbudzać.
1. Zapytaj uczniów, czy ufają innym ludziom. Poproś, aby te osoby, które odpowiedziały „tak”, podniosły rękę. Policz, ilu uczniów ufa innym.
2. Powiedz: Czy wiecie, że w życiu społecznym jesteśmy raczej nieufni.
Tylko 12,2%2 Polaków wychodzi z założenia, że ludziom można ufać.
Ponad 70%3
stosuje zasadę zachowania daleko idącej ostrożności
w relacjach z innymi. Dotyczy to znajomych, dalszej rodziny, współpracowników. Na nasze zaufanie zasługują za to najbliżsi, zwłaszcza członkowie rodziny. Ma do nich zaufanie 84% Polaków. Jaki z tego wniosek?
Uczmy się budować zaufanie do siebie i do innych, aby łatwiej nam było
nawiązywać relacje z innymi. Trudno nam ufać obcym.
2
3

Diagnoza Społeczna 2013
CBOS 2012, za: Coaching nr 4 lipiec/ sierpień 2012
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W sytuacji, gdy ponosimy ryzyko, często wycofujemy się z relacji. A przecież razem można więcej osiągnąć. Przyjrzyjmy się, czym jest zaufanie.
3. Zacznij od definicji, podkreślając fakt, że w literaturze istnieje wiele definicji zaufania, ale większość z nich podaje, że zaufanie jest
kluczowym czynnikiem budowania i podtrzymywania relacji międzyludzkich. Zaufanie opiera się na założeniu, że ludzie mają w stosunku do nas dobre intencje. Zaufanie to wiara, że ktoś chce dla nas
dobrze.
4. Podziel uczniów na 3 grupy: członkowie pierwszej grupy przeczytają listę zachowań, postaw świadczących, że można komuś ufać.
Członkowie drugiej grupy przeczytają, dlaczego zaufanie jest ważne. Trzecia grupa przeczyta, co robić, by wzbudzać zaufanie. Rozdaj
członkom grup Kartę podsumowującą zajęcia. Poproś członków grup
o jej przeczytanie we wskazanym fragmencie. Zapytaj, jak rozumieją, to, co przeczytali. Poproś przedstawicieli każdej z grup o krótkie
komentarze. Niech spróbują podać przykład, odpowiednio:
• cech związanych z zaufaniem w pracy;
• dlaczego zaufanie w pracy jest ważne;
• jak wzbudzać zaufanie w pracy.
5. Zaproponuj dyskusję na ten temat.
6. Podsumuj: To, że ktoś ma do nas zaufanie, można poznać po określonym zbiorze zachowań. Zaufanie w relacjach między ludźmi jest
bardzo ważne. Ważna też jest samoświadomość i osobista refleksja
w tym względzie.

C. Aktywność członków grupy/ćwiczenia: praca indywidualna,
dyskusja
Czas: 15 min
Cel: Określenie roli zaufania w środowisku pracy oraz diagnoza własnej
postawy i możliwych konsekwencji.
1. Rozdaj materiał pomocniczy - Osoby godne zaufania. Niech po jednej
stronie kartki uczniowie wypiszą cechy, zachowania, postawy pracownika, któremu można ufać. Po drugiej stronie kartki cechy pracodawcy, któremu można ufać (5 minut).
2. Poproś kilku uczniów o przedstawienie na forum całej grupy cech,
zachowań i postaw, które zapisali.
3. Poproś, aby każdy z uczniów podkreślił te cechy, zachowania i postawy, które osobiście posiada. Niech każdy z uczniów zastanowi się,
jakie są konsekwencje posiadania tych cech, postaw i umiejętności
zachowania się, a jakie ich nieposiadania.
4. Poproś kilku uczniów o podzielenie się wnioskami na forum całej
grupy.

D.Sprawdzenie efektów: dyskusja
Czas: 10 min
Cel:
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1. Poproś uczniów o krótkie podsumowanie lekcji, zapytaj o ich refleksje związane z tematem zaufania.
2. Dodaj, że zaufanie jest jednym z decydujących czynników wpływających na otrzymanie pracy, ale przede wszystkim na utrzymanie jej.
Pracodawcy są bardziej skłonni powierzać majątek firmy, przedmioty, ważniejsze zadania osobom, które są godne zaufania.
Osoby, którym się nie ufa, pomija się przy awansie. Umowy, formalności, nakazy i zakazy nie wystarczają, by w pracy dobrze się układało, by
panowała atmosfera otwartości, efektywności, współpracy. Jako pracownicy, kiedy pokazujemy, że można nam ufać, bo pracujemy efektywnie
nawet, kiedy wychodzi szef i znika kontrola, stajemy się cennymi osobami. Wyrabiamy w sobie nawyki pracy gwarantującej wysoką jakość.
Nawet, kiedy zdarzają się błędy, otrzymujemy kredyt zaufania na poprawę, bo wiadomo, że zależy nam na wspólnym celu.
W handlu i usługach dużo trudniej i drożej jest zdobywać nowych klientów, stąd wiele firm kładzie nacisk na długofalowe relacje z klientami.
Klienci chętniej kupują produkty i usługi w firmach, do których się przywiązali. Często robią to nawet wtedy, gdy np. w osiedlowym sklepiku
jest drożej niż w markecie czy kiedy lokalny fryzjer nie ma najdroższych
kosmetyków. To, co się liczy – to relacja. Zaufanie, że usługi będą dobrej jakości, że można liczyć na takie osoby. Długofalowe relacje dają
wiele korzyści, np. znajomy hydraulik nie weźmie pieniędzy za dojazd,
kosmetyczka doda gratis lakier do paznokci, a pan z warzywniaka dorzuci dwa jabłka.
Kontakty z osobami, których nie jesteśmy pewni, są ryzykowne, nie
wiadomo czy z nimi warto robić interesy, powierzać tajemnice, prosić o przysługę. Za każdym razem muszą udowadniać swoją wartość.
Ludziom, którym ufamy, dajemy więcej szans, prosimy o więcej, ale
też więcej otrzymujemy. Takich osób nie traktujemy z dystansem, wyłącznie racjonalnie. W grę wchodzą uczucia, więzi, relacje, a z czasem
z takich znajomości tworzą się przyjaźnie. Aby zostać uznawanym za
osobę godną zaufania, trzeba się o to starać cały czas. Żeby stracić zaufanie – wystarczy zrobić coś jeden raz. Dlatego bądź godnym zaufania,
bo osiągniesz więcej!
3. Na koniec rozłóż na ziemi cytaty (tyle, ilu jest uczniów) – materiał
pomocniczy nr 2. Niech każdy uczeń zapisze lub weźmie sobie cytat,
który do niego najbardziej przemawia.

MATERIAŁY POMOCNICZE
1. Osoby godne zaufania
2. Cytaty
3. Karta podsumowująca zajęcia

89/238

Lekcja 9. Relacje z ludźmi a zaufanie

Materiał pomocniczy nr 1
Osoby godne zaufania
Wypisz cechy, zachowania, postawy osób, które są godne zaufania.

PRACOWNIK GODNY ZAUFANIA
-

PRACODAWCA GODNY ZAUFANIA
-

KONSEKWENCJE POSIADANIA CECH POTRZEBNYCH DO WZBUDZENIA ZAUFANIA:

KONSEKWENCJE BRAKU POSIADANIA CECH POTRZEBNYCH DO WZBUDZENIA
ZAUFANIA:
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Materiał pomocniczy nr 2
Cytaty
Skseruj je w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w klasie, wytnij, rozłóż na
podłodze.
„Człowiek może postąpić dziesięć razy źle, potem raz dobrze i ludzie z powrotem
przyjmują go do swoich serc. Ale jeśli postąpi odwrotnie: dziesięć razy dobrze,
a potem raz źle, nikt już więcej mu nie zaufa” /Jonathan Carroll – Poza ciszą/
------------------------------------------------------------------------------------------„»Mieć« zaufanie. Nigdy się nie »ma« zaufania. Zaufanie to nie jest coś, co się posiada. To coś, czym się obdarza. »Darzy się« zaufaniem” /Éric-Emmanuel Schmitt
– Małe zbrodnie małżeńskie/
------------------------------------------------------------------------------------------„Miłość jest piękna tylko wtedy, gdy obie strony mają do siebie zaufanie i są w stanie dać sobie nawzajem poczucie bezpieczeństwa” /Margit Sandemo/
------------------------------------------------------------------------------------------„Kto innym ufa, sam na zaufanie zasługuje” /Zygmunt Miłkowski/
------------------------------------------------------------------------------------------„Kiedy coś uparcie gaśnie, zaufaj iskierce nadziei” /Wojciech Bartoszewski/
------------------------------------------------------------------------------------------„Zawsze znajdzie się ktoś, kto cię skrytykuje. Zdobywaj zaufanie ludzi i uważaj na
tych, których zaufanie już raz straciłeś” /Gabriel García Márquez /
-----------------------------------------------------------------------------------------„Nic bardziej nie wzmacnia człowieka, jak okazane mu zaufanie” /Adolf Harnack/
------------------------------------------------------------------------------------------„Głęboki szacunek i zaufanie przyjaciela jest przynoszącym najwięcej satysfakcji
doświadczeniem życiowym” /Walter Macpeek/
------------------------------------------------------------------------------------------„Wszyscy nauczyliśmy się czegoś o zaufaniu. Obdarzamy nim tych, których kochamy. Ale tak naprawdę zasługują na nie ci, na których możemy liczyć nawet, jeśli
nie kochamy ich wystarczająco mocno” /Weronika Mars/
-----------------------------------------------------------------------------------------„Dziwna rzecz zaufanie. Ludzie, którzy boją się zaufać, mogą zachowywać się defensywnie. Najlepszym sposobem, by zachęcić ich do ufania, jest zaufać im samym” /Stephanie Laurens/
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Karta podsumowująca zajęcia „Relacje z ludźmi a zaufanie”

ZROZUM

ZAPAMIĘTAJ

ZASTOSUJ

ZASTANÓW SIĘ,
jak to działa

ZMODYFIKUJ
zachowanie

1. Zaufanie to wiara, że ktoś chce dla nas dobrze.
Zaufanie opiera się na założeniu, że ludzie mają w stosunku do nas dobre intencje. Zaufanie to:
Bycie pewnym,
Całkowite zawierzenie komuś, wiara w kogoś,
Oddanie,
Pewność,
Poleganie na kimś,
Przekonanie, że czyjeś słowa i informacje są prawdziwe,
Przekonanie, że jakiejś osobie lub instytucji można ufać,
Przekonanie, że ktoś posiada jakieś umiejętności i potrafi je odpowiednio
wykorzystać,
Przeświadczenie, że komuś można zawierzyć,
Ufność,
Wiara.
2. Dlaczego zaufanie jest ważne?
Żyjemy w skomplikowanym świecie. By sobie z tym poradzić, musimy polegać
na ludziach, których nigdy do końca nie będziemy znali. Musimy polegać na
organizacjach, na firmach, które funkcjonują niekoniecznie po to, by zaspokajać
nasze indywidualne potrzeby. Zaufanie jest wyznaniem wiary w to, że niektóre
rzeczy pozostaną takie, jakie są. W to, że inni ludzie nie będą w stosunku do nas
niesprawiedliwi, że nie zostaniemy skrzywdzeni przez nich albo przez firmę, w której
pracujemy i z którą chcemy związać przyszłość. Zaufanie pomaga podejmować
ryzyko codziennego życia, w którym musimy się zmierzyć z naszymi strachami,
obawami, musimy podejmować produktywne działania tak, by móc doznać szczęścia
w tym właśnie skomplikowanym, nieprzewidywalnym i czasami groźnym świecie.
3. Co zrobić, żeby wzbudzać zaufanie u innych?
Zapytajcie się sami siebie.
Efektywność – Czy jesteś/będę efektywny w pracy?
Przewidywalność – Czy twoje zachowanie jest przewidywalne, można się po tobie spodziewać konsekwencji?
Komunikatywność – Czy jesteś dostępny? Czy jesteś gotowy i chętny, by dzielić
się informacjami i przedstawiać uzasadnienia swoich decyzji? Czy jesteś otwarty
na opinie innych?
Troska – Czy robisz wszystko, by ludziom było dobrze?
Możliwość polegania na tobie – Czy postępujesz zgodnie ze składanymi obietnicami i podjętymi zobowiązaniami? Czy jesteś punktualny?
Postępowanie fair – Czy podejmujesz decyzje oparte na konkretnych przesłankach, czy raczej faworyzujesz ludzi?
Szczerość – Czy mówisz prawdę?
Etyczne zachowanie – Czy dochowujesz tajemnic i sekretów, które powierzają ci
inni?
Spójność słów z czynami – Czy zawsze robisz to, co mówisz?

92/238

Lekcja 10. Być aktywnym u siebie

10. Być aktywnym u siebie
KLUCZOWE TREŚCI ZAJĘĆ

Często słyszymy skargi, że ktoś czegoś nie zrobił, nie dopilnował. Jak
się potem okazuje, my też nie czujemy się współodpowiedzialni za coś,
nie wykazujemy się inicjatywą, aktywnością. Lekcja pozwoli uczestnikom zobaczyć, jak takie mechanizmy działają oraz zobaczyć, co mogą
zrobić u siebie, co zmieniać. Bo u siebie to także dla siebie (i innych).

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Cele zajęć

Uczestnicy:
poznają, jakie są możliwe aktywności lokalnej młodzieży,
zaktywizują swoją postawę na rzecz działań lokalnych,
rozpoznają możliwości indywidualnych działań w lokalnym środowisku.

Przebieg
zajęć

Wprowadzenie.
Gra symulacyjna.
Omówienie i dyskusja na temat aktywności lokalnej.

Materiały
dydaktyczne

Wydrukowana instrukcja gry dla każdej grupy.
Przygotowane materiały: papier, nożyczki, klej, samochodzik.
Materiał pomocniczy nr 1: instrukcja do gry budowanie mostu
Karta podsumowująca zajęcia.

Czas trwania

45 minut

Zadania do
wykonania przed
zajęciami

Rozwinięcie tematu: dokładne przygotowanie gry materiały i wypróbowanie gry.
Rozwinięcie tematu: kilkakrotne rozegranie gry symulacyjnej.
• Sprawdzenie efektów: wydrukuj Kartę podsumowującą zajęcia dla
każdego ucznia.

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ
A. Zainteresowanie tematem: wprowadzenie osoby prowadzącej
zajęcia
Czas: 5 min
Cel: Wprowadzenie do tematu czasu wolnego i możliwości jego wykorzystania.
1. Powiedz uczniom, że czas wolny to ten okres dnia, który każdy z nas
może wykorzystać tak, jak uzna za stosowne - po szkole, pracy, po odrobieniu lekcji, bez uwzględniania posiłków, obowiązków domowych itd.
Ludzie różnie spędzają czas wolny: odpoczywają, rozwijają zainteresowania, działają na rzecz innych, słuchają muzyki, uprawiają sport, oglądają
TV, chodzą do teatru, kina, dyskoteki itd.
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2. Wykorzystaj do zilustrowania tych czynności fotografie z Internetu.
Zestawienie siedzenia przed telewizorem a potem efektów jakiejś pracy społecznej może zachęcić uczniów do inicjatywy, łatwiej też im będzie sobie wyobrazić o czym mówisz.
3. Dodaj, że są też aktywności związane z poświęcaniem się na rzecz innych, na rzecz jakiejś idei, drugiego człowieka, dla tworzenia lepszego wspólnego środowiska lokalnego: wolontariat, praca w samorządzie
szkolnym, praca w świetlicy, domu pomocy społecznej, opieka nad chorym, wspólne budowanie infrastruktury osiedlowej, sprzątanie parku,
udział w akcjach charytatywnych itd. Wielu z nas uważa, że szkoła,
praca i dom – to wszystko, co trzeba zrobić. O resztę spraw powinien
ktoś zadbać. Tylko kto? Kto ma zadbać o czystość parku, zbudowanie
nowego placu, odnowienie świetlicy, pomóc koledze, kto ma zorganizować szkolną zabawę, zebrać pieniądze dla chorego z bloku obok?
4. Zaproponuj udział w grze, która pomoże znaleźć odpowiedzi na te
pytania.

B. Rozwinięcie tematu: praca w grupach, gra symulacyjna,
dyskusja
Czas: 30 min
Cel: Zmotywowanie uczestników do współpracy
1. Podziel grupę na zespoły, które będą liczyły maks. 10 osób. Następnie
te zespoły podziel na 2 części. Zadbaj, by każdy rozumiał, do którego
zespołu należy. Ćwiczenie jest najłatwiejsze dla 6 osobowych zespołów (po 3 w grupie). Jeżeli oceniasz, że dla uczniów jest to za trudne
zadanie, postaraj się wydłużyć czas budowania za cenę omówienia
na początku lekcji.
2. Budowanie mostu
„Każda grupa ma zbudować jedną połowę mostu, aby po złożeniu mógł
po nim przejechać samochód zabawkowy- czyli żeby był wjazd, zjazd
i żeby most się nie zawalił.
Każda część mostu musi mieć następujące wymiary: 50 cm (długość)
x 30 cm (szerokość). Przestrzeganie tych zasad będzie kontrolowane
przez Inspekcję Nadzoru Budowlanego. Nie ma żadnych wymagań, co
do konstrukcji, projektu i rodzaju mostu. Do jego budowy można jednak
wykorzystać tylko te materiały, które zostały grupie przydzielone.
Macie 10 minut na omówienie konstrukcji mostu (jaki rodzaj, z jakich elementów się składa, co należy robić, itp.). Po tym czasie wytypujcie swojego ambasadora, który spotka się z ambasadorem drugiej części drużyny.
Ich zadaniem będzie ustalenie końcowej konstrukcji mostu. Mają przede
wszystkim ustalić, w jaki sposób obie grupy będą budować swoje połowy
mostu, tak by do siebie pasowały i miały odpowiednią wytrzymałość (po
połączeniu). Potem nastąpi 10 minut budowania. Ambasadorowie mogą
spotkać się jeszcze raz na 2 minuty i wymienić się uwagami. Nastąpi 5
minut budowania i ostateczne łączenie 2 części mostu.
Na końcu nauczyciel sprawdzi, czy samochód jest w stanie przejechać”.
Ambasadorom nie wolno wymieniać żadnych rysunków lub szkiców. Nie
wolno robić notatek!!!
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3. W omówieniu zwróć uwagę:
- od czego zależał sukces? (od współpracy, zaufania, precyzji instrukcji, możliwości rozmowy)
- co było trudne?
- w czym przejawia się wspólne zaufanie w tym ćwiczeniu?
- co mówi to doświadczenie o wspólnych działaniach?
Podsumuj, że najtrudniejsze jest, to by nie tylko koncentrować się na
obwinianiu innych (w sytuacji porażki), czy chwaleniu się, ale myślenie co ja mogłam/mogłem zrobić inaczej, na co ja mam wpływ: np.
czy zgłaszałam/łem pomysły i wątpliwości, czy się zaangażowałem/
łam w działanie. Ważne też że zobaczyliście, jak istotne jest precyzyjne działanie (zgodne z ustaleniami), jak ważne jest porozumienie
mimo presji czasu i trudności. To od nas tylko zależy, czy podejmiemy
inicjatywę, czy zdecydujemy się na krok, żeby zrobić coś więcej niż
inni, czy się dostosujemy do potrzeb. Zwykle oglądamy się na innych,
patrzymy, jak się zachowują, mamy pretensje, że nikt nic nie robi, że
coś nie przychodzi samo. Ale decyzja o byciu aktywnym jest decyzją
wewnętrzną każdego z nas. Warto działać razem i wspólnie korzystać
z siły grupy. Najtrudniejsze jest pokazanie, że jestem gotowa/gotowy
się poświęcić.
Oprócz spędzania wolnego czasu i realizowania obowiązków
szkolnych, zawodowych czy domowych, powinniśmy włączać się
w tworzenie, ulepszanie naszego otoczenia, środowiska, klasy,
grupy, zespołu czy szkoły. Każdy z nas jest za to odpowiedzialny.
Żeby wymagać od innych współpracy, sami również powinniśmy
wychodzić z inicjatywą współpracy

C. Aktywność członków grupy/ćwiczenia: dyskusja
Czas: 10 min
Cel: Rozpoznanie przez uczniów możliwości indywidualnego zaangażowania się w działania społeczne w środowisku lokalnym
1. Podziel uczestników na pary. Zadaniem uczniów jest przemyślenie,
w jaki sposób mogą włączyć się aktywnie w działania na rzecz lokalnej społeczności. Wyniki przemyśleń i dyskusji należy zapisać na
kartce. Określ czas pracy - 7 minut.
2. Zapisz na tablicy pomocnicze pytania:
• Do jakich grup należę?
• Jakie potrzeby zauważam w codziennym funkcjonowaniu grup, do
których należę?
• Jak mogę zainicjować/włączyć się w działania na rzecz lokalnej
społeczności?
• Do kogo mogę się zwrócić o pomoc, gdzie pójść, kogo zaangażować, by moje działania odniosły większy skutek?
• Gdzie mogę poszukać ciekawych inicjatyw związanych z moimi
umiejętnościami?
3. Poproś uczniów o podzielenie się pomysłami na forum grupy.
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Opcjonalnie Część D.
Sprawdzenie efektów: dyskusja
Czas: 15 min
Cel: Praktyczne przełożenie
1. Poproś uczniów o krótkie podsumowanie lekcji
2. Dodaj, że szukając pracy dziwimy się często, iż pracodawcy poszukują młodych absolwentów z doświadczeniem. Pierwszą reakcją jest
myśl – „Skąd mogę mieć doświadczenie, skoro dopiero się uczę/
skończyłem naukę?”. Żeby móc sprostać tym wymaganiom, trzeba gdzieś zdobyć doświadczenie. Bycie aktywnym u siebie oznacza
nie tylko pracę na rzecz wspólnego dobra, pomoc innym i wsparcie.
Wolontariat i wszelkie inne działania społeczne, to również dbałość
o swoje kompetencje: organizację pracy, przedsiębiorczości, motywowania siebie, komunikację czy odpowiedzialności.
3. Często to także praktyczne umiejętności: malowanie, elektryka, stolarka, wychowywanie dzieci, aktorstwo itd. Wszystko zależy od tego,
gdzie zdecydujemy się działać. Uczestnictwo w różnego rodzaju działaniach społecznych pomaga w łatwiejszym znalezieniu pracy i całej późniejszej karierze. Osoby działające społecznie, w porównaniu
z rówieśnikami nieaktywnymi, szybciej mają kontakt z problemami,
sytuacjami, które później spotykają ich w pracy. Stąd też dużo lepiej
sobie radzą na rynku pracy.
4. Zwróć uwagę, jak łatwo jest liczyć zawsze na innych, jak łatwo jest
wymagać, by ktoś inny coś zrobił. Z drugiej strony, jak trudno jest
wymagać tego od siebie. Możemy zaryzykować stwierdzenie, że nikt
nic nie zrobi, jeśli ty się nie zdecydujesz działać. Jeśli dasz pomysł,
zaczniesz coś robić, to inni się przyłączą.
5. Rozdaj przykłady działań na rzecz lokalnej społeczności zapisane
w Karcie podsumowującej zajęcia i poproś o przeczytanie jej w domu.

MATERIAŁY POMOCNICZE
1. Instrukcja dla grup
2. Karta podsumowująca zajęcia
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Materiał pomocniczy nr 1

Budowanie mostu
Każda grupa powinna mieć:
•
•
•
•
•
•

20 kartek A4
1 linijkę
1 parę nożyczek
1 tubkę kleju
1 ołówek
niniejszą instrukcję

Zadanie:
Każda grupa ma zbudować jedną połowę mostu, aby po złożeniu mógł po nim
przejechać samochód zabawkowy- czyli żeby był wjazd, zjazd i żeby most się nie
zawalił.
Każda część mostu musi mieć następujące wymiary: 50 cm (długość) x 30 cm (szerokość). Przestrzeganie tych zasad będzie kontrolowane przez Inspekcję Nadzoru
Budowlanego. Nie ma żadnych wymagań, co do konstrukcji, projektu i rodzaju mostu. Do jego budowy można jednak wykorzystać tylko te materiały, które zostały
grupie przydzielone.
Macie 10 minut na omówienie konstrukcji mostu (jaki rodzaj, z jakich elementów
się składa, co należy robić, itp.). Po tym czasie wytypujcie swojego ambasadora,
który spotka się z ambasadorem drugiej części drużyny. Ich zadaniem będzie ustalenie końcowej konstrukcji mostu. Mają przede wszystkim ustalić, w jaki sposób
obie grupy będą budować swoje połowy mostu, tak by do siebie pasowały i miały
odpowiednią wytrzymałość (po połączeniu). Potem nastąpi 10 minut budowania.
Ambasadorowie mogą spotkać się jeszcze raz na 2 minuty i wymienić się uwagami.
Nastąpi 5 minut budowania i ostateczne łączenie 2 części mostu.
Na końcu nauczyciel sprawdzi, czy samochód jest w stanie przejechać.
Ambasadorom nie wolno wymieniać żadnych rysunków lub szkiców. Nie wolno
robić notatek!!!
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Karta podsumowująca zajęcia „Być aktywnym u siebie”

ZROZUM

ZAPAMIĘTAJ

ZASTOSUJ

ZASTANÓW SIĘ,
jak to działa

ZMODYFIKUJ
zachowanie

Trzeba poświęcić swój czas, zasoby i siłę, a czasem nawet pieniądze na
rzecz wspólnego dobra, choć czasem to będzie kosztować i nie będzie się
opłacać. Zaniedbanie swojego lokalnego środowiska i brak odpowiedzialności powoduje, że nie możemy korzystać z czegoś, co jest nam dane,
tracimy coś. To od nas tylko zależy, czy podejmiemy inicjatywę, czy zdecydujemy się na krok, żeby zrobić coś więcej niż inni. Zwykle oglądamy
się na innych, patrzymy, jak się zachowują, mamy pretensje, że nikt
nic nie robi, że coś nie przychodzi samo. Ale decyzja o byciu aktywnym
jest decyzją wewnętrzną każdego z nas. Warto działać razem, wspólnie,
korzystać z siły grupy. Najtrudniejsze jest pokazanie, że jestem gotowa/
gotowy się poświęcić. Oprócz spędzania wolnego czasu, realizowania
obowiązków szkolnych, zawodowych czy domowych powinniśmy włączać się w tworzenie i ulepszanie naszego otoczenia, środowiska, klasy,
grupy, zespołu, szkoły. Każdy z nas jest za to odpowiedzialny.
Przykłady działalności na rzecz lokalnej społeczności
Wolontariat
Tworzenie teatru
Budowa placu zabaw
Uczestnictwo w zebraniach wspólnoty
mieszkaniowej
Sprzątanie parku
Powiadomić służby o przestępstwie,
zdarzeniu
Zbieranie papierków
Wymiany młodzieży
Gotowanie dla dzielnicy
Piknik z młodzieżą
Strona internetowa dzielnicy
Pomoc potrzebującym
Zakupy dla starszych
Korepetycje
Zawody sportowe
Budowa boiska
Remont świetlicy, ośrodka
Ogródek przy bloku
Półkolonie dla najmłodszych
Udział w wyborach dzielnicy
Warsztaty taneczne

„Łatwiej odbudować zburzone miasto
niż zburzone zaufanie” /Karol Bunsch/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uczestnictwo w decyzjach o dzielnicy,
osiedlu
Patrole obywatelskie
Odwiedziny i kartki z życzeniami świątecznymi dla samotnych
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11. Odpowiedzialność
KLUCZOWE TREŚCI ZAJĘĆ

Odpowiedzialność jest postawą, na którą składa się sposób postrzegania przez nas otaczających nas zjawisk i zależności między nimi,
naszych myśli na temat tego, co nas otacza, emocji oraz zachowań.
Możemy być odpowiedzialni za samych siebie, innych ludzi, zadania
do wykonania czy naszą pracę. Możemy też być odpowiedzialni za losy
tego świata. Wtedy mówimy o zachowaniach misyjnych związanych
z odpowiedzialnością.

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Cele zajęć

Uczestnicy:
• rozumieją, czym jest odpowiedzialne zachowanie,
• rozpoznają, jakie korzyści wynikają z bycia odpowiedzialnym
i jakie są konsekwencje zachowań nieodpowiedzialnych,
• rozpoznają zachowanie odpowiedzialne.
•
•
•
•

Przebieg zajęć

•
•
•

Czas trwania

Ćwiczenie wymagające wykazania się odpowiedzialnością.
Dyskusja o tym, czym jest odpowiedzialność.
Zbadanie, w jaki sposób uczestnicy są odpowiedzialni w domu,
w relacjach z przyjaciółmi oraz w szkole lub pracy.
Prezentacja przejawów odpowiedzialności (zachowania
odpowiedzialne).
Rozpoznawanie, co dobrego wynika z odpowiedzialności i jakie są
konsekwencje zachowań nieodpowiedzialnych.
Rozpoznawanie powodów wyboru zachowania odpowiedzialnego
i nieodpowiedzialnego.
Rozpoznawanie sposobów postępowania zwiększających poczucie
osobistej odpowiedzialności za siebie samego, za innych ludzi, za
zadanie.

45 minut
•

Materiały
dydaktyczne

Czyste kartki papieru formatu A4, arkusze papieru typu flipchart
lub tablica, markery lub kreda.
• Papier i ołówki lub długopisy dla każdego ucznia.
• Materiały pomocnicze do powielenia:
Karty odpowiedzialności (w przypadku realizacji wariantu 2)
Karta podsumowująca zajęcia.

Zadania do
wykonania przed
zajęciami

Do części C (Aktywność członków grupy/ćwiczenia):
• wariant 2: powiel i rozetnij materiał pomocniczy Karty odpowiedzialności, każdy uczestnik będzie potrzebował jednej karty (jeśli
jest więcej uczestników niż kart w materiale pomocniczym, przygotuj więcej niż jeden zestaw kart dla jednej lub kilku sytuacji).
Do części D (Sprawdzenie efektów):
• powiel Kartę podsumowującą zajęcia dla każdego uczestnika.
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SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ
A. Zainteresowanie tematem: praca w grupach i dyskusja
Czas: 10 min
Cel: Wprowadzenie do zajęć, zaangażowanie uczestników w dyskusję
o odpowiedzialności.
1. Poproś uczestników, by powiedzieli, co przychodzi im na myśl, gdy
słyszą słowo „odpowiedzialność”.
2. Zapisz ich propozycje na dużym arkuszu papieru lub na tablicy.
3. Zaproponuj uczestnikom wykonanie pewnego ćwiczenia. W tym
celu niech dobiorą się w pary osoby, które mają np. długie i krótkie
włosy.
4. Poproś, by osoby w parach stanęły twarzami do siebie, tak by stykały się palce ich stóp. Niech chwycą się za ręce. Ich zadaniem
będzie odchylenie się do tyłu aż do momentu, gdy ich ręce będą wyprostowane. Utrzymując tę pozycję, mają razem ukucnąć i wstać.
Uwaga: ważne jest, aby działania, jakie mają wykonać uczestnicy w tym ćwiczeniu, były przedstawione w kategoriach polecenia
(np. „macie ukucnąć”), a nie propozycji (np. „spróbujcie ukucnąć”).
Niektóre pary mogą sądzić, że wyznaczone zadanie jest niemożliwe do
wykonania. Zapewnij, że jest ono do wykonania i zachęć uczestników,
by próbowali, aż im się powiedzie. Chwycenie się za ręce może być dla
niektórych osób kłopotliwe, dlatego najpierw przedstaw całą instrukcję, wyjaśniając, że złapanie się za ręce jest niezbędne, aby uczestnicy
mogli wykonać ćwiczenie.
5. Zapytaj uczestników:
• Jaki widzicie związek między tym ćwiczeniem a odpowiedzialnością?
• Za co czuliście się bardziej odpowiedzialni - za wykonanie zadania czy za drugą osobę? Wyjaśnijcie swoje odpowiedzi.
• Jakie konsekwencje ma brak odpowiedzialności jednej z osób
w sytuacji jej współpracy z innymi ludźmi?
6. Wyjaśnij, że tematem dzisiejszych zajęć jest odpowiedzialność jej istota, sposoby jej okazywania oraz korzyści, jakie mogą mieć
uczestnicy, jeśli będą zachowywać się odpowiedzialnie.

B. Rozwinięcie tematu: aktywność indywidualna i dyskusja
Czas: 5 min
Cel: Poznanie lub uświadomienie sobie obszarów własnych odpowiedzialnościi ich konsekwencji.
1. Wręcz każdemu uczestnikowi czystą kartkę papieru formatu A-4,
długopis lub marker.
Poproś uczestników, by podzielili kartkę na trzy kolumny. Poproś, by
zastanowili się nad pewnymi sytuacjami ze swego życia i zapisali je na
kartce.
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a) W lewej kolumnie: przynajmniej jeden przykład sytuacji, w której czuli się lub czują odpowiedzialni za coś lub za kogoś
w rodzinie,
b) W środkowej kolumnie: przynajmniej jeden przykład sytuacji,
w której czuli się lub czują odpowiedzialni za coś lub za kogoś
w kontaktach z przyjaciółmi,
c) W prawej kolumnie: przynajmniej jeden przykład sytuacji,
w której czuli się lub czują odpowiedzialni za coś lub za kogoś
w szkole lub pracy.
2. Daj uczestnikom 2 minuty na zastanowienie się.
3. Zapytaj uczestników:
• W jaki sposób okazywaliście w wymienionych sytuacjach swoją
odpowiedzialność?
• Co mówiliście, jak się zachowywaliście?
4. Zrób rundę odpowiedzi na ten temat.
5. Podsumuj pomysły uczestników i zapisz je na dużym arkuszu
papieru.
Jesteś odpowiedzialna/y, gdy:
1. Robisz to, czego się podjęłaś/ąłeś, najlepiej jak potrafisz, np.:
• dotrzymujesz danego słowa, powziętych zobowiązań,
• kończysz, co zaczęłaś/ąłeś,
• mówisz innym o swoich trudnościach w wykonaniu zobowiązania i prosisz ich o pomoc,
• jesteś wytrwała/y, nie poddajesz się.
2. Dbasz o innych, np.:
• bierzesz pod uwagę wpływ twoich działań na dobre samopoczucie innych,
• jesteś gotowa/y do wykonania pracy większej, niż się podjęłaś/ąłeś,
• szanujesz opinie innych.
3. Akceptujesz konsekwencje swoich działań, np.:
• przyznajesz się do pomyłek,
• nie winisz innych, gdy sprawy idą źle,
• starasz się naprawić wszelkie szkody, które spowodowałaś/eś.
4. Zadaj ponownie pytanie „Co dobrego wynika dla was z bycia odpowiedzialnym?”. Zapisz pomysły uczestników na arkuszu papieru lub
na tablicy, np.:
• czujesz, że jesteś ważną osobą, od której coś zależy,
• czujesz, że masz wpływ na sytuację,
• możesz poczuć pewność siebie i zadowolenie ze swoich działań,
• ludzie wokół ciebie mogą zobaczyć, że jesteś osobą solidną
i godną zaufania,
• pracodawca przedłuży ci umowę o pracę.
5. Zapytaj uczestników:
• Podajcie przykłady znanych wam osób, którym możecie przypisać trzy wyżej wymienione cechy osoby odpowiedzialnej (wśród
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tych osób mogą się znaleźć przyjaciele, członkowie rodziny, rówieśnicy lub sławni ludzie),
Jak myślicie, dlaczego ludzie wybierają czasami bycie
nieodpowiedzialnym?

C. Aktywność członków grupy/ćwiczenia: praca w grupach, praca
indywidualna i dyskusja
Czas: 20 min
Cel: Zapewnienie doświadczenia podejmowania decyzji o odpowiedzialności swojego zachowania, dokonania wyboru i zrozumienia jego
konsekwencji.
1. Wybierz jeden z dwóch wariantów ćwiczenia, aby zrealizować tę
część zajęć.

WARIANT 1

a) Powiedz uczestnikom, że dalszą pracę będą wykonywać
w małych grupach.
b) Poproś, by kolejno odliczyli do pięciu. Z „jedynek” utwórz
pierwszą grupę, z „dwójek” drugą, z „trójek” trzecią, z „czwórek” czwartą, a z „piątek” piątą.
c) Wyznacz role w każdej z grup:
• osoba, która ma najdłuższą drogę do szkoły, będzie liderem,
który pokieruje pracą grupy,
• osoba, która ma najkrótszą drogę do szkoły, będzie rzecznikiem
grupy i przekaże pomysły swojej grupy wszystkim uczestnikom.
Uwaga: pomocne może być spisanie przez grupę jej pomysłów.
d) Wyjaśnij, że przedstawisz wszystkim pewną sytuację. Potem
każdej grupie podasz dodatkowe informacje dotyczące tej
sytuacji. Każda z grup będzie dyskutować o tym, co w tej
sytuacji zrobiłaby osoba nieodpowiedzialna, a co zrobiłaby
osoba odpowiedzialna.
e) Przedstaw poniższą sytuację wszystkim uczestnikom:
Właściciel sklepu zaproponował tobie i innej młodej osobie pracę. Jeśli
umyjecie dużą szybę wystawową oraz przeszklone drzwi i posprzątacie
teren przed sklepem, zapłaci każdemu z was po 50 złotych. Zajmie to
wam dwie godziny dziś i jedną następnego dnia.
f) Podejdź kolejno do każdej z grup i przedstaw dodatkowe informacje. Wybierz je z poniższych:
• Jesteś w połowie drogi do pracy, gdy spotykasz przyjaciół, w których towarzystwie zawsze świetnie się bawisz. Proponują ci, byś
do nich dołączył/a.
• Pracę, która ci przypadła, wykonałaś/eś wcześniej, twój współpracownik nadal pracuje.
• Właściciel sklepu jest niezadowolony z waszej pracy, bo trwała
zbyt długo i nie przyłożyliście się do niej wystarczająco.
• Praca jest o wiele bardziej nudna, niż myślałaś/eś, i uważasz, że
powinnaś/powinieneś otrzymać za nią więcej pieniędzy.
• Twój współpracownik rezygnuje ze sprzątania i odchodzi.
• Widzisz, że po twoim myciu szyba jest zamazana, zaś po myciu
twojego współpracownika przejrzysta.
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g) Po 3 minutach grupowych dyskusji poproś rzecznika każdej
grupy, by przedstawił sytuację, nad którą grupa się zastanawiała, oraz wnioski dotyczące odpowiedzialnego i nieodpowiedzialnego postępowania jej bohatera.
h) Po przedstawieniu pomysłów przez każdą z grup zapytaj pozostałych uczestników, czy się z nimi zgadzają lub czy mają dodatkowe pomysły.

WARIANT 2

a) Poproś, by uczestnicy usiedli w półkolu. Rozdaj każdemu z nich
po jednej z przygotowanych Kart odpowiedzialności (materiał
pomocniczy nr 1). Poproś, by nikt nie pokazywał pozostałym
swojej karty.
b) Wyjaśnij, że na każdej karcie jest opisana pewna sytuacja. Na
dole karty znajduje się pytanie.
c) Daj czas uczestnikom na zastanowienie się nad pytaniem
i odpowiedzią.
d) Wybierz jedną z sytuacji i odczytaj ją wszystkim. Poproś, by
trzech uczestników, którzy mają karty z tą sytuacją, przeszło
do miejsca widocznego dla wszystkich. Poproś ich, by podzielili
się swoimi odpowiedziami, bez określania, czy dotyczą one odpowiedzialności czy nieodpowiedzialności.
e) Poproś pozostałych uczestników zajęć, by określili, którą z odpowiedzi uważają za odpowiedzialną, a którą za nieodpowiedzialną. Poproś o uzasadnienie takiej opinii.
f) Porównaj opinie trzech uczestników posiadających karty z opisem tej samej sytuacji z opiniami pozostałych uczestników zajęć. Skomentuj podobieństwa i rozbieżności.

D. Sprawdzenie efektów: dyskusja
Czas: 10 min
Cel: Podsumowanie zajęć, podkreślenie rozpoznawania zachowań odpowiedzialnych i ich wpływu na relację.
1. Poproś uczestników, aby:
a) napisali inicjały pięciu osób, które znają, a które nie są członkami tej grupy,
b) zapisali swoje inicjały, jako szóstej osoby,
c) zastanowili się, w jakim stopniu dana osoba jest
odpowiedzialna,
d) obok inicjałów zapisali cyfrę według następującego kodu:
• jeśli ta osoba jest zwykle odpowiedzialna, zapisz 1.
• jeśli ta osoba jest czasami odpowiedzialna, a czasami nie, zapisz
2.
• jeśli ta osoba jest zwykle nieodpowiedzialna, zapisz 3.
2. Poproś uczestników, żeby obok każdej cyfry zapisali powód, dla
którego wpisali taką a nie inną cyfrę.
3. Zaproponuj chętnym uczestnikom, by opowiedzieli innym, jak czyjeś odpowiedzialne lub nieodpowiedzialne zachowanie wpłynęło na
ich uczucia wobec tej osoby.
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4. Zaproponuj uczestnikom, by wybrali jeden ze sposobów okazywania postawy odpowiedzialności. Zachęć ich, by przez najbliższych
kilka dni zwracali szczególną uwagę na swoje zachowania związane
z odpowiedzialnością za siebie, za innych, za zadania.
5. Rozdaj uczestnikom Kartę podsumowującą zajęcia.

MATERIAŁY POMOCNICZE
1. Karty odpowiedzialności
2. Karta podsumowująca zajęcia
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Materiał pomocniczy nr 1 Karty odpowiedzialności
(do pocięcia)
Sytuacja 1, karta 1: Właściciel sklepu zaproponował tobie i innej osobie pracę.
Jeśli posprzątacie teren wokół sklepu oraz chodnik, zapłaci każdemu z was po 50
zł. Zajmie to wam dwie godziny dziś i jedną następnego dnia. Zgodziłaś/eś się,
jednak po rozpoczęciu pracy dochodzisz do wniosku, że pracy jest za dużo. Jest
też o wiele bardziej nudna, niż myślałaś/eś, i powinnaś/powinieneś otrzymać za
nią więcej pieniędzy. Co w tej sytuacji zrobiłaby osoba odpowiedzialna?
Sytuacja 1, karta 2: Właściciel sklepu zaproponował tobie i innej osobie pracę.
Jeśli posprzątacie teren wokół sklepu oraz chodnik, zapłaci każdemu z was po 50
zł. Zajmie to wam dwie godziny dziś i jedną następnego dnia. Zgodziłaś/eś się,
jednak po rozpoczęciu pracy dochodzisz do wniosku, że pracy jest za dużo. Jest
też o wiele bardziej nudna, niż myślałaś/eś, i powinnaś/powinieneś otrzymać za
nią więcej pieniędzy. Co w tej sytuacji zrobiłaby osoba nieodpowiedzialna?
Sytuacja 1, karta 3: Właściciel sklepu zaproponował tobie i innej osobie pracę.
Jeśli posprzątacie teren wokół sklepu oraz chodnik, zapłaci każdemu z was po 50
zł. Zajmie to wam dwie godziny dziś i jedną następnego dnia. Zgodziłaś/eś się,
jednak po rozpoczęciu pracy dochodzisz do wniosku, że pracy jest za dużo. Jest
też o wiele bardziej nudna, niż myślałaś/eś, i powinnaś/powinieneś otrzymać za
nią więcej pieniędzy. Co w tej sytuacji byś zrobił/a?
Sytuacja 2, karta 1: Twój młodszy brat ma za dwa dni sprawdzian z matematyki. Jesteś dobra/y z matematyki, więc gdy poprosił cię o pomoc w przygotowaniu się do sprawdzianu, zgodziłaś/eś się. Umówiliście się, że następnego dnia
wieczorem będziecie się razem uczyć przez dwie godziny. Zaraz potem zadzwonił do ciebie znajomy z propozycją dobrze płatnej pracy, którą trzeba wykonać
następnego dnia wieczorem. Co w tej sytuacji zrobiłaby osoba odpowiedzialna?
Sytuacja 2, karta 2: Twój młodszy brat ma za dwa dni sprawdzian z matematyki. Jesteś dobra/y z matematyki, więc gdy poprosił cię o pomoc w przygotowaniu się do sprawdzianu, zgodziłaś/eś się. Umówiliście się, że następnego dnia
wieczorem będziecie się razem uczyć przez dwie godziny. Zaraz potem zadzwonił
do ciebie znajomy z propozycją dobrze płatnej pracy, którą trzeba wykonać następnego dnia wieczorem. Co w tej sytuacji zrobiłaby osoba nieodpowiedzialna?
Sytuacja 2, karta 3: Twój młodszy brat ma za dwa dni sprawdzian z matematyki. Jesteś dobra/y z matematyki, więc gdy poprosił cię o pomoc w przygotowaniu się do sprawdzianu, zgodziłaś/eś się. Umówiliście się, że następnego dnia
wieczorem będziecie się razem uczyć przez dwie godziny. Zaraz potem zadzwonił
do ciebie znajomy z propozycją dobrze płatnej pracy, którą trzeba wykonać następnego dnia wieczorem. Co w tej sytuacji byś zrobił/a?
Sytuacja 3, karta 1: Przyjaciel zaproponował ci, że na urodziny podaruje ci
szczeniaka. Zawsze marzyłaś/eś o dużym psie, więc o takiego poprosiłaś/eś
przyjaciela. Po roku okazało się, że masz coraz więcej obowiązków i brakuje ci
czasu na opiekowanie się psem. Poza tym nie przypuszczałaś/eś, że utrzymanie
dużego psa aż tyle kosztuje. Co w tej sytuacji zrobiłaby osoba odpowiedzialna?
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Sytuacja 3, karta 2: Przyjaciel zaproponował ci, że na urodziny podaruje ci
szczeniaka. Zawsze marzyłaś/eś o dużym psie, więc o takiego poprosiłaś/eś przyjaciela. Po roku okazało się, że masz coraz więcej obowiązków i brakuje ci czasu
na opiekowanie się psem. Poza tym nie przypuszczałaś/eś, że utrzymanie dużego
psa aż tyle kosztuje. Co w tej sytuacji zrobiłaby osoba nieodpowiedzialna?

Sytuacja 3, karta 3: Przyjaciel zaproponował ci, że na urodziny podaruje ci
szczeniaka. Zawsze marzyłaś/eś o dużym psie, więc o takiego poprosiłaś/eś przyjaciela. Po roku okazało się, że masz coraz więcej obowiązków i brakuje ci czasu
na opiekowanie się psem. Poza tym nie przypuszczałaś/eś, że utrzymanie dużego
psa aż tyle kosztuje. Co w tej sytuacji byś zrobił/a?

Sytuacja 4, karta 1: Pracujesz w sklepie. Pewnego dnia przyszłaś/przyszedłeś
do pracy bardzo zmęczona/y i popełniłaś/eś dużą pomyłkę. Jej wynikiem była
strata pewnej kwoty pieniędzy. Za tę pomyłkę obwiniony został inny pracownik.
Co w tej sytuacji zrobiłaby osoba odpowiedzialna?

Sytuacja 4, karta 2: Pracujesz w sklepie. Pewnego dnia przyszłaś/przyszedłeś
do pracy bardzo zmęczona/y i popełniłaś/eś dużą pomyłkę. Jej wynikiem była
strata pewnej kwoty pieniędzy. Za tę pomyłkę obwiniony został inny pracownik.
Co w tej sytuacji zrobiłaby osoba nieodpowiedzialna?

Sytuacja 4, karta 3: Pracujesz w sklepie. Pewnego dnia przyszłaś/przyszedłeś
do pracy bardzo zmęczona/y i popełniłaś/eś dużą pomyłkę. Jej wynikiem była
strata pewnej kwoty pieniędzy. Za tę pomyłkę obwiniony został inny pracownik.
Co w tej sytuacji byś zrobił/a?
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KARTA PODSUMOWUJĄCA ZAJĘCIA „ODPOWIEDZIALNOŚĆ”

ZROZUM

ZAPAMIĘTAJ

ZASTOSUJ

ZASTANÓW SIĘ,
jak to działa

ZMODYFIKUJ
zachowanie

Odpowiedzialność jest postawą, na którą składa się sposób postrzegania
przez nas otaczających nas zjawisk i zależności między nimi, naszych
myśli na temat tego, co nas otacza, emocji oraz zachowań. Możemy być
odpowiedzialni za samych siebie, innych ludzi, zadania do wykonania,
naszą pracę. Możemy też być odpowiedzialni za losy tego świata. Wtedy
mówimy o zachowaniach misyjnych związanych z odpowiedzialnością.
Jesteś odpowiedzialna/y, gdy:
1. Robisz to, czego się podjęłaś/ąłeś, najlepiej jak potrafisz, np.:
• dotrzymujesz danego słowa, powziętych zobowiązań,
• kończysz, co zaczęłaś/zacząłeś,
• mówisz innym o swoich trudnościach w wykonaniu zobowiązania i prosisz
ich o pomoc,
• jesteś wytrwała/y, nie poddajesz się.
2. Dbasz o innych, np.:
• bierzesz pod uwagę wpływ twoich działań na dobre samopoczucie innych,
• jesteś gotowa/y do wykonania pracy większej, niż się podjęłaś/ąłeś,
• szanujesz opinie innych.
3. Akceptujesz konsekwencje swoich działań, np.:
• przyznajesz się do pomyłek,
• nie winisz innych, gdy sprawy idą źle,
• starasz się naprawić wszelkie szkody, które spowodowałaś/eś.
Z tego, że jesteś odpowiedzialna/y, wynika wiele dobrego, np.:
• czujesz, że jesteś ważną osobą, od której coś zależy,
• czujesz, że masz wpływ na sytuację,
• możesz poczuć pewność siebie i zadowolenie ze swoich działań,
• ludzie wokół ciebie mogą zobaczyć, że jesteś osobą solidną i godną
zaufania,
• pracodawca przedłuży ci umowę o pracę.
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12. Pierwsze wrażenie
KLUCZOWE TREŚCI ZAJĘĆ

Pierwsze wrażenie to opinia, jaką wyrabiamy sobie na temat poznawanej osoby. Opinia ta staje się następnie trwałą podstawą do postrzegania tej osoby we wszystkich przyszłych kontaktach z nią. Efekt pierwszego wrażenia to szybko przebiegający proces poznawczy, w trakcie
którego oceniamy nowo poznawaną osobę (lub rzecz) przez pryzmat
cech, które dotrą do nas w czasie pierwszych sekund kontaktu. W tym
czasie nie przetwarzamy informacji racjonalnie – opieramy się na emocjach. Oceniamy czy dana osoba jest do nas podobna i na podstawie
tego, co obserwujemy, przypisujemy jej określone cechy. Ze względu na to, iż proces ten ma zabarwienie emocjonalne, wrażenie, które
w nas powstaje, jest względnie trwałe i trudne do zmiany.

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Cele zajęć

Uczestnicy:
• znają trzy rodzaje pierwszego wrażenia,
• wiedzą, jaki rodzaj pierwszego wrażenia jest istotny w różnych sytuacjach życiowych,
• znają rolę czterech zmysłów w tworzeniu pozytywnego pierwszego
wrażenia,
• wiedzą, jak ważne jest, aby dopasować zachowanie i styl ubrania
do różnych sytuacji społecznych i zawodowych.
•
•
•
•

Przebieg zajęć

•
•
•
•
•

Czas trwania

45 minut
•

Materiały
dydaktyczne

Pokazanie, w jaki sposób osoba może (świadomie lub nie) tworzyć
negatywne wrażenie.
Identyfikacja czynników, które wpływają na rodzaj pierwszego
wrażenia.
Określenie rodzajów pierwszego wrażenia.
Dyskusja na temat dostosowania czynników wpływających na pozytywne pierwsze wrażenia do kontekstu społecznego.
Opisy sytuacji, w których można wywrzeć negatywne wrażenie.
Opis oddziaływania na innych za pomocą czterech zmysłów.
Wyjaśnienie, co oznacza odpowiednie do sytuacji zachowanie i styl
ubrania.
Sprawdzenie, w jaki sposób można wykorzystywać cztery zmysły
w celu wywołania dobrego pierwszego wrażenia.
Refleksja nad tym, co można zmienić w sobie samym, aby wywierać na innych lepsze wrażenie.

Fragment współczesnego filmu (np. „Rejs”) lub rozrywkowego
programu telewizyjnego (np. „Mam talent”).
• Duże arkusze papieru typu flipchart, markery.
• Cztery arkusze papieru typu flipchart z napisami: „wzrok”, „słuch”,
„węch”, „dotyk”.
• Materiały pomocnicze do powielenia:
Opisy sytuacji
Karta podsumowująca zajęcia
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Zadania do
wykonania przed
zajęciami

Do części A (Zainteresowanie tematem):
• nagraj na płytę fragment współczesnego filmu z bardzo charakterystycznym bohaterem, np. „Rejs”, lub fragmenty programów
rozrywkowych, np. „Mam talent”.
Do części C (Aktywność członków grupy/ćwiczenia):
• przygotuj cztery duże arkusze papieru z napisem: „węch”, „wzrok”,
„słuch”, „dotyk” oraz kopie materiału Opisy sytuacji (tyle kopii, ile
grup).
Do części D (Sprawdzenie efektów):
• powiel Kartę podsumowującą zajęcia dla wszystkich uczestników.

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ
A. Zainteresowanie tematem: demonstracja, dyskusja, miniwykład.
Czas: 10 min
Cel: Zapoznanie uczestników z definicją pierwszego wrażenia.
1. Pokaż uczestnikom fragment wybranego filmu, w którym można zaobserwować bardzo wyraźnie przedstawionego głównego bohatera
(np. „Zapach kobiety”- mowa obrończa; „Braveheart. Waleczne serce”
- mowa przed bitwą lub przedstaw fragmenty programów rozrywkowych typu „Mam talent” lub inspirujące przemowy np. http://on.ted.
com/borntorun albo słowa otuchy trenera Wenty: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=D6-MdI2QUSE )
2. Po obejrzeniu tego fragmentu zadaj uczestnikom następujące
pytania:
• Co czułyście/liście, patrząc na głównego bohatera (rozbawienie,
współczucie, niesmak, podziw, szacunek, zazdrość…)?
• Skąd się wzięły te uczucia?
• Czy wasze wrażenia są bardzo silne?
3. Powiedz, że przy pierwszym zetknięciu z jakąś osobą natychmiast
wyrabiamy sobie na jej temat jakąś opinię (pierwsze wrażenie).
Wyjaśnij:
Pierwsze wrażenie to opinia, jaką wyrabiamy sobie na temat poznawanej osoby. Opinia ta staje się następnie trwałą podstawą do postrzegania tej osoby we wszystkich przyszłych kontaktach z nią. Efekt pierwszego wrażenia to szybko przebiegający proces poznawczy, w trakcie
którego oceniamy nowo poznawaną osobę (lub rzecz) przez pryzmat
cech, które dotrą do nas w czasie pierwszych sekund kontaktu. W tym
czasie nie przetwarzamy informacji racjonalnie – opieramy się na emocjach. Oceniamy, czy dana osoba jest do nas podobna, a na podstawie
tego, co obserwujemy, przypisujemy jej określone cechy. Ze względu
na to, iż proces ten ma zabarwienie emocjonalne, wrażenie, które w nas
powstaje, jest względnie trwałe i trudne do zmiany.
4. Powiedz, że te zajęcia przygotują uczestników do tego, aby umieli
zawczasu planować i kontrolować pierwsze wrażenie, jakie wywierają na innych.
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B. Rozwinięcie tematu: dyskusja
Czas: 5 min
Cel: Zapoznanie uczestników z trzema rodzajami pierwszego wrażenia.
1. Zapytaj uczestników zajęć, jakie czynniki miały wpływ na ich uczucia
wobec bohatera fragmentu filmu czy programu rozrywkowego, który
właśnie obejrzeli. Zapisuj wszystkie informacje na tablicy lub na dużym arkuszu papieru, np.:
• styl ubrania i fryzury,
• ogólny wygląd,
• specyficzny język,
• higiena osobista,
2. Powiedz uczestnikom, o co najmniej trzech ważnych przyczynach,
dla których nasze odpowiednie ubranie, wygląd, właściwe użycie języka są ważne - dobre samopoczucie, pewność siebie, podtrzymywanie dobrych relacji z innymi ludźmi.
3. Zapytaj uczestników:
• Czy myślicie, że czyste, stosowne do sytuacji ubranie, poprawny
język (bez wulgaryzmów i obraźliwych słów) i higiena osobista
mają znaczenie w kontaktach między ludźmi - szczególnie w sytuacji, gdy kogoś spotykamy po raz pierwszy w życiu?
• Czy znacie ludzi, którzy są dyskryminowani z powodu ubrania czy
wyglądu niezgodnego z kulturą kraju, w którym mieszkają lub
przebywają chwilowo?
• Czy myślicie, że takie czynniki, jak: ubranie, wygląd, zapach, gestykulacja, ton głosu i poprawny język mają znaczenie przy ubieganiu się o pracę? Jeżeli tak, to z jakiego powodu?
4. Omów rodzaje pierwszego wrażenia, jakie ludzie mogą odnieść przy
spotkaniu innej osoby. Podaj konkretne przykłady.
Rodzaj
pierwszego
wrażenia

Przykład

Pozytywne pierwsze wrażenie

Jeśli ktoś nowy dołącza do grupy, uśmiecha się, zwraca się do innych po imieniu i jest ubrany stosownie do
sytuacji, prawdopodobnie wywrze na innych korzystne
wrażenie.

Neutralne pierwsze
wrażenie

Jeśli ktoś jest nieśmiały, ale uprzejmy, nie mówi wiele
o sobie, wycofuje się z kontaktu, to prawdopodobnie nie
zrobi żadnego konkretnego wrażenia, ludzie z trudem go
zapamiętają.

Negatywne pierwsze wrażenie

Jeśli ktoś nowy nie chce podać ręki na przywitanie, mówi
do innych, używając wulgaryzmów i przezwisk, nieprzyjemnie pachnie, to wówczas zrobi zapewne złe wrażenie
na innych.
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C. Aktywność członków grupy/ćwiczenia: praca w grupach,
odgrywanie ról, dyskusja, wykład.
Czas: 20 min
Cel: Analiza własnych doświadczeń oraz składowych pierwszego wrażenia.
Rozpoznawanie ich w doświadczeniu.
1. Poproś uczestników, aby przypomnieli sobie sytuacje z własnego życia albo z życia rodziny, lub znajomych, kiedy oni sami albo ktoś inny,
chcieli zrobić bardzo dobre pierwsze wrażenie. Myśleli, że w pełni
kontrolują sytuację, ale potem okazało się, że tak naprawdę zrobili
wrażenie przeciwne do zamierzonego.
2. Poproś uczestników, aby opowiedzieli kilka takich historii na forum
grupy (mogą też odegrać scenki). Następnie zapytaj ich:
• Dlaczego nie udało się danej osobie zrobić dobrego wrażenia?
• Jakie czynniki o tym zadecydowały?
3.

Zapytaj uczestników, co ich zdaniem, należałoby poprawić w sposobie prezentowania się osoby, o której była mowa, aby uniknąć takich
sytuacji w przyszłości.

4. Powiedz uczestnikom, że są sytuacje, kiedy ktoś chce wywrzeć pozytywne wrażenie i ma dobre intencje, ale – niestety – efekt jest
przeciwny do zamierzonego.
5. Podziel uczestników zajęć na małe grupy (3,4 osoby w każdej grupie). Rozdaj materiał pomocniczy nr 1 - Opisy sytuacji. Poproś, aby
członkowie każdej mniejszej grupy wybrali jedną sytuację i zastanowili się nad tym, w jaki sposób ją przedstawić na forum grupy.
6. Poproś członków pierwszej grupy o odegranie scenki na forum. Po
prezentacji przeprowadź krótką dyskusję, zapytaj:
• Jakie wrażenie na swoim rozmówcy wywarła osoba przedstawiana przez członków grupy?
• Dlaczego tak się stało?
7. Poproś członków grupy o ponowne odegranie scenki w taki sposób,
aby wrażenie było pozytywne. W ten sam sposób postępuj z kolejną
grupą.
8. Poinformuj uczestników, że kiedy starają się kontrolować wrażenie,
jakie wywierają na innych, ważne jest, aby wziąć pod uwagę funkcje
czterech zmysłów: wzroku, słuchu, węchu i dotyku. Przygotuj cztery
duże arkusze papieru, na każdym z nich napisz nazwę jednego zmysłu: „wzrok”, „słuch”, „węch”, „dotyk”.
9. Zapytaj wszystkich uczestników:
• Kiedy przyglądasz się innym ludziom, co jest dla ciebie najbardziej w nich pociągające, na co najpierw zwracasz uwagę, na
co lubisz patrzeć? Sylwetka, wzrost, ubranie, włosy, co jeszcze?
Zapisuj ich odpowiedzi na arkuszu z napisem: „Wzrok”, np.:
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Wzrok
•
•
•
•

ubranie, fryzura, schludność,
czystość (ręce, twarz, ubranie),
używanie uprzejmych gestów (na
powitanie i pożegnanie),
wyraz twarzy i ekspresja
(uśmiech, miły wyraz twarzy itd.),

•
•
•
•
•

kontakt wzrokowy,
sylwetka,
kontrola nad ciałem,
reagowanie na gesty kogoś
innego,
inne.

10. Zapytaj uczestników:
• Kiedy słuchasz innych ludzi, co jest dla ciebie najbardziej pociągające, co jest przyjemne dla uszu, czego lubisz słuchać? Zapisuj
ich odpowiedzi na arkuszu z napisem: „Słuch”, np.:
Słuch
•
•
•

używany język – styl formalny i nieformalny, uprzejme
słownictwo,
intonacja – neutralna albo
uprzejma,
nieprzerywanie i niewtrącanie
swoich uwag,

•
•
•

mówienie o innych pozytywnie, unikanie plotek, ironicznych
żartów,
wyłączenie telefonu komórkowego
podczas rozmowy z kimś innym,
inne.

11. Zapytaj uczestników:
• Kiedy znajdujecie się blisko innych osób, czy jest dla was atrakcyjne, że mają one miły zapach, czy że wcale nie pachną? Jaki
zapach jest „miły”? Zapisuj ich odpowiedzi na arkuszu z napisem:
„Węch”, np.:
Węch
• czystość i świeżość ubrania,
• podchodzenie blisko do kogoś
innego,
• unikanie podchodzenia zbyt blisko
z zapalonym papierosem,

•
•

perfumy,
inne.

12. Zapytaj uczestników:
• Czy lubicie fizyczny kontakt z innymi ludźmi, czy też raczej unikacie takich kontaktów? Jaki rodzaj dystansu fizycznego jest dla
was optymalny? Czy wolicie silniejszy, czy słabszy uścisk dłoni?
Zapisuj ich odpowiedzi na arkuszu z napisem: „Dotyk”, np.:
Dotyk
•
•

kontrolowanie swoich gestów,
uścisk dłoni, pocałunek na powitanie
i na pożegnanie,

•
•

omijanie innych albo trzymanie
się blisko nich,
inne.
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13. Wytłumacz, że różne sytuacje wymagają określonego zachowania.
Wytłumacz, że te same gesty, elementy ubioru i wyglądu mogą
w jednych okolicznościach wywierać korzystne wrażenie, a w innych
negatywne, np. na plaży chodzimyw stroju kąpielowym, do restauracji jednak w takim stroju nie pójdziemy, włożymy ubranie.
14. Narysuj na tablicy albo na dużym arkuszu papieru tabelę podobną
do tabeli przedstawionej poniżej. Podaj uczestnikom kilka przykładów gestów i zachowań, zapytaj ich, w jakim kontekście dany gest
wywiera pozytywne wrażenie, a w jakim kontekście ten sam gest wywiera wrażenie negatywne. Staraj się nie podpowiadać uczestnikom.
Do przykładów podanych w tabeli możesz dodać własne pomysły.
Typ zachowania

Pozytywne wrażenie

Negatywne wrażenie

mówienie żartów, śmianie
się na głos
impreza

impreza

rozmowa
kwalifikacyjna

zaproponowanie komuś
spaceru

kiedy spotykasz
dziewczynę

kiedy spotykasz
rodzica swojej
dziewczyny

noszenie ulubionych, luzackich ciuchów

impreza domowa
z przyjaciółmi

pierwszy dzień w nowej pracy

wezwanie pogotowia

głośna rozmowa
w autobusie lub
w tramwaju

używanie telefonu
komórkowego

D. Sprawdzenie efektów: dyskusja
Czas: 10 min
Cel: Zachęcenie uczniów do wykorzystania zdobytej wiedzy w sytuacjach,
w których będą chcieli zrobić dobre pierwsze wrażenie.
1. Zapytaj uczestników:
• Czy pierwsze wrażenie, jakie ktoś wywiera podczas rozmowy
kwalifikacyjnej o pracę, jest oparte wyłącznie na wyglądzie fizycznym? Przedstaw i uzasadnij swoją opinię.
Uwaga: podczas, gdy wygląd zewnętrzny nie powinien być jedynym
kryterium dla pracodawców, uczestnicy powinni wiedzieć, że jest to jednak bardzo znaczący czynnik powodzenia przy staraniu się o pracę.
2. Zachęć uczestników do pomyślenia:
• Czy w najbliższym czasie zdarzy się taka sytuacja, kiedy będziecie chcieli zrobić dobre wrażenie na innych?
• Z jakich powodów?
• O co powinniście zadbać?
3. Poproś uczestników, aby pomyśleli o jednej rzeczy, którą mogą poprawić, aby zrobić pozytywne pierwsze wrażenie na spotkanej po
raz pierwszy osobie. Zachęć ich do tego, aby popracowali nad tym
w najbliższym czasie.
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4. Rozdaj wszystkim uczestnikom Kartę podsumowującą zajęcia.

MATERIAŁY POMOCNICZE
1. Opisy sytuacji
2. Karta podsumowująca zajęcia
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Materiał pomocniczy nr 1 Opisy sytuacji
•
•
•

Przeczytajcie opisy sytuacji.
Wybierzcie jedną sytuację.
Zastanówcie się, jak ją przedstawić na forum grupy.

Ktoś ma rozmowę kwalifikacyjną, stara się o pracę. Podczas rozmowy unika kontaktu wzrokowego, patrzy w dół, bawi się palcami i kręci na krześle.
Ktoś szuka pracy za granicą. Każe czekać pracodawcy, zanim przyjdzie, a potem
długo się tłumaczy. Pierwsze pytanie, jakie zadaje, dotyczy wysokości pensji.
Używa często polskich wyrażeń, których rozmówca nie rozumie.
Ktoś rozmawia z dziewczyną, którą właśnie poznał. Żartuje na temat innych dziewczyn, bawi się telefonem komórkowym, mówi głośno i nie dopuszcza jej do głosu.
Ktoś ma problemy z matematyką i prosi o pomoc osobę, o której wie, że jest dobra z tego przedmiotu. Zaczynając rozmowę, nie wie, co ostatnio było na lekcji ani
jaka jest praca domowa, wyśmiewa się przy tym z tzw. kujonów matematycznych.
Ktoś idzie do szkoły na ważny egzamin, jest niedbale ubrany i ma kolczyki w wielu
miejscach ciała.
Ktoś jest na przyjęciu i mówi bardzo głośno, nie dopuszcza innych do głosu, przerywa im.
Chłopak spóźnia się na pierwszą randkę, jest ubrany na sportowo, tłumaczy, że
grał z kolegami i że chciał kupić kwiatek, ale zapomniał.
Młoda osoba ma na sobie ubranie, które dla niej samej jest szczytem modnego
stylu, np. goły brzuch, krótkie spodenki, klapki na bosych nogach i i wybiera się do
świątyni, aby się modlić.
Ktoś podchodzi do grupy nieznajomych, którzy spokojnie rozmawiają o ciekawym
dla nich filmie. Osoba ta poklepuje po ramieniu stojących, głośno śmieje się z ich
zainteresowań, po czym chce zaprosić ich do swojego ulubionego klubu.
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Karta podsumowująca zajęcia
„Pierwsze wrażenie”

ZROZUM

ZAPAMIĘTAJ

ZASTOSUJ

ZASTANÓW SIĘ,
jak to działa

ZMODYFIKUJ
zachowanie

Pierwsze wrażenie to opinia, jaką wyrabiamy sobie na temat poznawanej osoby. Opinia ta staje się następnie trwałą podstawą do postrzegania
tej osoby we wszystkich przyszłych kontaktach z nią.
Efekt pierwszego wrażenia to szybko przebiegający proces, w trakcie którego oceniamy nowo poznawaną osobę (lub rzecz) przez pryzmat
cech, które dotrą do nas w czasie pierwszych sekund kontaktu. W tym
czasie nie przetwarzamy informacji racjonalnie – opieramy się na emocjach. Oceniamy, czy dana osoba jest do nas podobna; na podstawie
tego, co obserwujemy, przypisujemy jej określone cechy. Ze względu na
to, iż proces ten ma zabarwienie emocjonalne, wrażenie, które w nas
powstaje, jest względne, trwałe i trudne do zmiany. Można wyróżnić trzy
rodzaje pierwszego wrażenia, jakie ludzie mogą odnieść przy spotkaniu
innej osoby.
Rodzaj
pierwszego wrażenia

Przykład

Pozytywne pierwsze
wrażenie

Jeśli ktoś nowy dołącza do grupy, uśmiecha się, zwraca się
do innych po imieniu, jest ubrany stosownie do sytuacji, to
prawdopodobnie wywrze na innych korzystne wrażenie.

Neutralne pierwsze
wrażenie

Jeśli ktoś jest nieśmiały, ale uprzejmy, nie mówi wiele
o sobie, wycofuje się z kontaktu, to prawdopodobnie nie
zrobi żadnego konkretnego wrażenia, ludzie z trudem go
zapamiętają.

Negatywne pierwsze
wrażenie

Jeśli ktoś nowy nie chce podać ręki na przywitanie, mówi
do innych, używając wulgaryzmów i przezwisk, nieprzyjemnie pachnie, to wówczas zrobi zapewne złe wrażenie na
innych.

W powstawaniu opinii o innych dużą rolę odgrywają zmysły. Uwagę
zwracamy np. na:
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Wzrok

•

•

•

•

•
•
•
•

ubranie,
fryzura,
schludność,
czystość
(ręce, twarz,
ubranie),
używanie
uprzejmych
gestów (na
powitanie
i pożegnanie),
wyraz twarzy
i ekspresja
(uśmiech,
miły wyraz
twarzy),
kontakt
wzrokowy,
sylwetka,
kontrola nad
ciałem,
reagowanie
na gesty kogoś innego.

Słuch

•

•

•

•

•

używany
język – styl
formalny
i nieformalny, uprzejme
słownictwo,
intonacja – neutralna albo
uprzejma,
nieprzerywanie i niewtrącanie swoich
uwag,
mówienie
o innych
pozytywnie,
unikanie plotek, ironicznych żartów,
wyłączenie
telefonu komórkowego
podczas rozmowy z kimś
innym.

Węch

•

•

•

•

czystość
i świeżość
ubrania,
podchodzenie
blisko do kogoś innego,
unikanie
podchodzenia
zbyt blisko
z zapalonym
papierosem,
perfumy.

Dotyk

•

•

•

kontrolowanie swoich
gestów,
uścisk dłoni,
pocałunek
na powitanie i na
pożegnanie,
omijanie
innychalbo
trzymanie się
blisko nich.

Zapamiętaj! Każda sytuacja wymaga określonego zachowania (inaczej
trzeba zachować się na plaży, inaczej w restauracji). Dostosowuj swój
wygląd, język, gesty do sytuacji!

Lekcja 13. Projekt życiowy
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13. Projekt życiowy
KLUCZOWE TREŚCI ZAJĘĆ

W życiu może się zdarzyć wiele nieprzewidzianych sytuacji - korzystnych dla nas i niekorzystnych. Posiadanie celów i planów dążenia do
nich pomaga nam wykorzystać najlepsze strony różnych niespodziewanych okoliczności i uniknąć zagubienia się czy chaosu.

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Cele zajęć

Uczestnicy:
• uświadamiają sobie możliwość planowania swojej przyszłości
i wpływu na nią,
• określają swoje cele na przyszłość,
• tworzą plany osiągnięcia swoich celów,
• uświadamiają sobie problemy mogące wynikać z nieprzemyślanych decyzji finansowych podejmowanych na różnych etapach
życia,
• wskazują możliwe sposoby dostosowania swoich planów do nieprzewidzianych okoliczności.
•

Przebieg zajęć

•
•
•

Czas trwania

90 minut
•
•
•

Materiały
dydaktyczne

Wyobrażenie sobie „upadku” dwojga młodych ludzi (faza
krytyki).
Lot balonem – idealny świat (faza fantazji).
Opracowanie „Projektu życiowego” (zapisanie przeszłych i obecnych osiągnięć oraz marzeń o przyszłości).
Opracowanie planu osiągnięcia wyznaczonych celów (faza
realizacji).

Arkusze papieru typu flipchart lub tablica z kredą, markery.
Przybory do pisania dla każdego z uczestników.
Przybory do namalowania bądź narysowania obrazu
z wizualizacji.
• Odtwarzacz CD i relaksująca muzyka.
• Materiały pomocnicze do powielenia:
Historia życia Piotra i Anny
Scenariusz
Projekt życia
Plan działania
Karta podsumowująca zajęcia.
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Zadania do
wykonania przed
zajęciami

Do części A (Zainteresowanie tematem):
• powiel materiał pomocniczy Historia życia Piotra i Anny dla każdego z uczestników oraz materiał pomocniczy Scenariusz - po jednym
egzemplarzu dla grupy.
Do części B (Rozwinięcie tematu):
• na dużym arkuszu papieru narysuj wzór materiału pomocniczego
Projekt życiowy, zrób kopię tego materiału dla każdego uczestnika.
Do części C (Aktywność członków grupy/ćwiczenia):
• na arkuszu papieru narysuj wzór materiału pomocniczego Plan
działania, przygotuj kopię tego materiału dla każdego z uczestników,
• zapoznaj się z częścią I Poradnika Prowadzenie grupy,
do części D (Sprawdzenie efektów):
• powiel dla każdego uczestnika Kartę podsumowującą zajęcia.

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ
A. Zainteresowanie tematem: praca w grupach i dyskusja.
Czas: 10 min
Cel: Wprowadzenie tematu za pomocą historii i jej analizy.
1. Rozdaj uczestnikom kopie materiału pomocniczego nr 1 - Historia
życia Piotra i Anny - i poproś, aby śledzili wzrokiem tekst historii,
który im przeczytasz. Powiedz, że tłem tej historii jest stopniowo narastające zadłużenie finansowe młodych ludzi. Podkreśl, że ta fikcyjna historia jest bardzo prawdziwa, wielu młodych ludzi ma podobne
doświadczenie życiowe. Przeczytaj tekst.
2. Zapytaj, czy uczestnicy mają jakieś pytania, wyjaśnij wątpliwości.
3. Podziel uczestników na 6-osobowe zespoły. Poproś, aby członkowie
grup wspólnie wymyślili historię życia człowieka (ludzi), któremu
(którym) się powiodło w życiu. Rozwój wydarzeń należy umieścić
w różnych odstępach czasowych, a zmiany społeczne, ekonomiczne
i prawne zapisać w tabeli zamieszczonej w materiale pomocniczym
Scenariusz. Rozdaj kopię tego materiału każdej grupie.
4. Poproś przedstawicieli mniejszych grup o odczytanie wymyślonych
historii na forum grupy.
5. Powiedz, że podczas zajęć będziecie planowali swoje życie tak, by nie
powielić historii życia Piotra i Anny, lecz przeżyć je w sposób opisany
w scenariuszach przygotowanych przez poszczególne grupy. Ważne
będą odpowiedzi na następujące pytania:
• Co chcesz osiągnąć w przyszłości?
• Co trzeba zrobić, aby spełnić niektóre z twoich marzeń?

B. Rozwinięcie tematu: praca indywidualna, praca w grupie
Czas: 5 min
Cel: Wyznaczenie sobie celów na przyszłość.
1. Wybierz jeden z wariantów ćwiczenia

Lekcja 13. Projekt życiowy
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WARIANT 1

a) Rozdaj uczestnikom zajęć materiał pomocniczy nr 3 - Projekt
życiowy - i omów zamieszczoną w nim tabelę:
• na górze w tabeli wypisano ważne sfery życiowe (szkoła i szkolenia zawodowe, praca, związki uczuciowe, środki transportu, rozrywki i hobby, życie duchowe, rodzina i przyjaciele; ostatnią kolumnę zostawiono pustą, aby uczestnicy mogli dodać jakąś nową
sferę),
• w lewej kolumnie tabeli wypisano liczby oznaczające czteroletnie
okresy życia (9–13 r.ż., 14–18 r.ż., 19–23 r.ż., 24–28 r.ż., 29–33
r.ż.). Wiersze przeznaczone dla przedziałów 9–13, 14–18 i 19–23
są szersze niż pozostałe dwa, ponieważ podczas tych zajęć skupimy się właśnie na nich:
 wiersz dla okresu 9–13 r.ż. jest przeznaczony na informacje dotyczące waszej niedawnej przeszłości,
 wiersz dla okresu 14–18 r.ż. jest przeznaczony na informacje dotyczące waszego obecnego życia,
 wiersz dla okresu 19–23 r.ż. jest przeznaczony na informacje dotyczące waszej niedalekiej przyszłości,
 wiersze dla okresów 24–28 r.ż. i 29–33 r.ż. wypełnicie po
lekcji.
b) Przedstaw przygotowany wcześniej arkusz papieru (flipchart)
ze wzorem Projektu życiowego i pokaż, jak wypełnić tabelę.
Wykorzystaj fakty ze swojego życia.
c) Poproś uczestników, aby wypełnili swoje Projekty życiowe.
d) Powieś arkusze uczestników zajęć na tablicy korkowej i zachęć wszystkich do zapoznania się z nimi.
e) Poproś o refleksje na forum grupy.
Uwaga: jeżeli uczestnicy mieliby trudności z wypełnieniem odpowiednich pól w ciągu 15 minut, rozważ ograniczenie zadania do przedziałów
wiekowych 14–18 i 19–23 lata.

WARIANT 2

a) Poproś uczestników, by znaleźli sobie w sali wygodne miejsce, spróbowali się odprężyć. Jeśli chcą, mogą zamknąć oczy.
Powiedz, że za chwilę posłuchają muzyki i instrukcji. Poproś,
by spróbowali wyobrazić sobie to, o czym będzie w nim mowa.
Włącz relaksacyjną muzykę i przeczytaj poniższy tekst.
Uwaga: czytaj głosem bardzo spokojnym, przyciszonym.

Wizualizacja
Wyobraź sobie, że masz 30 lat. Gdzie mieszkasz? Jaka to miejscowość,
jak wygląda mieszkanie/dom? Kto z Tobą mieszka? Ile osób, kto to jest?
Jakich masz przyjaciół? Pomyśl o swojej pracy, czym się zajmujesz, co
Ci się w niej podoba? Jaki jest Twój status finansowy, na co możesz sobie pozwolić? Czym zajmujesz się w wolnym czasie, jak dbasz o siebie?
Jak wyglądasz, jak się ubierasz?
Poproś uczestników, by podzielili się swoimi wyobrażeniami z kolegą/
koleżanką siedzącym obok.
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Poproś uczestników o narysowanie/namalowanie tego, co wyobrazili
sobie, słuchając opowiadania. Rozdaj im kartki papieru, kredki, farby,
markery, pędzle itp.
Powieś prace na tablicy korkowej i zachęć wszystkich do wspólnego
oglądania.
b) Poproś o refleksje na forum grupy.

C. Aktywność członków grupy/ćwiczenia: praca indywidualna,
dyskusja w parach.
Czas: 20 min.
Cel: Stworzenie planów osiągnięcia wyznaczonych celów z uwzględnieniem
możliwych przeszkód i trudności w realizacji.
1. Wybierz jeden z wariantów ćwiczenia, zależnie od tego, które ćwiczenia zrealizowałaś/eś w poprzedniej części zajęć.

WARIANT 1

(wariant możliwy do realizacji w przypadku wybrania wariantu 1. w poprzedniej części lekcji)
a) Powiedz uczestnikom, że stworzenie wizji swojego życia w ciągu przyszłych 5–10 lat jest pierwszym krokiem do spełnienia
marzeń. Następnym krokiem jest zaplanowanie działań prowadzących do wyznaczonych celów. Uwaga: procedurę związaną z wyznaczaniem i osiąganiem celów odnajdziesz w scenariuszu zajęć „Wytyczanie celów”.
b) Poproś uczestników o zdjęcie swoich prac z projektem życiowym z tablicy korkowej, ponowne przeczytanie wypełnionych
przez nich arkuszy i wybranie trzech pól dla przedziału wiekowego 19–23 r.ż., które chcieliby zaplanować. Wyjaśnij, że plan
działania to narzędzie służące osiąganiu celów.
c) Rozdaj materiał pomocniczy Plan działania. Powieś przygotowany wcześniej arkusz papieru ze wzorem tego materiału
i omów sposób jego wypełniania. Uczestnicy:
• wybierają jedną sferę życiową dla okresu 14–18 r.ż.; zapisują jej
nazwę w rubryce „Temat”,
• przepisują wpisy dotyczące tej sfery zamieszczone w Projekcie
życiowym w przedziale 14–18 r.ż. do rubryki „Obecna sytuacja”,
• przepisują wpisy dotyczące tej sfery zamieszczone w Projekcie
życiowym w przedziale 19–23 r.ż. do rubryki „Sytuacja pożądana”,
• dobierają się w pary i wspólnie z partnerem zastanawiają się, co
zrobić, by zwiększyć szanse zaistnienia pożądanej sytuacji, wpisują własne przemyślenia w rubryce „Wymagane działania”.

Przykład:
Temat: Środki transportu
Obecna sytuacja: Poruszam się pieszo lub autobusem.
Sytuacja pożądana: Kupić używany skuter.
Wymagane działania: Oszczędzać pieniądze, kiedy będę mieć pracę; pochodzić po sklepach ze skuterami, aby zorientować się, gdzie są niższe
ceny.
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d) Spytaj uczestników czy potrzebują dodatkowych wyjaśnień,
jak wypełniać arkusz Plan działania. Poproś o przystąpienie do
pracy.
e) Poproś jedną lub dwie pary, aby zaprezentowały swoje plany
przed całą grupą.
Uwaga: ciąg dalszy planowania uczniowie mogą wykonać w domu,
poproś, by swoje plany przynieśli na następne zajęcia „Wyznaczanie
celów”.

WARIANT 2

(wariant możliwy do realizacji w przypadku wybrania wariantu 2. w poprzedniej części lekcji)
a) Poproś uczestników, by zastanowili się nad tym, co mogą zrobić, by zbliżyć się do realizacji swojego marzenia.
b) Poproś, aby dobrali się w pary i podzielili się swoimi
przemyśleniami.
c) Jeżeli ktoś jest chętny, może podzielić się swoimi refleksjami
na forum grupy.

D. Sprawdzenie efektów: dyskusja
Czas: 10 min.
Cel: Zachęcenie uczniów do tworzenia własnych planów życiowych
1. Poproś uczestników, by przemyśleli i przedstawili grupie odpowiedzi
na następujące pytanie:
• Jakie mogą być korzyści z wyobrażania sobie tego, co ma się wydarzyć w przyszłości i z układania planów osiągnięcia tego?
2. Podsumuj dyskusję:
W życiu może się zdarzyć wiele nieprzewidzianych sytuacji - korzystnych
dla nas i niekorzystnych. Posiadanie celów i planów dążenia do nich
pomoże wam wykorzystać najlepsze strony różnych niespodziewanych
okoliczności i uniknąć zagubienia się czy chaosu. Plany życiowe podobne
do tych, które tworzyliśmy na dzisiejszych zajęciach, możecie tworzyć
w różnych momentach swojego życia, stosownie do tego, jak zmieniają
się wasze oczekiwania i wasza życiowa sytuacja.
3. Rozdaj uczestnikom zajęć Kartę podsumowującą zajęcia.

MATERIAŁY POMOCNICZE
1.
2.
3.
4.
5.

Historia życia Piotra i Anny
Scenariusz
Projekt życiowy
Plan działania
Karta podsumowująca zajęcia
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Materiał pomocniczy nr 1 Historia życia Piotra i Anny
Poznaj historię dwojga młodych ludzi:
Zmiany społeczne

Zmiany ekonomiczne

Konsekwencje

Piotr ma 19 lat i mieszka
z rodzicami.
Uczy się w szkole.
Po szkole dwa razy w tygodniu dorabia w kafejce
internetowej.
Przyjaźni się z Anią, lat
17.
Piotr jest aktywnym
piłkarzem.

dochód 200 zł/miesiąc

otwarcie rachunku
bankowego

Piotr marzy o studiach
na wydziale wychowania
fizycznego.
Dostaje coraz więcej
możliwości gry i zaczyna
zarabiać na meczach.
Dalej działa w kafejce
internetowej.
Marzy o kupnie
samochodu.
Chodzi z Anią.

dochód 200 zł, dodatkowo 1000 zł za wygrany
mecz

wpłaty na konto

Ania zachodzi w ciążę.
Obydwoje wynajmują
mieszkanie i biorą ślub.
Kupują samochód w leasingu za pieniądze
uzbierane na ślubie.
Piotr nie podejmuje
studiów.

Na świat przychodzi córka Zosia.
Pierwsze problemy
w małżeństwie, dziecko
jest w centrum uwagi.
Piotr jest niesumienny, ma konflikty
z pracodawcą.
Piotr ma też problemy w swoim klubie
piłkarskim.

•
•
•
•

•
•

•

•
•

czynsz: 500
kaucja: 2 czynsze
miesięczne
prąd: 40 zł/miesiąc
meble za 6000 zł
kupione na kredyt,
rata: 280 zł/miesiąc
samochód: 300 zł
debet na rachunku
bankowym
zakup wyprawki
dla dziecka, oferta
z domu wysyłkowego: 1500 zł, rata:
150 zł/miesiąc
dług za energię
elektryczną: 80 zł
dług za samochód

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

umowa najmu/
kaucja
umowa z zakładem
energetycznym
umowa kredytu
ratalnego
zastrzeżenie
własności
limit zadłużenia na
rachunku bieżącym
umowa leasingowa
zakup na raty
zastrzeżenie
własności
postępowanie upominawczo-egzekucyjne z tytułu
umowy leasingu
samochodu, przekazane do firmy
windykacyjnej
wyłączenie prądu
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Problemy w małżeństwie narastają. Piotr ma
coraz większe kłopoty
z alkoholem.
Pracodawca go zwalnia.
Ania zatrudnia się, jako
sprzątaczka.
Klub piłkarski przestaje
wystawiać Piotra w drużynie podczas meczów.
Piotr najczęściej przesiaduje w domu.

•

Piotr znajduje pracę,
jako kierowca.
Porzuca pracę po 14
dniach.
Piotr nie zwraca się do
żadnego urzędu, nie stara się o nową pracę.
Rodzina żyje w izolacji,
niemal bez znajomych,
bez przyjaciół.
Ania myśli o rozwodzie.
Piotr pije.
Dziadkowie chcą się
zaopiekować Zosią. Ania
przejmuje prowadzenie
rodziny.

•

•
•
•

•

•
•

•

zasiłek dla bezrobotnych: 625 zł
pensja Ani: 490 zł
zakup DVD na raty,
rata: 60 zł/miesiąc
długi z tytułu
czynszu: 1500 zł,
wypowiedzenie
minął termin spłaty
raty za meble

•
•

utrzymanie wyłącznie z dochodów Ani
groźba eksmisji
wniosek o zasiłek
socjalny, macierzyński, mieszkaniowy
i wychowawczy
długi z tytułu czynszu, za energię
elektryczną, wobec banku, wobec
domu wysyłkowego,
z tytułu leasingu,
z tytułu zakupu na
raty, wobec osób
prywatnych

•

•

•

•

•
•

•
•

zakup na raty
pobieranie świadczeń socjalnych
wypowiedzenie
najmu mieszkania,
pozew o eksmisję,
groźba bezdomności
egzekucja
komornicza

zablokowanie rachunku bankowego
upływ terminu wyznaczonego przez
urząd pracy uprawniającego do zasiłku
obniżenie pomocy
socjalnej
roszczenie o świadczenia socjalne,
obowiązek współdziałania z urzędami
bezdomność, jako
status prawny
upadłość
konsumencka
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Materiał pomocniczy nr 2 Scenariusz
Wymyślcie historię osoby (osób), której (którym) w życiu się powiodło.
Zmiany społeczne

Zmiany ekonomiczne

Konsekwencje
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Materiał pomocniczy nr 3 Projekt życiowy
Wypełnij tabelę:
• Wiersz dla okresu 9–13 lat jest przeznaczony na informacje dotyczące waszej niedawnej przeszłości.
• Wiersz dla okresu 14–18 lat jest przeznaczony na informacje dotyczące waszego obecnego życia.
• Wiersz dla okresu 19–23 lat jest przeznaczony na informacje dotyczące waszej niedalekiej przyszłości.
• Wiersze dla okresów 24–28 lat i 29–33 lata wypełnicie po zajęciach.

Okresy
życia

Sfery życia

Szkoła
lub
szkolenie
zaw.

9–13
lat

14–18
lat

19–23
lata

24–28
lat

29–33
lata

Praca

Związki
uczuciowe

Środek
transportu

Rozrywki
i hobby

Życie
duchowe

Rodzina
i przyjaciele

Inne:
.........
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Materiał pomocniczy nr 4 Plan działania
•
•
•
•

•

Wybierz jedną sferę życia dla okresu 14–18 lat; zapisz jej nazwę
w rubryce „Temat”;
Przepisz wpisy dotyczące tej sfery zamieszczone w Projekcie życiowym w przedziale 14–18 lat do rubryki „Obecna sytuacja”;
Przepisz wpisy dotyczące tej sfery zamieszczone w Projekcie życiowym w przedziale 19–23 lata do rubryki „Sytuacja pożądana”;
Znajdź sobie partnera i razem z nim zastanów się, co zrobić, by
zwiększyć szanse zaistnienia pożądanej sytuacji. Wpisz własne
przemyślenia w rubryce „Wymagane działania”;
Wybierz jeszcze dwie sfery życia dla okresu 14–18 lat i powtórz
opisany wyżej tok postępowania.

Temat: …………………………………………………
Obecna sytuacja

Wymagane działania

Sytuacja pożądana

Temat: …………………………………………………
Obecna sytuacja

Wymagane działania

Sytuacja pożądana

Temat: …………………………………………………
Obecna sytuacja

Wymagane działania

Sytuacja pożądana
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Karta podsumowująca zajęcia
„Projekt życiowy”

ZROZUM

ZAPAMIĘTAJ

ZASTOSUJ

ZASTANÓW SIĘ,
jak to działa

ZMODYFIKUJ
zachowanie

W życiu może się zdarzyć wiele nieprzewidzianych sytuacji - korzystnych
dla nas i niekorzystnych. Posiadanie celów i planów dążenia do nich
pomaga nam wykorzystać najlepsze strony różnych niespodziewanych
okoliczności i uniknąć zagubienia się czy chaosu.
Stworzenie wizji swojego życia w ciągu przyszłych 5–10 lat jest pierwszym krokiem do spełnienia marzeń. Następnym krokiem jest zaplanowanie działań prowadzących do wyznaczonych celów.
Zapytaj więc siebie:
• Co chcesz osiągnąć w przyszłości?
• Co musisz zrobić, by spełnić swoje marzenia i zrealizować to, co chcesz
osiągnąć?
Zapamiętaj, jak możesz tworzyć plan działania:
Temat: ………………………………………………………………
Obecna sytuacja
(Jak jest?)

Wymagane działania
Sytuacja pożądana
(Co zrobić, żeby było tak, jak (Jak chciał(a)bym,
bym chciał/a?)
żeby było?)

Plany życiowe możesz tworzyć w różnych momentach swojego życia,
stosownie do tego, jak zmieniają się twoje oczekiwania i twoja życiowa
sytuacja.
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14. Wyznaczanie celów
KLUCZOWE TREŚCI ZAJĘĆ

Każdy z nas ma swój styl związany z osiąganiem celów – jedni są
„punktowi”, drudzy „przedziałowi”, a jeszcze inni potrafią przełączać
się z jednego stylu na drugi w zależności od sytuacji. Nazywa się to
inteligencją motywacyjną. Możemy ją rozwijać w sobie i nauczyć się
dobierać odpowiednie sposoby osiągania celu w zależności od samego
celu i sytuacji, w której się znajdujemy. Ta lekcja ma służyć umiejętności konkretnego opisywania celów, zadbania o zasoby i konkretne
kroki do ich realizacji.

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
Uczestnicy:
• znają swoje osobiste sposoby wytyczania celów,
• znają kroki na drodze do celu w zależności od posiadanych
predyspozycji,
• znają sposoby rozwijania inteligencji motywacyjnej,
• umieją zastosować w praktyce sposoby określania celów.

Cele zajęć

•
Przebieg zajęć

•
•

Refleksja nad tym, dlaczego jedni ludzie realizują swoje cele,
a inni nie.
Dyskusja o inteligencji motywacyjnej i diagnoza swojego stylu
osiągania celu.
Tworzenie indywidualnych planów osiągania swoich celów,

Czas trwania

45 minut

Materiały
dydaktyczne

• Arkusze papieru typu flipchart lub tablica i kreda, markery.
• Papier i ołówki lub długopisy (opcjonalnie).
• Gąbka.
• Materiały pomocnicze do powielenia:
Karta „Moim celem jest”
Karta podsumowująca zajęcia.

Zadania do
wykonania przed
zajęciami

Do części B (Rozwinięcie tematu):
• przeczytaj tekst z Poradnika dla nauczyciela, poświęcony
inteligencji motywacyjnej.
Do części C (Aktywność członków grupy/ćwiczenia):
• powiel dla każdego uczestnika kartę „Moim celem jest” .
Do części D (Sprawdzanie efektów):
• powiel dla każdego uczestnika Kartę podsumowującą zajęcia.

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ
A. Zainteresowanie tematem: wprowadzenie – zabawa
dydaktyczna, praca w parach, miniwykład osoby prowadzącej
zajęcia
Czas: 15 min
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Cel: Przekazanie podstawowych informacji na temat celów życiowych
i predyspozycji ludzi do ich osiągania.
1. Połóż na środku sali gąbkę. Zaproś dwóch uczestników zajęć.
Powiedz im, że ta gąbka to cel, który bardzo chcą osiągnąć. Ustaw
ich w odległości 3 metrów od gąbki, naprzeciwko siebie. Poproś,
by spróbowali ją zdobyć. Uczniowie mają ruszyć do celu i pewnie
jeden z nich pierwszy zdobędzie gąbkę. Poproś klasę o oklaski dla
zwycięzcy.
2. Zapytaj uczniów biorących udział w zabawie:
• Co pomogło mu osiągnąć cel? (pytanie do zwycięzcy)
• Czego potrzebowałby, aby osiągnąć swój cel? (pytanie dla ucznia,
który nie zdobył gąbki)
3. Powiedz, że zajęcia są poświęcone temu, jak wytyczać cele i jak je
osiągać. Każdy z uczestników nauczy się, jak zdobyć „gąbkę”, czyli
upragniony cel. Uczestnicy nauczą się także nazywać cele.
4. Poproś, aby uczestnicy podali na forum kilka przykładów celów.
Zapisz je na tablicy.
5. Podziel grupę na 2-osobowe zespoły. Poproś uczestników, aby usiedli naprzeciwko siebie w parach, wyznacz osobę A i osobę B.
Osoba A zamknie oczy. Jej zadaniem będzie opisywanie wyglądu osoby
B. Po zakończeniu opisu osoba A otworzy oczy, a osoba B odniesie się
do tego, co usłyszała (na ile precyzyjny był opis). Poproś, aby osoby
w parach zamieniły się rolami i powtórzyły ćwiczenie.
6. Zapytaj uczestników o to, jak precyzyjne były opisy. Wytłumacz:
Ludzie mają wiele cech, których zmienić nie można, np. kolor oczu,
temperament, ale mają też cechy i umiejętności, nad którymi mogą
pracować i które mogą doskonalić. Jedną z takich cech jest inteligencja
motywacyjna. Przejawia się ona w umiejętności dokładnego spostrzegania celów, a czasami traktowania wyborów „mniej więcej” i dostosowywania do nich mądrych strategii postępowania. Jeśli dokładnie
opisywaliście ubiór rozmówcy, to znaczy, że potraficie skupiać się na
szczegółach. Jeśli tak nie było, to macie tendencję do spostrzegania
ogółu. Dzisiejsze zajęcia pozwolą bardzo dokładnie opisywać czego
pragniemy i zaplanować drogę do realizacji marzeń.

B. Rozwinięcie tematu: miniwykład, praca indywidualna.
Czas: 5 min
Cel: Poznanie cech dobrze sformułowanego celu gotowego do realizacji.
1. Wypisz na tablicy cechy dobrze opisanego celu i opowiedz o ich znaczeniu. Rozdaj Karty podsumowujące zajęcia.
Motywacja. Mam motywację do jego realizacji. Czasami musimy niektóre cele zrealizować. Np. zdać klasówkę. W takiej sytuacji spróbuj
znaleźć wartość, osobistą motywację do jego realizacji, np. chcę mieć
spokój i potem więcej czasu dla siebie lub pozytywną motywację- chcę
zdobyć wiedzę z tego tematu.
Konkret. Chcę nauczyć się grać na instrumencie a chcę nauczyć się
grać na gitarze „Nothing else matters” w ciągu miesiąca. Bardziej
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konkretne cele pozwalają nam ocenić, na jakim etapie realizacji jesteśmy oraz dają nam realny obraz w głowie tego, do czego dążymy.
Zasoby. Jakie zasoby są potrzebne, a jakie już mam do jego realizacji.
Np. gitarę mogę pożyczyć od kolegi, a czas wolny zaplanuję.
Data. Np. wyjadę w góry 1 kwietnia 2016 roku. Bardzo jasno wiemy,
do kiedy musimy się zmobilizować.
Kroki. Im konkretniej tym lepiej, dzięki nim wielkie cele to proste kolejne kroki.
Wyobrażony efekt. Np. zamiast myślenia chcę być dobrym mechanikiem, wyobraź sobie jak klient dziękuje Ci za rozwiązanie problemu
i płaci z przyjemnością J.
2. Poproś by uczniowie zapisali sobie na kartkach osobiste lub zawodowe cele, które realnie chcieliby osiągnąć. Poproś by sprawdzili je
z punktami zapisanymi na tablicy

C. Aktywność członków grupy/ćwiczenia: praca w parach.
Czas: 20 min.
Cel: Dookreślenie swoich celów we współpracy z drugą osobą.
1. Poproś, by uczniowie dobrali się w pary. Rozdaj każdemu kartę
„Moim celem jest”.
Mają teraz ok. 15 minut na wzajemną analizę celów. Poproś by jedna
osoba opowiedziała o celu, a druga żeby zadawała pytania. Na końcu
niech jeszcze raz zapiszą cel. Potem następuje zamiana.
2. Możesz poprosić 2-3 osoby o przedstawienie efektów pracy, możesz
odnieść się do punktów z tablicy. Bądź ostrożny komentując efekty
pracy, by nie zniechęcić uczniów do realizacji.
3. Podsumuj pracę:
Wyznaczając sobie cele rozpoczynacie drogę. Niektórzy dojdą nią bardzo szybko, niektórzy będą zmieniać sposób dotarcia do celu. Warto
żebyście wracali do tych kartek, do swoich marzeń, celów. Im częściej
będziecie koncentrować swoje działania na celu tym większa szansa,
że osiągnięcie sukces.

D. Sprawdzenie efektów: dyskusja, praca indywidualna.
Czas: 10 min
Cel: zainspirowanie uczniów do wprowadzania konkretnych celów w ich
przyszłych działaniach.
1. Poproś, by uczestnicy podzielili się doświadczeniami. Czy zdarzyło
im się wcześniej planować, dokładnie opisywać cele? Co daje takie
podejście?
2. Możesz dodać, że wielu ludzi unika myślenia o przyszłości, widzą
wiele przeszkód, myślą, że i tak się wszystko zmieni, więc nie warto. Może się tak zdarzyć, ale im konkretniej wyznaczamy swoją
drogę tym większa szansa, że dojdziemy do celu.
3. Poproś o podzielenie się wrażeniami z dzisiejszej lekcji.
Rozdaj uczestnikom Kartę podsumowującą zajęcia.

Lekcja 14. Wyznaczanie celów

MATERIAŁY POMOCNICZE
1. Karta „Moim celem jest”
2. Karta podsumowująca zajęcia

131/238

132/238

Lekcja 15. Wpływ społeczny w marketingu

Materiał pomocniczy nr 1 „Moim celem jest”
1. Jakie będą Twoje korzyści z osiągnięcia celu?
2.

Czy rzeczywiście chcę go osiągnąć, a nie muszę? Czy mam pozytywną motywację dojego osiągnięcia?

3. Na skali od 0 do 10 określ, gdzie jesteś dziś? Skala obrazuje drogę
do osiągnięcia celu.
4. Co do tej pory zrobiłeś/łaś, żeby dotrzeć tak daleko?
5. Skąd będziesz wiedzieć, że przesunąłeś/łaś się na skali 0 – 10? Po
czym poznasz, że idziesz w kierunku sukcesu?
6. Co powoduje, że wierzysz, że możesz osiągnąć ten cel?
czego też w to wierzy?
7. Komu będziesz opowiadać o zmianach, osiągnięciach?
Na koniec sprawdźcie:
-

czy cel jest konkretny?

-

czy ma opisane poszczególne kroki?

-

czy ma datę osiągnięcia?

-

czy jest realny do osiągnięcia (pokazane są zasoby)?

Kto i dla-

133/238

Lekcja 15. Wpływ społeczny w marketingu

KARTA PODSUMOWUJĄCA ZAJĘCIA „WYZNACZANIE CELÓW”

ZROZUM

ZAPAMIĘTAJ

ZASTOSUJ

ZASTANÓW SIĘ,
jak to działa

ZMODYFIKUJ
zachowanie

Każdy z nas ma swój styl związany z osiąganiem celów – jedni są „punktowi”, drudzy „przedziałowi” - a jeszcze inni potrafią przełączać się z jednego stylu na drugi w zależności od sytuacji. Możemy rozwijać w sobie
i nauczyć się dobierać odpowiednie sposoby osiągania celu w zależności
od samego celu i sytuacji, w której się znajdujemy.
Wyznaczając cel osobisty lub zawodowy pamiętaj:
Motywacja. Mam motywację do jego realizacji. Czasami musimy niektóre cele zrealizować. Np. zdać klasówkę. W takiej sytuacji spróbuj
znaleźć wartość, osobistą motywację do jego realizacji, np. chcę mieć
spokój i potem więcej czasu dla siebie lub pozytywną motywację- chcę
zdobyć wiedzę z tego tematu.
Konkret. Chcę nauczyć się grać na instrumencie a chcę nauczyć się grać
na gitarze „Nothing else matters” w ciągu miesiąca. Bardziej konkretne
cele pozwalają nam ocenić, na jakim etapie realizacji jesteśmy oraz dają
nam realny obraz w głowie tego, do czego dążymy.
Zasoby. Jakie zasoby są potrzebne, a jakie już mam do jego realizacji.
Np. gitarę mogę pożyczyć od kolegi, a czas wolny zaplanuję.
Data. Np. wyjadę w góry 1 kwietnia 2016 roku. Bardzo jasno wiemy, do
kiedy musimy się zmobilizować.
Kroki. Im konkretniej tym lepiej, dzięki nim wielkie cele to prostu kolejne kroki.
Wyobrażony efekt. Np. zamiast myślenia chcę być dobrym mechanikiem, wyobraź sobie jak klient dziękuje Ci za rozwiązanie problemu i płaci z przyjemnością J.
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15. Wpływ społeczny w marketingu
KLUCZOWE TREŚCI ZAJĘĆ

W naszym codziennym życiu wszechobecna jest reklama. Specjaliści
starają się nas przekonać do zakupu produktu czy usług różnym sposobami. Jedne są bardzo widoczne, jasne, a inne zakamuflowane. Dla
nas, jako konsumentów ważne jest, by decyzje o zakupie podejmować
racjonalnie i wiedzieć, jakie mechanizmy tworzą reklamę, jak przygotowywane są informacje, które do nas trafiają.

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Cele zajęć

Uczestnicy:
uświadomią sobie rolę reklamy w życiu codziennym,
poznają reguły psychologiczne wykorzystywane w reklamach i wywierające wpływ na decyzje konsumenckie,
będą kształtować umiejętności krytycznego myślenia i analizowania
przekazów reklamowych,
poznają postawę związaną z podejmowaniem racjonalnych, świadomych
decyzji zakupowych.

Przebieg
zajęć

Zabawa dydaktyczna „Magiczna sztuczka”.
Praca w grupach związana z rozpoznawaniem reguł wpływu
społecznego.
Przygotowanie reklam z wykorzystaniem reguł wpływu społecznego.
Podsumowanie zajęć.

Czas trwania

45 minut

Materiały
dydaktyczne

Flipchart lub tablica.
Materiały do zabawy „Magiczna sztuczka”: zapałki, talia kart, kij od
miotły.
Materiały pomocnicze do powielenia:
Wybrane reguły wpływu społecznego
Zastosowanie reguł wywierania wpływu społecznego w reklamie
Karta podsumowująca zajęcia

Zadania do
wykonania przed
zajęciami

Do części A (Zainteresowanie tematem):
• wariant 3: wydrukuj dla każdego ucznia Plan supermarketu – do
wypełnienia i kilka sztuk przykładowego Planu supermarketu.
• Do części B (Rozwinięcie tematu):
• wydrukuj i potnij zgodnie ze wskazówkami materiał pomocniczy nr 2
dla członków mniejszych grup, przygotuj klej lub magnesy tablicowe, flipchart lub tablicę.
Do części D
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SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ
A. Zainteresowanie tematem: zabawa dydaktyczna i wprowadzenie
osoby prowadzącej zajęcia, dyskusja, miniwykład
Czas: 15 min.
Cel: Stworzenie uczniom doświadczenia, które pokaże im siłę, zasięg i znaczenie reklam, marketingu oraz wykorzystywanych przez nie mechanizmów do manipulowania nami, jako konsumentami. Przedstawienie
uczniom perswazyjności reklam i marketingowego projektowania doświadczeń, zamiast informowania o produkcie.
1. Rozpocznij zajęcia ćwiczeniem opisanym w jednym z poniższych
wariantów.

WARIANT 1
•
•

Poproś uczniów o przyniesienie czasopism, które kupują/ czytają.
Na zajęciach niech przejrzą je dokładnie, policzą ile w nich jest
reklam? Ile stron czasopisma one zajmują? Co reklamują i dlaczego akurat to?
• Zapytaj, czy zdarzyło im się podczas przeglądania stron internetowych, że pojawiały się reklamy produktów, których akurat
chcieli kupić? Jeśli tak to, czy wiedzą, dlaczego tak jest?
(Google analizuje strony, na które wchodzimy, i na podstawie zdobytych informacji dopasowuje udostępniane nam reklamy. Za taki rodzaj
promocji płacą koncerny produkcyjne, które wolą tę technologię, niż
wyświetlanie przypadkowych reklam przypadkowym osobom. Zwiększa
to skuteczność sprzedaży.)

WARIANT 2
•

Podziel uczestników na grupy. Wręcz uczestnikom duże arkusze
papieru i różne artykuły biurowe. Poproś żeby narysowali/napisali
tam wszystkie skojarzenia jakie mają z reklamami w telewizji.
Czego to są reklamy? Co pokazują? Jak oni je pamiętają?
• Zapytaj uczestników, w jaki sposób te reklamy, które przedstawili,
na nich działają. (np. Co robicie, kiedy boli was głowa? Bierzecie
reklamowane tabletki lub suplementy diety?)
(Jest wiele sposobów na ból głowy, które nie wymagają przyjmowania
leków. Czasem wystarczy położenie się na chwilę, zapytanie samego siebie i zrozumienie – co mogło spowodować mój ból głowy? Ograniczenie
używania komputera lub częstsze przerwy albo po prostu zjedzenie posiłku – skutecznie ujarzmiają ból głowy. Uciskanie gałek ocznych wyrównuje ciśnienie podczaszkowe i także pomaga ukoić ból.
Który lek przeciwbólowy uważają za najlepszy? Czy wiedzą, że większość z nich ma ten sam skład i niczym się nie różnią poza reklamą i kolorem opakowania? Są to tzw. produkty homologiczne, które prześcigają
się w reklamach by podkreślić różnice, które obiektywnie nie istnieją.)
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WARIANT 3
•

Wręcz uczestnikom wydrukowane i wycięte plany supermarketu
(materiał pomocniczy nr 1) i poproś ich o rozmieszczenie na tym
planie działów.
• Poproś także o narysowanie tam ich zwykłej ścieżki po markecie.
• Podsumuje ten etap pracy i zapytaj uczestników, jaki zazwyczaj
jest układ supermarketów. Jakie wspólne cechy zauważają? Jaką
drogę musza pokonać, robiąc zakupy w markecie i jaki to może
mieć na nich wpływ? Pokaż im zwyczajowy plan supermarketu
(materiał pomocniczy nr 1). Zbierz pomysły i spróbuj sobie z nimi
odpowiedzieć, dlaczego tak jest?
Oto kilka przykładów:
 Warzywa na początku sklepu – dzisiejszy świat jest zorientowany na zdrową żywność i zdrowy tryb życia, jednak
w super markecie jest przewarzająca liczba produktów wysoko
przetworzonych i generalnie bardzo niezdrowych. Człowiek dobrze odżywający się, mógłby skończyć na tym dziale, jednak
prawie nikt tego nie robi. Warzywa kupione na początku zakupów usprawiedliwiają dalsze wybory - „Mam już zdrową marchewkę i sałatę, to teraz mogę sobie pozwolić na czekoladki,
chrupki i colę”. W drugą stronę nie działałoby to tak dobrze,
bo wtedy człowiek byłby ograniczony przewidywaną powinnością zadbania o kupno zdrowej żywności.
 Pieczywo zawsze na końcu sklepu lub w kącie oddalonym od wejścia i kas.
Czy jest ktoś na sali, kto nie je chleba lub pieczywa? Nie.
Wszyscy potrzebują to kupować. Zatem marketingowcy wykorzystują to, że właściwie każdy szuka pieczywa i, aby dostać
się do tej części sklepu, przemierzy wszystkie pozostałe działy
lub chociaż ich część. Szansa na zakup dodatkowych produktów ogromnie rośnie. Gdyby pieczywo było zaraz na początku,
wiele osób mogłoby od razu wyjść, bo czasem to jedyne, co
potrzebujemy kupić.
 Markety mają swoje piekarnie, mimo, że często na tym
wcale nie zarabiają, bo jakość tego pieczywa jest bardzo słaba.
Chodzi o zapach. Woń świeżo upieczonego chleba pobudza
nasz ośrodek głodu i przyjemności w mózgu. Kiedy jesteśmy
głodni lub w dobrym humorze – kupujemy więcej! Często ten
zapach lub inne przyjemne zapachy jedzenia są sztuczne i rozpylane w sklepach, tylko po to, by oddziaływać pobudzająco.
 Nigdy nie są czynne wszystkie kasy lub jest ich otwartych za mało.
Zwróć uwagę na półki przy kasach. Sprzedawcom zależy, abyś
spędził tam chwilę. Byś się znudził, zaczął je obserwować, dotykać, sprawdzać i po chwili włożył do koszyka rzecz, której
w ogóle nie potrzebujesz.
 Najlepsze i najdroższe produkty są na wysokości wzroku.
Trzeba być bardzo zdeterminowanym by ciągle się schylać, kucać i wstawać znowu. Najwygodniej jest, gdy po prostu sięgamy po to, co widzimy.

Lekcja 15. Wpływ społeczny w marketingu

137/238

 W wielu sklepach towar jest nierozpakowany i leży
w kartonach.
Wielu z nas może to przeszkadzać, jednak większość ludzi lubi,
kiedy może sobie sam wyszukać, znaleźć i zabrać. Taka jarmarczna aranżacja na wielu ludzi wpływa i powoduje, że wydaje im się, iż właśnie znaleźli coś wyjątkowego, to poprawia
im samopoczucie i… kupują dalej, więcej!
2. Przeprowadź miniwykład i dyskusję z uczniami (5 min), których celem jest przedstawienie uczniom perswazyjności reklam i marketingowego projektowania doświadczeń, zamiast informowania o produkcie. Zacznij od pytania:
• Z czym kojarzą wam się - z jakimi emocjami, z jakimi przeżyciami - reklamy:
 Coca-coli?
 Chipsów?
 Leków?
Twórcy reklam już nie tylko przekazują nam informacje o produkcie, oni
głównie projektują nam doświadczenie tego produktu, przeżycie i emocje,
które mają nam się z nim kojarzyć. Oglądając reklamy współodczuwamy
to, co widzimy. Jeśli to na nas wpływa pozytywnie, chętniej kupimy produkt.
Przykłady:
 Reklama coca-coli, to spotkania przyjaciół, rodzinne spotkania
czy romantyczne randki – same przyjemne doznania trafiające
do głównych klientów tego koncernu.
 Czy wyobrażają sobie imprezę bez chipsów? Dlaczego nie?
 Z czym kojarzą im się leki? Z ulgą? Z możliwością jedzenia tłustych dań? Czy z wesołą przejażdżką na rowerze czy zabawie
z rodziną? A wdzieliście kiedyś kogoś, kto po wzięciu tabletki
przeciwbólowej pobiegł pobawić się z dzieckiem? Czy po przejściach żołądkowych tak samo ochoczo wracają do stołu?
3. Zapytaj uczniów, czy potrafią dokończyć takie zdania: Jest crunchips, jest…. (impreza)!”/ „L’oreal. Jesteś tego… (warta)”/ „Może to
jej urok, może to… (maybelline)”/ „Media Markt – nie dla… (idiotów)”/ „Włączamy niskie… (ceny”/ Jogobella, to doznanie… (ekstra
dużego owocu)”. Ile jest rzeczy, które tak świetnie pamiętają? A kto
pamięta wzór na pole powierzchni stożka?
4. Podsumuj wypowiedzi uczniów, podkreślając fakt, że reklama ma
przede wszystkim funkcję perswazyjną, której celem jest zwiększenie sprzedaży danego produktu i wzbudzenie w nas poczucia, że potrzebujemy danego produktu.
5. Zapytaj uczniów, czy kiedykolwiek „dali się nabrać” i zakupili dany
produkt, choć teraz z perspektywy czasu wiedzą, że nie był to wcale
racjonalny zakup.
6. Po zebraniu odpowiedzi powiedz, że dzieje się tak dlatego, że
producenci reklam wykorzystują reguły psychologiczne wywierające tzw. wpływ społeczny. Na tych regułach opierają
się techniki manipulacyjne, które powodują, że ulegamy reklamie i dokonujemy zakupu czegoś, czego wcale nie potrzebujemy lub nie chcemy.
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B. Rozwinięcie tematu: miniwykład, praca w grupach i dyskusja.
Czas: 10 min.
CEL: Zapoznanie uczniów z regułami wpływu społecznego i ich zastosowaniem. Utrwalenie wiedzy na temat reguł wpływu społecznego. Nauka
przez zabawę i wspólną dyskusję na temat ich zastosowania.
1. Przeprowadź mini wykład. Skorzystaj z materiału pomocniczego nr 2
Wybrane reguły wpływu społecznego.
2. Podziel uczniów na 7 grup. Każdej grupie wręcz kopertę z pociętymi regułami wpływu społecznego (materiał nr 2) tak, by powstała układanka
dopasowania nazwy reguły z jej opisem. Każda grupa układa puzzle.
3. Za pomocą rotacji grup w jedną stronę pozwól grupom sprawdzić
inne grupy i poprawność dopasowań.
4. Teraz zastosuj dokładnie pocięty materiał nr 3 - Zastosowanie reguł
wywierania wpływu społecznego w reklamie - wymieszane ze sobą
nazwy reguł i ich przejawy. Powtórz procedurę, zamieniając grupy
o jeden w przeciwnym kierunku.
5. Krótko skomentuj, wraz z grupami, dopasowanie drugiego materiału.
6. Każdej grupie przydziel jedną regułę (losowo/ odgórnie po kolei/ pozwól wybrać).

C. Aktywność członków grupy/ćwiczenia: praca w grupach,
dyskusja
Czas: 20 min
Cel: Praktyczne zastosowanie wiedzy na temat reguł społecznych.
Wykorzystanie wiedzy do rozpoznawania ich i chronieniu siebie przed
ich wpływem na przykładach produktów ogólnodostępnych. Nauka racjonalnego wyboru produktów.
1. Naszkicuj wielką tabelę reguł wpływu społecznego na tablicy/ flipcharcie o następującym wyglądzie (5 kolumn, 8 wierszy):
REGUŁA

OPIS

PRZYKŁAD
REKLAM

PRODUKTY

OCHRONA

2. Następnie poprowadź pracę grup w następujących po sobie etapach,
dając im czas na wykonanie zadania i zamieszczenie go na tablicy,
aż do momentu wypełnienia wszystkiego (zawsze określaj czas na
wykonanie zadania, to zdynamizuje pracę grup):
• W pierwszej kolumnie każda grupa wpisuje nazwę swojej reguły
(przydzielonej im w poprzedniej części zajęć).
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W drugiej kolumnie ilustrują obrazkiem/ symbolem/ metaforą rysunkową lub tekstową daną regułę (celem tego punktu jest rozgrzewka twórcza, która ma za zadanie wspomóc dalsze działania i twórcze poszukiwania, kojarzenie oraz szukanie
rozwiązań).
W trzeciej kolumnie zapisują przykład reklamy produktu lub
usługi, w której spotkali się z daną regułą (zaproponuj mini burze
mózgów w podgrupach, czyli wygenerowanie jak największej liczby pomysłów, potem ich ocenę i wybór)
W czwartej kolumnie wypisują jak największą liczbę produktów kojarzonych z daną regułą.
W piątej kolumnie zapisują pomysły na unikanie poddawania
się danej regule wpływu, np. zadawanie sobie pytań podczas
oglądania jakiejś reklamy lub podejmowania decyzji o zakupie,
poszukiwanie informacji na temat składów produktów, ich wad
i zalet popartych opinią innych użytkowników, porównywanie
ceny.

D. Sprawdzenie efektów: dyskusja.
Czas: 5 min
Cel: Przypomnienie całego przebiegu zajęć i najważniejszych informacji.
Przełożenie zdobytej wiedzy i umiejętności na życie.
1. Poproś, by uczestnicy krótkimi słowami podsumowali, czego się dzisiaj nauczyli oraz jak mogą to wykorzystać.
2. Podsumuj lekcje mówiąc, że celem naszej dzisiejszej lekcji było
uwrażliwienie na problem, że w reklamach, w opisach produktów,
w hasłach reklamowych często ukryte są reguły (techniki) wpływu
społecznego. Mają one spowodować zakup rzeczy, których czasem
nie potrzebujemy lub wybranie tego, a nie innego produktu. Warto
podejmować decyzje o zakupie racjonalnie – przemyśleć, czego
naprawdę potrzebuję, dlaczego akurat chcę kupić ten produkt, co
sprzedający robi, żebym to kupiła/kupił. Oglądając reklamy, czytając
je i ich słuchając – warto zastanowić się, której z reguł wpływu społecznego użyli twórcy reklam.
3. Rozdaj uczniom Kartę podsumowującą zajęcia.

MATERIAŁY POMOCNICZE
1.
2.
3.
4.

Plan supermarketu
Wybrane reguły wpływu społecznego
Zastosowanie reguł wywierania wpływu społecznego w reklamie
Karta podsumowująca zajęcia
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Materiał pomocniczy nr 1

Plan supermarketu – do wypełnienia

Lekcja 15. Wpływ społeczny w marketingu

Plan supermarketu – przykład
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Pieczywo – daleko, bo każdy musi je kupić i aby do niego się dostać
przemierza sklep, wrzucając do koszyka dodatkowe produkty.
Mięso i nabiał bardzo podobnie jak pieczywo. Bardzo często zdarza
się, że obok mięs jest część z warzywami i owocami, ma to za zadanie
„odświeżyć” przestrzeń i sugerować, że jest im blisko do zdrowych, nieprzetworzonych produktów, a przede wszystkim świeżych.
Ogród – tylko dla zdeterminowanych, gdzieś trzeba go umieścić 
RTV i AGD – poszukiwania produktów, ich porównywanie i podejmowanie decyzji i tak sprawi, że będziesz głodny i pójdziesz po jedzenie.
Alkohol – niestety, zasada podobna jak z pieczywem. Polacy spożywają
bardzo dużo alkoholu i dotrą do niego z pewnością, zaopatrując się po
drodze w przekąski i wszystko, co im niepotrzebne.
Słodycze – kiedy wracasz po zakupach i wędrówce przez cały sklep do
kas poziom cukru we krwi z pewnością spadł - skusisz się na batonika,
prawda?
Kosmetyki – to zazwyczaj centralna część sklepu. Nie trzeba ich kupować codziennie, ale przemierzając sklep w tę i z powrotem – a nuż
przypomnisz sobie, że czegoś jednak potrzebujesz, zobaczysz jakąś
promocję.
To tylko najważniejsze działy super i hipermarketów. Zwróć uwagę, że co
jakiś czas i tak one zmieniają swoje miejsce i na nowo musisz się uczyć
układu w sowim ulubionym sklepie. Przy okazji, przechodząc między regałami, których nie miałeś zamiaru odwiedzać. Promocje jednak kuszą.
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Materiał pomocniczy nr 2
Wybrane reguły wpływu społecznego
Główne reguły wpływu społecznego, którym ludzie ulegają, to:
– reguła wzajemności (ja tobie, to ty mnie też) zakłada, że zawsze
staramy się odwdzięczyć osobie, która nam dostarczyła jakieś dobro.
W ramach tej reguły jesteśmy zobowiązani do przyszłego rewanżowania się za przysługi, zaproszenia, prezenty i inne podobne dobra, jakie
otrzymaliśmy. Dobrem może być nie tylko dobro materialne, ale również
emocje, np. komplementy lub uczucie radości, satysfakcji, ekscytacji.
Dlatego kiedy ktoś nam na ulicy wręczy obrazek, a potem chce za to
pieniądze – trudno jest odmówić.
– reguła kontrastu (to jest całkiem inne) opiera się na fakcie, że
zestawienie dwóch przeciwności tworzy kontrast. A kontrast ten zawsze
będzie budził emocje. Efekt kontrastu mówi, że wszystko to, co postrzegamy, postrzegamy w jakimś kontekście. Niskie ceny są atrakcyjne,
gdyż widzimy, że to promocja, i widzimy wcześniejsze wysokie ceny.
Mamy, więc porównanie i decydujemy się na zakup. Dopiero w innym
sklepie okazuje się, że wcale nie kupiliśmy tanio.
– reguła niedostępności (za chwilę braknie, to ostatnia szansa):
ludzie zazwyczaj chcą rzeczy, których nie posiadają i które są trudno dostępne lub niedostępne wcale dla ogółu. Rzeczy trudne do uzyskania są
zwykle cenniejsze od tych, które są dostępne bez żadnych ograniczeń.
Znacie sklepy, które od 3 lat prowadzą wyprzedaż lub półki z przecenionymi rzeczami, które zawsze tam są?
– reguła społecznego dowodu słuszności (inni też tak robią, inni
też to mają): dużo łatwiej jest nam robić rzeczy, które inni już zrobili
lub myślimy, że zrobią. Jeśli inni ludzie podążają razem z nami, my podążamy razem z nimi, mając pewność, że postępujemy słusznie. Tak się
tworzy moda: dużo ludzi ma te buty, to ja też takie chcę, choć są drogie
i wcale nie lepsze niż inne.
– reguła sympatii i lubienia (jesteśmy fajni): jesteśmy bardziej
skłonni ulegać ludziom, których lubimy, którzy budzą naszą sympatię.
Lubimy przeważnie osoby podobne do nas pod jakimkolwiek względem
oraz osoby ładne – łatwiej przekonują nas do czegoś i uważamy, że mają
więcej talentów. Pomyśl jak wyglądają sprzedawcy w sklepach z młodzieżowymi ciuchami? Mają tunele w uszach, wąskie spodnie, tatuaże i są
młodzi.
– reguła autorytetu: trudno nam jest się przeciwstawiać autorytetom w jakiejś dziedzinie: profesorom, lekarzom, ludziom ubranym
w mundury, posiadającym odznaki. Stąd też pomysł, aby nadawca
komunikatu jawił się odbiorcy właśnie, jako ekspert w danej dziedzinie.
Stąd w reklamach pasty do zębów występują aktorzy przebrani za dentystów i cytowane są wyniki badań. Czy ktoś kiedyś sprawdzał, jakie to
badania?
– reguła zaangażowania i konsekwencji (jak już zacząłem, to
muszę skończyć) czyli skończ, co zacząłeś, bo jeśli coś zaczynamy,
powinnyśmy to skończyć. Jeśli powiedzieliśmy A, musimy powiedzieć
też B. Dlatego, kiedy kupujemy coś, co miało kosztować 10,00 zł, a przy
kasie okazuje się, że kosztuje 12,00 zł i było to napisane, tylko małym
druczkiem. Najczęściej nie rezygnujemy z zakupu.
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Materiał pomocniczy nr 3
Zastosowanie reguł wywierania wpływu społecznego w reklamie
Wydrukuj i potnij kartkę w paski, otrzymując w ten sposób 7 pasków
z regułami oraz 21 (7x3) pasków z przykładowymi zastosowaniami tych
reguł w reklamie. Każda grupa otrzymuje komplet elementów. Jeden
komplet przygotuj dla siebie – wykorzystasz go podczas podsumowania
efektów pracy grup.
reguła wzajemności
-----------------------------------------------------------------------------------------darmowe próbki produktów
-----------------------------------------------------------------------------------------„zasługujesz na najlepsze”
-----------------------------------------------------------------------------------------rabaty cenowe
-----------------------------------------------------------------------------------------reguła kontrastu
-----------------------------------------------------------------------------------------rankingi i testy produktów
-----------------------------------------------------------------------------------------internetowe opinie o produktach
-----------------------------------------------------------------------------------------nowa cena: 350 pln – 270 pln
-----------------------------------------------------------------------------------------reguła niedostępności
-----------------------------------------------------------------------------------------sugerowanie, że zapasy produkty są ograniczone, czyli promocje typu „do wyczerpania zapasów”
-----------------------------------------------------------------------------------------„tylko teraz”
-----------------------------------------------------------------------------------------elitarne kluby klienta
-----------------------------------------------------------------------------------------reguła społecznego dowodu słuszności
-----------------------------------------------------------------------------------------„Dołącz do grona zadowolonych klientów naszej sieci”
-----------------------------------------------------------------------------------------„Ty też skorzystaj z okazji”
-----------------------------------------------------------------------------------------„Zaufało nam już ponad milion klientów – Ty bądź następny”
-----------------------------------------------------------------------------------------reguła sympatii i lubienia
-----------------------------------------------------------------------------------------„Produkt dla ludzi aktywnych, takich jak Ty”
-----------------------------------------------------------------------------------------„Be Cool” – Twój miesięcznik o zdrowiu
-----------------------------------------------------------------------------------------Słodki dzidziuś występujący w reklamie lodówki
-----------------------------------------------------------------------------------------reguła autorytetu
------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------produkt polecany przez Instytut Witelona
-----------------------------------------------------------------------------------------badania wykazały skuteczność naszego produktu aż w 90%
-----------------------------------------------------------------------------------------w spocie reklamowym odżywki do roślin balkonowych występuje Krajowy Konsultant
ds. Kwiatów
-----------------------------------------------------------------------------------------reguła zaangażowania i konsekwencji
-----------------------------------------------------------------------------------------karta stałego klienta
-----------------------------------------------------------------------------------------abonament za 1 pln przez pierwsze 3 m-ce, a umowa na 12 m-cy
-----------------------------------------------------------------------------------------na stronie internetowej część usług dostępna bezpłatnie, kolejne są widoczne po
opłaceniu – np. profile osób w serwisach randkowych, które w całości można obejrzeć po wykupieniu, co najmniej miesięcznego abonamentu
------------------------------------------------------------------------------------------
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Karta podsumowujaca zajęcia „Wpływ społeczny w marketingu”

ZROZUM

ZAPAMIĘTAJ

ZASTOSUJ

ZASTANÓW SIĘ,
jak to działa

ZMODYFIKUJ
zachowanie

Reklama pełni przede wszystkim funkcję perswazyjną, a nie informacyjną. Jej celem jest zwiększenie sprzedaży danego produktu i wzbudzenie w nas poczucia, że potrzebujemy danego produktu. Przykładem jest
reklama maszynek do golenia, które z roku na rok mają coraz więcej
ostrzy, dodatkowe wibracje, specjalne uchwyty – a za każdym razem są
reklamowane, jako najlepiej golące i idealne.
Główne reguły wpływu społecznego, którym ludzie ulegają, to:
reguła wzajemności (ja tobie, to ty mnie też)
reguła kontrastu (to jest całkiem inne)
reguła niedostępności (za chwilę braknie)
reguła społecznego dowodu słuszności (inni też tak robią, inni
też to mają)
reguła sympatii i lubienia (jesteśmy fajni, tacy jak „oni”)
reguła autorytetu: (ufam fachowcom i naukowcom, dzięki nim
wiem, co dobre)
reguła zaangażowania i konsekwencji (jak już zacząłem, to muszę skończyć)
W reklamach, w opisach produktów czy hasłach reklamowych często
ukryte są reguły (techniki) wpływu społecznego. Mają one spowodować
zakup rzeczy, których czasem nie potrzebujemy lub wybranie tego, a nie
innego produktu. Warto podejmować decyzje o zakupie racjonalnie –
przemyśleć, czego naprawdę potrzebuję, dlaczego akurat chcę kupić ten
produkt, co sprzedający robi, żebym to kupiła/kupił. Oglądając reklamy,
czytając je i słuchając ich warto zastanowić się, której z reguł wpływu
społecznego użyli twórcy reklam.
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16. Dobrze wybierać
KLUCZOWE TREŚCI ZAJĘĆ

Zapewne wielu z nas słyszało o tym, że ktoś podpisał gdzieś dokument,
umowę, a potem musiał ponosić konsekwencje tego, że nie przeczytał
go dokładnie. Potem miał pretensje do siebie, do „tych oszustów”, do
całego świata. A wystarczyło dobrze przeczytać i zrozumieć, co się ma
podpisać.

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Cele zajęć

Uczestnicy:
• nauczą się czytania „ze zrozumieniem” i porównywania treści umów
handlowych,
• uświadomią sobie istnienie sytuacji, w których odwraca się uwagę
od elementów niekorzystnych w proponowanych umowach,
• rozwiną umiejętności dokonywania wyborów.

Przebieg
zajęć

Ćwiczenie wprowadzające: odczytaj nazwy kolorów.
Dyskusja o błędach w decyzji.
Miniwykład: na co zwracać uwagę przy kredycie.
Analiza umów telefonicznych.

Czas trwania

45 minut

Materiały
dydaktyczne

Materiały pomocnicze do powielenia:
Nazwy kolorów
Zestawienie ofert
Pytania
Karta podsumowująca zajęcia.

Zadania do
wykonania przed
zajęciami

Do części A (Zainteresowanie tematem):
• wydrukuj materiał pomocniczy nr 1 - Nazwy kolorów - dla każdego
ucznia.
Do części B (Rozwinięcie tematu):
• powiel Kartę podsumowującą zajęcia dla każdego ucznia.
Do części C (Aktywność członków grupy):
•

powiel materiał pomocniczy – Zestawieni ofert oraz Pytania - dla
każdego ucznia.

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ
A. Zainteresowanie tematem: zabawa dydaktyczna, miniwykład,
dyskusja.
Czas: 10 min
Cel: Uwrażliwienie uczniów na czynniki, które są ukryte lub od których nasza uwaga jest odwracana.
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1. Podziel uczniów na 4 grupy. Każdej grupie daj arkusz z materiałem
pomocniczym nr 1 - Nazwy kolorów.
2. Poproś, aby w grupie każdy uczeń kolejno spróbował nazywać kolory
kolejnych wyrazów zgodnie z instrukcją.
3. Zapytaj uczniów czy komuś udało się przeprowadzić ćwiczenie bezbłędnie, a następnie zapytaj, na czym polegała trudność tego zadania. Co przeszkadzało?
4. Wyjaśnij, iż w tym eksperymencie (jest to tzw. efekt Stroopa) musimy rozpoznawać kolory i jednocześnie odczytywać ich nazwy, co
obniża naszą sprawność.
5. Zwróć uwagę uczniom, że podobnie firmy odwracają naszą uwagę,
tak abyśmy podejmowali decyzje zgodne z ich oczekiwaniami i nie
dostrzegali elementów mogących budzić naszą wątpliwość.
6. Poproś uczniów o podanie przykładów. Uzupełnij przykłady o:
– zapisy małym drukiem,
– nadmierna biurokracja – zbyt wiele dokumentów i regulaminów
po to, aby konsument gubił się podczas ich czytania,
– ukryte koszty (np. przy kupnie samochodu obowiązek dodatkowych przeglądów, aby nie utracić gwarancji),
– czas trwania umowy (np. umowa na usługi telefonii komórkowej).

B. Rozwinięcie tematu: dyskusja
Czas: 5 min
CEL: uświadomienie sytuacji manipulacji w sytuacjach zakupu różnych
usług czy produktów. Poznanie zasady - „nic nie jest za darmo”.
1. Zapytaj uczniów, czy pamiętają taką sytuację, w której dokonali wyboru (np. podpisali jakąś umowę, zakupili coś w promocji, skorzystali
z czegoś, co miało być za darmo), a w późniejszym terminie okazało
się, że co innego obiecywano, a coś innego uzyskali.
2. Podsumuj wypowiedzi uczniów, podkreślając fakt, że w życiu niewiele rzeczy jest „za darmo”. Oferty firm różnią się pomiędzy sobą
i dlatego należy dołożyć jak najwięcej starań, aby dokonywać świadomych wyborów. Im większa jest konkurencja, tym bardziej jesteśmy narażeni na nieuczciwe działania. Czasami cena telefonu jest
ukryta w abonamencie, czasami jesteśmy zmuszeni do częstszego
doładowania lub dostajemy zbyteczne gratisy (minuty).
3. Przedstaw uczniom sytuacje, w których należy być szczególnie
ostrożnym, rozdaj im Kartę podsumowującą zajęcia.

C. Aktywność członków grupy/ćwiczenia: dyskusja
Czas: 20 min
CEL: Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji oraz jej uzasadniania.
1. Rozdaj uczniom oferty telefonii komórkowej załącznik – materiał pomocniczy nr 2 - Zestawienie ofert.
2. Poproś, aby wybrali ofertę, którą chcą. Określ czas pracy – 3 minuty.
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3. Rozdaj arkusz z pytaniami – materiał pomocniczy nr 3 - Pytania i poproś o ich przeanalizowanie.
4. Zapytaj uczniów, czy po odpowiedzeniu sobie na pytania zawarte
w materiale pomocniczym nr 3 zmieniliby decyzję. Dlaczego tak?
Dlaczego nie? Poproś o uzasadnienie decyzji.
5. Powiedz, że nie zawsze nasz wybór może być zgodny z naszymi oczekiwaniami. Powinniśmy jednak optymalizować nasze wybory.

D. Sprawdzenie efektów: dyskusja
Czas: 10 min
Cel: Wnioski do przełożenia na życie i podsumowanie zajęć.
1. Poproś uczniów o krótkie podsumowanie lekcji.
2. Podsumuj lekcję i zwróć uwagę uczniów na następujące zagadnienia
(5 minut):
• dokonując wyborów, musimy przede wszystkim znać nasze własne potrzeby,
• zwracajmy uwagę na szczegóły, gdyż to one mogą zaważyć o trafności decyzji,
• edukujmy się i szukajmy dobrych doradców (naszych doradców,
a nie doradców firm oferujących nam produkty i usługi).
3. Rozdaj uczniom Kartę podsumowującą zajęcia.

MATERIAŁY POMOCNICZE
1.
2.
3.
4.

Nazwy kolorów
Zestawienie ofert
Pytania
Karta podsumowująca zajęcia
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Materiał pomocniczy nr 1 Nazwy kolorów
Instrukcja:
Tak szybko, jak potrafisz, wymień nazwy kolorów, w jakich napisane są wyrazy,
które widzisz (nie czytaj wyrazów – mów tylko nazwy kolorów):

zielony czerwony niebieski

żółty niebieski żółty

czerwony

żółty niebieski żółty

zielony

niebieski

czerwony zielony

zielony czerwony niebieski

żółty niebieski żółty

czerwony

żółty niebieski żółty

zielony

niebieski

czerwony zielony

zielony czerwony niebieski

żółty niebieski żółty

czerwony

żółty niebieski żółty

zielony

czerwony zielony

niebieski
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Materiał pomocniczy nr 2 Zestawienie ofert
Z-mobile na
kartę

Z-mobile
na abonament

Minus
Na kartę

Minus
abonament

Witaj
Na kartę

Liczba
darmowych
minut/sms

200/1000

Bez
ograniczeń

190/900

Bez
ograniczeń

500/1000 do
Witaj, do innych 100/100

Internet

500 MB

1 GB

500 MB

2 GB

2 GB

Czas umowy

Odświeżenie
co 2 miesiące

Umowa 2
lata

Odświeżenie
co
2 miesiące

Umowa 3
lata

Odświeżenie
co 3 miesiące

Cena

40 zł

50 zł

40 zł

60 zł

30 zł

* Cena
Opcjonalny
zakup
telefonu
(wymarzonego przez
Ciebie)

1000 zł

800 zł
(rozłożone na 24
miesiące)

900 zł

800 zł
(rozłożone na 24
miesiące)

1300 zł

*
Opcjonalne
ubezpieczenie telefonu

5 zł

5 zł

4 zł

4 zł

5 zł

Dokonajcie wyboru usługi telekomunikacyjnej. Opcjonalnie możecie wybrać telefon i ubezpieczenie.
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Materiał pomocniczy nr 3 Pytania:

➢

Kto będzie płacił za abonament, czy masz
stałe dochody?

➢

Na ile możesz lub chcesz się związać umową?

➢

Czy w przyszłej pracy możesz dostać telefon
służbowy?

➢

Do czego wykorzystujesz telefon?

➢

Czy masz stary telefon?

➢

Czy więcej wysyłasz SMS-ów, rozmawiasz, czy
łączysz się z Internetem?

➢

Czy masz komputer bez Internetu i możesz
wykorzystywać komórkę, jako modem?

➢

Czy masz osobę, z którą najwięcej
rozmawiasz?
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KARTA PODSUMOWUJĄCA ZAJĘCIA „DOBRZE WYBIERAĆ”

ZROZUM

ZAPAMIĘTAJ

ZASTOSUJ

ZASTANÓW SIĘ,
jak to działa

ZMODYFIKUJ
zachowanie

W życiu niewiele rzeczy jest „za darmo”. Oferty firm różnią się pomiędzy
sobą i dlatego należy dołożyć jak najwięcej starań, aby dokonywać świadomych wyborów. Im większa jest konkurencja, tym bardziej jesteśmy
narażeni na nieuczciwe działania.
Na co uważać?!
Promocja: „coś za darmo”
W rzeczywistości rynkowej takie pojęcie nie występuje. Wszelkie działania podejmowane przez firmy komercyjne mają za zadanie przyniesienie
zysku w bliższej lub dalszej perspektywie.
Przykłady:
– darmowa karta kredytowa (brak odsetek od wykorzystanego kapitału)
– jeżeli nie będziemy spłacali zadłużenia w terminie, to naliczone zostaną wysokie odsetki – jest to produkt dla osób systematycznych,
– darmowe gry Internet/Facebook – początkowo granie jest bezpłatne.
Jest tak do chwili, w której nasze zaangażowanie jest na tyle silne, iż
gotowi jesteśmy zapłacić za dalsze uczestniczenie w grze poprzez kupowanie kolejnych opcji – zaangażowanie utrudnia rezygnację.
Promocja: coś „na próbę”
Jest to sytuacja bardzo podobna do promocji „coś za darmo”. W tym
przypadku firmy dostarczają nam produkt na próbę na określony czas,
a następnie, po zakończeniu okresu próby, możemy produkt (lub usługę) zatrzymać, płacąc za niego lub zakupić taki sam. Niejednokrotnie,
aby utrudnić nam decyzję, firmy, licząc na nasze lenistwo i nieuwagę,
w umowie umieszczają zapisy obligujące konsumenta do rezygnacji
z oferty. Jest to tzw. aktywna rezygnacja.
Przykłady:
– karta kredytowa na próbę (brak opłat za wydanie) – jeżeli zapomnimy
o wypowiedzeniu umowy po określonym w umowie czasie, zostaniemy
obciążeni kosztami przedłużenia umowy,
– Internet na próbę przez 3 miesiące za darmo,
– telewizja kablowa na próbę.
Biorąc produkt lub usługę „na próbę” włączamy go w nasze życie, a człowiek do dobrego szybko się przyzwyczaja, na co liczą firmy. Trudno jest zrezygnować z telewizji kablowej po 3 miesiącach na rzecz dotychczasowych
trzech kanałów w kiepskiej jakości – zaangażowanie utrudnia rezygnację.
Promocja cenowa
Bardzo często idziemy na zakupy bez jasno określonego celu zakupowego zarówno pod względem rodzaju, ilości, jakości, jak i ceny, co skutkuje
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tym, że kupujemy za 50% wartości produkt, którego normalnie nie wzięlibyśmy za darmo.
Dwa w cenie jednego
Idąc na zakupy, mamy określone, że chcemy kupić np. skarpety sportowe w cenie do 10 zł. W sklepie mamy do wyboru w cenie 10 zł jedną
parę lepszych (spełniających nasze oczekiwania) lub dwie pary innych
skarpet. Często dodatkowa para powoduje, że nie zwracamy uwagi na
jakość.
Gratis do zakupu głównego
Chcąc kupić np. materac dmuchany, wybieramy ten, do którego dołożono pompkę. Często okazuje się, że gratisowa pompka odwróciła naszą
uwagę od jakości materaca.
Subiektywna różnica cenowa
Jeżeli chcemy kupić pióro za 20 zł i wiemy, że takie samo pióro jest
tańsze o 5 zł w sklepie oddalonym o 15 minut drogi, to gotowi jesteśmy
się tam udać. Natomiast, chcąc kupić sukienkę za 200 zł i wiedząc, że
taka sama sukienka jest tańsza o 5 zł w sklepie oddalonym o taką samą
odległość jak w przypadku pióra – jest mało prawdopodobne, że pójdziemy do oddalonego sklepu. Należy zwrócić uwagę, że pięć złotych to
pięć złotych.
Inne „chwyty”:
- warunki pisane drobnym pismem
- długie dokumenty
- trudny język dokumentów
- długie zdania
- zamiast tłumaczenia - odnośniki do ustaw, linki do innych
dokumentów
- podejmowanie decyzji pod presją czasu
- powiązane usługi
- niedopowiedzenia
- ukryte kredyty w ratach 0%
- kierowanie uwagi na sprawdzenie tylko danych personalnych,
a nie całej umowy
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17. Mądre zarządzanie budżetem
KLUCZOWE TREŚCI ZAJĘĆ

Często bezrefleksyjnie podchodzi się do zakupów, wydawania pieniędzy. Kontrola budżetu, planowanie wydatków pozwala na mądre gospodarowanie pieniędzmi, uniknięcie spirali zadłużenia, kłopotów z finansami. Dobrze jest wiedzieć ile się ma, ile się wydaje teraz, a ile
będzie potrzebne za chwilę. Długi łatwo się zaciąga, trudniej się ich
pozbyć.

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Cele zajęć

Uczestnicy:
poznają strukturę własnego budżetu;
zrozumieją wagę tworzenia własnego budżetu;
nauczą się rozróżniać wydatki konsumpcyjne i inwestycyjne;
będą traktować budżet, jako narzędzie ukazujące skutki nieracjonalnych
wydatków;
uświadomią sobie, jak błędne decyzje zakupowe mogą naruszyć stabilność rodziny;
skonfrontują pragnienia zakupowe i łatwość dostępu do produktów
z kosztami ich finansowania;
określą tzw. własne kotwice umożliwiające zapanowanie nad zakupami.

Przebieg
zajęć

Poznanie pojęć związanych z budżetem.
Zapoznanie się z budżetem i historią Barbary i Tomka.
Analiza własnego budżetu pod kątem zakupów.

Czas trwania

45 minut

Materiały
dydaktyczne

Tablica lub flipchart, karteczki samoprzylepne.
Materiały pomocnicze do powielenia:
1. Przykładowe dane statystyczne nt. budżetu
2. Koszyk zakupowy do oszacowania wydatków
3. Życie Barbary i Tomka
4. Budżet Barbary i Tomka
5. Twoja sytuacja życiowa
6. Przykładowa tabelka budżetu osobistego
7. Karta podsumowująca zajęcia

Zadania do
wykonania przed
zajęciami

Do części A (Zainteresowanie tematem):
• przygotuj karteczki samoprzylepne, tablice lub flipchart, wydrukuj
dla każdego uczestnika Kartę podsumowującą zajęcia,
• wydrukuj kilka kopii materiału pomocniczego Koszyk zakupowy do
oszacowania wydatków.
Do części B (Rozwinięcie tematu):
• przygotuj kopie materiału pomocniczego - Życie Barbary i Tomka
oraz Budżet Barbary i Tomka.
Do części C (Aktywność członków grupy):
• przygotuj kopie materiału pomocniczego nr 3 - Twoja sytuacja
życiowa.
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SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ
A. Zainteresowanie tematem: symulacja dydaktyczna.
Czas: 10 min.
CEL: Uzmysłowienie uczniom podstawowych kosztów utrzymania przeciętnej rodziny oraz wydatków miesięcznych.
1. Rozłóż na podłodze pomieszane kartki A4 z nazwami kategorii i ich
wartościami (każda kategoria i każda wartość wypisana na oddzielnej kartce A4) – materiał pomocniczy nr 1 - Przykładowe dane statystyczne nt. budżetu infografiki.
2. Poproś uczestników by dopasowali wartości do kategorii.
To są przykładowe wartości wyciągnięte z danych statystycznych GUSu.
Są opracowane na podstawie całego społeczeństwa i są wartościami
średnimi na jeden miesiąc dla 3-osobowej rodziny.
wynagrodzenie

3245,36zł

jedzenie

761,34zł

alkohol i wyroby tytoniowe

87,62zł

łączność (np. abonamenty
multimedialne)

136,30zł

3. Podziel uczniów na 3-4 osobowe zespoły. Poproś, by każda podgrupa oszacowała konkretne wydatki miesięczne na niektóre produkty.
Użyj do tego materiału dodatkowego nr 2 - Koszyk zakupowy do
oszacowania wydatków. Wręcz ją każdej podgrupie, niech dokonają wyborów na zakupy podczas weekendowego wypadu do centrum
handlowego i oszacują na ich podstawie miesięczne wydatki.
Oto przykład:
papierosy dla jednej osoby/ miesiąc

16 paczek (4 w tyg.) x ok. 13zł =
208zł os/m

jedna para modnych butów

np. new balance – ok 330zł

3 telefony na abonament + domowy
internet

150-200zł

4. Przeprowadź pięciominutowy wykład, którego celem jest zapoznanie
uczniów z podstawowymi pojęciami na temat budżetu domowego
i jego zarządzaniem.
5. Przedstaw uczniom materiał teoretyczny dotyczący budżetu – Karta
podsumowująca zajęcia. Powiedz, że budżet jest to, najprościej
mówiąc, zestawienie wpływów i wydatków w pewnym okresie
i pojawia się wszędzie tam, gdzie mamy ograniczone wpływy
(np. budżet państwa, budżet firmy).

156/238

Lekcja 17. Mądre zarządzanie budżetem

6. Przedstaw, co będziemy nazywali dochodami, a co wydatkami
w przypadku gospodarstwa domowego.
7. Powiedz o różnicy pomiędzy wydatkami konsumpcyjnymi a inwestycyjnymi – jest to jeden z elementów racjonalizacji zakupów.
8. Powiedz, kiedy mamy do czynienia z deficytem, kiedy z nadwyżką budżetową, a kiedy budżet jest zrównoważony.
9. Odnosząc się do pierwszego ćwiczenia, zapytaj, czy czasem zastanawiają się ile kosztuje utrzymanie ich rodziny?
• Jaki rodzaj wydatków oni ponoszą najczęściej?
• Czy myślą o tym, że są wydatki, których na co dzień nie widzą?
• Czy potrafią sobie na przykład policzyć ile kosztuje ich dzienne
wyżywienie?
10. Przedstaw możliwe działania w sytuacji, gdy mamy do czynienia
z deficytem budżetowym, takie jak:
• poszukać dodatkowych dochodów,
• przyjrzeć się wydatkom i dokonać ich racjonalizacji.
11. Przedstaw, co możemy zrobić z nadwyżką budżetową.

B. Rozwinięcie tematu: praca w grupach i dyskusja
Czas: 15 min
CEL: Zapoznanie uczniów z przykładowym budżetem młodych ludzi żyjących na kredyt (czyli najpopularniejszemu i najniebezpieczniejszemu
w dzisiejszych czasach sposobowi prowadzenia budżetu rodzinnego). Rozwinięcie umiejętności rozpoznawania zagrożeń w zarzadzaniu
budżetem.
1. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie opisu życia Barbary i Tomka
(materiał pomocniczy Życie Barbary i Tomka).
2. Zapytaj, jakie nasuwają im się refleksje i czy również chcieliby tak
żyć.
3. Rozdaj tabelę budżetu Tomka i Barbary (materiał pomocniczy Budżet
Barbary i Tomka).
4. Poproś uczniów, aby w trzyosobowych zespołach przyjrzeli się przykładowemu budżetowi. Co zauważają? Czy podtrzymują swoją wcześniejszą opinię o życiu Tomka i Barbary?
5. Niech każda grupa znajdzie jak najwięcej takich miejsc budżetu,
w których wykrywają zagrożenie dla równowagi budżetu. Daj na to
zadanie minutę.
6. Zapytaj grupy, ile miejsc znalazły. Poproś o przedstawienie wniosków. Nagrodź grupę, która znalazła najwięcej.
7. Podsumuj dyskusje pamiętając o takich ważnych kwestiach:
• liczbę stałych zobowiązań,
• strukturę wydatków – na co wydają pieniądze
• że budżet cały czas jest deficytowy
• budżet nie jest odporny na nieprzewidziane sytuacje losowe
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8. Przedstaw uczniom informację, że dobry budżet powinien mieć następujące proporcje wydatków:
• na tzw. życie 50%,
• na przyjemności 30%,
• na oszczędności 20%.’

C. Aktywność członków grupy: praca indywidualna.
Czas: 10 min
CEL: Przeprowadzenie symulacji dokonania zakupy przy jednoczesnej analizie własnego budżetu i jego możliwości.
1. Powiedz uczniom, aby wyobrazili sobie, że chcą dokonać zakupu nowego laptopaza kwotę 1500 zł.
2. Rozdaj każdemu uczniowi skrócony budżet (materiał pomocniczy
Twoja sytuacja życiowa).
3. Poproś uczniów, aby zastanowili się, czy stać ich na zakup komputera? Mogą również skorzystać z rocznego kredytu z ratą miesięczną
150 zł.
• Czy stać ich na kredyt?
• Czy chcą go wziąć?
4. Zapytaj, jaką decyzję podejmą i co mogą zrobić w powyższej sytuacji:
• Pracować WIĘCEJ czy ZA WIĘCEJ? Jak to zrobić?
• Odłożyć na cały komputer, odłożyć część, a resztę skredytować?
• Kupić tańszy komputer, kupić używany komputer?
• Jeżeli nie stać ich teraz na zakup komputera, to kiedy będą mogli
go kupić?
• Czy naprawdę go potrzebują?
• Czy mogą jakoś inaczej rozwiązać brak komputera osobistego na
tym etapie życia?

D. Sprawdzenie efektów: dyskusja
Czas: 5 min
Cel: Podsumowanie i zachęcenie do
domowego.

wykonania

własnego

budżetu

1. Poproś uczniów o krótkie podsumowanie lekcji.
2. Podsumuj lekcję: budżet jest narzędziem pokazującym nam, jak zarządzamy naszymi pieniędzmi, jak jesteśmy przygotowani na różne zdarzenia, które niesie życie (utrata pracy, obniżenie zarobków,
wzrost cen artykułów żywnościowych, wzrost opłat za mieszkanie,
wzrost czesnego za studia, ślub, narodziny dziecka, konieczna pomoc starszym rodzicom, choroba).
3. Zadanie domowe:
Poproś uczniów, aby w domu zrobili zestawienie własnego budżetu i spróbowali policzyć, ile z ich wydatków jest na tzw. życie, ile na przyjemności, ile stanowią oszczędności. Poproś, aby zastanowili się nad wynikami
pracy i podjęli działania mogące poprawić stabilność ich finansów. Mogą
skorzystać z Przykładowej tabelki budżetu domowego (materiał nr 6).
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Rozdaj im Kartę podsumowującą zajęcia.

MATERIAŁY POMOCNICZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przykładowe dane statystyczne nt. budżetu infografiki
Koszyk zakupowy do oszacowania wydatków
Życie Barbary i Tomka
Budżet Barbary i Tomka
Twoja sytuacja życiowa
Przykładowa tabelka budżetu osobistego
Karta podsumowująca zajęcia
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Materiał pomocniczy nr 1

wynagrodzenie
jedzenie

3245,36zł
761,34zł

alkohol i wyroby tytoniowe

87,62zł

łączność
(np.abonamenty
multimedialne)

136,30zł
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Materiał pomocniczy nr 2
Koszyk zakupowy

masło
4zł

szynka
5zł

serek
wiejski
1,7zł

mleko
2,5zł

mąka 2zł

śmietana
2zł

pomarańcze
4zł/kg

szampon
14zł

cukier
3zł

proszek
30zł

płyn do
prania
20zł

herbata
5zł

czekolaskarpetki
dżem 4zł
da 4zł
10zł

jabłka
3zł/kg

jajka
10szt 4zł

pasta do
zębów
8zł

papierosy 13zł

buty
330zł

spodnie
150zł

chleb 3zł

pomidory 4zł/
kg

schab
15zł/kg

czipsy
5zł

paluszki
3zł

przyprawa 1,5zł

płyn do
mycia
naczyń
5zł

ziemnia- makaron
ki 1zł/kg
4zł

kawa
15zł

jogurt
1,5zł

płatki
śniadaniowe
5zł

cukierki
5zł

kurtka
200zł

koszulka
20zł

napój
3zł

ciastka
4zł

papier
toaletowy 6zł

cebula
2zł

sałata
2zł

banany
5zł

…………… ……………

……………

……………

……………

……………

……………

…………… ……………

……………

……………

……………

……………

……………
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Materiał pomocniczy nr 3 Życie Barbary i Tomka
Barbara i Tomek mają dobrą pracę w międzynarodowych firmach. Oboje bardzo
chcieli się usamodzielnić od swoich rodzin. Mieszkają teraz w drogim, stylowo urządzonym mieszkaniu.
Meble w większości robione były na zamówienie. Barbara i Tomek są dumni z wystroju mieszkania, w którym każdy element został dopracowany przez specjalistę
od aranżacji wnętrz. Kuchnia stanowi połączenie najnowszej techniki AGD i stylu.
Samochód, którym jeżdżą Barbara i Tomek, to auto z najwyższej półki, naszpikowane elektroniką i w wersji highline. Żeby móc to wszystko kupić, musieli zaciągnąć wysokie kredyty bezpośrednio w banku, a parę rzeczy musieli kupić na raty.
W banku mają ciągle debet, dostali już też parę wezwań do zapłaty. Utrzymanie
posiadanego majątku pochłania całość ich dochodu.
Mimo tego nie chcą za nic zrezygnować ze swojego stylu życia, uważają, że skoro
ciężko pracują, to coś im się od życia należy.
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Materiał nr 4 Budżet Barbary i Tomka

miesiąc
miesią

Dochody
Płaca
Styczeń
Płaca
Wydatki
Kwota odkładana na lokatę
Opłaty na utrzymanie mieszkania
Opłaty za media
Telefony
Rata kredytowa za samochód
Rata kredytowa za meble
Rata kredytowa za mieszkanie
Rata za sprzęt hi-fi
Rata za zeszłoroczne wakacje w Meksyku
Opłaty za wykorzystane środki na saldzie
debetowym
Opłaty codzienne (żywność, środki czystości,
kosmetyki)
Odzież
1 miesiąc Dochody i Wydatki Razem
Sytuacja finansowa
Do dyspozycji

Dochody_zł

Wydatki_zł

Sytuacja finansowa_zł

7 000,00 zł
-

600,00
500,00
350,00
900,00
500,00
1 600,00
200,00
200,00

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

-

150,00 zł

7 000,00 zł -

2 200,00 zł
800,00 zł
8 000,00 zł
-

zł

Dotychczasowy debet na koncie

-

8 000,00 zł

+ niedobór z bieżącego miesiąca
1 miesiąc Sytuacja finansowa na koniec miesiąca

-

1 000,00 zł
9 000,00 zł

2 miesiąc Dochody
Płaca
Premia
Wydatki
Kwota odkładana na lokatę
Opłaty na utrzymanie mieszkania
Opłaty za media
Telefony
Rata kredytowa za samochód
Rata kredytowa za meble
Rata kredytowa za mieszkanie
Rata za zeszłoroczne wakacje w Meksyku
Opłaty za wykorzystane środki na saldzie
debetowym
Opłaty codzienne (żywność, środki czystości,
kosmetyki)
Odzież
Karnet na basen
2 miesiąc Dochody i Wydatki Razem
Sytuacja finansowa
Do dyspozycji
Dotychczasowy debet na koncie
+ nadwyżka z bieżącego miesiąca
2 miesiąc Sytuacja finansowa na koniec miesiąca
3 miesiąc Dochody
Płaca
Wydatki
Kwota odkładana na lokatę
Opłaty na utrzymanie mieszkania
Opłaty za media
Telefony
Rata kredytowa za samochód
Rata kredytowa za meble
Rata kredytowa za mieszkanie
Rata za zeszłoroczne wakacje w Meksyku
Opłaty za wykorzystane środki na saldzie
debetowym
Opłaty codzienne (żywność, środki czystości,
kosmetyki)
Odzież
Prezenty gwiazdkowe
3 miesiąc Dochody i Wydatki Razem
Sytuacja finansowa
Do dyspozycji
Dotychczasowy debet na koncie
+ niedobór z bieżącego miesiąca
3 miesiąc Sytuacja finansowa na koniec miesiąca

7 000,00 zł
1 500,00 zł
zł
-600,00 zł
-500,00 zł
-350,00 zł
-900,00 zł
-500,00 zł
-1 600,00 zł
-200,00 zł
-150,00 zł

8 500,00 zł -

-2 200,00 zł
-800,00 zł
-150,00 zł
7 950,00 zł

-

zł
9 000,00 zł
550,00 zł
8 450,00 zł

-

8 450,00 zł
550,00 zł
9 000,00 zł

-

7 000,00 zł
0,00
-600,00
-500,00
-350,00
-900,00
-500,00
-1 600,00
-200,00

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

-150,00 zł

7 000,00 zł -

-2 200,00 zł
-150,00 zł
-400,00 zł
7 550,00 zł
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Materiał pomocniczy nr 5 Twoja sytuacja życiowa
Zarabiasz 1000 zł miesięcznie, pracując na ½ etatu.
Twoje wydatki na tzw. życie wynoszą 600 zł miesięcznie.
Obecnie nie posiadasz oszczędności.
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Materiał pomocniczy nr 6 Przykładowa tabelka budżetu osobistego
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Karta podsumowująca zajęcia
„Mądre zarządzanie budżetem”

ZROZUM

ZAPAMIĘTAJ

ZASTOSUJ

ZASTANÓW SIĘ,
jak to działa

ZMODYFIKUJ
zachowanie

Budżet jest to zestawienie wpływów i wydatków w pewnym okresie i pojawia się wszędzie tam, gdzie mamy ograniczone wpływy (np. budżet
państwa, budżet firmy).
Dochodami w gospodarstwie domowym nazywamy wszelkie wartości
materialne wpływające do gospodarstwa domowego, zarówno w gotówce, jak i w naturze.
Wydatkami gospodarstwa domowego nazywamy wartości materialne
wydatkowane przez członków gospodarstwa domowego.
Wydatki inwestycyjne - są to wydatki, w wyniku których tworzysz
wartość swojego majątku. Inwestujesz w coś, co po latach będzie warte
więcej niż dziś, uwzględniając inflację.
Wydatki konsumpcyjne - są to wydatki, które zmniejszają wartość
twojego majątku. Kupujesz coś, co po latach będzie mniej warte niż
dzisiaj i nie daje możliwości zwrotu wydanych środków, a wręcz pociąga
dodatkowe wydatki (np. zakup samochodu do celów prywatnych, benzyna, ubezpieczenie samochodu itp.).
Zawsze zwracaj uwagę na:
– liczbę stałych zobowiązań,
– strukturę wydatków – na co wydajesz pieniądze?
- że budżet cały czas jest deficytowy?
- że budżet nie jest odporny na nieprzewidziane sytuacje losowe?
Dobry budżet powinien mieć następujące proporcje wydatków:
– na tzw. życie 50%,
– na przyjemności 30%,
–na oszczędności 20%.
Kiedy masz do czynienia w życiu z deficytem budżetowym, zrób następujące rzeczy:– poszukaj dodatkowych dochodów,
– przyjrzyj się wydatkom i dokonaj ich racjonalizacji.
Budżet jest narzędziem pokazującym nam, jak zarządzamy naszymi
pieniędzmi, jak jesteśmy przygotowani na różne zdarzenia, które niesie
życie (utrata pracy, obniżenie zarobków, wzrost cen artykułów żywnościowych, wzrost opłat za mieszkanie, wzrost czesnego za studia, ślub,
narodziny dziecka, konieczna pomoc starszym rodzicom, choroba).
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18. Zarządzanie czasem
KLUCZOWE TREŚCI ZAJĘĆ

W dzisiejszym świecie planowanie i organizacja własnych działań to nie możliwość,
lecz konieczność. Aby nie marnować swojego czasu, warto jest nauczyć się dzielić
zadania do wykonania zgodnie z tablicą zarządzania czasem.

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
Uczestnicy:
• rozumieją, jak istotne jest zarządzanie czasem,
• używają tablicy zarządzania czasem,
• umieją planować swój rozkład zajęć.

Cele zajęć

•
•
•
•

Przebieg
zajęć

Czas trwania

Zademonstrowanie sposobu zarządzania czasem.
Omówienie tabeli zarządzania czasem.
Określenie zadań do wykonania w okresie następnych 24 godzin.
Ustalenie zadań priorytetowych w celu efektywnego zarządzania
czasem.

45 minut
•
•
•

Materiały
dydaktyczne

Arkusze papieru typu flipchart, tablica, markery i kreda.
Papier i długopisy lub ołówki dla każdego z uczestników.
Dwa duże przejrzyste słoiki lub 5-litrowe plastikowe butelki po wodzie z obciętą górą, kilka kamyków, żwirek, piasek (lub inne przedmioty o podobnie zróżnicowanej wielkości).
• Materiały pomocnicze do powielenia:
Tablica zarządzania czasem
Tablica zarządzania sobą w czasie
Karta podsumowująca zajęcia.

Zadania do
wykonania przed
zajęciami

Do części B (Rozwinięcie tematu):
• przygotuj plakat z tablicą zarządzania czasem, zamieszczoną w materiale pomocniczym Tablica zarządzania czasem, lub przygotuj kopie tego materiału,
• powiel materiał pomocniczy Tablica zarządzania sobą w czasie (jedna kopia dla pary).
Do części D (Sprawdzenie efektów):
• przygotuj kopię Karty podsumowującej zajęcia dla każdego
uczestnika.

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ
A. Zainteresowanie tematem: demonstracja.
Czas: 10 min
CEL: zaprezentowanie metafory dobrze wypełnionego czasu pracy.
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1. Postaw na dwóch stolikach: słoiki, kilka kamyków, żwirek, piasek,
wodę.
2. Poproś czterech ochotników, by stanęli w parach przy każdym stoliku. Poleć, by umieścili w słoiku wszystkie przedmioty, które znajdują
się na stoliku. Mają na to 2 minuty. Uwaga: jeżeli żadna para nie
wykona zadania, zademonstruj odpowiednie rozwiązanie – wkładaj
do słoika po kolei: kamienie, żwirek, piasek, na końcu zaś wlej wodę.
3. Podczas umieszczania w słoju kolejnych rzeczy komentuj to, co
robisz:
• Mam słój, do którego po sam brzeg wkładam kamienie. Żaden
kamień się już nie zmieści. Czy słój jest pełen?
• Nie, można jeszcze wsypać do niego żwirek, która wypełni puste
przestrzenie między kamień. Czy teraz słój jest pełen?
• Jeszcze nie, można teraz dosypać piasek. Czy już słój jest pełen?
• Nie, teraz możemy wlać do niego wodę aż po brzegi. Dopiero teraz słój jest pełen.
• Powiedz, że podobnie należy planować wykonywanie zadań i zarządzać swoim czasem.

B. Rozwinięcie tematu: mini wykład osoby prowadzącej zajęcia
Czas: 10 min.
CEL: Omówienie metafory, omówienie istotności zarządzania sobą w czasie
i tablicy, która w tym pomaga.
1. Wyjaśnij, że napełnianie słoja pokazuje sposób zarządzania czasem:
• kamień to sprawy ważne, lecz niepilne,
• żwirek to sprawy ważne i jednocześnie pilne,
• piasek to sprawy pilne, ale nieważne,
• woda to sprawy niepilne i nieważne
2. Istotna jest kolejność wypełniania słoja – jeżeli zaczęłoby się od wody,
a potem wsypywało żwir, piasek i kamienie już by się nie zmieściły.
3. Praktycznym narzędziem uporządkowania naszego czasu jest
TABLICA ZARZĄDZANIA CZASEM. Pokaż plakat z tabelą lub rozdaj
uczestnikom materiał pomocniczy zawierający tę tabelę (materiał
pomocniczy nr 1 Tablica zarządzania czasem). Opisz ją.
4. Przekaż uczestnikom następujące informacje:
Mimo, że te zajęcia zatytułowano „Zarządzanie czasem”, nie istnieje coś
takiego jak zarządzanie czasem. Czasem nie można zarządzać. Można poprawić zarządzanie sobą w czasie. W dzisiejszym świecie planowanie i organizacja własnych działań to nie możliwość, lecz konieczność. By nie marnować swojego czasu, warto jest nauczyć się dzielić zadania do wykonania
zgodnie z tablicą zarządzania czasem. W nawale zajęć szukamy poczucia
bezpieczeństwa i usprawiedliwiamy się, że nie zajmujemy się tym, co w naszym życiu jest najważniejsze. Przyjmujemy, że gdy coś jest pilne, to musi
być ważne. Wieloma istotnymi sprawami w życiu się nie zajmujemy, dopóki
nie stają się pilne, a gdy w końcu to nastąpi, to często na ich załatwienie jest
za późno (np. przygotowanie firmy do zmian na rynku, a siebie do zmian
na rynku pracy, własna edukacja, zdrowie, rodzina, realizacja marzeń).
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W większości firm działalność oparta jest głównie na przebywaniu w części
I tablicy zarządzania czasem, III, a nawet IV. Powszechnie niedoceniana
jest jej część II czyli sprawy ważne, lecz niepilne. Jeżeli zbyt duża liczba
zaniedbanych spraw z tego obszaru stanie się jednocześnie pilna i zacznie
„krzyczeć”, to nie jesteśmy w stanie wszystkim im sprostać – łatwo o złą
decyzję, stres, nawet załamanie. Jest też tak, że rozwiązywanie kryzysowych sytuacji, wychodzenie z sytuacji, w których ma się „nóż na gardle”,
daje wielu ludziom ekscytujący skok adrenaliny. Z wrażenia, że potrafią
radzić sobie w najtrudniejszych sytuacjach, czerpią fałszywe poczucie własnej wartości. Otoczeni pilnymi sprawami czują nie tylko napięcie, ale też
radosne podniecenie, że są niezbędni i wspaniali. Często zresztą sami doprowadzili do powstania tych sytuacji. Nie zastanawiają się, że praca metodą „gaszenia pożarów” angażuje (marnuje) mnóstwo czasu i energii wielu
osób! Hołdują przekonaniu: „Jeżeli jesteśmy zajęci, to znaczy, że jesteśmy
ważni”. Przypomina to sytuację z dowcipu z czasów socjalizmu: Robotnicy
na budowie biegają w pośpiechu z taczkami. Wygląda na to, że praca wre.
Na pytanie, dlaczego biegają z pustymi taczkami, robotnicy odpowiadają:
„Tyle jest roboty, że nie mamy czasu ich napełnić”. Warto przyjrzeć się
swojemu zwykłemu tygodniowi życia, przeanalizować dzień po dniu, godzina po godzinie, a nawet minuta po minucie swoje zajęcia i rozpisać jew
poszczególnych częściach tablicy. Ze sprawdzenia, w której części tablicy
przebywamy najdłużej i co wtedy robimy, mogą wyniknąć ciekawe wnioski – okaże się, gdzie podział się nasz czas, i postanowimy, co zrobić, by
skuteczniej zarządzać sobą w czasie. Naszą efektywność wypracowujemy
tak naprawdę tylko w II części tablicy, której dewizą jest: „Najpierw rzeczy
najważniejsze i niepilne”, co pozwala nam zaplanować czynności, zapobiec
trudnościom i zbudować pozytywne relacje z innymi ludźmi.

C. Aktywność członków grupy/ćwiczenia: dyskusja, praca
w grupach
Czas: 20 min
CEL: Użycie tablic zarządzania czasem i rozwijanie umiejętności planowania
swoich zajęć.
1. Poproś uczestników, by uważnie wysłuchali opowiadania o tym, co
Tomek robił w sobotę. Zachęć ich, żeby zanotowali, jak Tomek mógł
ustalić harmonogram działań, by zarządzać czasem bardziej efektywnie. Przeczytaj historię Tomka (jeśli trzeba, przeczytaj ją dwa
razy).
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Historia Tomka
Tomek obudził się w sobotę rano pełen energii. Był podekscytowany, ponieważ
chciał spotkać się z przyjaciółmi, by obejrzeć mecz piłki nożnej. Najpierw jednak
miał umyć samochód taty, kupić olej samochodowy oraz zreperować swój rower.
Podczas śniadania Tomek zaczął rozmawiać z bratem i stracił poczucie czasu. Swoje
obowiązki zaczął wykonywać później. Kiedy mył samochód, spotkał przechodzącego
obok kolegę i przez 20 minut rozmawiał z nim o ulubionej drużynie sportowej. Kiedy
jego przyjaciel odszedł, Tomek skończył zadanie. Do zrobienia przed spotkaniem
z przyjaciółmi pozostały mu jeszcze dwie rzeczy: naprawa roweru i zakup oleju.
Tomek pospieszył się, kupił części do roweru i zatrzymał się, by kupić olej. Zamiast
pójść do domu reperować rower i zanieść olej, poszedł do domu przyjaciela. Kiedy
skończył się mecz, Tomek wrócił do domu, zapominając o oleju.
2. Przedyskutuj wspólnie z uczestnikami zajęć następujące kwestie (zapisuj uwagi uczestników na dużym arkuszu papieru):
• Czy myślicie, że Tomek dobrze ustalił harmonogram zadań?
• Jak Tomek mógłby ustalić swoje priorytety lepiej? Podajcie
przykład.
• Czy wydarzyło się coś, co zakłócało zdolność Tomka do wypełnienia ważnego zadania?
• Czy były jakieś negatywne konsekwencje sposobu, w jaki Tomek
zarządzał swoim czasem?
3. Na zakończenie dyskusji podkreśl, że czasami, nawet, jeśli dobrze
ustalimy ważność zadań, ktoś/coś przerywa nam ich realizację lub
odciąga nas od zrobienia ważnych rzeczy. Musimy rozpoznać te problemy i wrócić do wykonywania ważnych zadań tak szybko, jak tylko
jest to możliwe.
4. Poproś uczestników, aby zrobili listę wszystkich zadań, z których muszą się wywiązać w ciągu następnych 24 godzin. Zachęć ich, aby
uwzględnili zadania związane z pracą, szkołą, posiłki, obowiązki
w domu, rekreację itd. Podkreśl, że zajęcia w czasie wolnym też wymagają planowania.
5. Poproś uczestników, by dobrali się w pary, podchodząc do najbliżej
stojącej osoby tej samej płci. Osoby z pary mają porównać swoje
listy i zrobić jedną wspólną. Wytłumacz, że można to zrobić przez
dopisanie zadań z listy jednej osoby do zadań z listy drugiej osoby.
6. Powiedz uczestnikom, że będziemy ćwiczyć ustalanie zadań priorytetowych za pomocą tabeli zarządzania czasem.
7. Rozdaj każdej parze materiał pomocniczy nr 2 - Tablica zarządzania
sobą w czasie. Poproś uczestników, by wpisali zadania ze swojej listy
do tabeli.
8. Poproś kilka osób z grupy o przedstawienie wyników swojej pracy.
Waga zadań jest bardzo subiektywna i trudno jest czasem poświęcić
jedną sytuację na rzecz innej. Pamiętajcie, że nie da się pogodzić
wszystkiego, zawsze trzeba coś wybrać i im bardziej świadomie to
zrobimy tym lepiej. Jeśli czasami mamy „pożary” to trudno- ważne
jest, aby całościowo kształtować swój czas rozsądnie i zadbać o to,
co ważne i rozwojowe.
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9. Powiedz uczestnikom, że gdy dobrze zagospodarujemy czas i zaplanujemy zadania do wykonania, wystarczy nam czasu na przyjemności, rozrywkę, co jest również bardzo ważnym elementem życia.
Gdy ma się czas na życie rodzinne, przyjaciół, przyjemności, jest się
bardziej efektywnym i wydajnym w pracy.

D. Sprawdzenie efektów: dyskusja
Czas: 5 min
Cel: Podsumowanie zajęć i inspiracja do stworzenia własnego dziennika
zajęć.
1. Zapytaj uczestników zajęć:
• Co może zakłócić wykonywanie przez was zadań?
• Jak możecie sobie poradzić z tymi zakłóceniami?
• Jakie są korzyści z wykonania zadań na czas?
2. Zadaj pisemną pracę domową:
Prowadź przez jeden dzień dziennik aktywności. Spisuj wszystkie podejmowane przez siebie zajęcia. Za każdym razem, gdy zmieniasz zajęcie, np. otwierasz pocztę e-mailową, pracujesz, robisz kawę, rozmawiasz z kolegami, wpisuj czas zmiany. Dzięki analizie swojego dziennika
aktywności będziesz w stanie dostrzec i wyeliminować czas tracony na
zajęcia o niskiej wydajności.
3. Rozdaj uczestnikom Kartę podsumowującą zajęcia.

MATERIAŁY POMOCNICZE
1. Tablica zarządzania czasem
2. Tablica zarządzania sobą w czasie
3. Karta podsumowująca zajęcia
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Materiał pomocniczy nr 1 Tablica zarządzania czasem

WAŻNE

NIEWAŻNE

PILNE

NIEPILNE

I = konieczność
sprawy kryzysowe
sprawy naglące
zadania z datą realizacji i przygotowanie do
nich

II = powiększanie
zdolności
przygotowanie
zapobieganie
sprecyzowanie
wartości
planowanie
budowanie relacji
z ludźmi
prawdziwa rekreacja
powierzanie
odpowiedzialności

III = złuda
bycia ważnym
i niezastąpionym
niektóre telefony
niektóre listy i raporty
niektóre spotkania
niektóre sprawy
naglące
wiele zwykłych zajęć

IV = pożeracze
czasu
zbędne codzienne
zajęcia
nieobowiązująca
korespondencja
niektóre telefony
puste przyjemności,
np. oglądanie
telewizji „jak leci”,
plotkowanie itp.

Przeanalizuj tablicę zarządzania czasem.
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Materiał pomocniczy nr 2 Tablica zarządzania sobą w czasie
Wpisz zadania do tabeli.

PILNE

NIEPILNE

I = konieczność

II = powiększanie zdolności

III = złuda

IV = pożeracze czasu

WAŻNE

NIEWAŻNE
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Karta podsumowująca zajęcia „Zarządzanie czasem”

ZROZUM

ZAPAMIĘTAJ

ZASTOSUJ

ZASTANÓW SIĘ,
jak to działa

ZMODYFIKUJ
zachowanie

W dzisiejszym świecie planowanie i organizacja własnych działań to nie
możliwość, lecz konieczność. Aby nie marnować swojego czasu, warto
jest nauczyć się dzielić zadania do wykonania zgodnie z tablicą zarządzania czasem.
Tablica zarządzania czasem
PILNE

NIEPILNE

WAŻNE

I = konieczność
sprawy kryzysowe
sprawy naglące
zadania z datą realizacji i przygotowanie do nich

II = powiększanie
zdolności
przygotowanie
zapobieganie
sprecyzowanie wartości
planowanie
budowanie relacji z ludźmi
prawdziwa rekreacja
powierzanie odpowiedzialności

NIEWAŻNE

III = złuda
bycia ważnym
i niezastąpionym
niektóre telefony
niektóre listy i raporty
niektóre spotkania
niektóre sprawy naglące
wiele zwykłych zajęć

IV = pożeracze czasu
zbędne codzienne zajęcia
nieobowiązująca
korespondencja
niektóre telefony
puste przyjemności, np.
oglądanie
telewizji „jak leci”, plotkowanie
itp.

W nawale zajęć szukamy poczucia bezpieczeństwa i usprawiedliwiamy
się, że nie zajmujemy się tym, co w naszym życiu jest najważniejsze.
Przyjmujemy, że gdy coś jest pilne, to musi być ważne. Wieloma istotnymi sprawami w życiu się nie zajmujemy, dopóki nie stają się pilne, a gdy
w końcu to nastąpi, to często na ich załatwienie jest za późno (np. przygotowanie firmy do zmian na rynku, a siebie do zmian na rynku pracy,
własna edukacja, zdrowie, rodzina, realizacja marzeń).
Warto przyjrzeć się swojemu zwykłemu tygodniowi życia, przeanalizować dzień po dniu, godzina po godzinie, a nawet minuta po minucie
swoje zajęcia i rozpisać je w poszczególnych częściach tablicy zarządzania czasem. Ze sprawdzenia, w której części przebywamy najdłużej
i co wtedy robimy, mogą wyniknąć ciekawe wnioski – okaże się, gdzie
podział się nasz czas i co zrobić, by skuteczniej zarządzać sobą w czasie.
Naszą efektywność wypracowujemy tak naprawdę tylko w II
części tablicy, której dewizą jest: „najpierw rzeczy najważniejsze” i „niepilne”, co pozwala nam zaplanować czynności, zapobiec trudnościom i zbudować pozytywne relacje z innymi ludźmi.
Gdy dobrze zagospodarujemy czas i zaplanujemy zadania do wykonania,
wystarczy nam czasu na przyjemności, rozrywkę, co jest również bardzo
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ważnym elementem życia. Gdy ma się czas na życie rodzinne, przyjaciół, przyjemności, jest się bardziej efektywnym i wydajnym w pracy. Jeśli czasami mamy „pożary” to trudno- ważne jest, aby całościowo
kształtować swój czas rozsądnie i zadbać o to, co ważne i rozwojowe.
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19. Zarządzanie projektem – część I
KLUCZOWE TREŚCI ZAJĘĆ

Projekt to działanie:
• mające wywołać zmianę (dzięki niemu ma się pojawić coś nowego),
• ukierunkowane na osiągnięcie niepowtarzalnego celu,
• określone w czasie z wyraźnie wyznaczonym początkiem i końcem.
Powodzenie projektu zależy w dużej mierze od umiejętności określenia
jego celów i planowania działań.

Informacje wprowadzające

Cele zajęć

Uczestnicy:
• wiedzą, co to jest projekt,
• planują zadania,
• opracowują plan osiągnięcia celu,
• ustalają, w jaki sposób mogą współpracować ze sobą podczas realizacji projektu.
•
•

Przebieg
zajęć

Czas
trwania

Materiały
dydaktyczne

•
•
•
•

Wprowadzenie wyjaśniające, czym jest projekt.
Dyskusja o korzyściach wynikających z planowania i konsekwencjach
braku planowania.
Opisanie zasad określania celu (KUMAĆ).
Opisanie sposobu tworzenia harmonogramu.
Ćwiczenie w tworzeniu harmonogramu.
Tworzenie indywidualnych planów działania.

45 minut
• Kartki formatu A4, arkusze papieru typu flipchart lub tablica, markery.
• Ołówki lub długopisy (opcjonalnie).
• Plakat z charakterystycznymi cechami projektu.
• Plakat z zasadami określania celów KUMAĆ.
• Materiały pomocnicze do powielenia:
Przykład harmonogramu
Harmonogram
Karta podsumowująca zajęcia.
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Zadania do
wykonania przed
zajęciami

Do części A (Zainteresowanie tematem):
• przygotuj dwa plakaty: na pierwszym zapisz charakterystyczne cechy
projektu (Szczegółowy plan zajęć, część A, pkt. 2), na drugim: zasady określania celów KUMAĆ (część B, pkt. 1).
Do części B (Rozwinięcie tematu):
• powiel materiały pomocnicze Przykład harmonogramu i Harmonogram
dla każdego uczestnika.
Do części D (Sprawdzenie efektów):
• powiel Kartę podsumowującą zajęcia dla każdego uczestnika,
• rzeczytaj II część Poradnika dla nauczyciela Wybrane aspekty zarządzania projektem.

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ
A. Zainteresowanie tematem: wprowadzenie (miniwykład) i praca
w grupach
Czas: 10 min
CEL: Wprowadzenie uczniów w temat projektu.
1. Powiedz uczestnikom, że dziś rozpoczną pracę związaną z zaplanowaniem działań w projekcie, który zrealizują.
2. Wywieś plakat z charakterystycznymi cechami projektu i wyjaśnij:
Projekt to:
• działanie mające wywołać zmianę (dzięki niemu ma się pojawić coś nowego),
• działanie ukierunkowane na osiągnięcie niepowtarzalnego celu (np. stworzenie książeczek z obrazkami dla dzieci z pobliskiego przedszkola),
• działania określone w czasie z wyraźnie wyznaczonym początkiem i końcem.
3. Jeżeli oceniasz, że uda Ci się zrealizować lekcję w czasie, możesz
w tej części zainteresować młodzież projektem, który się nie powiódł.
4. Odczytaj przebieg projektu z materiału pomocniczego nr 1 - Nieudany
projekt.
5. Poproś uczniów o wskazanie, co według nich zadecydowało o tym, że
projekt nie odniósł sukcesu.
6. Możesz dodać od siebie wnioski:
- brak planu działań
- niejasny cel
- niedobry podział zadań
- działanie nieuwzględniające potrzeb grupy docelowej
7. Dokończ wprowadzenie:
Praca metodą projektu i inne pojęcia kluczowe, takie jak wyznaczanie
celów, organizowanie, planowanie i kierowanie, to nic nowego. Już wielkie konstrukcje świata starożytnego – piramidy egipskie, rzymskie monumentalne budowle, drogi i wodociągi – były realizowane, jako projekty. Obecnie jest to jedna z form realizacji zadań w pracy, np. projekt
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kampanii medialnej, zamówienie na kuchnię, serwis floty samochodowej
firmy, przygotowanie cateringu na wesele itp.
8. Poproś uczestników, aby dobrali się w dowolne grupy o takiej samej liczbie członków i zastanowili się nad tym, jaki temat projektu
chcą realizować. Poproś o zgłaszanie pomysłów, zapisz je na tablicy. Poproś, aby członkowie małych grup wybrali do realizacji jeden
z nich.
9. Być może uda się zachęcić młodzież do wcześniejszego przemyślenia, jakie projekty mogą realizować.

B. Rozwinięcie pomysłu: praca w grupach, dyskusja, miniwykład
Czas: 15 min
CEL: Zapoznanie uczestników z celami i harmonogramem projektu.
1. Wywieś plakat z zasadami określania celów w projekcie i omów je:
Cel powinien być:
• Konkretny (im dokładniej określony, tym lepiej);
• Urealniony (musi być dopasowany do twoich możliwości);
• Mierzalny (by wiedzieć, że został osiągnięty, musisz go opisać
w liczbach);
• Wymagający aktywności (musi zakładać twoją aktywność, a nie
np. przypadek);
• Czasowo określony (od kiedy do kiedy będzie realizowany).
2. Poproś uczestników, aby w małych grupach sformułowali cele wybranego projektu tak, aby były one zgodne z zasadą KUMAĆ. Poproś
jedną z grup o prezentację celów.
3. Powiedz, że jednym z czynników, który wpływa na efektywność realizacji projektu jest to, jak został on zaplanowany.
4. Przedyskutuj z uczestnikami korzyści wynikające z planowania.
Zapytaj ich: „Co dobrego wynika z planowania działań projektowych?”. Wysłuchaj ich pomysłów, dodaj własne (jeżeli uczestnicy je
pominęli):
• Można się skupić na realizacji zadań.
• Można dobrze zaplanować czas, robiąc różne rzeczy równolegle.
• Można poszukiwać osób, które mogą ci pomóc w realizacji
projektu.
• Można zachować czas i pieniądze do działań niezbędnych w realizacji projektu.
5. Wyjaśnij, że w realizacji projektu najważniejszy jest etap planowania, czyli tworzenia harmonogramu.
6. Rozdaj materiał pomocniczy - Przykład harmonogramu - i omów go.
Wyjaśnij, co wpisano w poszczególnych kolumnach, odwołując się do
przykładów.
7. Rozdaj materiał pomocniczy - Harmonogram - i podaj instrukcję:
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•

W rubryce „DZIAŁANIA” - wpisujecie działania, jakie zamierzacie
podjąć, aby zrealizować projekt. Wpisujcie te działania krok po
kroku.
• W rubryce „KTO?” - wpisujecie imię osoby, która będzie odpowiedzialna za realizację tego działania. Niech za każde działanie
będzie odpowiedzialna jedna osoba, tak aby mogła od początku
do końca czuwać nad jego realizacją.
UWAGA: Warto, aby młodzież pomyślała o osobach z lokalnej
społeczności posiadających zasoby, np. przedsiębiorcach. Wizyta
u takiej osoby to doskonała okazja do nawiązania kontaktu,
a także dowiedzenia się czegoś o tym miejscu pracy. Oprócz
tego może być bardzo pomocna w realizacji projektu. Poproś
by uczestnicy uwzględnili taką wizytę w harmonogramie projektu. Nawet na późniejszym etapie projektu niech pamiętają,
by odwiedzać, korzystać z pomocy osób potencjalnie będących
pracodawcami.
• W rubryce „KIEDY?” - wpisujecie termin, w którym zamierzacie podjąć to działanie, aby krok po kroku móc zrealizować cel.
Pamiętajcie, że na początku harmonogramu powinny się znajdować działania, które zamierzacie podjąć, jako pierwsze, na końcu
zaś te, którymi będziecie się zajmowali jako ostatnimi.
• W rubryce „POTRZEBNE ŚRODKI” wpiszcie, czego będziecie potrzebowali do realizacji tego działania. Mogą to być niezbędne materiały, praca wolontariusza, pomoc osoby dorosłej albo pieniądze.

C. Aktywność członków grupy/ćwiczenia: praca w grupie
Czas: 15 min
CEL: Rozwinięcie umiejętności stawiania celów w projekcie i tworzenia
harmonogramu.
1. Poproś członków małych grup o napisanie harmonogramów swoich
projektów.
2. Rozdziel role wewnątrz mniejszych grup:
• osoba, np. z najkrótszymi włosami, będzie liderem, który będzie
pilnował, aby grupa realizowała zadanie,
• osoba z najdłuższymi włosami będzie reprezentować grupę na
forum i przekaże wszystkim pomysły grupy.
3. Zachęć do pracy. Określ jej czas. Możesz chodzić między grupami
i pomagać, kiedy zobaczysz, że grupa nie pracuje, bo ma z czymś
problem.
4. Po danym czasie przerwij pracę nad harmonogramem nawet, jeśli
grupy nie skończyły pracy. Zaproś przedstawicieli grup do prezentacji wyników prac na forum całej grupy.
5. Powiedz, że uczestnicy powinni dokończyć pisanie harmonogramów
w domu i przynieść je na następne zajęcia, kiedy będą się zajmowali
planowaniem budżetu projektu.
6. Podsumuj tę część zajęć:
Dobrze napisany harmonogram pozwala mniej czasu poświęcić na szukanie tego, co jeszcze trzeba zrobić, a więcej na robienie tego. Kiedy
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wydarzy się coś nieoczekiwanego, to, jeśli masz dobrze zaplanowane
działania, będziesz mogła/mógł się zająć tylko tym, co nieoczekiwane.
W innym przypadku czeka cię żonglerka działaniami, które musisz realizować, i nieoczekiwanymi przeszkodami.

D. Sprawdzenie efektów: praca w grupach, praca indywidualna
Czas: 5 min
Cel: Podsumowanie zajęć i inspiracja do tworzenia własnych planów
projektów.
1. Poproś członków mniejszych grup, aby zastanowili się ponownie nad
koordynacją konkretnych działań w wybranym przez nich projekcie.
Czy podział prac, który ustalili, jest dla nich satysfakcjonujący? Czy
wszyscy mogą wziąć odpowiedzialność za przydzielone im zadanie?
Czy chcieliby coś zmienić?
2. Praca domowa: poproś uczestników, aby w domu przygotowali własny mini plan realizacji działania, za które są odpowiedzialni.
3. Rozdaj uczestnikom Kartę podsumowującą zajęcia.

MATERIAŁY POMOCNICZE
1.
2.
3.
4.

Nieudany projekt
Przykład harmonogramu
Harmonogram
Karta podsumowująca zajęcia
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Materiał pomocniczy nr 1 Nieudany projekt
Grupa 10 znajomych postanowiła, że w parku w swojej miejscowości
oczyści teren i zorganizuje plac zabaw dla dzieci. Kłopoty zaczęły się
już na początku, ponieważ okazało się, że każdy ma inny pomysł na to,
jakie zabawki powinny się znaleźć na tym placu. Kiedy udało się dojść
do porozumienia, trzeba było pomyśleć o materiałach i budowie. Jeden
z chłopców miał znajomego stolarza, który obiecał wykonać część rzeczy
za darmo i tanio sprzedać materiały do budowy. Po dwóch tygodniach,
kiedy zebrali się do pracy (przyszło tylko 6 uczestników, bo reszcie „coś
wypadło”), okazało się, że stolarz akurat ma inne zajęcia i im nie może
w tym dniu pomóc. Odebrali jedynie materiał i ruszyli do pracy. Na
miejscu okazało się, że brakuje im części narzędzi, a przede wszystkim
sprzętu do posprzątania terenu. Przełożyli, więc pracę na kolejny dzień.
Drugiego dnia również nie wszyscy dotarli. Kiedy chłopcy posprzątali teren okazało się, że przedstawiciele Zieleni Miejskiej również zaczęli pracę na tym terenie. Przy okazji dowiedzieli się, że potrzebują pozwolenia.
Po tych przeszkodach, ostatecznie postawili jedynie 3 ławki (ponieważ
zabawki musiały być certyfikowane) i posadzili kilka kwiatów. Niestety
ławki nie stały w miejscu, gdzie wiele ludzi spaceruje i w zasadzie były
bezużyteczne. 3 najbardziej aktywnych uczestników, którzy załatwiali
większość spraw, czuło się urażonych niewdzięcznością i oskarżeniami
reszty grupy. Zakończeniu projektu towarzyszyły negatywne emocje
i wzajemne pretensje.
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Materiał pomocniczy nr 2 Przykład harmonogramu
Temat projektu:

Stworzenie czterech książeczek z obrazkami
dla dzieci w wieku 3–6 lat z naszego osiedla

DZIAŁANIA

KTO?

1. Rozmowa z dwiema
nauczycielkami przedszkola
o tym, jakie książeczki inMonika
teresują dzieci w ich grupach. Rozmowa z dziećmi
z naszego osiedla

KIEDY?

17 września

2. Pisanie bajek dla dzieci

Maria

17 września –
20 października

3. Planowanie wyglądu książeczek (czy tekst
i obrazki są na tej samej
stronie?)

Michał

17 września –
10 listopada

4. Rysowanie obrazków do
książeczek

Agnieszka

20 października
–15 listopada

5. Kontrola gramatyki
i składni

Monika

20 października –
10 listopada

POTRZEBNE ŚRODKI

•

praca członków
grupy

•

praca członków
grupy
papier
długopisy
praca członków
grupy
komputer
program graficzny
praca członków
grupy
papier
kredki
teksty bajek

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

praca członków
grupy
słownik
praca członków
grupy
komputer
drukarka
papier
praca członków
grupy
papier
komputer
drukarka
klej lub zszywki

Michał

20 października –
10 listopada

•
•
•
•

7. Składanie książeczek

Grzegorz

15 listopada –
10 grudnia

•
•
•
•

8. Wizyta w przedszkolu
połączonaz przekazaniem
książeczek i ich czytaniem

Agnieszka

10 grudnia –
20 grudnia

•

praca członków
grupy

9. Rozdawanie książeczek
dzieciom z naszego osiedla

Agnieszka

10 grudnia –
20 grudnia

•

praca członków
grupy

6.

Produkcja okładki
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Materiał pomocniczy nr 3 Harmonogram
Nazwa
grupy:________________________________________________
Temat
projektu:______________________________________________

DZIAŁANIA
(Co zamierzacie zrobić?)

KTO?

KIEDY?

(Osoba
odpowiedzialna
za działanie)

(Termin
realizacji
działania)

POTRZEBNE
ŚRODKI
(Co będzie
wam potrzebne
do realizacji
tego działania?)
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Karta podsumowująca zajęcia „Zarządzanie projektem – część I”

ZROZUM

ZAPAMIĘTAJ

ZASTOSUJ

ZASTANÓW SIĘ,
jak to działa

ZMODYFIKUJ
zachowanie

Projekt to:
• działanie mające wywołać zmianę (dzięki niemu ma się pojawić
coś nowego),
• działanie ukierunkowane na osiągnięcie niepowtarzalnego celu,
• działania określone w czasie z wyraźnie wyznaczonym początkiem i końcem.
Powodzenie projektu zależy w dużej mierze od umiejętności określenia
jego celów i planowania.
Zasady określania celów w projekcie. Cel powinien być:
– konkretny (im dokładniej określony, tym lepiej);
– urealniony (musi być dopasowany do twoich możliwości);
– mierzalny (by wiedzieć, że został osiągnięty, musisz go opisać
w liczbach);
– wymagający aktywności (musi zakładać twoją aktywność, a nie
np. przypadek);
– czasowo określony (od kiedy do kiedy będzie realizowany).
Korzyści wynikające z planowania
•
•
•

•

Możesz się skupić na realizacji
zadań.
Możesz dobrze zaplanować czas,
robiąc różne rzeczy równolegle.
Możesz poszukiwać osób, które mogą ci pomóc w realizacji
projektu.
Możesz zachować czas i pieniądze
do działań niezbędnych w realizacji projektu.

Konsekwencje braku planowania
•
•

•

•

•

Możesz się czuć bezradna/y, nie
wiedzieć, co teraz zrobić.
Marnujesz pieniądze i skupiasz się
na rzeczach, które nie pomagają
ci w realizacji projektu.
Marnujesz czas, nie robiąc wszystkiego, co może być robione w danym momencie.
Kilka osób może zajmować się tym
samym, a inne działania mogą być
niezrealizowane.
Możesz za późno zorientować się,
że coś miałaś/eś zrobić wcześniej.

Planowanie projektu to opracowanie jego harmonogramu.
Należy w nim określić:
• DZIAŁANIA, jakie zamierzasz podjąć, aby zrealizować projekt;
• sposoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań
(KTO?);
• termin, którym zamierzasz podjąć to działanie (KIEDY?);
• POTRZEBNE do realizacji poszczególnych działań ŚRODKI.
Zapamiętaj! Prawidłowe określenie celów projektu oraz precyzyjne jego
zaplanowanie to
klucz do sukcesu!!!
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DOBRY PROJEKT SPOŁECZNY
Dobry projekt to taki, który przynosi efekty przy racjonalnie zaangażowanych środkach.
Oto kilka cech dobrego projektu społecznego:
- Jest realizowany na rzecz innych. Spróbujcie pomyśleć, komu się
przyda wasze działanie. Myślcie szerzej niż tylko o kolegach z klasy,
szkoły.
- Angażuje społeczność lokalną. Być może znacie kogoś (przedsiębiorcę, pracodawcę, eksperta), kto może pomóc wam w realizacji (np.
da transport).
- Jest dobrze zaplanowany od pierwszych do ostatnich działań.
Pomyślcie, co będzie najtrudniejsze, od czego będzie zależało powodzenie. Może niektóre działania da się prowadzić równolegle? Uwzględnijcie
rzeczywistość, od której może zależeć wasze powodzenie (wymagania
formalne, okres w roku szkolnym, Wasz potencjał).
- Angażuje całą grupę projektową. Dobierzcie się w grupę, w której
zakładacie dobrą współpracę, ale także w taką gdzie będziecie się różnili
umiejętnościami. Wykorzystajcie je przy realizacji projektu.
- Odpowiada na rzeczywiste potrzeby. Warto dowiedzieć się, kto
potrzebuje waszego wsparcia i na czym będzie polegało dobre wsparcie.
Projekt ma też być radością dla was!
- Nie jest pojedynczą akcją, ale systematycznym działaniem. Żeby
efekty były trwałe, żeby nastąpił u was rozwój i prawdziwe doświadczenie
pracy w grupie, nie wystarczy jeden dzień, tydzień działań. Rozłóżcie
sensownie plany i działania na przynajmniej miesiąc regularnej pracy.
Wasi odbiorcy na pewno na tym skorzystają
- Nie musicie działać samotnie. Poszerzcie swoje zasoby o pomoc lokalnych przedsiębiorców, działaczy, osoby posiadające
różnego rodzaju zasoby. Uwzględnijcie w harmonogramie takie spotkania. Z jednej strony uzyskacie pomoc w realizacji projektu, z drugiej
dowiecie się czegoś o rynku pracy i jego wymaganiach.
- Harmonogram i budżet. Uwzględnijcie narzędzia, które już poznacie
na lekcjach „Zarządzanie projektem społecznym”.
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20. Zarządzanie projektem – część II
KLUCZOWE TREŚCI ZAJĘĆ

Jedną z bardzo ważnych czynności podczas planowania realizacji projektu jest opracowanie jego budżetu, czyli planu dochodów i wydatków.
Zaplanowanie wydatków wymaga umiejętności przewidywania kosztów
osobowych i rzeczowych oraz umiejętności ich kalkulacji. Podczas realizacji projektu powinniśmy liczyć się z nieprzewidywalnymi sytuacjami, które warto nazwać („przewidź nieprzewidywalne”). Warto także
zaplanować sposoby rozwiązywania trudności (zarządzanie ryzykiem).

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Cele zajęć

Uczestnicy:
• wiedzą, jak można zapobiegać trudnościom, kiedy planuje
się realizację projektu,
• planują wydatki w projekcie,
• korzystają z pomocy innych przy planowaniu budżetu,
• wykorzystują informacje zawarte w harmonogramie projektu do tworzenia budżetu.
•

Przebieg zajęć

•
•

Czas trwania

Określenie problemów, które mogą pojawić się w procesie realizacji wybranego projektu, i ich możliwych rozwiązań (dotyczy to projektu wybranego na zajęciach pt.
„Zarządzanie projektem – część I”).
Poznanie rodzajów kosztów budżetowych i zasad konstruowania budżetu.
Praca nad budżetem projektu.

45 minut
•
•
•

Materiały
dydaktyczne

Arkusze papieru (flipchart) albo tablica, markery lub kreda.
Plakat z rodzajami kosztów.
Harmonogramy działań projektowych przygotowane przez
uczestników na poprzednich zajęciach.
• Materiały pomocnicze do powielenia:
Przykład budżetu
Wzór budżetu
Karta podsumowująca zajęcia.

Zadania do
wykonania przed
zajęciami

Do części B (Rozwinięcie tematu):
przygotuj kopie materiałów pomocniczych (Przykład budżetu, Wzór budżetu, Karta podsumowująca zajęcia) dla każdego
uczestnika,
przygotuj plakat z rodzajami kosztów budżetowych
(Szczegółowy plan zajęć, cześć B, pkt. 2).

186/238

Lekcja 20. Zarządzanie projektem – część II

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ
A. Zainteresowanie tematem: praca w grupach.
Czas: 10 min
CEL: Przypomnienie poprzednich zajęć oraz wstępne określenie ryzyka
w projekcie.
1. Przypomnij uczestnikom, że na poprzednich zajęciach wybrali temat projektu. Poproś o przedstawienie dokończonych w domu harmonogramów jego realizacji. Szczególną uwagę zwróć na rubrykę
POTRZEBNE ŚRODKI.
2. Powiedz, że w czasie realizacji projektu mogą się zdarzyć różne trudności. Dlatego bardzo ważne jest, aby uczestnicy wyobrazili sobie,
co może im przeszkadzać podczas realizacji zadań w projekcie i co
mogą wtedy zrobić. Takie działanie wiąże się z zarządzaniem ryzykiem w projekcie.
3. Poproś uczestników, aby usiedli w zespołach, w których pracowali na
zajęciach pt. „Zarządzanie projektem – część I”. Poproś, aby członkowie tych zespołów:
• zastanowili się nad tym, co może ich zaskoczyć, jakie mogą mieć
problemy, trudności podczas realizacji zadań w projekcie,
• znaleźli sposoby rozwiązania tych problemów albo sposoby ich
uniknięcia.
4. Zachęć przedstawicieli grup do prezentacji wniosków na forum całej
grupy.

B. Rozwinięcie tematu: mini wykład osoby prowadzącej zajęcia
i praca w małych grupach
Czas: 10 min

CEL: Zapoznanie się z aspektem budżetowym projektów.
1. Wyjaśnij, że te zajęcia będą poświęcone tworzeniu budżetu wybranego przez uczestników projektu.
2. Wyjaśnij, czym jest budżet projektu:
Skąd wiadomo, ile środków trzeba, aby pomysł stał się rzeczywistością?
Skąd wiadomo, jakie środki będą potrzebne? Na te pytania odpowiada
właśnie budżet, czyli plan dochodów i wydatków. Najprościej o budżecie
można powiedzieć, że jest to nasz plan działania wyrażony w liczbach
lub inaczej – że jest to zestawienie tych środków, które zamierzamy wydać, z tymi, które mamy lub które zdobędziemy.

W czasie zajęć „Zarządzanie pieniędzmi” nauczyliście się dzielić wydatki na konieczne
i dodatkowe, tzw. zachcianki. Teraz chciał(a)bym nauczyć was dzielić wydatki według
innego kryterium. Za chwilę przyda się to przy konstruowaniu budżetu. Popatrzcie na
plakat z dwoma rodzajami kosztów (wywieś plakat przygotowany przed zajęciami):
•

KOSZTY OSOBOWE to wszystkie koszty wynikające z umowy
o dzieło, umowy zlecenia i umowy o pracę; także rachunek lub
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faktura może być kosztem osobowym (gdy wystawia ją osoba fizyczna, np. ekspert, osoba prowadząca własną działalność
gospodarczą),
KOSZTY RZECZOWE to wszystkie koszty wynikające z faktur
i rachunków.

3. Poproś uczestników, żeby zapamiętali ten podział i uwzględnili go
przy konstruowaniu budżetu.
4. Przypomnij uczestnikom, że jedna z kolumn tabeli harmonogramu
działań w projekcie nosiła tytuł POTRZEBNE ŚRODKI. Wpisywali
w niej wszystko, co miało być im potrzebne do realizacji projektu.
Powiedz, że teraz, tworząc budżet, wrócą do tej kolumny.
5. Poproś członków małych grup, aby przyjrzeli się kolumnie POTRZEBNE
ŚRODKI w swoich harmonogramach. Jeśli jakieś środki powtarzają
się w kilku miejscach przy określonych działaniach, należy je dodać
do siebie, a następnie połączyć w określone kategorie, np.: „Materiały
biurowe”, „Sprzęt muzyczny”, „Słodycze”, „Narzędzia”.
6. Rozdaj materiał pomocniczy Przykład budżetu i omów go. Wyjaśnij,
co wpisano w poszczególnych kolumnach, odwołując się do przykładów, np.:
• KATEGORIE BUDŻETOWE – w tej kolumnie wpisujemy, co zamierzamy kupić lub za co zapłacić, np. „materiały biurowe” lub
„instruktor tańca” .
• KALKULACJA – w tej kolumnie zapisujemy, ile rzeczy w danej
kategorii chcemy kupić i w jakiej cenie, np. w kategorii „Materiały
biurowe” wpisujemy: ołówki 10 szt. x 2 zł, długopisy 20 szt. x 3
zł itp., aż do wypisania wszystkich materiałów, które zamierzamy
zakupić w tej kategorii.
• KWOTA – to suma planowanych wydatków na wszystkie produkty, które chcemy kupić w tej kategorii, np. ołówki: 20 zł plus
długopisy: 60 zł, czyli w kolumnie KWOTA wpisujemy 80 zł.
• ŚRODKI WŁASNE – tu wpisuje się kwotę, jaką już mamy na zakup materiałów danej kategorii. Jeśli nic nie mamy, to wpisujemy
zero.
• POTRZEBUJEMY – tu wpisuje się wynik odejmowania: KWOTA
minus ŚRODKI WŁASNE w tej kategorii.
• Na dole tabeli sumuje się kwoty w słupkach i sprawdza, czy kwota
ta nie przekracza kwoty, której potrzebujemy.

C. Aktywność członków grup/ćwiczenia: praca w grupach,
dyskusja
Czas: 20 min
CEL: Kształtowanie umiejętności planowania budżetu własnego projektu.
1. Poproś uczestników, aby spróbowali przygotować budżet do wybranego przez nich uprzednio projektu. Mają pracować w tych samych
grupach, co na poprzednich zajęciach.
2. Rozdaj im materiał pomocniczy nr 2 - Wzór budżetu. Poproś, aby
zadbali o to, by budżet ich projektu był jak najbardziej realistyczny,
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oraz by pamiętali o uwzględnieniu dwóch rodzajów kosztów (osobowych i rzeczowych). Określ czas realizacji zadania.
3. Poproś, aby członkowie dwóch mniejszych grup usiedli obok siebie
i porównali swoje budżety. Mogą teraz dokonać korekt, korzystając
z doświadczenia obu grup.
4. Poproś o przedstawienie wszystkich budżetów projektu na forum całej grupy. Wspólnie wyjaśnijcie wątpliwości i uzupełnijcie dane budżetowe, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

D. Sprawdzenie efektów: dyskusja
Czas: 5 min
Cel: Podsumowanie zajęć i pomysły na wykorzystanie zdobytej wiedzy
w przyszłości.
1. Zapytaj:
• Jakie umiejętności zdobyliście, ucząc się planowania budżetu
projektu?
• Kiedy te umiejętności mogą być wam przydatne?
2. Zachęć uczestników do wypowiedzi.
3. Rozdaj uczestnikom Kartę podsumowującą zajęcia.

MATERIAŁY POMOCNICZE
1. Przykład budżetu
2. Wzór budżetu
3. Karta podsumowująca zajęcia
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Materiał pomocniczy nr 1 Przykład budżetu
Kategorie
budżetowe

Kalkulacja

Kwota

Środki
własne

Potrzebujemy

Wydatki osobowe
1. Instruktor
tańca

50 godzin x 40 zł

2000 zł

0

2000 zł

2000 zł

0

2000 zł

2.
3.
4.
Razem osobowe
Wydatki rzeczowe
1. Materiały
biurowe

ołówki 10 szt.
x 2 zł
długopisy 20 szt.
x 3 zł

80 zł

20

60 zł

2. Sprzęt
muzyczny

grzechotki 10 szt.
x 20 zł

200 zł

0

200 zł

3. Narzędzia

młotek 2 szt.
x 15 zł
gwoździe 2 kg
x 20 zł/kg
szpachle 5 szt.
x 20 zł

170 zł

0

170 zł

4. Słodycze

batony 200 szt.
x 2 zł

400 zł

0

850 zł

20 zł

830 zł

2850 zł

20 zł

2830 zł

400 zł

5.
6.
Razem rzeczowe
Razem
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Materiał pomocniczy nr 2 Wzór budżetu
Kategorie
budżetowe
Wydatki osobowe

Razem osobowe
Wydatki rzeczowe

Razem rzeczowe
Razem

Kalkulacja

Kwota

Środki
własne

Potrzebujemy
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Karta podsumowująca zajęcia „Zarządzanie projektem – część II”

ZROZUM

ZAPAMIĘTAJ

ZASTOSUJ

ZASTANÓW SIĘ,
jak to działa

ZMODYFIKUJ
zachowanie

Opracowanie budżetu jest jedną z bardzo ważnych czynności podczas
planowania realizacji projektu. Zaplanowanie wydatków wymaga umiejętności przewidywania kosztów osobowych i rzeczowych oraz umiejętności ich kalkulacji.
Budżet to plan dochodów i wydatków.
Można powiedzieć, że budżet to nasz plan działania wyrażony w liczbach, to zestawienie tych środków, które zamierzamy wydać z tymi,
które mamy lub które zdobędziemy.
Rodzaje kosztów:
• KOSZTY OSOBOWE - to wszystkie koszty wynikające z umowy
o dzieło, umowy zlecenia i umowy o pracę, także rachunek lub
faktura może być kosztem osobowym (gdy wystawia ją osoba fizyczna, np. ekspert, osoba prowadząca własną działalność
gospodarczą);
• KOSZTY RZECZOWE - to wszystkie koszty wynikające z faktur
i rachunków.
• Zasady konstruowania budżetu
•
Należy uwzględnić:
• KATEGORIE BUDŻETOWE – co zamierzamy kupić lub za co zapłacić, np. „materiały biurowe” lub „instruktor tańca”.
• KALKULACJA – ile rzeczy w danej kategorii chcemy kupić i w jakiej cenie, np. w kategorii „Materiały biurowe” wpisujemy: ołówki
10 szt. x 2 zł, długopisy 20 szt. x 3 zł itp.
• KWOTA – to suma wydatków na wszystkie produkty, które chcemy kupić w tej kategorii, np. ołówki: 20 zł + długopisy: 60 zł,
czyli w kolumnie KWOTA: 80 zł.
• ŚRODKI WŁASNE – kwota, jaką już mamy na zakup materiałów
z danej kategorii. Jeśli nic nie mamy, to wpisujemy zero.
• POTRZEBUJEMY – wynik odejmowania: KWOTA – ŚRODKI WŁASNE
w tej kategorii.
Podczas realizacji projektu należy liczyć się z nieprzewidywalnymi sytuacjami, które warto nazwać („przewidź nieprzewidywalne”). Warto także
zaplanować sposoby rozwiązywania trudności (zarządzanie ryzykiem).
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21. Zarządzanie konfliktem – część I
KLUCZOWE TREŚCI ZAJĘĆ

O konflikcie mówimy wtedy, gdy dwie lub więcej osób spostrzega, że
nie może zaspokoić swoich potrzeb bez zmiany zachowania innych
osób, z którymi pozostają w jakiejś zależności. Istnieją wówczas dwie
(lub więcej) strony o określonych dążeniach: żadna strona nie może
osiągnąć swoich celów bez zgody lub udziału drugiej strony. Wyróżnia
się pięć rodzajów konfliktów. Trzy z nich: konflikt danych, relacji i wartości, są nienegocjowalne i prowadzą do destrukcji i wojen między
ludźmi. Trzeba je sprowadzić do konfliktu strukturalnego lub interesów,
by szukać rozwiązań satysfakcjonujących obie strony. Dlatego musimy umieć diagnozować rodzaj konfliktu, który występuje między jego
stronami.

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Cele zajęć

Przebieg zajęć

Uczestnicy:
• diagnozują rodzaje konfliktów i rozróżniają, które z nich są negocjowalne, a które nie,
• rozpoznają style rozwiązywania konfliktów,
• rozumieją procedurę pięciu kroków rozwiązywania konfliktów
i stosują ją,
• rozumieją pozytywne aspekty zarządzania konfliktem.
•
•
•
•

Przykład sytuacji konfliktowej i jej omówienie.
Charakterystyka typowych reakcji na konflikt.
Wymienienie pięciu rodzajów zachowań w konflikcie.
Analiza sytuacji konfliktowej z zastosowaniem pięciu kroków rozwiązywania konfliktów.

Czas trwania

45 minut

Materiały
dydaktyczne

• Arkusze papieru typu flipchart, tablica, kreda, markery.
• Sznurki długości 2,5 metrów (po dwa dla każdej pary).
• Materiały pomocnicze do powielenia:
Koło konfliktu
Opis perspektyw
Style rozwiązywania konfliktów – charakterystyka
Karta podsumowująca zajęcia.

Zadania do
wykonania przed
zajęciami

Rozwinięcie tematu: powiel dla wszystkich uczestników zajęć wszystkie materiały pomocnicze (opisy perspektyw).
• Przeczytaj rozdział poświęcony rozwiązywaniu konfliktów, który
zamieszczono w części I Poradnika.

Uwagi

Te zajęcia stanowią pierwszą część dwulekcyjnego cyklu. Zajęcia
„Rozwiązywanie konfliktów w grupie” (scenariusz 22) powinny być
przeprowadzone bezpośrednio po nich.
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SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ
A. Zainteresowanie tematem: zabawa dydaktyczna, mini wykład
i dyskusja.
Czas: 10 min
CEL: Doświadczenie trudnej sytuacji, pozornie niemożliwej do rozwiązania oraz nazwanie i przedyskutowanie związanych z tym emocji.
Zainteresowanie uczestników tematem konfliktu.
1. Poproś uczestników, by dobrali się w pary, zawiązali sobie luźno
sznurki na nadgarstkach, tak by jeden był zaczepiony o drugi jak
ogniwo łańcucha.
2. Ilustracja:
3. Zadaniem uczestników jest rozplątanie się z tego bez naruszenia
sznurka (bez rozwiązania supłów ani przecinania go).
4. Poproś ich, aby podczas wykonywania tego ćwiczenia zastanowili się
nad tym, jakie myśli przychodzą im do głowy, gdy chcą się rozplątać.
5. Czas na zadnie to 2 minuty.
6. Kiedy minie czas a nie będą mogli się rozłączyć, poproś uczestników,
by podzielili się doświadczeniem z tej sytuacji.
7. Jeśli nikt z uczestników się nie rozplącze, możesz zrobić z tego ponownie energizer w trakcie zajęć lub po prostu zademonstrować
sposób na rozwiązanie, dodając komentarz, że rozwiązanie przynosi
szerokie spojrzenie na problem, czyli spojrzenie na swoje ręce jak
część sznurka, a na parę, jako ogniwo łańcucha.
8. Przeprowadź wykład i dyskusję z uczniami (5 min), których celem
jest zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami na temat
konfliktów. Zacznij od wyjaśnienia (na podstawie kluczowych treści):
• W sytuacji konfliktowej często nie myślimy spokojnie, tylko chcemy atakować lub uciec. Silne emocje są zaraźliwe i łatwo prowadzą do rozerwania (rozplątania się) relacji między ludźmi.
Pojawiające się myśli, że konfliktu nie da się rozwiązać, prowadzą
do destrukcji. Dlatego unikamy konfliktów, boimy się ich.
• Konflikt może mieć dobre skutki, bo prowadzi do znajdowania nowych rozwiązań, do pogłębiania relacji, lepszego rozumienia potrzeb drugiej strony. Musimy jednak nauczyć się go rozwiązywać.
Dzięki komunikacji i porozumieniu można osiągnąć wspólny sukces.
• Każda osoba lepiej funkcjonuje i rozwija się, gdy satysfakcjonująco
rozwiązuje konflikty, które powstają między nią a innymi ludźmi.
• Każda grupa lepiej pracuje, jeśli członkowie grupy potrafią już
w pozytywny sposób zarządzać konfliktem.
• Nie ma konfliktów nierozwiązywalnych, chociaż niektórych z nich
nie da się negocjować. Jeszcze nie znaleźliśmy sposobu, jak sobie
z nim poradzić.
Opuść grę początkową jeżeli przeprowadzasz zajęcia w dużej klasie lub
spodziewasz się, że kolejna gra będzie długo trwała.
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B. Rozwinięcie tematu: mini wykład, scenki i dyskusja
Czas: 25 min
CEL: Zapoznanie uczestników z rodzajami konfliktów, stylami rozwiązywania konfliktów, pięcioma krokami rozwiązywania konfliktów oraz metodom schładzania emocji.
1. WSTĘP

„Czworo znajomych spotkało się w kawiarni. Andrzej uczeń technikum
mechanicznego, jego dziewczyna Kasia ucząca się w szkole fryzjerskiej
(obecnie na praktykach), jej koleżanka Dorota pracująca jako kosmetyczka, Michał (kolega Andrzeja) pracujący w komisie samochodowym.
Spotkali się nie po raz pierwszy, chodzą razem na dyskoteki, jeżdżą
na wycieczki. Andrzej przyszedł w złym nastroju- mało się odzywał,
był opryskliwy. Kiedy Kasia próbowała go pocieszyć, dopytać o coś,
tylko odburkiwał i przeglądał telefon. Kasia wzruszyła ramionami i próbowała rozkręcić imprezę, opowiadała o przygodzie z kotem, który ją
podrapał, żartowała z Michałem i Dorotą. Michał co chwilę spoglądał na
Andrzeja i wiercił się niespokojnie, próbował tylko zagadnąć do Doroty:
„Słuchaj, a miałaś mi załatwić telefon po dobrej cenie, dałem Ci kasę
i czekam drugi tydzień…”. Dorota zignorowała Michała, a sytuację skomentowała do Kasi: „dajmy sobie spokój z tym głupkami, po co przyszli
jak im nie odpowiada”. Na to Andrzej zerwał się i wykrzyknął: „Co się
czepiasz? Nie wtrącaj się! A ty koleś, co się gapisz?”. Michał: „O co Ci
chodzi? Patrzę się. Przyszedłeś wkurzony i sceny odstawiasz…”. Michał:
„A nie wiesz o co mi chodzi? Widzieliście się z Kaśką wczoraj…Co to
za schadzki, za moimi plecami?! O jakichś telefonach gadasz. Palant
jesteś i tyle.” Dorota roześmiała się: „Ale się dajesz robić, uuuu jaki
groźny, ha ha ha”. Michał prychnął słysząc zarzuty: „Praktyki Ci załatwiam, a ty taki niewdzięczny jesteś”. Kaśka spurpurowiała i szepnęła:
„To prawda…”.

2. Poproś, by uczniowie w grupach ocenili swoje pierwsze wrażenie wynikające z tej sytuacji. Niech każdej osobie przypiszą ocenę 1 – 5,
w zależności, kogo popierają/ kto budzi ich sympatię (na tyle ile wiedzą z opisu; jedna wspólna ocena). Oceny zapisz w tabeli. Możesz
krótko poprosić o uzasadnienia. Rozdaj każdej grupie po opisie jednej postaci (załącznik: opisy perspektyw).
3. Po zapoznaniu uczniów z opisami, poproś by przedyskutowali, jak teraz rozumieją sytuację i ponownie dokonali oceny postaci (przeważnie lepiej ocenią swoją postać, a gorzej/podobnie inne). Następnie
poproś, by ktoś z grupy krótko przedstawił jaka jest perspektywa
danej postaci.
4. Powoli zbliżamy się do końca historii, poproś by teraz po tym jak poznali wszystkie okoliczności po raz ostatni dokonali ocen. Następnie
daj im wybór: jak zakończyć historię? Dowiedzieliście się trochę
szczegółów. Jak bohaterowie powinni postąpić? W każdym konflikcie jest 5 typowych zachowań, o których dowiecie się po ćwiczeniu.
Macie 5 możliwości, chciał(a)bym, żeby każde z Was zastanowiło się,
którą wybrać.
Przeczytaj możliwości z załącznika Koniec.
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5. Klasa głosuje (indywidualnie) na wybór rozwiązania. Przeczytaj konsekwencje wyborów:
Sytuacje oczywiście mogły potoczyć się inaczej, ale może coś w tej historii
jest?
6. Omów ćwiczenie:
- Co zadecydowało za wyborem ostatecznego rozwiązania? Jakie
są konsekwencje poszczególnych stylów?
- Zapytaj, co uczniowie zauważyli w swoim zachowaniu, myśleniu
o postaciach w konflikcie w miarę jak poznawali szczegóły (przeważnie będzie im trudniej osądzać, negatywnie oceniać; chociaż pokazując swoje osobiste wartości, mogą silnie trzymać się swoich ocen)?
Przeanalizujcie wspólnie wyniki na tablicy, czy układają się w jakąś prawidłowość, co można zauważyć.
7. Możesz podsumować:
- Potrafimy usprawiedliwić kogoś, kogo znamy, lubimy, o kim/
o czym więcej wiemy
- Identyfikujemy się z osobami, w których sytuacji potrafimy się
postawić, które lubimy
- Im więcej o kimś wiemy/ o czymś wiemy, tym mniej posługujemy
się ocenami/emocjami a łatwiej nam szukać rozwiązania.
- To jaki styl zachowania przyjmiemy będzie determinowało konsekwencje. Trzeba dobrze wybrać, to co będzie najrozsądniejsze.
- emocje w trudnej sytuacji utrudniają jasne myślenie i poszukiwanie rozwiązań. Jeżeli zależy nam na rozwiązaniu trudnej sytuacji,
powinniśmy poznać perspektywę drugiej strony, dążyć do rozwiązania, które będzie konkretne i jeżeli się da zadowoli obie strony
(tzn. obie strony uznają się za usatysfakcjonowane).
8. Możesz przedstawić założenia i konsekwencje stylów rozwiązywania
konfliktów z załącznika 2: style rozwiązywania konfliktów lub
poproś by zaproponowali jak warto się zachować w realnej sytuacji by
rozwiązać tego typu problemy.
Na koniec możesz pokazać uczniom inne dokończenia sytuacji.

C. Aktywność członków grupy/ćwiczenia: praca w parach.
Czas: 10 min
CEL: Analiza realnych konfliktów ze świata i/lub z otoczenia, rozpoznanie
ich i zaproponowanie rozwiązań.
Poproś, by uczestnicy ponownie dobrali się w pary. Niech przypomną
sobie swoje konflikty z życia. Mogą o nich sobie krótko opowiedzieć.
Jak zachowaliby się teraz, co zmienili, żeby doszło do rozwiązania? Na
forum nie muszą opowiadać szczegółów.

D. Sprawdzenie efektów: dyskusja.
Czas: 5 min
Cel: Podsumowanie i inspiracja do wykorzystania
o konfliktach.

w

życiu

wiedzy

1. Poproś uczestników zajęć o odpowiedzi na następujące pytania:
• Jak patrzycie na konflikty po dzisiejszych zajęciach?
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•

Jakie macie konkretne pomysły, jak wdrożyć w życie wiadomości
i umiejętności z dzisiejszych zajęć?

2. Zadaj pracę domową:
• Obserwujcie w tym tygodniu, w jaki sposób się zachowujecie, gdy
pojawiają się różnice w opiniach, ocenach, zdarzeniach. Jakiego
rodzaju konflikty się pojawiają? Czy potraficie zastosować procedurę pięciu kroków rozwiązywania konfliktów?
• Pomyślcie o konfliktach w waszej klasie i przygotujcie opis konkretnego wydarzenia konfliktowego.
3. Rozdaj uczestnikom zajęć Kartę podsumowującą zajęcia.

MATERIAŁY POMOCNICZE
1. Style rozwiązywania konfliktów – charakterystyka
2. Opis perspektyw i tabela, koniec
3. Karta podsumowująca zajęcia
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Załącznik 1. Style rozwiązywania konfliktów – charakterystyka
Rywalizacja to postawa typu „ja mam rację, ja mam słuszność”. Dotyczy osób
nastawionych na swoje własne cele i próbujących zadbać o własne interesy bez
zwracania uwagi na innych. To styl zdecydowany i niewspółpracujący. Jest tu
chęć podporządkowania sobie drugiej strony. Może znane ci są takie sytuacje,
w których koledzy tworzą koalicję i w grupie atakują innych? Tworzy się sytuacja wygrany–przegrany. Niestety, ta strategia prowadzi do zerwania związków.
Kiedy używać? Kiedy dobro jest ograniczone, czyli np. jeżeli jest jedno pierwsze
miejsce, to powinnaś/powinieneś walczyć! Walczyć o miejsce w klasie, o pozycję
w grupie. Kiedy walka się skończy, zacznij używać kolejnych strategii.
Unikanie to zostawienie problemu samemu sobie. Jest to styl niekooperatywny
i niezdecydowany. Są osoby, które dostrzegają, że konflikt istnieje, ale wybierają ucieczkę od problemu, ukrywanie go. Mają nadzieję, że konflikt sam zniknie.
Trzymają go na dystans, różnymi sposobami duszą go, stosują tajemnice, sekrety, ukrywają informacje. W dłuższej perspektywie takie ukrywanie konfliktu
może prowadzić do wyparcia go i problemów zdrowotnych. Niestety, podejmując
taką strategię postępowania, ryzykujesz, że druga strona się wycofa i konflikt nigdy nie będzie rozwiązany, czyli nikt niczego się z tej sytuacji nie nauczy. Druga
strona nawet nie wie, czy można współpracować. Na pewno to ty w tej sytuacji
nie przejawiasz ochoty do kooperacji ani obrony własnych interesów.
Kiedy używać? Unikanie konfliktów jest zasadne, kiedy mamy do czynienia
z osobami, które mają dużą władzę i nie chcą współpracować. Zastanów się, kiedy warto tego stylu używać, bo bywa on przydatny. Przecież czasami lepiej uniknąć wejścia w konflikt z nauczycielem i nie kłócić się o wyższą ocenę. Używaj
jednak tego stylu wyjątkowo.
Przystosowanie, czyli „nie ja, najpierw ty”. Jest to styl niezdecydowany w bronieniu swoich interesów i kooperatywny. W pewnych sytuacjach próbujesz zaspokoić interesy drugiej strony, stawiając je ponad swoimi. Przystosowanie to
takie działania jak: oddawanie pola w walce, uległość, powolność, spolegliwość,
myślenie o drugiej stronie, o jej potrzebach.
Kiedy używać? Warto ten styl stosować w pracy grupy, ale nie w nadmiarze.
Kompromis to styl polegający na łączeniu różnic. Jest to sytuacja, w której trochę chcesz dbać o swoje interesy, a trochę kooperować, często styl ten kojarzy
się z najlepszym rozwiązaniem konfliktu. Warto jednak pamiętać, że satysfakcja
z rozwiązania nie jest największa. Gdy każda ze stron bierze pod uwagę interesy
drugiej strony, wtedy ma miejsce wymiana myśli, informacji. Nie ma tu wygranych i przegranych. Może dojść do wyboru nie zawsze najlepszego rozwiązania
(tzw. spotkanie się na granicy naszych potrzeb).
Kiedy używać? W rzeczywistości strony wymieniają jedną korzyść na drugą (posprzątam, jak pozwolisz mi pójść na dyskotekę). W tym stylu możliwe są negocjacje i znajdowanie akceptowalnego rozwiązania.
Współpraca, czyli „wypracujmy to razem”. Jest to styl kooperatywny i zdecydowany. Tutaj dwie strony starają się wzajemnie uwzględnić swoje cele i interesy. Charakteryzuje je nastawienie na rozwiązanie problemu, znajdują różnice,
wymieniają informacje i idee, postrzegają konflikt jako problem i wyzwanie.
Ostateczne rozwiązanie powinno być korzystne dla obu stron, gdyż obie strony
mają zyskać jak najwięcej.
Kiedy używać? Ta strategia jest podejściem wygrany–wygrany. Staraj się ją stosować tak często, jak tylko jest to możliwe.
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Załącznik 2. Opisy perspektyw
Załącznik tabela perspektyw
Osoba

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Andrzej
Pierwsze
wrażenie

Kasia
Michał
Dorota
Andrzej

Informacje
o 1 osobie

Kasia
Michał
Dorota
Andrzej

Ocena
końcowa

Kasia
Michał
Dorota

Perspektywy osób
ANDRZEJ
Jest zdenerwowany sytuacją z Kaśką. Odkrył, że spotykają się z Michałem.
Podejrzewa najgorsze. Z Michałem są kumplami od kilku lat, znają się
jeszcze z podstawówki. Grali razem w piłkę w drużynie szkolnej. Michał
załatwia mu praktyki u mechanika, może będzie miał szansę potem dostać pracę. Zależy mu, żeby szybko zacząć pracować, żeby ożenić się
z Kaśką i wyprowadzić z domu. Nie wie co ma zrobić.
KASIA
Ma coraz bardziej dość wybuchów Andrzeja i tego, że ją podejrzewa.
Spotkała się z Michałem, żeby porozmawiać o Dorocie, żeby zwrócił na
nią uwagę. Nie chce nic mówić Andrzejowi, bo Dorota tego sobie nie
życzy. Ma pretensje do przyjaciółki, że sama nie potrafi zadbać o swoje
sprawy, a jeszcze podsyca atmosferę, ale pozostaje jej lojalna.
DOROTA
O schadzkach Kasi i Michała nic nie wiedziała. Jej samej zależy na tym,
by Michał nią się zainteresował. Dlatego zadeklarowała się, że załatwi
mu telefon i teraz ma kłopot, z którego nie wiem jak wyjść. Woli unikać
tematu. Z Kasią przyjaźnią się od dawna i wie, że raczej nie zdradziłaby
Andrzeja, ale nie lubi go i toleruje go tylko ze względu na przyjaciółkę.
Zawsze bierze jej stronę, jest bardzo lojalna.
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MICHAŁ
Kasia poprosiła go o dyskrecję. Spotkali się, żeby porozmawiać o Dorocie,
która jest Michałem zainteresowana. Michał uznał, że to niepoważne, że
Dorota obiecuje telefon, nie załatwia, chce się umówić i się wstydzi.
Za to Andrzej czepia się o wszystko, chodzi nabuzowany, zmienił się
ostatnio. Michał nie czuje się już zobowiązany do przyjacielskiej lojalności. Michał dobrze sobie radzi w pracy, nawet u znajomego załatwia
Andrzejowi praktyki. Kaśka taka fajna, nie zasługuje na takie traktowanie przez Andrzeja…
KONIEC
1 (Unikanie). Przyjaciele zostawiają sprawy tak jak są, nic sobie nie
wyjaśniają, udają że nic się nie wydarzyło. Po pół roku przestają się spotykać- nie mają zaufania do siebie. Z praktyk i załatwienia telefonu
nic nie wychodzi, nie mają do siebie zaufania. Zostają zwykłymi
znajomymi.
2 (Rywalizacja). Konflikt się zaostrza, pada za dużo ostrych słów, nie
rozmawiają o meritum sprawy, ograniczają się do pyskówki i pretensji,
każdy broni swojego zdania. Przyjaźnie przestają istnieć. Niczego
sobie nie wyjaśnili, więc rozstają się z przekonaniem o słuszności swojego stanowiska. Michał próbuje poderwać Kasię.
3 (Współpraca). Michał decyduje się rozpocząć rozmowę w otwarte karty. Reszta również mówi o tym, na czym im zależy, o emocjach.
Kasia budują dobry związek z Andrzejem, wyjaśnili sobie wszystko. Konflikt nauczył ich rozmawiać o trudnych rzeczach i przede
wszystkim szczerości. Udało się załatwić telefon, po praktykach
Andrzej znalazł pracę. Z relacji Doroty z Michałem nic nie wyszło,
ale zostali dobrymi przyjaciółmi, planują wspólne wakacje, więc
może…. Konflikt nauczył ich, że warto rozmawiać ze sobą o trudnych rzeczach bez emocji i dojść do tego o co komu chodzi.
4 (Przystosowanie). Michał z Kasią dostosowują się- nie będą już
się widywać (nic się nie wydarzyło)- niby wybierali tylko prezent dla
Andrzeja. Dorota rezygnuje z załatwienia telefonu. Przyjaźń wygasa.
Mają do siebie małe zaufanie. Michał ma pretensje do Andrzeja,
że mu nie ufał. Praktyki Andrzeja się odbywają, ale coś między
nimi zostało przerwane. Kasia nie umie dotrzeć do Andrzeja, nie
rozmawiają o ważnych dla siebie rzeczach, więc choć na dyskoteki chodzą, to już nie to samo co kiedyś. Kasia z Dorotą dalej
układają różne plany i rozmowa ze sobą im wystarcza, ale sytuacji to nie zmienia.
5 (Kompromis). Przyjaciele rozmawiają o załatwieniu telefonu, praktykach i ustalają, że nie będą się spotykać za swoimi plecami. Przez
pół roku jeszcze pamiętali o tej kłótni, a potem wszystko wróciło
do normy. To znaczy Dorota dalej nie jest z Michałem, Andrzej
z Kasią dalej są ze sobą. Poza tym życie potoczyło się dalej, choć
każdy trochę był niezadowolony i zapamiętał tę sytuację jako
beznadziejną.
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Karta podsumowująca zajęcia
„Zarządzanie konfliktem”

ZROZUM

ZAPAMIĘTAJ

•

•

•

•
•

•
•
•
•

ZASTOSUJ

ZASTANÓW SIĘ,
jak to działa

ZMODYFIKUJ
zachowanie

O konflikcie mówimy wtedy, gdy dwie lub więcej osób spostrzega,
że nie może zaspokoić swoich potrzeb bez zmiany zachowania innych osób, z którymi pozostają w jakiejś zależności. Istnieją wówczas dwie strony o określonych dążeniach: żadna strona nie może
osiągnąć swoich celów bez zgody lub udziału drugiej strony.
Wyróżnia się pięć rodzajów konfliktów: konflikt danych, relacji,
wartości, strukturalny i interesów. Trzy z nich: konflikt danych,
relacji i wartości, są nienegocjowalne i prowadzą do destrukcji
i wojen między ludźmi. Trzeba je sprowadzić do konfliktu strukturalnego lub interesów, by szukać rozwiązań satysfakcjonujących
obie strony. Dlatego musimy umieć diagnozować rodzaj konfliktu,
który występuje między jego stronami.
Każdy ma swój styl rozwiązywania konfliktów. Wyróżnia się pięć
stylów ich rozwiązywania: rywalizacja, unikanie, przystosowanie,
kompromis, współpraca.
W procesie rozwiązywania konfliktów wyróżnia się pięć etapów
(kroków):
Zdiagnozuj rodzaj konfliktu i zastanów się, jak go zamienić na
konflikt strukturalny lub interesów (pomyśl, po co chcesz go rozwiązać). Ustal, co jest problemem w konflikcie.
Obniżaj napięcie emocjonalne („schładzaj” emocje).
Wymień możliwe rozwiązania i styl, w jakim rozwiążesz konflikt.
Sprawdź, czy rozwiązanie przynosi satysfakcję (czy i w jakim
stopniu zaspokojone są twoje potrzeby).
Wprowadź rozwiązanie w życie. To jaki styl zachowania przyjmiemy będzie determinowało konsekwencje. Trzeba dobrze wybrać,
to co będzie najrozsądniejsze.
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„Schładzanie emocji”:
Sposoby obniżania napięcia emocjonalnego uczestników sytuacji konfliktowej
1. Rozpoznaj przyczyny złości:
• twoje potrzeby,
• wydarzenia zewnętrzne,
• dialog wewnętrzny powodujący złość (np. myśli natrętne).
2. Rozpoznaj reakcje fizyczne, wsłuchaj się w swoje ciało:
• rozpoznaj sygnały, np. napięcie mięśniowe, zaciśnięte pięści, zaciśnięte
zęby, bijące serce, pozwalające określić odczuwane emocje jako złość,
• użyj technik służących do zmniejszania poziomu gniewu, np. rób głębokie
oddechy, licz wstecz, napij się zimnej wody, zjedź coś, by obniżyć stężenie cukru we krwi, zmień pozycję ciała, usiądź w wygodnym fotelu, zmień
pomieszczenie.
3. Opanuj swoje myśli:
przyjrzyj się dokładnie jakiemuś obrazowi na ścianie, spójrz w lustro na swoją
twarz,
• przypomnij sobie sytuację, w której odniosłaś/eś sukces,
• dawaj sobie polecenia typu „bądź spokojna/y”, „panuj nad sobą”,
• wyjaśnij agresywne zachowanie drugiej strony konfliktu jako bezradne,
a nie jako wrogie,
• wyobraź sobie odległe konsekwencje czyjegoś zachowania,
• stosuj samoocenę, oceń, na ile dobrze wykonałaś/eś powyższe kroki, i nagradzaj siebie za skuteczne ich wykonanie.
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22. Rozwiązywanie konfliktów w grupie – część II
KLUCZOWE TREŚCI ZAJĘĆ

Rozwiązując konflikty, napotykamy wiele barier utrudniających współpracę w grupie. Warto je znać, bo wtedy możemy spojrzeć na konflikt
z innej perspektywy i wybrać jedną z metod jego rozwiązania. W metodzie, którą zaprezentowano w scenariuszu, zadaje się pytania, stawia hipotezy, szuka metafor i naświetla problem z wielu perspektyw.

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Cele zajęć

Uczestnicy:
• znają jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów grupowych,
• stosują poznaną metodę w konkretnej sytuacji konfliktowej,
• rozumieją, że rozwiązywanie konfliktów może być również pracą
grupową.
•
•

Przebieg
zajęć

Czas trwania

•
•
•

45 minut, ewentualnie 90 minut (dwie godziny lekcyjne) w przypadku przeprowadzenia zajęć praktycznych związanych z odgrywaniem
ról i analizą sytuacji konfliktowej ukierunkowanej na rozwiązanie
problemu.
•
•

Materiały
dydaktyczne

Przegląd rodzajów konfliktów grupowych.
Poznanie zachowań niesprzyjających rozwiązaniu konfliktu
w grupie.
Poznanie barier utrudniających współpracę w grupie.
Prezentacja metody rozwiązywania konfliktów w grupie.
Zastosowanie tej metody do rozwiązania sytuacji konfliktowej
w grupie.

Arkusze papieru (flipchart), tablica, kreda, markery.
Kartki A4, małe karteczki do zapisania tytułów scenek.

• Pudełko.
• Papierowa taśma.
• Materiały pomocnicze do powielenia:
Pytania
Karta podsumowująca zajęcia.

Zadania do
wykonania przed
zajęciami

Do części B (Rozwinięcie tematu):
przygotuj plakat przedstawiający metodę rozwiązywania konfliktów
w grupie (Szczegółowy plan zajęć, część B, pkt. 3) oraz procedurę
postępowania podczas rozwiązywania sytuacji konfliktowej (część B,
pkt. 4);
przygotuj kopie materiału pomocniczego Pytania dla każdego uczestnika zajęć.
Do części D (Sprawdzenie efektów):
przygotuj kopię Karty podsumowującej zajęcia dla każdego uczestnika.

Uwagi

Te zajęcia to druga część dwulekcyjnego cyklu. Powinny być zrealizowane bezpośrednio po zajęciach „Zarządzanie konfliktem – część I”
(scenariusz 21).
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SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ
A. Zainteresowanie tematem: dyskusja, mini wykład, symulacja

dydaktyczna.
Czas: 15 min
CEL: Wprowadzenie uczestników
Zaciekawienie tematem.

w

tematykę

konfliktów

grupowych.

1. Zapytaj uczestników, czy znają jakieś filmy związane z konfliktami między pokoleniami lub grupami. Jeśli tak, poproś o podanie ich
tytułów (np. „Dzień świra”; „Król Much”, „Das Experiment”; „Fala”;
„Nasza Klasa”, „Sala Samobójców”).
2. Poproś uczestników, by powiedzieli, jakie problemy występują w tych
filmach oraz z jakimi problemami grupowymi oni sami stykają się na
co dzień w swoim życiu.
3. Wyjaśnij:
Najczęstsze konflikty to:
• konflikt między pokoleniami,
• konflikt o władzę - „Kto jest najlepszy spośród nas?” - zazdrość
i rywalizacja są etapami koniecznymi do wyłonienia się lidera,
• konflikty dotykające jedności - podkreślanie różnic „my” i „oni”,
dziś jest tak, ale w przeszłości było inaczej,
• konflikty interesów - każdy chce coś z tego mieć,
• konflikty między mężczyznami i kobietami.
4. Bojąc się, że grupa się rozpadnie, radzimy sobie z konfliktami w sposób negatywny, poprzez utrzymywanie tzw. świętego spokoju. W takiej sytuacji grupa unika każdej konfrontacji. Kontakty między członkami grupy są pozornie dobrze ułożone. Czasami grupa wskazuje
jedną osobę, jako „maskotkę” (nazwa roli grupowej). Nie wpływa
to pozytywnie na rozwój grupy, bowiem nie może dojść do krystalizowania się relacji osobowych. Dochodzi do destrukcji (np. odwetowych zachowań) w grupie i jej rozpadu (np. przeniesienie uczniów
do innych klas).
5. Innym sposobem na to, aby nie wyrażać wprost negatywnych emocji, jest tylko ich „kanalizowanie”, np. poszukiwanie „kozła ofiarnego”
(nazwa roli grupowej). Jeśli jest konflikt, musi być ktoś, kto jest
temu winien – poszukujemy winnego, a po jego odnalezieniu możemy już „spać spokojnie”. Grupa atakuje najczęściej tego, kto czuje
się w niej niepewnie i boi się konfrontacji. Ofiara czuje się bezradna,
zamyka się i poszukuje zrozumienia gdzie indziej.
6. Szukamy też pozornych rozwiązań rozładowywania napięcia lub ukierunkowywania w inne miejsce zachowań agresywnych poprzez:
• tworzenie grup ciągłej walki i wojen (grupy subkulturowe),
• postawę „to mi wisi’’ i unikanie wyrażania uczuć.
7. Zaproś uczniów do symulacji (10 min), której celem jest pokazanie
różnych relacji w grupie i ich wpływu na pojawianie się konfliktów.
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8. Podziel uczestników na 3 grupy, każdej wręcz arkusz papieru, na
środku sali udostępnij kredki, nożyczki, taśmę. Powiedz im, że są
zespołami pracującymi dla agencji reklamowej i mają wymyślić i wykonać projekt hasła, które otrzymają w kopercie.
9. Każda grupa otrzyma kopertę, w której będzie wiadomość dla każdego uczestnika, jak postępować – podkreśl, że to bardzo ważne
w tym ćwiczeniu. Dla każdego uczestnika po jednej kartce (są one
takie same, ale oni o tym nie wiedzą). Zestawy do kopert znajdziesz
w materiale pomocniczym nr 1 – Opis grup.
Grupa 1. „Zrobiłeś błąd, świętuj!” (V. Satir)
Zatrzymaj te wskazówki dla siebie.
Zadbaj, aby każdy wypowiedział swój pomysł. Śmiało je dyskutuj.
Szukaj argumentów na to, który pomysł wybrać lub jak je połączyć.
Dyskutuj o pomysłach, nie o osobie. Doceniaj każdego. Śmiało wyrażaj
swój sprzeciw. Pamiętaj by podchodzić do zadania kreatywnie. Przejmuj
inicjatywę i od razu działaj. Nie czekaj na innych.
Grupa 2. „Kto ma problem, ma także rozwiązanie”
Zatrzymaj te wskazówki dla siebie.
Pamiętaj, że liczy się cała grupa. Bądź ostrożny w opowiadaniu swoich
pomysłów. Pamiętaj, że dobra i miła atmosfera jest niezwykle ważna do
współpracy, a każdy dobry pomysł potrzebuje czasu. Ostrożnie udzielaj
informacji zwrotnej. Najlepiej pozwól komuś przyjąć rolę lidera, by zachować jasność w kierowaniu pracą.
Grupa 3. „Problemy należy rozumieć jak rebus, który się wymyśliło, by
go rozwiązać”
Wybierzcie na początku swojego lidera. Rozdzielcie role. Kto, co może
zrobić najlepiej?
Wybierzcie kogoś, kto kontroluje czas. Wszyscy zgłaszajcie swoje pomysły i je dyskutujcie. Zastanówcie się, które i dlaczego są dobre, jak można je wykorzystać? Mówcie o wszystkim otwarcie. Zaplanujcie przebieg
wykonania zadania. Pamiętajcie o celu zadania – ma powstać propozycja zaprezentowania hasła reklamującego jego ideę.
10. Poproś, aby każda grupa wyznaczyła osobę do obserwacji. Tym osobom wytłumacz, aby bacznie przyglądały się działaniu grupy, nie
brały w nim udziału. Aby zapisywały, jak grupa się zachowuje, jak
traktuje siebie na wzajem, gdzie pojawiają się problemy lub konflikty, jak są rozwiązywane, jaka panuje atmosfera.
11. Daj zespołom tylko 5 minut na wykonanie zadania.
12. Po upływie czasu poproś o:
• Zaprezentowanie efektów i krótkie opowiedzenie o nich.
Wytłumacz, że głównym celem było doświadczenie różnych trybów pracy grupowej.
• Każdą grupę o przedstawienie swojej instrukcji do działania.
• Relacje i refleksje z tej współpracy.
• Wnioski obserwatorów.
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13. Wytłumacz, że ćwiczenie było tak skonstruowane, by nadać uczestnikom odpowiednie role. Ćwiczenie się skończyło i każdy znowu jest
sobą, wychodzi z powierzonej mu roli.
Jeśli obawiasz się, że któryś z konfliktów może trwać, wprowadź krótkie
ćwiczenie polegające na ponownym przywitaniu się z każdym w grupie
mówiąc te słowa, np: „Cześć, jestem/ to ja, Kasia, znowu jestem sobą
i biorę udział w tych zajęciach!”
Ma ona za zadanie odczarować uczestników z sytuacji zadania.
14. Podsumuj całość, odpowiadając z nimi na pytania:
• Co powoduje konflikt w grupie?
• Co przyspiesza konflikty w grupie?
• Po jakich zachowaniach można poznać, że grupa zmierza do
konfliktu?
• Jak konflikt może na nią wpłynąć?
• Jak można skorzystać z konfliktu?
15. Dodaj, że każda grupa wręcz powinna przejść przez fazę trudności,
po to, by umieć sobie konstruktywnie radzić w trudnych sytuacjach.
Jeśli grupa omija tego typu trudności, nigdy nie osiągnie swojego potencjalnego poziomu działania i nie zacznie w pełni ze sobą współpracować w zaufaniu i otwartości, co sprzyja jej efektywności. Dlatego
warto znać swoje bariery i możliwe sposoby radzenia sobie z nimi,
czym zajmiecie się w dalszej części zajęć.

B.Rozwinięcie tematu: miniwykład i dyskusja
Czas: 5 min
CEL: Zapoznanie uczestników z możliwymi barierami powodującymi w grupie konflikt i brak jego konstruktywnego rozwiązania.
1. Poproś, aby uczestnicy zastanowili się nad barierami utrudniającymi
współpracę w grupie. Odnosząc się do doświadczeń z początkowego
ćwiczenia oraz innych, np. klasowych. Uzupełnij ich wypowiedzi.
2. Bariery utrudniające współpracę w grupie:
• Twoje reakcje. Bariera tkwi w tobie. Kiedy pozostajesz w konflikcie, spotykasz się z „nie” lub czujesz się osaczona/y, masz
naturalną ochotę oddać uderzenie. Zazwyczaj takie postępowanie
powoduje, że nie udaje się przerwać cyklu akcja–reakcja, a obie
strony przegrywają. Mamy nadzieję, że nauka asertywnych zachowań uchroni cię przed taką reakcją.
•
Emocje drugiej strony. Ataki osób z drugiej strony mogą wynikać ze złości i wrogości. Ich nieustępliwe stanowisko może być
spowodowane strachem i brakiem zaufania. Przekonane o tym, że
to one mają rację, a ty nie, mogą odmówić wysłuchania cię.
• Stanowisko drugiej strony. Nawyk okopywania się na swoich stanowiskach i podejmowanie prób zmuszenia cię do poddania się.
• Twoje korzyści. Sposób myślenia o rozwiązaniu w kategoriach
własnych i tylko własnych korzyści. Myślenie tylko o zyskach jednej strony (obojętnie której) nie pozwala wypracować najlepszych
rozwiązań.
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•

Kryteria drugiej strony. Przyjmowanie przez drugą stronę swoich
kryteriów i niezwracanie uwagi na kryteria obiektywne. Gdy patrzy się subiektywnie na wspólny obszar, proces współpracy jest
utrudniony. Może się zdarzyć tak, że używając tych samych słów,
mówicie o czymś zupełnie innym.

3. Powiedz, że w czasie tych zajęć uczestnicy nauczą się, jak pogłębiać
zaufanie w grupie przez rozwiązywanie konfliktów.
4. Zawieś na tablicy, na kartkach A4, poniższe „złote myśli”:
•

•
•
•
•
•

„Nie jesteś w stanie zmienić tego, że ptaki trosk i kłopotów przelatują przez
twoją głowę. Możesz jednak zapobiec temu, by w twoich włosach wybudowały sobie gniazdo” (przysłowie chińskie)
„Zrobiłeś błąd, świętuj!” (V. Satir)
„Kto ma problem, ma także rozwiązanie” (G. Schmid)
„Błędy to rozwiązania, które w tym momencie nam nie pasują” (autor
nieznany)
„Problemy należy rozumieć jak rebus, który się wymyśliło, by go rozwiązać”
(W. Pechtl)
„Nie jestem w stanie rozwiązać każdego problemu, ale jestem w stanie nie
dać się nimi zahipnotyzować” (K. Vopel)
5. Poproś o refleksje i interpretacje, skomentuj jak wiele błędy, problemy czy konflikty mówią o tym, co się dzieje w danej grupie.
6. Podsumuj:
Aby szybciej przejść do znajdowania rozwiązań w różnych konfliktach
i problemach nie analizuje się, nie rozkłada na czynniki pierwsze, nie docieka, jak do nich doszło i dlaczego trwają, lecz się je opisuje. Już w nazwaniu problemu, jego opisaniu i sprecyzowaniu tkwią jego rozwiązania.
Ważne jest tu szukanie i precyzowanie nie tylko jednego rozwiązania,
lecz wielu rozwiązań. Osoba, która chce swój problem rozwiązać, może
sięgnąć po kolejne rozwiązanie, jeśli to, które już wybrała, okazało się
nieskuteczne lub jej nie satysfakcjonuje. Ważne jest, by nie tracić energii na długie opisywanie problemu, ponieważ wtedy do głosu dochodzi
nawyk oceniania, stereotypy myślenia, uprzedzenia. Energia powinna
być kierowana na szukanie rozwiązań. Dlatego, nie używajmy pytania
- „dlaczego?” - do którego jesteśmy, niestety, bardzo przyzwyczajeni. Uważnie słuchajmy, jak inne osoby w grupie postrzegają problem.
Klarowne sprecyzowanie problemu pojawi się po jakimś czasie. Często
okazuje się, że tkwi on nie tu, gdzie dana osoba go widzi.

C. Aktywność członków grupy: praca w grupie, odgrywanie ról,
dyskusja.
Czas: 15 min
CEL: Przeprowadzenie przez uczniów procedury rozwiązującej konflikt grupowy z użyciem 4 kroków.
1. Zaprezentuj grupie slajd lub plakat z poniższymi punktami.
Oto jeden ze sposobów radzenia sobie z konfliktem w grupie.
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Procedura postępowania w celu rozwiązania sytuacji konfliktowej
1. Opis (nie analiza ani ocena) problemu/opis sytuacji problemowej.
2. Tworzenie hipotez dotyczących powstania problemu, opisywanej sytuacji.
3. Odkrywanie rozwiązań (im więcej, tym lepiej), zbieranie ich.
4. Wybór rozwiązania, zaplanowanie i podjęcie działania/interwencji.
5. Powiedz, że ogromną rolę podczas zastosowania tej metody pełnią
specyficzne pytania, które pozwalają nabrać dystansu do problemu
oraz hipotezy, które pozwalają spoglądać na sytuację z różnych perspektyw. Wyjaśnij, że:
hipotezy to odpowiedzi na pytania: „Dlaczego problem powstał
i trwa?”, „Co w nim jest korzystnego i dla kogo?”, „Jak można inaczej
spojrzeć na problem, na nowo go zobaczyć?”.
6. Rozdaj członkom grupy materiał pomocniczy nr 2 – Pytania - i poproś
o jego indywidualne przeczytanie. Omów dwa rodzaje pytań: pytania ukierunkowane na podtrzymanie sytuacji problemowej i pytania
ukierunkowane na rozwiązanie problemu. Zachęć uczniów do używania drugiego rodzaju pytań.
7. Przeprowadź grupę przez ćwiczenie:
• Zapytaj uczestników o najczęstsze konflikty, jakie przytrafiają im
się w szkole.
• Wybierzcie 3 najpopularniejsze.
• Podziel grupę na 3 podgrupy.
• Przypomnij grupie, aby wykorzystała doświadczenie ćwiczenia
z początku (np. wybrała swojego lidera, działała aktywnie w całości, otwarcie komunikowała swoje pomysły).
• Teraz czas na wirujące stoliki. Każda grupa zajmuje jeden stół
z jednym tematem konfliktu.
• Pierwsza runda – stawianie pytań.
• Zmiana stolików – stawianie hipotez dla innego zespołu.
• Zmiana stolików – generowanie propozycji rozwiązań dla kolejnego
zespołu.
• Zmiana stolików – powrót do swojego i wybór tego, co i jak należy
zrobić w tej sytuacji.
• Prezentowanie wniosków na forum.

D. Sprawdzenie efektów: dyskusja.
Czas:
Cel:

1. Spytaj uczestników, jakie widzą korzyści z użycia przedstawionych
sposobów rozwiązywania konfliktów?
2. Zadaj pytanie – „Czy chcielibyście zająć się innymi problemami w ten
sam sposób?”. Jeżeli tak, umów się z uczestnikami po zajęciach lekcyjnych, skontaktuj się z wychowawcą klasy i poproś o zajęcie się
rozwiązywaniem problemów na godzinie wychowawczej, poproś
o pomoc pedagoga, psychologa szkolnego lub doradcę zawodowego.
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3. Zadaj pracę domową i poproś, by zastanowili się nad tym, czy są
zadowoleni ze sposobów, których używają przy rozwiązywaniu
konfliktów.
4. Rozdaj uczestnikom zajęć Kartę podsumowującą zajęcia.

MATERIAŁY POMOCNICZE
1. Opis grup do ćwiczenia z części A
2. Pytania
3. Karta podsumowująca zajęcia
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Materiał pomocniczy nr 1
Grupa 1.
HASŁO: „Nie jestem w stanie rozwiązać każdego problemu, ale jestem
w stanie nie dać się nimi zahipnotyzować” (K. Vopel)
WIADOMOŚĆ DLA CZŁONKA GRUPY: Zatrzymaj te wskazówki dla siebie.
Zadbaj aby każdy wypowiedział swój pomysł. Śmiało je dyskutuj. Szukaj
argumentów na to, który pomysł wybrać lub jak je połączyć. Dyskutuj
o pomysłach, nie o osobie. Doceniaj każdego. Śmiało wyrażaj swój
sprzeciw. Pamiętaj by podchodzić do zadania kreatywnie. Przejmuj inicjatywę i od razu działaj.
Grupa 2.
HASŁO: „Kto ma problem, ma także rozwiązanie”
WIADOMOŚĆ DLA CZŁONKA GRUPY: Zatrzymaj te wskazówki dla siebie.
Bądź ostrożny w opowiadaniu swoich pomysłów. Pamiętaj, że dobra
i miła atmosfera jest niezwykle ważna do współpracy, a każdy dobry pomysł potrzebuje czasu. Ostrożnie udzielaj informacji zwrotnej. Najlepiej
pozwól komuś przyjąć rolę lidera, by zachować jasność w kierowaniu
pracą.
Grupa 3.
HASŁO: „Problemy należy rozumieć jak rebus, który się wymyśliło, by
go rozwiązać”
WIADOMOŚĆ DLA CZŁONKA GRUPY:
 Wybierzcie na początku swojego lidera.
 Rozdzielcie role. Kto, co może zrobić najlepiej?
 Wybierzcie kogoś, kto kontroluje czas.
 Wszyscy zgłaszajcie swoje pomysły i je dyskutujcie. Zastanówcie
się, które i dlaczego są dobre, jak można je wykorzystać? Mówcie
o wszystkim otwarcie.
 Zaplanujcie przebieg wykonania zadania.
 Pamiętajcie o celu zadania – ma powstać propozycja zaprezentowania hasła reklamującego jego ideę.
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Materiał pomocniczy nr 2 Pytania
Pytania ukierunkowane na podtrzymanie sytuacji problemowej:
• Kto jeszcze ma ten problem?
• Co możesz zrobić, by sytuację jeszcze pogorszyć, bardziej utrwalić problem? Podaj 3–5 takich możliwości. Kto może cię w tym
wspomóc?
• Przyjmijmy, że nadal chcesz, by problem trwał. Jak wtedy musiał(a)byś się zachowywać?
• Dla kogo problem jest większy, dla kogo mniejszy, dla kogo prawie wcale nie istnieje?
• Jakim wyjaśnieniem możesz siebie jeszcze bardziej pogrążyć,
a jakie wyjaśnienie sprawi, że będzie ci lżej?
• Jak oceniasz swój problem w skali od 1 do 100?
• Komu najbardziej zależy, by nic nie robić z tym problemem?
Pytania ukierunkowane na rozwiązanie problemu:
• Co chcesz w tej sytuacji zachować tak, jak jest?
• Jakie swoje mocne strony już wykorzystałaś/eś, by rozwiązać
problem? O jakich zapomniałaś/eś?
• Co jest dobrego w tej sytuacji, w tym, co robisz? Jak może być
tego dobrego z twojej strony jeszcze więcej?
• Kiedy problem jest mniej widoczny? Kiedy przestajesz o nim
myśleć?
• Jakie jest twoje marzenie związane z tą sytuacją?
• Gdyby zdarzył się cud i problem by zniknął, to:
 Kto pierwszy by to zauważył?
 Kto byłby tym najbardziej zdziwiony?
 Co w pierwszej kolejności zrobił(a)byś inaczej?
 Jak wyglądałby twój poranek po zniknięciu problemu?
 Czego najczęściej byś wtedy unikał/a?
 Czego by ci brakowało?
 Z czym byłoby gorzej, gdyby sytuacja nagle się poprawiła?
• Dla kogo byłoby dobrze, gdyby problem jeszcze potrwał lub pojawił się ponownie? Jak sądzisz – dlaczego?
• Jaka jest tego przyczyna?
• Gdyby problem przestał istnieć, a zechciał(a)byś go przeżyć jeszcze raz, to jak byś to zrobił/a?
• Co już zrobiłaś/eś?
• Nazwij trzy przeszkody w zniknięciu problemu. Co musiał(a)byś
zrobić, żeby te przeszkody wyeliminować?
• Jakie byłyby pierwsze – nawet najmniejsze – oznaki tego, że
idziesz w dobrym dla ciebie kierunku?
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Karta podsumowująca zajęcia „Rozwiązywanie konfliktów w grupie”

ZROZUM

ZAPAMIĘTAJ

ZASTOSUJ

ZASTANÓW SIĘ,
jak to działa

ZMODYFIKUJ
zachowanie

Co może utrudniać współpracę w grupie?
Twoje reakcje. Bariera tkwi w tobie. Kiedy pozostajesz w konflikcie, spotykasz
się z „nie” lub czujesz się osaczona/y, masz naturalną ochotę oddać uderzenie.
Zazwyczaj takie postępowanie powoduje, że nie udaje się przerwać cyklu akcja–reakcja, a obie strony przegrywają. Mamy nadzieję, że nauka asertywnych
zachowań uchroni cię przed taką reakcją.
Emocje drugiej strony. Ataki osób z drugiej strony mogą wynikać ze złości
i wrogości. Ich nieustępliwe stanowisko może być spowodowane strachem i brakiem zaufania. Przekonane o tym, że to one mają rację, a ty nie, mogą odmówić
wysłuchania cię.
Stanowisko drugiej strony. Nawyk okopywania się na swoich stanowiskach i podejmowanie prób zmuszenia cię do poddania się.
Twoje korzyści. Sposób myślenia o rozwiązaniu w kategoriach własnych i tylko
własnych korzyści. Myślenie tylko o zyskach jednej strony (obojętnie której) nie
pozwala wypracować najlepszych rozwiązań.
Kryteria drugiej strony. Przyjmowanie przez drugą stronę swoich kryteriów
i niezwracanie uwagi na kryteria obiektywne. Gdy patrzy się subiektywnie na
wspólny obszar, proces współpracy jest utrudniony. Może się zdarzyć tak, że
używając tych samych słów, mówicie o czymś zupełnie innym.
Gdy w grupie dochodzi do konfliktu, nie zawsze radzimy sobie z nim właściwie. Do negatywnych sposobów radzenia sobie z konfliktem można
zaliczyć: utrzymywanie tzw. świętego spokoju (np. unikanie każdej konfrontacji, zachowywanie pozornie dobrych kontaktów między członkami
grupy), poszukiwanie tzw. kozła ofiarnego (winnego, najczęściej jest to
ktoś, kto w grupie czuje się niepewnie i boi się konfrontacji), szukanie
pozornych rozwiązań rozładowywania napięcia lub ukierunkowywania
w inne miejsce zachowań agresywnych poprzez tworzenie grup ciągłej
walki i wojen (grupy subkulturowe), postawę „to mi wisi’’ i unikanie wyrażania uczuć.
Procedura postępowania w celu rozwiązania sytuacji konfliktowej
1. Opis (nie analiza ani ocena) problemu/opis sytuacji problemowej.
2. Tworzenie hipotez dotyczących powstania problemu, opisywanej
sytuacji.
3. Odkrywanie rozwiązań (im więcej, tym lepiej), zbieranie ich.
4. Wybór rozwiązania, zaplanowanie i podjęcie działania/interwencji.
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23. Stawanie się dobrym członkiem zespołu
KLUCZOWE TREŚCI ZAJĘĆ

Zespół to dwie lub więcej osób, które współpracują ze sobą, aby coś
osiągnąć. Istnieje wiele zachowań, które ułatwiają lub utrudniają
współpracę w zespole. Pamiętanie o zasadach sprzyjających efektywności pracy zespołowej, współpracy w grupie ludzi, pomaga członkom
zespołu w realizacji celu i osiągnięciu sukcesu. Wspólnie zespół może
zrobić więcej niż każdy z jego członków pracujący oddzielnie.

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Cele zajęć

Przebieg
zajęć

Uczniowie:
• rozumieją, dlaczego praca zespołowa jest ważna,
• określają konkretne sposoby stawania się dobrym członkiem
zespołu,
• wzmacniają swoją umiejętność współpracy w zespole.
•
•
•
•
•

Czas trwania

Materiały
dydaktyczne

Prezentacja sytuacji związanej z pracą zespołową.
Opis zachowań, które ułatwiają i utrudniają pracę zespołową.
Sporządzenie zasad dobrej współpracy zespołowej.
Ćwiczenie współpracy w zespole w typowych sytuacjach tego
wymagających.
Określanie osobistych mocnych i słabych stron, jako członka zespołu (refleksja nad osobistym rozwojem w tym obszarze).

45 minut
•
•
•
•
•
•

Arkusze papieru typu flipchart lub tablica, markery lub kreda.
Papier, flamastry i nożyczki do zrobienia układanki.
Układanki.
Tyle małych kartek, by starczyło dla każdego uczestnika.
Papier i ołówki lub długopisy.
Materiał pomocniczy do powielenia: Karta podsumowująca zajęcia
z zasadami dobrej współpracy w zespole.
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Zadania do
wykonania przed
zajęciami
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Do części A (Zainteresowanie tematem):
zrób prostą, kilkuelementową układankę (liczba elementów zależy od
planowanej przez ciebie liczebności małych grup; jeśli uczestnicy mają
pracować w grupach 5-osobowych, twoja układanka powinna zawierać 5
elementów). Sposób wykonania układanki: wybierz prosty rysunek lub
obrysuj własną dłoń na kawałku papieru. Zrób kopię obrazka lub rysunku dłoni (będziesz potrzebować jednej kopii dla 5-osobowej grupy; jeśli
w zajęciach uczestniczy 20 osób, potrzebne ci będą 4 kopie). Rozetnij
każdy obrazek na pięć części, aby zrobić układankę. Oznacz z tyłu każdy
kawałek jednej układanki plamką lub symbolem. Upewnij się, że każda
układanka ma pięć elementów, a każdy element ma z tyłu ten sam kod
w postaci kolorowej plamki lub symbolu. Wymieszaj elementy układanki.
Do części B (Rozwinięcie tematu):
powiel dla każdego uczestnika Kartę podsumowującą zajęcia,
poproś jednego z uczestników, aby podczas zajęć odegrał z tobą scenkę.
Opisz mu sytuację, która jest wyjaśniona w części „Rozwinięcie tematu”.
Wyjaśnij, czego chcesz od niego, co ty będziesz robić w trakcie scenki,
oraz omów możliwy dialog między wami.

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ
A. Zainteresowanie tematem: zabawa dydaktyczna, praca
w małych grupach, dyskusja czas: 10 min
CEL: Rozpoznanie czynników wspierających i utrudniających
zespołową.

pracę

1. Rozdaj każdemu uczestnikowi po jednym elemencie układanki. Poproś
uczestników, by na jego odwrocie odnaleźli kod, jakim oznaczone są
elementy w jednej układance, i utworzyli grupę z tymi uczestnikami,
którzy mają kawałek z tym samym kodem. Chcesz, aby powstało
tyle grup, ile tylko jest możliwe.
2. Poproś, by grupy usiadły w małych kręgach. Wyjaśnij uczestnikom,
że grupy te są zespołami, w których będą się uczyć podczas dzisiejszych zajęć.
3. Wyjaśnij uczestnikom, na czym polega zabawa:
• macie elementy układanki,
• w ciągu 2 minut macie ją ułożyć,
• obowiązuje was przy tym jedna zasada - nie możecie przekazywać swojego kawałka innemu członkowi grupy.
4. Daj zespołom sygnał do rozpoczęcia układania. Po 2 minutach poproś o zakończenie pracy nawet, jeśli układanki nie zostały ułożone.
5. Daj każdemu zespołowi 3 minuty na przedyskutowanie odpowiedzi
na następujące pytania:
• Co pomogło wam ukończyć pracę, złożyć układankę?
• Co nie było pomocne albo przeszkadzało w ukończeniu zadania?
6. Poproś, by każdy zespół wybrał swego rzecznika (np. osobę z najkrótszymi włosami), który przedstawi pomysły swojego zespołu na
forum dużej grupy. Zapisz odpowiedzi uczestników na dużym arkuszu
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papieru lub na tablicy w dwóch kolumnach. Jedną kolumnę zatytułuj
„To ułatwia współpracę”, zaś drugą „To utrudnia współpracę”. Zwracaj
uwagę na kluczowe pojęcia, takie jak „rozmawianie”, „dzielenie się”
i „słuchanie”. Wyjaśnij, że do tego, co ułatwia współpracę, wrócicie
w dalszej części lekcji.
B. Rozwinięcie tematu: mini wykład, dyskusja, praca w grupie, odgrywanie ról
Czas: 15 min

CEL: Poznanie przez uczestników zasad dobrego współtworzenia grupy, doświadczenie utrudnień spowodowanych zachowanie osoby niewspółpracującej. Wzmacnianie zachowań sprzyjających dobrej współpracy
z innymi.
1. Zapytaj uczestników o to, do jakich zespołów należą, jakie zespoły
znają z opowiadań innych ludzi, z programów telewizyjnych itp. Jeśli
mają trudności z podaniem przykładów, podpowiedz kilka, np. miejscowy klub sportowy.
2. Wyjaśnij:
Zespół to dwie lub więcej osób, które współpracują ze sobą, aby coś
osiągnąć. Każda mała grupa, która układała układankę, była takim zespołem. Każdy z was miał kawałek układanki. Bez waszych kawałków,
a także bez waszej współpracy z innymi członkami zespołu nie moglibyście dokończyć zadania.
3. Poproś uczestników, by określili, jaki jest cel współpracy w zespołach, które wymienili w części B, pkt. 1.
4. Podkreśl, że w każdym z podanych przykładów jedna osoba, działając w samotności, nie byłaby w stanie osiągnąć pożądanego celu.
Zapewnia to dopiero efektywna praca w zespole.
5. Poproś członków zespołów, aby zastanowili się nad tym, kiedy można
stać się dobrym członkiem zespołu, jakie zachowania, warunki temu
służą.
6. Poproś rzeczników zespołów o przedstawienie wniosków z dyskusji
i dopisz je do listy zachowań zapisanych już na arkuszu papieru lub
na tablicy (część A, pkt. 6).
7. Rozdaj uczestnikom Kartę podsumowującą zajęcia. Poproś, by
uczestnicy złożyli ją na pół tak, żeby mieli przed sobą tylko tabelę
z zasadami dobrej współpracy w zespole. Omów te zasady (tabela):
Zasady dobrej współpracy w zespole

1. Pomagaj innym:

2. Wykonuj swoją część pracy:

•
•
•

pokazuj, jak coś zrobić,
dawaj pomocne rady,
wyjaśniaj, by pomóc coś
zrozumieć.

•
•
•

przychodź punktualnie,
wkładaj w pracę całe swoje siły,
nie rób niepotrzebnych przerw.
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•
3. Bądź pozytywnie
nastawiony:

•
•
•

4. Stawiaj granice:

•
•

okazuj troskę, gdy inni mają
problemy,
traktuj innych uprzejmie,
gdy ktoś wykonuje świetną pracę, mów mu o tym.
odmawiaj włączania się w rozpraszające czynności,
proponuj, że zrobisz coś
dodatkowo,
proponuj, że komuś pomożesz.

5. Oferuj, że będziesz pracować po godzinach, jeśli jest ostateczny termin.
6. Proś o pomoc, jeśli jest to potrzebne.
7. Pytaj innych o pomysły i proś o pomoc, gdy mierzysz się z problemem lub
wyzwaniem.
Poproś uczestników, by posłuchali opisu pewnej sytuacji, której bohaterami są osoby A i B (wstaw imiona), i spróbowali ją sobie wyobrazić.
Poproś, by w zespołach zastanowili się nad tym, co te osoby mogą zrobić
lub powiedzieć, aby być dobrymi członkami zespołu (każdy zespół ma
podać trzy propozycje, czas ich wymyślania: 2 minuty). Przeczytaj poniższą sytuację:
8. Osobę A (imię) boli głowa, gdy jest w szkole lub pracy. Ma kłopoty
z koncentracją nad swoją częścią pracy i zostaje w tyle. Osoba B zauważa, że osoba A ma kłopoty.
9. Po 2 minutach poproś rzecznika każdego zespołu, aby przedstawił
pomysły swego zespołu. Zapisz pomysły uczestników na arkuszu papieru lub na tablicy. W przypadku trudności podaj przykład:
• Osoba A idzie do osoby B i mówi: „Nie czuję się dobrze. Czy możesz mi pomóc i powiedzieć nauczycielowi (lub pracodawcy), że
poszłam/poszedłem do łazienki przemyć twarz?”.
• Osoba B oferuje pomoc osobie A w nadrobieniu jej pracy.
• Osoba A mówi osobie B, że jest bardzo wdzięczna za jej pomoc.
10. Podsumuj stwierdzeniem:
Pamiętanie o zasadach sprzyjających efektywności pracy zespołowej,
współpracy w grupie ludzi pomoże tobie i twojemu zespołowi w osiągnięciu sukcesu. Wspólnie zespół może zrobić więcej niż każdy z jego
członków pracujący oddzielnie.
Zaproś do siebie uczestnika, który zgodził się przed zajęciami odegrać
z tobą scenkę. Wyjaśnij pozostałym, że odegracie dwie scenki, w której jesteście uczniami w tej samej klasie (lub pracownikami w sklepie).
Uczestnicy mają rozpoznać, co sprzyja pracy zespołowej, a co ją utrudnia.
11. Wyjaśnij sytuację:
Ochotnik ma kłopoty z nadążeniem z nauką (lub pracą w sklepie). Nie
jest tak szybki jak ty i opóźnia różne rzeczy, jakie ma do zrobienia cała
klasa (lub jakie są do zrobienia w sklepie). Prosi cię o radę.
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Odegrajcie pierwszą scenkę: utrudniasz w niej współpracę, ponieważ nie
jesteś dobrym słuchaczem i niechętnie pomagasz innym.

Po odegraniu scenki zapytaj całą grupę:
•

Czy, waszym zdaniem, uczniowie (lub pracownicy) w scence zaprezentowali zachowania sprzyjające współpracy w zespole?
• Co sami zrobilibyście w tej sytuacji?
Odegrajcie scenkę jeszcze raz. Tym razem zademonstrujcie zachowania
sprzyjające współpracy zespołowej.

C. Aktywność członków grupy/ćwiczenia: praca w grupach
i dyskusja
Czas: 15 min
CEL: zapewnienie uczestnikom doświadczenia, służącego do analizy zachowań członków zespołów.
1. Zapowiedz ćwiczenie zachowań sprzyjających współpracy w zespole.
Poproś uczestników, by znaleźli partnera siedzącego blisko nich.
2. Poproś uczestników, by określili, kto z nich będzie osobą A, a kto
osobą B. Osoba A odgrywa rolę kogoś, kto ma kłopot w szkole lub
pracy, a osoba B gra rolę dobrego członka zespołu w sytuacji, którą
zaraz przedstawisz.
Uwaga: jeśli masz nierówną liczbę uczestników, jedna osoba może być
obserwatorem którejś pary. Poproś tę osobę, by obserwowała zachowania świadczące o byciu dobrym członkiem zespołu i była przygotowana do podpowiedzenia osobie B dodatkowych zachowań sprzyjających
współpracy w zespole.
3. Poproś pary, aby wybrały jedną z poniższych sytuacji i w ciągu 3 minut przygotowały się do jej odegrania:
• Osoba A nie wykonuje swojej części pracy.
• Osoba A ma kłopoty ze swoim pracodawcą, ponieważ popełnia zbyt
dużo błędów.
4. Po upływie 3 minut poproś jedną parę, aby odegrała scenkę przed
całą grupą.
Uwaga: jeśli wyznaczyłaś/eś obserwatora, możesz wyznaczyć tę parę,
której scenkę on obserwował. Po zakończeniu scenki zaproponuj obserwatorowi, by ją skomentował. Gdy ten skończy dzielić się swoimi pomysłami, poproś jego zespół o dalsze komentarze. Poproś o skomentowanie przedstawionej sytuacji także pozostałych członków grupy. Podkreśl
zachowania sprzyjające współpracy w zespole.

D. Sprawdzenie efektów: praca indywidualna – osobista refleksja
Czas: 5 min
CEL: Analiza własnych zachowań i funkcjonowania w grupie oraz podsumowanie zajęć.
1. Daj każdemu uczestnikowi grupy małą kartkę papieru.
2. Poproś uczestników, by zastanowili się nad własnymi zachowaniami
sprzyjającymi współpracy zespołowej, wybrali jedno lub dwa, które
często stosują, i zapisali
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3. je na swojej kartce.
4. Poproś uczestników, by pomyśleli o zachowaniu związanym ze współpracą w zespole, które chcą poprawić w szkole (lub pracy). Zachęć
ich do pomyślenia o tym, co mogą zrobić w następnym tygodniu, aby
przećwiczyć wybrane zachowanie przynajmniej raz.
5. Przypomnij im, że uczą się przez praktykę. Jeśli spotkają się gdzieś
w ciągu tego tygodnia, zachęć ich, by podzielili się nawzajem swoimi
doświadczeniami w stawaniu się dobrym członkiem zespołu.
6. Rozdaj uczestnikom kopie Karty podsumowującej zajęcia.

MATERIAŁY POMOCNICZE
Karta podsumowująca zajęcia
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Karta podsumowująca zajęcia
„Stawanie się dobrym członkiem zespołu”

ZROZUM

ZAPAMIĘTAJ

ZASTANÓW SIĘ,
jak to działa

ZASTOSUJ

ZMODYFIKUJ
zachowanie

Zespół to dwie lub więcej osób, które współpracują ze sobą, aby coś
osiągnąć.
Istnieje wiele zachowań, które ułatwiają lub utrudniają współpracę
w zespole.
Pamiętanie o zasadach sprzyjających efektywności pracy zespołowej,
współpracy w grupie ludzi pomaga członkom zespołu w realizacji celu
i osiągnięciu sukcesu. Wspólnie zespół może zrobić więcej niż każdy
z jego członków pracujący oddzielnie.
Zasady dobrej współpracy w zespole
Zasady dobrej współpracy w zespole

1. Pomagaj innym:

2. Wykonuj swoją część pracy:

3. Bądź pozytywnie
nastawiony:

•
•
•

pokazuj, jak coś zrobić,
dawaj pomocne rady,
wyjaśniaj, by pomóc coś
zrozumieć.

•
•
•

przychodź punktualnie,
wkładaj w pracę całe swoje siły,
nie rób niepotrzebnych przerw.

•

okazuj troskę, gdy inni mają
problemy,
traktuj innych uprzejmie,
gdy ktoś wykonuje świetną pracę,
mów mu o tym.

•
•
•

4. Stawiaj granice:

•
•

5. Oferuj, że będziesz pracować
po godzinach, jeśli jest ostateczny
termin.
6. Proś o pomoc, jeśli jest to
potrzebne.
7. Pytaj innych o pomysły i proś o pomoc, gdy mierzysz się z problemem
lub wyzwaniem.

odmawiaj włączania się w rozpraszające czynności,
proponuj, że zrobisz coś
dodatkowo,
proponuj, że komuś pomożesz.

Lekcja 24. Współpraca w miejscu pracy
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24. Współpraca w miejscu pracy
KLUCZOWE TREŚCI ZAJĘĆ

Aby utrzymać pracę, trzeba być dobrym współpracownikiem. Jest wiele
cech, umiejętności i zachowań dobrego współpracownika. Niewątpliwie
należy okazywać każdego dnia gotowość do pracy, być punktualnym
i wykonywać swoją pracę. Pracownicy nie zawsze zachowują się zgodnie z tymi wskazówkami, wymyślając wiele usprawiedliwień dla swojego zachowania. Takie postępowanie może wpływać niekorzystnie
na samopoczucie i pracę innych ludzi, pogarszać relacje między nimi,
utrudniać współpracę, która jest niezbędna przy wykonywaniu wielu
zadań w zakładzie pracy, a także w szkole i w domu.

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Cele zajęć

Uczestnicy:
• rozumieją korzyści ze współpracy z innymi,
• znają wskazówki, jak być/stawać się dobrym
współpracownikiem,
• rozumieją, jaki wpływ na innych pracowników i na produktywność firmy może mieć pracownik, który nie
współpracuje,
• ćwiczą umiejętności współpracy w grupie.
•
•

Przebieg zajęć

•
•

Czas trwania

Materiały
dydaktyczne

Przedstawienie zachowań dobrego pracownika.
Zademonstrowanie wpływu, jaki na produktywność i moralność innych pracowników może mieć pracownik, który
nie przestrzega jednego z zachowań.
Opracowanie i zaprezentowanie scenek pokazujących, jak
ludzie mogą współpracować w różnych sytuacjach.
Wyjaśnienie, czym jest współpraca w zespole
pracowniczym.

45 minut lub 90 minut w przypadku decyzji o realizacji dodatkowego ćwiczenia w części C - Aktywność członków grupy/
ćwiczenia.
•
•
•
•
•

Duże arkusze papieru (flipchart), tablica, kreda, markery.
Dwie talie kart do gry.
Papier i długopisy lub ołówki (do wyboru).
Plakat ze wskazówkami, jak być/stawać się dobrym
współpracownikiem.
Materiał pomocniczy do powielenia: Karta podsumowująca zajęcia.
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Zadania do
wykonania przed
zajęciami

Do części B (Rozwinięcie tematu):
na dużym arkuszu papieru zapisz wskazówki, jak być/stawać się dobrym współpracownikiem (Szczegółowy plan zajęć,
część B, pkt. 1).
Do części D (Sprawdzenie efektów):
dla każdego uczestnika przygotuj kopię Karty podsumowującej
zajęcia.

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ
A. Zainteresowanie tematem: wstęp osoby prowadzącej zajęcia
Czas: 5 min
CEL: Wprowadzenie tematu i sensu omówienia go.

1. Wybierz jeden z poniższych wariantów wprowadzenia uczniów w temat zajęć.
WARIANT 1 (jeśli masz dostęp do Internetu)
• Pokaż uczestnikom ten fragment polskiego filmu:
•
https://www.youtube.com/watch?v=DCE2OWZA82o
• Zapytaj uczestników:
 Co sobie pomyśleli o tym człowieku?
 Jak sobie wyobrażają współpracę z nim?
WARIANT 2 (lub ciąg dalszy)
• Powiedz uczestnikom, że te zajęcia będą dotyczyły utrzymywania
pracy poprzez bycie dobrym współpracownikiem. Wszędzie tam
gdzie są ludzie, pojawiają się problemy, szczególnie w pracy. Są
natomiast pewne zasady, które tobie, jako pracownikowi, pomogą ograniczyć takie sytuacje.
• Wyjaśnij, że jest wiele cech, umiejętności i zachowań, które charakteryzują dobrego współpracownika, np. bycie uprzejmym wobec klientów i życzliwym wobec współpracowników, punktualność,
uczciwość, nieprzywłaszczanie sobie materiałów lub innych dóbr.
Na tych zajęciach uczestnicy poznają wskazówki, jak być/stawać
się dobrym współpracownikiem.

B. Rozwinięcie tematu: wykład, praca w grupach
Czas: 15 min
CEL: Zapoznanie uczestników z zasadami bycia dobrym współpracownikiem
oraz wymówkami, które osłabiają dobrą współpracę.
1. Pokaż przygotowany przed zajęciami plakat ze wskazówkami, jak
być dobrym współpracownikiem. Omów te wskazówki:

Lekcja 24. Współpraca w miejscu pracy

221/238

Chcąc być dobrym współpracownikiem:
•
•

Okazuj każdego
dnia gotowość
do pracy:

•

przychodź do pracy,
uprzedzaj wcześniej, jeżeli nie będziesz mógł/a przyjść
do pracy,
bądź wypoczęta/y, rześka/i.

Bądź
punktualna/y:

•
•
•

wychodź z domu wcześniej,
miej przy sobie rozkład jazdy autobusów lub tramwajów,
przygotuj zapasowy plan, jeśli zawiódłby pierwszy środek
transportu.

Wykonuj swoją
pracę:

•
•
•

zorganizuj pracę – twoje narzędzia, miejsce pracy, biurko,
zaczynaj od razu swoją pracę,
wypracuj takie tempo pracy, które jest produktywne, stabilne i adekwatne do tempa pracy współpracowników

Powiedz uczestnikom zajęć, że powyższe wskazówki wydają się proste,
ale wielu pracowników ma problemy z ich przestrzeganiem.
2. Podziel uczestników na trzy małe grupy poprzez odliczanie do 3.
3. Każdej grupie przydziel jedną wskazówkę:
• „jedynki”: „Pokazuj gotowość każdego dnia”,
• „dwójki”: „Bądź punktualny”,
• „trójki”: „Wykonuj swoją pracę”.
4. W każdej grupie wyznacz rzecznika. Poproś, by została nim osoba,
której droga do szkoły lub do centrum zajmuje najwięcej czasu.
5. Poproś członków małych grup, aby wymyślili jak najwięcej przyczyn,
usprawiedliwień, tłumaczeń itp. niestosowania się do przydzielonej
im wskazówki.
6. Poproś, by rzecznik każdej grupy zaprezentował pomysły zaproponowane przez jego grupę. Jeżeli jest to możliwe, zanotuj je na arkuszu
lub na tablicy. Możesz je także uzupełnić, np.:
Wskazówka

Przyczyny, usprawiedliwienia niestosowania się do wskazówek
•

Każdego dnia
pokazuj gotowość do pracy

•
•
•
•
•
•

Coś bardziej interesującego niż praca dzieje się tego dnia,
np. wydarzenie sportowe lub premiera nowego filmu.
Jesteś chora/y.
Członek rodziny lub przyjaciel jest chory.
Praca zaczęła być nudna.
Miałaś/eś wypadek.
Zapomniałaś/eś pójść do pracy.
Nadużyłaś/eś alkoholu i nie byłaś/eś w stanie wstać rano
do pracy lub zapomniałaś/eś do niej pójść.
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•
•
Bądź
punktualna/y

•
•

•
•
•

Wykonuj swoją pracę

•
•

Obudziłaś/eś się za późno.
Robiłaś/eś coś ważnego i nie skończyłaś/eś tego zajęcia
wystarczająco wcześnie, żeby zdążyć do pracy.
Zawiódł środek transportu.
Zapomniałaś/eś o założeniu odpowiedniego ubrania, takiego jak uniform albo koszula, i musiałaś/eś wracać do domu
przebrać się.
Za późno się wczoraj położyłaś/eś i zaspałaś/eś.
To jest nudna praca.
Przerywają ci innymi zadaniami, np. twoją pracą jest zmywanie naczyń, a przerwano ci, byś pomogła/pomógł współpracownikowi rozładować dostawę z ciężarówki.
Zbyt dużo rozmawiasz z innymi pracownikami.
Robisz zbyt wiele rzeczy pomiędzy przyjściem do pracy
a rozpoczęciem wykonywania swoich zadań, np. będzie to
nie do zaakceptowania dla większości pracodawców, jeśli
między momentem przyjścia do pracy a rozpoczęciem pracy, czekając na klientów, jesz małą przekąskę, rozmawiasz
z innym pracownikiem o jego wczorajszej randce, sprawdzasz w grafiku, kiedy pracujesz następnym razem, lub
dzwonisz do znajomych.

Poproś każdego z rzeczników o powtórne przeczytanie grupowych zapisów, umieszczonych na arkuszu. Po odczytaniu każdego punktu poproś
uczestników zajęć, by wskazali, używając znaku: kciuk do góry/kciuk
w dół, czy dane wytłumaczenie mogłoby być zaakceptowane przez pracodawcę. Przedyskutujcie punkty, do których uczestnicy ustosunkowali
się niejednomyślnie.

C. Aktywność członków grupy/ćwiczenia: praca w grupach,
odgrywanie ról, dyskusja. Czas: 20 min
CEL: Stworzenie uczestnikom doświadczenia zachowań utrudniających wykonanie zadania grupowego. Poznawanie sposobów na radzenie sobie
z tego typu problemami.
1. Podziel uczestników na trzy grupy przez odliczanie do 3.
2. Każdej z grup rozdaj po połowie talii kart do gry – wszystkie czerwone karty dla jednej grupy, wszystkie czarne dla drugiej, czerwone
dla trzeciej itd.
3. Poproś, by jeden z członków grupy potasował karty i rozdzielił je tak,
by każdy w grupie miał taką samą liczbę kart.
4. Wytłumacz zadanie:
• Każda grupa mająca zestaw czarnych kart ma je ułożyć „na kupkę”, zaczynając od króla pik na spodzie do asa pik na wierzchu (K,
Q, J, 10, 9 itd.), następnie: od króla trefl do asa trefl.
• Każda grupa mająca zestaw czerwonych kart ma je ułożyć „na
kupkę”, zaczynając od króla kier na spodzie do asa kier na wierzchu (K, Q, J, 10, 9 itd.), następnie: od króla karo do asa karo.
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Grupa, która wykona to zadanie najszybciej i ułoży wszystkie karty we właściwej kolejności, wygrywa.

5. Zapytaj, czy są jakieś pytania dotyczące polecenia. Jeżeli nie ma pytań, rozpocznij zadanie. Jeżeli jedna z grup skończy zadanie szybciej
niż pozostałe, upewnij się, czy karty są ułożone we właściwej kolejności i oznajmij, że ta grupa wygrała.
6. Powiedz uczestnikom, żeby jeszcze raz wykonali to samo zadanie
tylko, że teraz mają je potraktować jako pracę grupową, a nie tylko
zabawę. Powiedz uczestnikom, że dołączysz do każdej z grup, jako
współpracownik z taką samą liczbą kart jak każdy członek grupy. Nie
będziesz się jednak stosować do jednej wybranej przez ciebie wskazówki dotyczącej bycia dobrym współpracownikiem i reszta członków
grupy będzie musiała zareagować na twoje zachowanie.
7. Wybierz jedną z trzech grup. Poproś jednego z członków grupy, by
zebrał karty od grupy, potasował je i rozdzielił ponownie, uwzględniając ciebie, jako członka grupy. Zaproś uczestników dwóch pozostałych grup, by obserwowali, jak grupa reaguje na problemy, jakie
stworzysz, jako jej członek.
8. Gdy karty są rozdzielone, rozpocznij zadanie. Zademonstruj „okazywanie swojej niegotowości do pracy” – połóż karty kolorem do blatu
stołu i odejdź od grupy. Pozwól grupie na znalezienie ich własnego rozwiązania, jak dołączać twoje karty do kupki w odpowiednim
miejscu.
9. Kiedy grupa skończy zadanie, poproś członków grupy, by odpowiedzieli na następujące pytania:
• Jak się czuliście, widząc współpracownika, który nie współpracuje?
• W jaki sposób rozwiązaliście ten problem?
• Jaki byłby wasz stosunek do współpracownika, który okazywałby
wam niechęć do współpracy?
10. Wybierz drugą grupę. Poproś jednego z członków grupy, by zebrał
karty od grupy, potasował je i rozdzielił ponownie, uwzględniając
ciebie jako członka grupy. Zaproś uczestników dwóch pozostałych
grup, by obserwowali, jak grupa reaguje na problemy, jakie stworzysz, jako jej członek.
11. Gdy karty są rozdzielone, rozpocznij zadanie. Zademonstruj „bycie
niepunktualnym” – połóż swoje karty kolorem do blatu stołu i odejdź
od grupy. Kiedy grupa ukończy jedną trzecią zadania, powróć do
grupy i domagaj się kart, które były ci przyznane przed rozpoczęciem ćwiczenia. Jeżeli członkowie grupy rozdzielili między siebie
twoje karty, weź po kilka kart od paru członków grupy, mówiąc im:
„Przepraszam za spóźnienie, ale naprawdę chcę pomóc, teraz, kiedy
tu jestem”.
Uwaga: staraj się jasno zaprezentować, jak kłopotliwe może być włączenie do pracy współpracownika, który przyszedł spóźniony, i oczekiwanie, by każdy się do niego dostosował.
12. Kiedy grupa ukończy zadanie, poproś członków grupy, by odpowiedzieli na następujące pytania:
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•
•
•

Jak się czuliście, gdy współpracownik się spóźnił i oczekiwał włączenia do pracy?
Jak poradziliście sobie z tym problemem?
Jaki byłby wasz stosunek do współpracownika, który często spóźnia się do pracy?

13. Poproś trzecią grupę. Poleć, by jeden z członków grupy zebrał karty
od grupy, potasował je i rozdzielił ponownie, uwzględniając ciebie,
jako członka grupy. Zaproś uczestników dwóch pozostałych grup, by
obserwowali, jak grupa reaguje na problemy, jakie stworzysz, jako
jej członek.
14. Gdy karty są rozdzielone, rozpocznij zadanie. Zademonstruj „niewykonywanie swojej pracy” – zakłócaj pracę zarówno swoją, jak i pozostałych członków grupy, np. próbuj zagadywać innych członków grupy, nie kładź swojej karty na czas, zajmij się podjadaniem lub piciem
i/lub często odsuwaj się od grupy i rozmawiaj z innymi uczestnikami, którzy obserwują ćwiczenie. Uwaga: nie sabotuj całkowicie pracy
grupy podczas odgrywania swojej roli. Powinnaś/powinieneś zakłócać i utrudniać wykonanie zadania, ale chcieć jednocześnie uczestniczyć w pracy. Twoje zachowanie powinno opóźniać pracę grupy.
15. Kiedy grupa ukończy zadanie, poproś członków grupy, by odpowiedzieli na następujące pytania:
• Jak się czuliście, gdy współpracownik nie wykonywał swojej pracy?
• Jak rozwiązaliście ten problem?
• Jaki byłby wasz stosunek do współpracownika, który często nie
wykonuje powierzonego mu zadania?
16. Podsumuj zajęcia:
Nieprzestrzeganie wskazówek może wpływać niekorzystnie na samopoczucie i pracę innych ludzi, pogarszać relacje między nimi i utrudniać współpracę, która jest niezbędna przy wykonywaniu wielu zadań
w domu, w szkole, w zakładzie pracy.
Ćwiczenie dodatkowe: praca w grupach, dyskusja i odgrywanie ról.
1. Poproś uczestników, by podzielili się na trzy grupy, wypowiadając jedno ze słów:
„szkoła”, „dom” i „praca”.
2. Poproś, aby członkowie poszczególnych grup zebrali się w wyznaczonych miejscach sali, np.: ci, którzy powiedzieli „szkoła”, niech zbiorą się pod tablicą; ci,
którzy powiedzieli „dom”, niech zbiorą się z tyłu sali itd.
3. Poleć grupom, by przedstawiły kilka przykładów sytuacji, w których ludzie mogą
współpracować ze sobą w poszczególnych środowiskach. Grupa pierwsza wymyśla przykłady związane ze szkołą, grupa druga z domem, grupa trzecia z pracą.
4. Po 2 minutach poproś grupę „szkolną” o wymienienie przykładów.
Uwaga: jeżeli wymyślenie przykładów sprawia uczestnikom trudność, bądź przygotowana/y na podanie przykładu, który mógłby zainspirować stworzenie następnych:
• szkoła: trzej chłopcy razem rozwiązują zadania z matematyki,
• dom: trzy osoby ubierają choinkę/trzy osoby przemeblowują pokój,
• praca: wspólne przenoszenie pudeł w magazynie.
5. Poproś grupy „dom” i „praca” o podanie swoich pomysłów.
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6. Daj uczestnikom kilka minut na przygotowanie scenki pokazującej współpracę w jednej, wybranej przez nich sytuacji. Uwaga: zachęć grupę, by stworzyła
scenkę wspólnie, chociaż niekoniecznie każdy musi w niej wystąpić. Dzięki temu
uczestnicy mogą nauczyć się przygotowywać scenki w krótkim czasie.
7. Po paru minutach poproś grupę „dom” o przedstawienie scenki przed wszystkimi. Przypomnij, że mają na to kilka minut.
8. Powtórz procedurę dla pozostałych grup.
9. Pogratuluj wszystkim scenek i pomysłów.
10. Podsumuj zajęcia, powiedz uczestnikom:
Kiedy ludzie razem pracują, by coś wspólnie osiągnąć, mówimy, że współpracują ze
sobą. Istnieje wiele sposobów na współpracę w domu, szkole i społeczności. Kiedy ludzie
ze sobą współpracują, wykonują zadania lepiej i szybciej. Jeżeli zabraknie współpracy,
niektóre zadania stają się zbyt trudne lub nadmiernie się przeciągają. Niektórych zadań
w ogóle nie da się wykonać bez współpracy z innymi.

D. Sprawdzenie efektów: dyskusja
Czas: 5 min
Cel: refleksja i utrwalenie zdobytej wiedzy.
1. Zapytaj uczestników:
• Jakie mogą być zalety współpracowania z innymi?
• Czy zdarza się, że odmawiasz lub nie masz ochoty na współpracę?
Wyjaśnij dlaczego.
• Czy jest coś w twoim nastawieniu lub zachowaniu, co chciał(a)byś
zmienić, by móc lepiej współpracować? Wyjaśnij dlaczego.
2. Rozdaj uczestnikom Kartę podsumowującą zajęcia.

MATERIAŁY POMOCNICZE
Karta podsumowująca zajęcia
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Karta podsumowująca zajęcia „Współpraca w miejscu pracy”

ZROZUM

ZAPAMIĘTAJ

ZASTOSUJ

ZASTANÓW SIĘ,
jak to działa

ZMODYFIKUJ
zachowanie

Aby utrzymać pracę, trzeba być dobrym współpracownikiem.
Kiedy ludzie ze sobą współpracują, wykonują zadania lepiej i szybciej.
Jeżeli zabraknie współpracy, niektóre zadania stają się zbyt trudne lub
nadmiernie się przeciągają, niektórych zadań w ogóle nie da się wykonać.
Jest wiele cech, umiejętności i zachowań dobrego współpracownika.
Oto wskazówki, dla tych, którzy chcą być dobrymi współpracownikami

Każdego dnia okazuj
gotowość do pracy:

•
•
•
•
•

Bądź punktualna/y:

•
•

Wykonuj swoją
pracę:

•
•

przychodź do pracy,
uprzedzaj wcześniej, jeżeli nie będziesz mógł/a przyjść do pracy,
bądź wypoczęta/y, rześka/i.
wychodź z domu wcześniej,
miej przy sobie rozkład jazdy autobusów lub
tramwajów,
przygotuj zapasowy plan, jeśli zawiódłby pierwszy
środek transportu.
zorganizuj pracę – twoje narzędzia, miejsce pracy,
biurko,
zaczynaj od razu swoją pracę,
wypracuj takie tempo pracy, które jest produktywne, stabilne i adekwatne do tempa pracy
współpracowników.

Pracownicy nie zawsze zachowują się zgodnie z tymi wskazówkami, wymyślając wiele usprawiedliwień dla swojego zachowania. Takie postępowanie może:
• wpływać niekorzystnie na samopoczucie i pracę innych ludzi,
• pogarszać relacje między nimi,
• utrudniać współpracę i realizację wspólnych przedsięwzięć.
Dlatego, staraj się być dobrym współpracownikiem!
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25. Kompetencje na rynku pracy
KLUCZOWE TREŚCI ZAJĘĆ

Powszechnie mówi się o tym, że szkoły mają przygotowywać do rynku
pracy, że sama wiedza bez umiejętności jej stosowania nie wystarczy.
Żeby wiedzieć, co powinienem umieć, w czym się kształcić, oprócz
własnych preferencji konieczna jest wiedza na temat rynku pracy. Po
drugie trzeba wiedzieć, jak swoje kompetencje zaprezentować, jak wykorzystać różne sposoby, by pokazać się z jak najlepszej strony.

Informacje wprowadzające

Cele zajęć

Uczestnicy:
• poznają pojęcie kompetencji,
• określą kompetencje oczekiwane przez konkretnego pracodawcę,
• udoskonalą umiejętności zastosowania reguł wpływu społecznego
w poszukiwaniu pracy,
• poszerzą perspektywy możliwości poszukiwania pracy.

Przebieg
zajęć

Poznanie pojęcia kompetencji i ich roli w poszukiwaniu pracy.
Poznanie kompetencji najbardziej poszukiwanych przez pracodawców.
Ćwiczenie polegające na stworzeniu kompetencji dla konkretnych
zawodów – praca w grupach i dyskusja.
Ćwiczenie polegające na wykorzystaniu reguł wpływu społecznego
w poszukiwaniu pracy – praca w grupach i dyskusja.

Czas trwania

45 minut

Materiały
dydaktyczne

Paczka fasolki Jaś i kubki plastikowe dla każdego ucznia
Materiały pomocnicze do powielenia:
materiał pomocniczy nr 1 Moje kompetencje
Karta podsumowująca zajęcia.

Zadania do
wykonania przed
zajęciami

Do części A- przygotować fasolę i kubki
Do części B (Rozwinięcie tematu):
• przygotuj duże arkusze papieru i materiały do pisania, np. mazaki.
Do części D (Sprawdzenie efektów):
• powiel dla wszystkich członków grupy materiał pomocniczy Moje
kompetencje oraz Kartę podsumowującą zajęcia.
• Przejrzyj załączniki potrzebne do alternatywnych rozwiązań

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ
A. Zainteresowanie tematem: wykład osoby prowadzącej zajęcia,
dyskusja.
Czas: 20 min
CEL: Zainteresowanie uczestników tematem kompetencji, zaangażowanie
ich oraz poznanie ich talentów, na których mogą budować swoją karierę zawodową.

228/238

Lekcja 25. Kompetencje na rynku pracy

WARIANT 1
1. Pokaż na slajdach, kolejno zdjęcia (materiał pomocniczy nr 1) ilustrujące trzy zawody – architekci, fryzjer/ka, motornicza. Kontekst
zdjęć dal urozmaicenia jest z przeszłości.
2. Poproś o rozpoznanie zawodu i opisania ich poprzez kompetencje,
jakie są w nich potrzebne. Zapisuj wszystkie pomysły na tablicy lub
flipchartach.
WARIANT 2
1. Zaproponuj krótkie ćwiczenie.
Poproś dwóch uczniów o pomoc. Będą „aniołami” dającymi talenty.
Aniołom daj kubki napełnione fasolkami. Na osobności ustal, że będą
dawać fasolkę- talent każdej osobie, która podejdzie i użyje słowa „proszę/poproszę” i dodatkowo że będzie to co trzecia osoba (możesz wymyślić inne warunki, np. ze ktoś ma złożone ręce, skrzyżowane nogi itd.)
Każdemu uczniowi wręcz kubek. Klasie zapowiedz, że są to aniołowie,
którzy mogą udzielić talentu, ale nie każdy dostanie. Niech spróbują
przez 7-10 minut zdobyć jak najwięcej fasolek. Mają podchodzić i prosić
o talent, a anioł zadecyduje, czy go udzielić, czy nie. Niech klasa nie
poddaje się i znajdzie sposób. Wszyscy mogą ustawiać się w kolejce
i podchodzić ile razy chcą przez te 7 minut.
2. Obserwuj zachowania uczniów: kto się angażował, kto się poddał,
jak komentowali sytuację.
3. Na zakończenie ćwiczenia poproś by opowiedzieli o swoim nastawieniu, motywacji. Wytłumacz, że ćwiczenie nie świadczy o tym, że
tak mają w rzeczywistości, ale że pokazuje pewne prawidłowości.
Zapytaj od czego zależał sukces i co mogą wywnioskować na temat
znajdowania pracy. Podziękuję „aniołom” i poproś, by wyjawili jakie
zasady obowiązywały.
4. Ćwiczenie miało pokazać, że bardzo ważna jest nasza motywacja.
Nie zawsze wszystko się uda, ale przeważnie najwięcej talentów (fasolek) zdobywają najwytrwalsi. Nie osoby, które się złoszczą na siebie, innych; nie takie, które nieustannie analizują i nic nie robią.
Wygrywają te osoby, które starają się i podejmują wysiłek, aż w końcu trafią na dobry moment, odniosą sukces. Warto tę wytrwałość
i starania ćwiczyć. Kompetencje oczywiście są bardzo ważne, bo pozwalają zwiększyć szansę na znalezienie i utrzymanie pracy, ale bez
działań i wytrwałości, pracodawca może ich nie zauważyć.
Powiedz, że na dzisiejszej lekcji porozmawiamy o tym, czym są kompetencje zawodowe oraz jak wykorzystać w poszukiwaniu pracy ich posiadanie, jak efektywnie je prezentować.
Kompetencje to obecnie kluczowe pojęcie w budowaniu ścieżki
kariery. Właściwie jednym z najważniejszych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej o pracę jest pytanie o to, jakie kompetencje
posiadamy. Są one bardzo ważne dla pracodawcy, gdyż to właśnie one
pozwalają pracownikowi na efektywne wykonywanie pracy na określonym stanowisku. Zastanówmy się zatem, czym są kompetencje zawodowe, żebyśmy umieli odpowiedzieć na pytanie, które z nich posiadamy,
a które powinniśmy zdobyć lub rozwinąć?
Powiedz:
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Kompetencje to suma posiadanych przez pracownika umiejętności
oraz wiedzy, wspartych przez odpowiednie cechy osobowości. Mówiąc
inaczej, jest to zbiór tego, co pracownik umie zrobić, zarówno w zakresie wiedzy na temat tego, co trzeba wykonać, jak wykonać, jak i psychologicznego nastawienia do zadania, czyli tego, w jaki sposób pracownik
działa, wykonując zadanie.
Wiedza (ogólna i specjalistyczna) obejmuje to wszystko, czego pracownik nauczył się podczas formalnego procesu edukacji, tj. w szkole lub
na studiach, ale także w ramach samokształcenia się - są to ukończone
szkoły, przebyte kursy i zdobyte certyfikaty, wiedza specjalistyczna z danego obszaru.
Umiejętności (techniczne, technologiczne) – to, co pracownik rzeczywiście potrafi robić, są utożsamiane z doświadczeniem bądź zdolnościami.
Cechy charakteru/ motywacje – zbiór indywidualnych cech osobowości pracownika, motywacji i emocji w stosunku do czegoś, które określają, w jaki sposób pracownik działa, wykonując zadanie. Dlatego tak
ważne jest, aby robić to, co się lubi, a przynajmniej czuć się z tym
dobrze, odpowiednio. Czuć, że to, co robię jest dla mnie „ok”, mogę to
wykonywać i nie szkodzi mi to. Wtedy ten aspekt będzie dopełniał wasze
kompetencje.
Przeprowadź dyskusję (5 min), której celem jest analiza talentów, kompetencji i ich składowych na przywołanych wcześniej zawodach. Wróćcie
na chwilę do zaprezentowanych wcześniej zawodów i wymyślcie wspólnie, jaki mogli mieć talent inspirujący do wyboru właśnie takiego zawodu, co jest ich kompetencjami i jakie mają składowe. Np.
- architekt:
 TALENT: zawsze dobrze rysował, szczególnie geometryczne wytwory wyobraźni;
 KOMPETENCJE i SKŁADOWE: projektowanie (zna wszelkie wzory,
oprogramowania i zasady projektowania, potrafi świetnie rysować,
umie używać programów do projektowania, swoje projekty wykonuje z pasją i wielkim zaangażowaniem), obsługa klienta (wie, jak
nawiązywać relacje, jak przygotowywać oferty i jakie są zasady
przetargów, potrafi wykonać odpowiednią ofertę, umie się jasno
komunikować z klientem, jest dokładny i pieczołowicie wykonuje
pracę, lubi kontakt z klientami i chętnie z nimi negocjuje).
- fryzjerka:
 TALENT: lubiła z fantazją czesać siebie i wszystkie koleżanki,
 KOMPETENCJE i SKŁADOWE: potrafi pielęgnować włosy (zna ich
strukturę i potrzeby, umie odpowiednio dobrać środki pielęgnacyjne, interesuje się tym i z entuzjazmem poleca to swoim klientom),
potrafi obcinać włosy (zna sposoby cięć odpowiednie do rodzaju
włosów, zna typy twarzy i najlepsze dla nich style fryzur, umie
ciąć różnymi technikami, nożyczkami, chętnie używa swojej wiedzy i z zaangażowaniem doradza swoim klientom, jakie cięcia będą
najlepsze dla nich)
- motorniczy/a:
 TALENT: zawsze lubiła jeździć na wszystkim, na czym się dało,
pamięta wszystkie modele polskich tramwajów zbudowane od początku XX wieku.
 KOMPETENCJE i SKŁADOWE: kierowanie pojazdem (zna wszystkie
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funkcje i możliwości pojazdu, potrafi obsługiwać wszystkie, robi to
chętnie i sprawia jej to radość), poruszanie się po mieście (zna
przepisy i zasady ruchu drogowego, umie reagować na sygnalizacje
i trudne sytuacje na drogach, jest skupiona podczas jazdy, lubi to,
co robi)

B. Rozwinięcie tematu: praca w podgrupach i dyskusja.
Czas: 15 min
CEL: Zapoznanie uczniów z kompetencjami społecznymi, twórcze ich zaprezentowaniem i nauka przez skojarzenia. Uzmysłowienie wagi takich kompetencji na współczesnym rynku pracy.
1. Wiemy już, czym jest kompetencja. Zastanówmy się więc, czego
oczekują pracodawcy od idealnego kandydata do pracy.
2. Poproś uczniów, którzy wykonali zadanie przed lekcjami, aby podzielili się zdobytą wiedzą:
- akie kompetencje i umiejętności opisali pracodawcy
- jakich kompetencji używają pracownicy w ich zawodzie
- o jakich kompetencjach mówią osoby, które odniosły „sukces”
3.

W dyskusji zwróć uwagę, czy jest coś wspólnego, coś się szczególnie
wyróżnia?

C. Aktywność członków grupy: praca indywidualna w podgrupach,
dyskusja
Czas: 15 min
CEL: Poddanie się przez uczniów refleksji na temat swojej przyszłości i rozwoju odpowiednich kompetencji do tego potrzebnych.
1. Teraz nadszedł czas na wykorzystanie dotychczasowych informacji.
2. Poproś uczestników, aby każdy wymyślił sobie 2 zawody, które chciałby wykonywać w przyszłości.
3. Dla każdego zawodu niech wybierze od jednej do trzech kluczowych
kompetencji.
4. Następnie, niech je przeanalizuje pod względem trzech składowych
(wiedzy, umiejętności, postawy)
5. Do tego ćwiczenia niech wykorzystają arkusz zawodu i kompetencji
oraz przykładowe listy z materiałów pomocniczych nr 3 - Arkusz zawodu i moich kompetencji.
Przykład – kelner i kompetencja przygotowanie stolika dla gości:
• wiedza: zna wszystkie naczynia oraz sztućce, wie jak można ich
używać, zna różne techniki układania serwetek, wie, jaki stolik
przygotować w różnych porach dnia;
• umiejętności: potrafi odpowiednio układać sztućce i zastawę, robi
to szybko i sprawnie, układa serwetkowe orgiami;
• postawa: jest bardzo zmotywowany do używania swojej wiedzy
i umiejętności, sprawia mu to przyjemność, lubi przygotowywać dla
gości miłe niespodzianki, cieszy się ze wszystkich pochwał od gości
względem stolika i jego oprawy.
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6. Po dyskusjach podsumuj ćwiczenie.
Zapytaj, co uczestnicy odkryli?
Czy było im łatwo, czy trudno?
Czy potrafią sami rozpoznać swoje kompetencje, które są kompletne?
WARIANT ALTERNATYWNY

Czas:15 min
CEL: Przypomnienie wiedzy na temat reguł wpływu społecznego i wykorzystanie jej do zaprezentowania swoich kompetencji społecznych podczas rozmowy rekrutacyjnej.
1. Wprowadź: każde stanowisko pracy wymaga określonych i specyficznych kompetencji, ale są też cechy i umiejętności, które są wymagane i pożądane przez pracodawcę niezależnie od stanowiska pracy.
Dlatego warto je mieć i stale się doskonalić i rozwijać, aby stwarzać
sobie więcej możliwości pracy. Jest to niezbędne przy obecnym rynku
pracy, który wymaga od pracownika elastyczności i adaptacji do nowych zawodów. Wiedzieć o swoich kompetencjach to jedno, a umieć
je pokazać i wykorzystać to drugie.
2. Powiedz, że za chwilę uczniowie będą mieli okazję sprawdzić, na ile
potrafią wykorzystać swoją wiedzę o regułach wpływu społecznego
w całym procesie poszukiwania pracy.
3. Przypomnij uczniom zasady wpływu społecznego z lekcji „Wpływ
społeczny w marketingu”. Rozdaj uczniom materiał pomocniczy nr
5 - Reguły wpływu społecznego Roberta Cialdiniego.
4. Powiedz, że reguły te działają w każdym obszarze, gdzie człowiek
spotyka się z człowiekiem. Również podczas poszukiwania pracy możemy te reguły wykorzystać, by skuteczniej szukać, a ostatecznie
znaleźć pracę.
5. Podziel grupę tak, by każda podgrupa otrzymała dwie reguły i przywołały dla nich przykład z życia, z ich otoczenia, z doświadczeń z różnymi usługodawcami.
6. Niech przygotują krótki dialog prezentujący daną regułę i zaprezentują na forum. Uczestnicy mogą odgadywać, która to zasada. Krótko
podsumuj każdą scenkę.
Możesz podać swoje przykłady i dodać, że każda reguła daje konkretną
radę. Przykłady znajdziesz na końcu każdego akapitu materiale pomocniczym nr 5. Tutaj skrót, np.:
• Reguła wzajemności – czujemy potrzebę odwdzięczenia się za dobro.
• Reguła kontrastu – nasze ocenianie jest zależne od porównań
z innymi.
• Reguła niedostępności – coś jest wyjątkowe, czegoś jest mało.
• Reguła społecznego dowodu słuszności – wielu ludzi tak robi.
• Reguła sympatii i lubienia – łatwiej ulegamy ludziom sympatycznym, których lubimy.
• Reguła autorytetu – trudno nam jest się przeciwstawiać autorytetom w jakiejś dziedzinie.
• Reguła zaangażowania i konsekwencji – jak się coś zacznie, to
trzeba to skończyć.
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D. Sprawdzenie efektów: dyskusja
Czas: 5 min
Cel: Przełożenie na życie i podsumowanie
1. Poproś uczniów o krótkie podsumowanie lekcji.
2. Podsumuj pracę na lekcji:
• Pracodawcy oczekują od pracownika posiadania kompetencji,
które pozwalają realizować misję firmy, zadania i funkcje zajmowanego stanowiska pracy.
• Kompetencje można zdobywać przez całe życie i stale je doskonalić. Wynikają one z procesu uczenia się i z późniejszego wykorzystania efektów tej nauki.
• Wiedza na temat własnych umiejętności pozwala nam tak budować ścieżkę kariery, by jak najlepiej wykorzystać swoje mocne
strony, a wiedza na temat tego, jakie kompetencje jeszcze trzeba
rozwinąć, pozwala na dobór odpowiednich szkoleń i kursów, które
pozwalają zwiększyć swoją efektywność, jako pracownika, a tym
samym lepiej prezentować się na rynku pracy.
• W ramach samego procesu rekrutacji kompetencje zawodowe
i umiejętność ich rozpoznania, pozwalają lepiej zaprezentować
się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Wyszczególnienie własnych
kompetencji i przekazanie tej wiedzy pracodawcy sprawia, że stajemy się bardziej atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy.
• Wykorzystujcie swoje kompetencje społeczne. Korzystajcie z tego,
jacy jesteście wobec ludzi, jak umiecie postępować. Pamiętajcie,
że społeczne kompetencje są potrzebne w każdym zawodzie.
3. Poproś, aby uczniowie w domu przeanalizowali swoje kompetencje.
Przypomnij, że pomocny może okazać się materiał pomocniczy nr 2 Kompetencje pozazawodowe (społeczne), wyjaśnij polecenia.
4. Rozdaj uczniom Kartę podsumowującą zajęcia.

MATERIAŁY POMOCNICZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zdjęcia 3 profesji
Kompetencje pozazawodowe (społeczne)
Arkusz zawodu i moich kompetencji
Rozmowa kwalifikacyjna
Reguły wpływu społecznego Roberta Cialdiniego
Karta podsumowująca zajęcia
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Materiał pomocniczy nr 2

Kompetencje pozazawodowe (społeczne)

Poniżej najbardziej poszukiwane przez pracodawców kompetencje, niezależnie od branży czy zawodu. Warto o nich pamiętać, prezentując swoją osobę potencjalnemu pracodawcy.
Pracowitość, czyli zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z powierzonego pracownikowi stanowiska.
Umiejętność zarządzania czasem, czyli pilnowanie terminów, niemarnowanie czasu i umiejętność określania priorytetów w pracy.
Elastyczność, czyli umiejętność dostosowywania się do zmian, np.
zmiana zakresu obowiązków, godzin pracy, nowy przełożony.
Komunikatywność, czyli umiejętność jasnego wyrażania swoich myśli,
słuchania innych osób i dopasowania stylu rozmowy do rozmówcy.
Samodzielność, czyli umiejętność radzenia sobie z obowiązkami bez
pomocy innych osób.
Lojalność, która opiera się na zaufaniu do pracownika, że dba on o ogólnie pojęty interes swojego pracodawcy, o dobro firmy i jej wizerunek,
o mienie firmy oraz że przestrzega tajemnicy firmowej, tj. nie ujawnia
informacji o wynagrodzeniu, warunkach umowy, polityce firmy, planach
firmy itp.
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Materiał pomocniczy nr 3
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Arkusz zawodu i moich kompetencji

Mój zawód, kompetencje i ich składowe (wybierz z list poniżej lub zapisz
własne)
Nazwa zawodu
kompetencja 1
•

wiedza

•

umiejętności

•

motywacja/ cecha

kompetencja 2
•

wiedza

•

umiejętności

•

motywacja/ cecha

kompetencja 3
•

wiedza

•

umiejętności

•

motywacja/ cecha
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Przykładowe listy składowych kompetencji:

CECHY/ motywacje – wybierz cechy, które wydaje Ci się, że posiadasz
przynajmniej w stopniu umiarkowanym i będą Ci potrzebne do uprawiania wybranego zawodu.szczery


















uczciwy
emocjonalny
otwarty
impulsywny
uprzejmy
cierpliwy
energiczny
konsekwentny
dokładny
lojalny
małomówny
analityczny
twórczy
wrażliwy
pomysłowy
przekonywujący
odpowiedzialny

















odważny
punktualny
ostrożny
wytrwały w działaniu
spostrzegawczy
obdarzony wyobraźnią
stanowczy
towarzyski
pewny siebie
przyciągający uwagę
staranny
pedantyczny
czujny
umiejący słuchać innych ludzi
współczujący



















taktowny
wnikliwy
bezinteresowny
uczynny
pracowity
mądry
troskliwy
życzliwy
skromny
dający wsparcie
oddany
wyrozumiały
asertywny
przebojowy
tolerancyjny
zaangażowany
zdeterminowany

UMIEJĘTNOŚCI – wybierz 3 umiejętności, które są Twoją mocną stroną (postaw przy nich znak „+”) oraz kolejne 3 umiejętności, nad którymi
warto jeszcze popracować i są ci potrzebne(postaw przy nich znak „–”).
 Wymyślanie, tworzenie
 Posiadanie dobrej pamięci
 Podejmowanie decyzji
 Sprzedawanie
 Przekonywanie innych
 Sprawność manualna
 Obsługa komputera
 Znajomość języków
obcych
 Umiejętność prowadzenia pojazdów
 Budowanie relacji
z innymi ludźmi
 Administracja/prowadzenie dokumentacji

 Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem
 Elastyczność
 Identyfikacja z firmą
 Etyka zawodowa
 Procedury – znajomość i stosowanie
 Komunikacja pisemna
 Innowacyjność
 Umiejętność szybkiego uczenia się
 Komunikatywność
 Kultura osobista
 Organizacja pracy
własnej/zarządzanie
czasem
 Obsługa klienta

 Przedsiębiorczość
 Radzenie sobie ze
stresem
 Rozwiązywanie problemów
 Organizowanie
 Praca zespołowa/
współpraca w zespole
 Sumienność/rzetelność
 Planowanie
 Rozwiązywanie
konfliktów
 Samodzielność
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Materiał pomocniczy nr 4 Reguły wpływu społecznego Roberta Cialdiniego
Reguła wzajemności: ktoś, kto jest zadowolony z Twoich usług, niech poleci cię
potencjalnemu pracodawcy; pomagaj ludziom, nie wiesz, kiedy ci się przyda ich
wdzięczność; poproś kogoś, komu wykonałeś dobrze usługę, o polecenie ciebie
innemu pracodawcy lub napisanie listu polecającego (referencji). Odwzajemniaj
to, co dobre!
Reguła kontrastu: pokaż, czym wyróżniasz się od innych kandydatów; wyróżnij
się pozytywnie; przygotuj 3 argumenty pokazujące pracodawcy, co zyska, kiedy to
właśnie ciebie zatrudni. Wyróżniaj się!
Reguła niedostępności: Zapytaj, kiedy możesz spodziewać się odpowiedzi, i powiedz, że jest to dla ciebie ważna informacja, bo masz lub analizujesz jeszcze inne
oferty. Dbaj o swój czas!
Reguła społecznego dowodu słuszności: postaraj się o referencje od dyrekcji szkoły, prezesa stowarzyszenia, gdzie jesteś wolontariuszem, opiekuna stażu.
Jeżeli oni są zadowoleni, pracodawca też będzie. Zbieraj referencje!
Reguła sympatii i lubienia: poszukaj wspólnego tematu, cechy z pracodawcą,
z osobą, z którą rozmawiasz. Zwróć uwagę na otoczenie, hobby, zainteresowania.
Pokaż, że jesteś „zorientowany w działalności firmy”. Buduj relacje, bądź przyjazny!
Reguła autorytetu: zastosuj fachowy język, pokaż swoją ekspercką wiedzę,
umiejętności, poproś, byś mógł zaprezentować swój kunszt; przygotuj certyfikaty,
zaświadczenia, dyplomy. Bądź ekspertem w swojej dziedzinie!
Reguła zaangażowania i konsekwencji: zaproponuj, że popracujesz tydzień za
darmo; zainteresuj rozmówcę ciekawą historią. Bądź zaangażowany i konsekwentny w swoich działaniach!
Podczas dyskusji zwracaj uwagę na problemy etyczne podczas wykorzystywania
tych reguł. Wystrzegaj się nepotyzmu, korupcji, próżności, spoufalania się.
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Lekcja 25. Kompetencje na rynku pracy

KARTA PODSUMOWUJĄCA ZAJĘCIA „KOMPETENCJE”

ZROZUM

ZAPAMIĘTAJ

ZASTOSUJ

ZASTANÓW SIĘ,
jak to działa

ZMODYFIKUJ
zachowanie

Kompetencje to suma posiadanych przez pracownika umiejętności oraz
wiedzy wspartych przez odpowiednie cechy osobowości. Mówiąc inaczej,
jest to zbiór tego, co pracownik umie zrobić, zarówno w zakresie wiedzy
na temat tego, co trzeba wykonać, jak wykonać, jak i psychologicznego
nastawienia do zadania, czyli tego, w jaki sposób pracownik działa, wykonując zadanie.
Wiedza (ogólna i specjalistyczna) obejmuje to wszystko, czego pracownik nauczył się podczas formalnego procesu edukacji, tj. w szkole lub
na studiach, ale także w ramach samokształcenia się, są to ukończone szkoły, przebyte kursy i zdobyte certyfikaty, wiedza specjalistyczna
z danego obszaru,
Umiejętności (techniczne, technologiczne) – to, co pracownik rzeczywiście potrafi robić, są utożsamiane z doświadczeniem bądź zdolnościami,
Cechy charakteru – zbiór indywidualnych cech osobowości pracownika, które określają, w jaki sposób pracownik działa, wykonując zadanie.
Oto najbardziej poszukiwane kompetencje przez pracodawców,
niezależnie od branży czy zawodu. Warto o nich pamiętać, prezentując
swoją osobę potencjalnemu pracodawcy!
Pracowitość, czyli zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z powierzonego pracownikowi stanowiska.
Umiejętność zarządzania czasem, czyli pilnowanie terminów, niemarnowanie czasu i umiejętność określania priorytetów w pracy.
Elastyczność, czyli umiejętność dostosowywania się do zmian, np.
zmiana zakresu obowiązków, godzin pracy, nowy przełożony.
Komunikatywność, czyli umiejętność jasnego wyrażania swoich myśli,
słuchania innych osób i dopasowania stylu rozmowy do rozmówcy.
Samodzielność, czyli umiejętność radzenia sobie z obowiązkami bez
pomocy innych osób.

