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STRESZCZENIE 

 
NINIEJSZY DOKUMENT MA ZNACZĄCĄ WARTOŚĆ DLA EDUKATORÓW 

PROGRAMU DIG IN. DOKUMENT ZAWIERA NAJNOWSZE BADANIA STANU 

MŁODZIEŻY W ZAKRESIE WSKAŹNIKA ZATRUDNIENIA W UNII 

EUROPEJSKIEJ. SAM DOKUMENT SKŁADA SIĘ Z CZTERECH CZĘŚCI: 

BADAŃ, SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH PROGRAMU, DZIAŁAŃ, KTÓRE 

NALEŻY WYKONAĆ, ABY WPŁYWAĆ NA POŻĄDANE ZACHOWANIA 

MŁODZIEŻY, A NA KOŃCU CZĘŚĆ EWALUACJI. CZĘŚĆ BADAWCZA BĘDZIE 

OBEJMOWAŁA TAKIE ZAGADNIENIA JAK WSKAŹNIK NEET (ang. not in 

employment, education or training), PROBLEMY BEZROBOCIA ORAZ CZYNNIKI 

WSPIERAJĄCE WSKAŹNIK SAMOZATRUDNIENIA. PODCZAS BADANIA 

CZYTELNICY POZNAJĄ OGÓLNE TRUDNOŚCI, KTÓRE MŁODZIEŻ 

NAPOTYKA W ZAKRESIE WARUNKÓW ZATRUDNIENIA. ZAPREZENTOWANE 

I WYJAŚNIONE ZOSTAŁY BARIERY ZWIĄZANE Z RÓŻNYMI POZIOMAMI ICH 

WYKSZTAŁCENIA. KLUCZOWE WNIOSKI  NIN. DOKUMENTU WSKAZUJĄ NA 

WYRAŹNĄ POTRZEBĘ PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW Z PROGRAMU 

DIG IN ABY ZACHĘCIĆ  MŁODYCH LUDZI DO ZDOBYCIA WIEDZY N/T 

ZDROWEJ KONKURENCJI ORAZ NA WSPARCIE ICH W ZDOBYCIU  

KLUCZOWYCH UMIEJĘTNOŚCI, NIEZBĘDNYCH DO ROZWOJU NA RYNKU 

PRACY. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 SŁOWNICZEK  
  

                Młodzież: młodzi ludzie są definiowani jako osoby w wieku od 15 do 25 lat , a w  
          niektórych państwach członkowskich pomiędzy 15-29 lat.  
 
         Wskaźnik zatrudnienia młodzieży jest obliczany jako odsetek zatrudnionych młodych   
         ludzi w całej populacji młodzieży. 
 
          Stopa bezrobocia młodzieży  to odsetek bezrobotnych w grupie wiekowej od  
         15 do 24 lat w stosunku do całkowitej siły roboczej (zarówno zatrudnionej, jak i  
          bezrobotnej) w tej grupie wiekowej. 
  

 

                Wskaźnik bezrobocia młodzieży  Wskaźnik bezrobocia młodzieży to odsetek              
         bezrobotnych młodych ludzi w stosunku do całej populacji tej grupy wiekowej (nie tylko   
         aktywnych, ale także nieaktywnych zawodowo, np. studentów) 
 
         NEET : Akronim oznaczający osoby, które „nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą”.  
         W tej grupie znajdują się osoby bezrobotne i osoby nieaktywne zawodowo. 
         
          OECD:  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
 

        EMCO: Komisja Zatrudnienia Komisji Europejskiej. 
 
        YFEJ: Twoja pierwsza praca z EURES-em. 
 
        WSKAŹNIK NEE:  mierzy odsetek młodych ludzi niepracujących, niekształcących się  
        ani nieszkolących się w całej populacji młodzieży. 
        
          TFEU:  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
 

        ESF:  Europejski Fundusz Społeczny. 
 
        ISCED: Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia. 
 

        YEI: Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.  



RAMY POLITYKI I  ŚRODKÓW UE W ZAKRESIE 

ZATRUDNIENIA MŁODZIEŻY  
 
Promowanie zatrudnienia młodzieży i usprawnienie przechodzenia ze szkoly do pracy 

jest ważnym priorytetem w agendzie Unii Europejskiej. UE wspiera zatrudnienie i włączenie 
społeczne młodych ludzi, zwłaszcza w ramach swojego programu na rzecz zatrudnienia, 
wzrostu i inwestycji, strategii “Europa 2020” oraz za pośrednictwem funduszy UE, takich jak 
Erasmus+, Europejski Fundusz Społeczny (ESF) i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych.1   

                                       1/.  Inicjatywa przewodnia „Mobilna młodzież” (2010)
 

W ramach strategii “Europa 2020” na rzecz “inteligentnego, zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu”, inicjatywa przewodnia “Mobilna młodzież” określa 
kompleksowy pakiet środkow w zakresie edukacji i zatrudnienia dla młodych ludzi, w tym 

inicjatywę “Szanse dla młodzieży2 (2011) oraz Twoja pierwsza praca EURES 3.  Inicjatywa                 
“Szanse dla Młodzieży” została przyjęta przez Komisję Europejską w 2011. Grupą docelową są 
młodzi ludzie, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, a jej celem jest zwiększenie 
szans na znalezienie pracy poprzez zwiększenie możliwości wyjazdu za granicę w celach 
edukacyjnych lub szkoleniowych. Twoja Pierwsza Praca z  EURES-em (YFEJ), to program 
mobilności zawodowej na niewielką skalę. Pomaga młodym obywatelom w przedziale 
wiekowym 18-35 lat z dowolnego kraju UE, Islandii oraz Norwegii w znalezieniu zatrudnienia – 
pracy, stażu lub przyuczenia do zawodu – w innym kraju, niż ich kraj zamieszkania. Pomaga 
również małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w znalezieniu pracowników, których 

potrzebują na trudne do obsadzenia stanowiska.4   

 2/ Pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży i Młodzieżowy Zespół Działania  (2012) 

W grudniu 2012 r. Rada UE przekazała większości państw członkowskich UE konkretne 
zalecenia dotyczące walki z bezrobociem młodzieży. W tym samym roku Komisja Europejska 
zaproponowała Pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży, czyli szereg środków, mających pomóc 
państwom członkowskim w rozwiązaniu problemu bezrobocia młodzieży i wykluczenia 
społecznego w świetle wysokiego i utrzymującego się bezrobocia młodzieży. W ramach 
Gwarancji dla młodzieży Państwa Członkowskie zobowiązały się do zapewnienia wszystkim 
młodym ludziom do 25 roku życia w ciągu czterech miesięcy od zakończenia nauki lub 
uzyskania statusu bezrobotnego: wysokiej jakości pracy, kształcenia ustawicznego, 

przyuczenia do zawodu lub stażu5. Gwarancja dla młodzieży jest szybko wdrażana w całej UE, 
dzięki bezprecedensowemu połączeniu ogromnego rozmachu politycznego, znacznych 
środków finansowych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży i Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz stabilnych mechanizmów monitorowania na poziomie UE. W 
ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży - na którą przeznaczono 8,8 mld EUR, - 
bezpośrednie ukierunkowane wsparcie udzielane jest młodzieży NEET żyjącej w regionach 

zmagających się z trudnościami, w których stopa bezrobocia młodzieży przekracza 25%6.                                               

1 Zobacz: Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne – Komisja 

Europejska (europa.eu). 
2 COM (2011) 933 final. 
3 Zobacz Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne - Komisja Europejska (europa.eu). 

4 Komisja Europejska, Twoja pierwsza praca z EURES-em, 2017 r. 
5 Zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu gwarancji dla młodzieży.

 

6 Komisja Europejska, Komunikat "Trzy lata gwarancji dla młodzieży i zatrudnienia młodzieży" Inicjatywy”, 2016. 

 



 
W lutym 2012 r. utworzono Młodzieżowe Zespoły Działania składające się z urzędników 

krajowych i urzędników Komisji z ośmioma państwami członkowskimi o – w tamtym czasie – 
najwyższym poziomie bezrobocia młodzieży, a mianowicie Grecją, Irlandią, Włochami, Łotwą, 
Litwą, Portugalią, Słowacją i Hiszpanią. Zadaniem Młodzieżowych Zespołów Działania była 
dalsza mobilizacja funduszy strukturalnych UE (w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego) 
nadal dostępnych w okresie działania programu w latach 2007–2013 w celu wspierania 

możliwości zatrudnienia młodych ludzi i ułatwiania MŚP dostępu do finansowania.7 

 

3. Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (2013) 
 

Aby zwiększyć dostępne wsparcie finansowe UE dla regionów i osób najbardziej 
zmagających się z bezrobociem i brakiem aktywności wśród młodzieży, w lutym 2013 r. Rada 
Europejska uzgodniła utworzenie specjalnej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 
(YEI). Działania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych są ukierunkowane i 
wspierają młodych ludzi w wieku do 25 lat nieuczących się, niepracujących ani nieszkolących 
się (NEET) oraz, w przypadku gdy państwo członkowskie uzna to za stosowne, również tych w 
wieku do 30 lat, w tym również długotrwale bezrobotnych młodych ludzi lub osób 
niezarejestrowanych jako poszukujących pracy w regionach, w których stopa bezrobocia 
młodzieży przekracza 25%. Głównym celem jest zmniejszenie liczby młodzieży NEET, walka z 
bezrobociem wśród ludzi młodych oraz zapewnienie wsparcia finansowego na wdrożenie 
Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży, w szczególności Gwarancji dla młodzieży.   

 

4. Strategia UE na rzecz Młodzieży (2018) 

Strategia UE na rzecz Młodzieży stanowi ramy współpracy UE w zakresie polityki 
młodzieżowej na lata 2019–2027, oparte na rezolucji Rady z dnia 26 listopada 2018 r. Sprzyja 
uczestnictwu młodzieży w życiu demokratycznym; wspiera również zaangażowanie społeczne i 
obywatelskie oraz ma na celu zapewnienie wszystkim młodym ludziom niezbędnych zasobów 
do udziału w życiu społecznym. Strategia UE na rzecz Młodzieży skupia się na trzech głównych 
obszarach działania, wokół trzech słów: Angażuj, Łącz, Wzmacniaj. Wcześniej była to strategia 
UE na rzecz Młodzieży, uzgodniona przez ministrów UE, obejmująca lata 2010-2018, która 
miała dwa główne cele:  

 
 utworzenie większej liczby równych szans dla wszystkich młodych ludzi w 

edukacji  
i na rynku pracy. 
 zachęcanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie. 
 

 
                                                
7  Komisja Europejska, Środki UE na rzecz walki z bezrobotną młodzieżą, (2014) 

 
 



 

   
 

Rys. 1.  Ramy prawne UE 

 

5/. Wsparcie zatrudnienia Młodzieży: Pomost dla miejsc pracy dla Przyszłych 
Generacji (2020) 

 
W celu ograniczenia ekonomicznych skutków pandemii, 1 lipca 2020 r. nowa Komisja 

uruchomiła pakiet Wsparcia Zatrudnienia Młodzieży, aby zapewnić „pomost do miejsc pracy” 
dla następnego pokolenia. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie 
„pomostu do miejsc pracy – wzmocnienia gwarancji dla młodzieży”, które ma zastąpić zalecenie 
z 2013 r. Ponieważ przejście ze szkoły do pracy i trwała integracja rynkowa trwają dłużej ze 
względu na zmieniający się charakter pracy i zapotrzebowanie na umiejętności, grupa docelowa 
rozszerzyła się ze wszystkich bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo młodych ludzi poniżej 

25 roku życia do wszystkich poniżej 30 roku życia8.  
 
 
 

 
 

 
                                                

8 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, 

THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 
Youth Employment Support: a Bridge to Jobs for the Next Generation 
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STOPA BEZROBOCIA MŁODZIEŻY 

Stopa bezrobocia młodzieży to odsetek bezrobotnych w grupie wiekowej 15-24 lata w 
stosunku do całkowitej siły roboczej w tej grupie wiekowej (która obejmuje zarówno zatrudnioną, 
jak i bezrobotną młodzież, ale nie obejmuje osób biernych zawodowo, tj. osób młodych, które 
nie pracują i nie są dostępne do podjęcia pracy lub o nią nie proszą). Osoba bezrobotna jest 
definiowana przez Eurostat, zgodnie z wytycznymi MOP, jako osoba w wieku od 15 do 74 lat 
(lub od 16 do 74 lat w Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Islandii i Norwegii), która jest:  

 
a. bez pracy w tygodniu referencyjnym; 
b. zdolna do podjęcia zatrudnienia w ciągu najbliższych dwóch tygodni (lub już 

znalazła pracę, którą może podjąć w ciągu najbliższych trzech miesięcy); 
c. która aktywnie poszukiwała pracy w ciągu ostatnich czterech tygodni. 
 
 
Stopa bezrobocia wśród młodych ludzi (w wieku 15-24 lata) na poziomie europejskim 

wyniosła 14,4% w 2019 r., 9,3 punktu procentowego poniżej maksymalnego poziomu 
osiągniętego w 2013 r. (23,6%, zob. wykres 4), i jest ona nawet niższa o 1,5 pp. poniżej poziomu 
odnotowanego w 2008 r. Sytuacja wydaje się poprawiać od 2013 r., kiedy to stopa bezrobocia 
młodzieży w wyniku kryzysu gospodarczego w 2008 r. osiągnęła najwyższy poziom w UE i 
większości państw członkowskich UE. Sytuacja wygląda różnie w poszczególnych państwach 
członkowskich, co widać na wykresie 1. Od początku kryzysu w 2008 r. do 2016 r. wszystkie 
kraje z wyjątkiem Malty (10,7), Niemiec (7,1) i Węgier (12, 9) odnotowały wzrost stopy 
bezrobocia wśród młodzieży. Hiszpania (44,4%) i Grecja (47,3%) mają najwyższe stopy 
bezrobocia wśród młodzieży, co stanowi wzrost o prawie 20% od 2008 r. Niemcy, Malta, 
Holandia, Austria i Czechy odnotowały najniższą stopę bezrobocia wśród młodzieży, pomiędzy 
7-12%.  

 
Wykres 2.– Stopa bezrobocia młodzieży (15–24 lata), państwa członkowskie UE, lata 2008, 2016 i 2020 
 

Źródło: Eurostat- yth_empl_100, April 2021. 
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W latach 2016–2020 większość krajów odnotowała spadek stopy bezrobocia młodzieży. 

Najniższy wskaźnik odnotowano w Niemczech (7,2%), Czechach (8,0%) i Holandii (9,1%). 
Największą poprawę w latach 2016-2020, w punktach procentowych, odnotowano na Cyprze (-
10,9%) i Chorwacji (-10,2%). W 2020 r. Hiszpania (38,3%) i Grecja (35,0%) nadal były 
państwami członkowskimi o najwyższej stopie bezrobocia młodzieży. 

 

Wykres 3.– Stopa bezrobocia młodzieży (15–24 lata), UE, 2011–2019. 

 

Źródło: Eurostat- yth_empl_100, April 2021. 

 

Poziom wykształcenia jest ważnym czynnikiem w przyszłym życiu zawodowym młodych 
ludzi i możemy powiedzieć, że wykształcenie stanowi ochronę przed bezrobociem. Wykres 3 
pokazuje, że im wyższy poziom wykształcenia, tym niższa stopa bezrobocia wśród młodzieży. 
W 2019 r. stopa bezrobocia była najwyższa wśród osób o niskim poziomie wykształcenia 

(ISCED 0-2)9, na poziomie 20,2% w porównaniu do 10,1 dla osób o średnim poziomie 
wykształcenia (ISCED 3-4) i 7,5% dla młodych ludzi z wykształceniem wyższym (ISCED 5-8).   

9  ISCED jest referencyjną międzynarodową klasyfikacją organizowania programów edukacyjnych i 
pokrewnych  

kwalifikacji według poziomów i dziedzin. ISCED 2011 (poziomy wykształcenia) został wdrożony do 
wszystkich unijnych zbiorów danych od 2014 r. ISCED-F 2013 (dziedziny kształcenia i szkolenia) jest realizowany 
od 2016 r. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics- 
explained/index.php?title=International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)   

 

Według UNESCO:   

„Młodość to okres przejściowy od uzależnienia w dzieciństwie do niezależności w okresie dojrzałym           
i świadomości naszej współzależności jako członków społeczności. Moment, gdzie można zakończyć 

naukę obowiązkową oraz wiek, kiedy znajduje się pierwszą pracę.” 
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Osoby z wyższym wykształceniem są najlepiej chronione przed bezrobociem i częściej 
uzyskują wyższe zarobki niż ich rówieśnicy z niższym poziomem wykształcenia. Porównując 
okres 2016-2019, widać, że spadek stopy bezrobocia dotyczy wszystkich młodych ludzi. 
Odsetek osób z wykształceniem tylko podstawowym, które są bezrobotne i są bardziej dotknięte 
niż inni, znacznie spadł w Europie, z 25,3% w 2016 r. do 20,2% w 2019 r.  

 

 
Wykres 4.–  Stopa bezrobocia młodzieży w podziale na poziomy wykształcenia, UE, 2016–2019. 
 

 

Source: Eurostat- yth_empl_090, April 

 

Między państwami członkowskimi występuje duże zróżnicowanie. Na Słowacji, Chorwacji 
i Hiszpanii stopa bezrobocia wśród młodzieży o niskim poziomie wykształcenia jest bardzo 
wysoka. Wskaźnik w Chorwacji jest najwyższy 57,8% wśród państw członkowskich. Najniższy 
wskaźnik odnotowano w Niemczech (11,3%), Polsce (12,3%) i Holandii (11,4%). Jeśli chodzi o 
szkolnictwo wyższe, możemy potwierdzić, że chroni ono przed bezrobociem  i 
najprawdopodobniej najniższy wskaźnik występuje w Holandii (6,4%), ale także w Austrii (6,8%), 
Czechach (7,3%) , Litwie (7,9%) i Malcie (9,0%). Stopy bezrobocia wśród młodych ludzi z 
wyższym wykształceniem są bardzo wysokie w Grecji, prawie 40% i Hiszpanii 29%, z czego 
możemy wywnioskować, że wyższy poziom wykształcenia nie zawsze stanowi tarczę przed 
bezrobociem, zwłaszcza w czasach kryzysu. 
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Source: Eurostat- yth_empl_140, April 2021. 
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Wykres 5.– Stopa bezrobocia młodzieży w podziale na poziomy wykształcenia, państwa członkowskie UE, 2020 r. 
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STOPA BEZROBOCIA MŁODZIEŻY  

Stopa bezrobocia młodzieży w 2019 r. wyniosła 6% i była o 2,5% p.p niższa niż w  2015 

r. (8,5%). Ale wskaźnik ten był również niższy niż wskaźnik bezrobocia młodzieży w 2008 r. 

(6,9%) w czasie kryzysu. W 2020 r. najwyższy wskaźnik odnotowano w Hiszpanii (38,3%), 

Grecji (35%) i we Włoszech (29,4%), a najniższy w Czechach (8%) i Holandii (9,1%).  

 

Wykres 6.– Wskaźnik bezrobocia młodzieży, UE, 2015–2019.   
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CZY PŁEĆ MA ZNACZENIE  

Młodzi mężczyźni i kobiety stają dziś w obliczu rosnącej niepewności w nadziei na 

znalezienie pracy i integrację na rynku pracy, a ta niepewność może mieć szkodliwy wpływ na 

jednostki, społeczności, gospodarkę i całe społeczeństwo. Historycznie kobiety były zawsze 

bardziej dotknięte bezrobociem niż mężczyźni. Jednak w ostatnich latach stopa bezrobocia 

mężczyzn i kobiet w UE-27 zbliżyła się, a w pierwszym kwartale 2008 r. stopa bezrobocia wśród 

młodych mężczyzn była już wyższa niż wśród kobiet. W 2019 r. stopa bezrobocia wśród młodych 

mężczyzn wyniosła 14,9%, a kobiet 13,7%. Porównując okres od 2016 do 2019 r., możemy 

zauważyć, że stopa bezrobocia kobiet jest niższa niż stopa bezrobocia mężczyzn i co roku jest 

o 1% p.p niższa niż rok wcześniej. 
 

Wykres 7.– Stopa bezrobocia młodzieży według płci, UE, 2016–2019. 

 

Źródło: Eurostat- yth_empl_100, April 2021. 
 

Jeśli chodzi o państwa, stopa bezrobocia wśród młodzieży (mężczyźni) jest wyższa niż 

stopa bezrobocia wśród kobiet w 14 państwach członkowskich. Najwyższe wskaźniki dla 

mężczyzn odnotowuje się w Hiszpanii (37,1%), Grecji (39,3%), Włoszech (31,8%), a wśród 

kobiet również w tych samych krajach, tj. Hiszpanii (39,7%), Grecji (31, 4%) i Włoszech (27,9%). 

Sytuacja jest zrównoważona w Belgii, Irlandii i Holandii. 
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Wykres 8.– Stopa bezrobocia młodzieży według płci, państwa członkowskie UE, 2020 r.  

Źródło: Eurostat- yth_empl_100, April 2021. 

 

Wielu młodych ludzi nie należy do populacji aktywnej zawodowo, nadal studiuje w pełnym 

wymiarze godzin i nie pracuje ani nie szuka pracy. Wskaźnik bezrobocia młodzieży uwzględnia 

również ten odsetek populacji młodzieży i pokazuje odsetek młodych bezrobotnych w całej populacji 

młodzieży (zatrudnionej, bezrobotnej  i biernej zawodowo). 

 
 

NEETs – MŁODZIEŻ, KTÓRA UTKNĘŁA POMIEDZY 

EDUKACJĄ A PRACĄ  
 

Tradycyjne wskaźniki uczestnictwa w rynku pracy są często krytykowane za ich 

ograniczone znaczenie dla młodych ludzi. Faktem jest, że podstawowe statystyki dotyczące 

bezrobocia i zatrudnienia nie oddają dokładnie sytuacji młodych ludzi, ponieważ wielu z nich to 

studenci, a zatem są klasyfikowani jako nie stanowiący siły roboczej. Wśród osób pracujących 

lub poszukujących pracy znaczna część młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat jest nieaktywna 

zawodowo w UE. Dla niektórych młodych ludzi jest to konsekwencja zaangażowania w 

kształcenie i szkolenie. Reszta jest jednak po prostu wycofywana z rynku pracy lub nie wchodzi 

do niego po zakończeniu systemu edukacyjnego. Ten aspekt pozycji młodych ludzi jest objęty 

wskaźnikiem młodzieży NEET. 

NEET, akronim od „Not in Education, Employment, or Training” odnosi się do osoby, która 

jest bezrobotna i nie pobiera wykształcenia ani szkolenia zawodowego. Do tej grupy należą 

młodzi ludzie w wieku od 15 do 24 lat, którzy niezależnie od poziomu wykształcenia są zwolnieni 

zarówno z pracy, jak i edukacji i są prawdopodobnie narażeni na wysokie ryzyko rynku pracy i 

wykluczenia społecznego. Termin NEET po raz pierwszy pojawił się w Wielkiej Brytanii pod 

koniec lat 90. i jego użycie się rozprzestrzeniło. Ta definicja została przyjęta w prawie wszystkich 

państwach członkowskich UE, w tym także w Japonii, Korei Południowej, Chinach, Kanadzie i 

Stanach Zjednoczonych. 
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 INFORMACJE KLUCZOWE  

 Po wielkiej recesji w latach 2008–2013 młodzież NEET stała się jedną z 

najbardziej narażonych grup. Bezrobocie wśród młodzieży wzrosło w wielu krajach UE powyżej 

40%, co pokazuje, że młodzi ludzie są bardziej narażeni na recesję gospodarczą, niż inne grupy 

wiekowe. 

 W 27 krajach UE odsetek młodzieży NEET w wieku 15–29 lat osiągnął najwyższy 

poziom 16,1% w 2013 r., z pewną poprawą w kolejnych latach dzięki środkom politycznym, 

takim jak gwarancja dla młodzieży. Do 2019 r. wskaźnik ten spadł do 12,6%, najniższego punktu 

od 10 lat. 

 Wysoka liczba młodzieży NEET kosztowała gospodarki europejskie około 142 

mld euro rocznie (2015) w postaci świadczeń oraz utraconych dochodów i podatków. 

 Odsetek młodzieży NEET wśród młodych kobiet w UE wyniósł 14,6% w 2019 r. 

i pozostaje wyższy niż odsetek młodych mężczyzn wynoszący 10,8%. Odsetek ten jest wyższy 

w przypadku młodych kobiet we wszystkich państwach członkowskich. 

 Wśród decydentów istnieje duże zaniepokojenie, że młodzi pracownicy będą 

kolejnymi ofiarami ekonomicznego kryzysu związanego z pandemią COVID-19. Badanie 

Europejczyków „Życie, praca i COVID-19” przeprowadzone przez Eurofound, rozpoczęte w 

dwóch turach w kwietniu i lipcu 2020 r., pokazuje, że młodzi ludzie rzeczywiście zmagają się z 

kryzysem. 

 Wśród młodych ludzi w UE zgłaszany jest niepokojący poziom zdrowia 

psychicznego, zwłaszcza jeśli chodzi o poczucie samotności i depresji, gdyż młodzi ludzie 

bardziej niż starsi cierpią z powodu ograniczeń pandemicznych i ograniczenia interakcji 

społecznych. 

 Młodzi ludzie doświadczają również większej utraty pracy, skrócenia czasu pracy 

i niepewności. 

 

Definicja młodzieży NEET opracowana przez Eurostat obejmuje tylko młodych ludzi w wieku 

15–24 lat. Obecna sytuacja, tj.  pandemia koronawirusa COVID19 na całym świecie, a w 

przeszłości recesja, poważnie dotknęła młodych ludzi, w tym młodych dorosłych w wieku 25-

29 lat. Ponadto, w kilku państwach członkowskich wielu uczniów kończy studia po ukończeniu 

24. roku życia. Aby uchwycić ich przejście ze szkoły na rynek pracy, warto przyjrzeć się 

wskaźnikowi NEET dla osób w wieku 25-29 lat, ponieważ mamy do czynienia z podobnym 

schematem niestabilności rynku pracy jak  w przypadku ludzi młodych w wieku 15-24. 



CZYNNIKI RYZYKA  

 
W literaturze naukowej panuje ogólna zgoda co do zakresu czynników społecznych, 

ekonomicznych i osobistych, zwiększających szanse na to, że dana osoba stanie się NEET. 
Wyniki pokazują, że następujące czynniki mają wpływ na prawdopodobieństwo zostania NEET: 

 

 Osoby zgłaszające pewien rodzaj niepełnosprawności są o 40% bardziej narażone na to, że 
zostaną NEET w porównaniu z innymi, 

 Młodzi ludzie ze środowisk imigracyjnych mają o 70% większe prawdopodobieństwo, że 
zostaną NEET w porównaniu do autochtonów, 

 Mieszkanie na odległych obszarach zwiększa prawdopodobieństwo zostania NEET nawet 1,5 
razy częściej .  

 Młodzi ludzie o niskich dochodach gospodarstwa domowego częściej stają się NEET niż osoby 
o średnich dochodach, 

 Posiadanie rodziców, którzy doświadczyli bezrobocia zwiększa prawdopodobieństwo zostania 
NEET o 17%, 

 Posiadanie rodziców o niskim poziomie wykształcenia podwaja prawdopodobieństwo zostania 
NEET, 

 Młodzi ludzie, których rodzice rozwiedli się, są o 30% bardziej narażeni na NEET, 
 Osoby z niskim poziomem wykształcenia trzykrotnie częściej stają się NEET w porównaniu z 

osobami z wykształceniem wyższym. 
 

Główna różnica w stosunku do stopy bezrobocia młodzieży polega na tym, że stopa NEET 
uwzględnia również dużą kategorię „nieaktywnych” młodych ludzi, podczas gdy stopa 
bezrobocia młodzieży mierzy udział młodych ludzi, którzy są bezrobotni wśród młodych ludzi 
aktywnych zawodowo. Z tego powodu stopa NEET jest niższa niż stopa bezrobocia młodzieży 
w ujęciu procentowym, podczas gdy w liczbach bezwzględnych populacja NEET jest wyższa, 
niż populacja bezrobotnych. 

 
 

STOPA NEET WŚRÓD CZŁONKÓW  UE 
 

 

Według analiz Eurostatu w 2020 r. udział młodych ludzi niepracujących, niekształcących  

ani nieszkolących się stanowił 11,1% populacji osób w wieku 15-24 lata w UE oraz 18,6% osób 

w wieku 25-29 lat. Odsetek ten różni się w poszczególnych państwach członkowskich UE: od 

4,5% w Holandii do 19% we Włoszech (15-24 lata) oraz od 8% w Holandii do 31,5 we Włoszech 

(w wieku 25-29 lat). 

 
W przypadku osób w wieku od 15 do 24 lat w 15 państwach członkowskich odsetek 

mężczyzn NEET jest wyższy niż odsetek kobiet NEET. Włochy odnotowały najwyższy odsetek 

młodych mężczyzn (19,1%) i kobiet (18,8%), którzy nie byli zatrudnieni, nie kształcili się ani nie 

szkolili. Analiza różnic płci między dwiema grupami wiekowymi młodzieży NEET pokazuje, że 

wśród osób w wieku 25-29 lat w każdym kraju wskaźnik NEET kobiet jest wyższy niż wskaźnik 

mężczyzn. 



Najwyższy wskaźnik młodzieży NEET odnotowano w Grecji (26%), a kobiet na Słowacji – 

33%. Różnica między wskaźnikiem kobiet i mężczyzn jest największa w Czechach (25,3%), 

Słowacji (21,5%), Polsce (19,2%), Rumunii (19,2), na Węgrzech (17,9%). i Bułgarii (15,2%). 

 
Tabela 1 – Różnice między stopą bezrobocia młodzieży a stopą młodzieży NEET. 
 

2020 
 15-24 25-29 

GEO/TIME Total Males Female  Total Males Females 

European Union 11,1 11,0 11,1 18,6 14,4 22,9 

Belgium 9,2 9,8 8,6 17,1 15,2 18,9 

Bulgaria 14,4 13,7 15,2 24,1 16,7 31,9 

Czechia 6,6 4,3 9,1 17,5 5,3 30,6 

Denmark 7,4 7,7 7,2 15,0 13,7 16,3 

Germany 7,4 7,6 7,2 10,5 8,2 13,0 

Estonia 8,9 8,0 9,8 14,9 9,5 20,7 

Ireland 12,0 12,7 11,3 18,7 16,1 21,4 

Greece 13,2 13,1 13,3 28,9 26,0 32,2 

Spain 13,9 14,8 12,9 23,7 22,1 25,4 

France 11,4 11,7 11,1 19,7 16,6 22,6 

Croatia 12,2 12,2 12,3 19,2 15,4 23,1 

Italy 19,0 19,1 18,8 31,5 25,7 37,6 

Cyprus 14,4 15,3 13,5 16,4 12,9 19,7 

Latvia 7,1 7,0 7,2 19,5 18,1 21,0 

Lithuania 10,8 12,2 9,2 17,1 15,8 18,7 

Luxembourg 6,6 8,3 4,8 9,4 9,5 9,4 

Hungary 11,7 9,5 14,1 19,6 10,9 28,8 

Malta 9,2 10,4 8,0 9,6 6,3 13,4 

Netherlands 4,5 4,7 4,4 8,0 6,9 9,0 

Austria 8,0 9,0 6,9 11,9 9,9 13,9 

Poland 8,6 7,8 9,5 19,4 10,0 29,2 

Portugal 9,1 9,3 8,8 15,0 14,2 15,7 

Romania 14,8 11,6 18,1 20,2 11,0 30,2 

Slovenia 7,7 6,9 8,5 12,0 9,3 15,0 

Slovakia 10,7 9,7 11,6 22,0 11,5 33,0 

Finland 9,3 10,4 8,2 11,9 9,5 14,7 

Sweden 6,5 6,6 6,4 8,5 7,5 9,5 

Źródła: Eurostat- edat_lfse_20, April 2021. 

Średni odsetek młodzieży NEET w UE dla osób w wieku 15-24 lat został zmniejszony z 

11,7% odnotowanych w 2016 r. do 11,1% oraz dla osób w wieku 25-29 lat z 19,5% do 18,6% w 

2020 r. (zob. wykres).  



 

8). W tym okresie zmniejszyła się również przepaść między mężczyznami a kobietami. W 

2016 r. średni wskaźnik dla mężczyzn wynosił 11,4%, a dla kobiet 11,9%, obecnie  w 2020 r. 

wskaźniki te są prawie równe (dla osób w wieku 15-24 lata). Różnica płci dla osób w wieku 25-

29 lat jest wyższa, ale również zmniejszyła się w latach 2016-2020 i obecnie wynosi 22,9% dla 

kobiet, a dla mężczyzn 14,4%, czyli o 8,5% mniej niż dla kobiet. Według Eurostatu, czynniki, 

które mogą wyjaśnić tę różnicę płci, to: 

 konwencje lub naciski społeczne, które zwykle przywiązują większą wagę do roli 

kobiet w rodzinie i roli mężczyzn w miejscu pracy, 

 doradztwo zawodowe, które może wzmocnić segregację płciową i skierować 

kobiety do stosunkowo wąskiego zakresu zawodów, 

 kwestie rynku pracy, takie jak: pracodawcy wolą zatrudniać młodych mężczyzn 

niż młode kobiety; młode kobiety mające trudności z asymilacją po powrocie do pracy po 

porodzie; młode kobiety częściej mają niskopłatną lub niepewną pracę. 

Wczesne kończenie nauki, słabe wyniki w nabywaniu podstawowych umiejętności 

potrzebnych do życia we współczesnym świecie, takich jak słuchanie, mówienie, czytanie, 

pisanie, matematyka, ale także umiejętności przekrojowych stanowią główną przeszkodę w 

zatrudnieniu w wielu państwach członkowskich. Bycie NEET wpływa na ogólną populację 

młodych ludzi, niezależnie od ich poziomu wykształcenia. Na największe ryzyko bezrobocia i 

braku aktywności zawodowej narażeni są młodzi ludzie, którzy ukończyli jedynie niski poziom 

edukacji. Rysunek 9 przedstawia wskaźniki NEET dla trzech różnych poziomów edukacji. W 

2019 r. wskaźnik NEET wśród młodych ludzi w wieku 15-29 lat w UE wyniósł 14,3% wśród osób 

o niskim poziomie wykształcenia, w porównaniu z 12,7% wśród osób o średnim poziomie 

wykształcenia i 9,4% wśród osób osoby z wysokim poziomem wykształcenia. 
 

Rysunek 9 — Wskaźnik młodzieży NEET według płci, EU, 2016-2020.  
 

Źródło: Eurostat- edat_lfse_20, April 2021. 
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Wskaźnik NEET w państwach członkowskich UE wśród osób w wieku 15-29 lat o niskim 

poziomie wykształcenia wahał się od 7,1% w Luksemburgu do 23,1% w Bułgarii w 2020 r. 

Wśród młodych ludzi w wieku 15-29 lat o średnim poziomie wykształcenia , odsetek 

młodzieży NEET wahał się od 5,4% w Holandii i na Malcie do 25,4 we Włoszech. Większość 

krajów mieściła się w przedziale 11-18%. 

Wśród młodych ludzi o wysokim poziomie wykształcenia najwyższe wskaźniki 
odnotowano w Grecji 28,6 i we Włoszech 20,7%. Odsetek młodzieży NEET w większości krajów 
był niższy niż na innych poziomach edukacji, a wiele państw członkowskich odnotowało 
wskaźniki od 7 do 14%. Porównując trzy poziomy wykształcenia na poziomie państw 
członkowskich, wskaźniki NEET były zawsze najwyższe w przypadku młodych ludzi o niskim 
poziomie wykształcenia, a najniższe w przypadku osób o wysokim poziomie wykształcenia. 
Biorąc to pod uwagę, możemy stwierdzić, że wykształcenie stanowi główny czynnik ryzyka 
zostania NEET. 

Przynależność do grupy NEET jest dynamiczna: podczas gdy całkowita liczba członków 
grupy może pozostać w dużej mierze taka sama, wiele osób w grupach zmienia się w szybkim 
tempie, ponieważ znalazły pracę lub kontynuują dalszą edukację. Nie ma grupy „podstawowej”, 
która nie zmienia się z czasem, której członkowie mogą napotkać wiele przeszkód w wejściu na 
rynek pracy. W tej grupie długoterminowe członkostwo w grupie NEET może mieć szereg 
negatywnych konsekwencji, takich jak niepewne i słabe perspektywy zatrudnienia, które są 
powszechne, lub problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, które są większe. 

Jeżeli wskaźnik NEET dzieli się na bezrobotną młodzież NEET i nieaktywną zawodowo 
młodzież NEET, w UE27 w grupie w wieku 15-24 lata 11,1% było bezrobotnych, 6,8% było 
biernych, a w grupie 25-29 lat 18,6% było bezrobotnych a 11,8% było nieaktywnych (nie 
aktywnie szukało pracy). Najwyższy odsetek bezrobotnej młodzieży NEET (15-24 lata) 
odnotowano we Włoszech (19%), a najniższy w Danii i Niemczech (7,4%). W każdym państwie 
członkowskim odsetek bezrobotnej młodzieży NEET był wyższy niż odsetek biernej zawodowo 
młodzieży NEET. Taka sama sytuacja miała miejsce w grupie wiekowej 25-29 lat. W sześciu 
państwach członkowskich odsetek bezrobotnej młodzieży NEET wynosił ponad 20%, a 
najwyższy odnotowano we Włoszech 31,5%, Grecji 28,9% i Bułgarii 24,1%. Jeśli chodzi o bierną 
zawodowo młodzież NEET w 15 państwach członkowskich, wskaźnik ten waha się od 4-10%. 
Porównując te dwie grupy wiekowe, widzimy, że odsetek bezrobotnej i nieaktywnej zawodowo 
młodzieży NEET wzrasta wraz z wiekiem, aż do wieku 29 lat oraz że młode kobiety częściej są 
NEET. 

 

Rysunek 10 – NEET według poziomu wykształcenia, państwa członkowskie UE, 15-29 lat, 2020.                                                   
Zródlo: Eurostat- edat_lfse_20, April 2021 



 

Rys. 11- NEETs wg statusu aktywności, Państwa czlonkowskie UE, 2020.  

Zródło: Eurostat- edat_lfse_20, April 2021. 

 

 

RÓŻNORODNOŚĆ NEETS 

NEET to heterogeniczna grupa, która obejmuje różne podgrupy o różnych cechach i 

potrzebach. Niektórzy z nich stają się NEET mimowolnie, ponieważ nie mają kontroli nad swoją 

sytuacją, np. młodzi bezrobotni, chorzy lub niepełnosprawni, a niektórzy z nich dobrowolnie, nie 

szukają pracy, nie ubiegają się o edukację lub angażują się w zajęcia artystyczne lub podróżują. 

Eurofound (2012) stwierdził, że pojawiają się dwie szerokie podkategorie młodzieży NEET o 

bardzo różnych cechach i czynnikach ryzyka: 

 
 wrażliwa młodzież NEET – zagrożona marginalizacją, często brakuje jej też 
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 niewrażliwa młodzież NEET – bogata w kapitał kulturowy, społeczny i ludzki; 
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pomimo tego, że są NEET, są narażeni na niewielkie ryzyko marginalizacji. 

 
Eurofound (2016) w swoim badaniu dotyczącym zróżnicowania młodzieży NEET 

zidentyfikował siedem głównych kategorii w populacji młodzieży NEET, które obejmują 

mieszankę młodych ludzi wrażliwych i niewrażliwych, którzy nie gromadzą kapitału ludzkiego za 

pośrednictwem formalnych kanałów. Głównym celem tego podzialu jest pomoc decydentom w 

lepszym zrozumieniu składu młodzieży NEET oraz pomoc w integracji młodzieży NEET na rynku 

pracy. 
Są to: 

 PONOWNIE ROZPOCZYNAJĄCY – zostali już zatrudnieni lub zapisali się na 

kształcenie lub szkolenie i wkrótce opuszczą grupę NEET 

 

 BEZROBOTNI KRÓTKOTERMINOWI – Bezrobotni i poszukujący pracy, 

pozostający bez pracy krócej niż rok, umiarkowanie podatni, 

 BEZROBOTNI DŁUGOTERMINOWI – Bezrobotni, poszukujący pracy i 

pozostający bez pracy od ponad roku, zagrożeni wysokim ryzykiem wycofania się i wykluczenia 

społecznego. 

 CHORZY, NIEPEŁNOSPRAWNI – nie poszukują pracy z powodu choroby lub 

niepełnosprawności, grupa ta obejmuje osoby, które potrzebują większego wsparcia 

społecznego, ponieważ nie mogą wykonywać pracy zarobkowej, 

 MAJĄCY OBOWIĄZKI RODZINNE – Nie mogą pracować, ponieważ opiekują się 

dziećmi lub ubezwłasnowolnionymi osobami dorosłymi lub mają inne obowiązki rodzinne; 88% 

to kobiety; mieszanka wrażliwych i niewrażliwych. 

 ZNIECHĘCENI– wierzą, że nie mają możliwości znalezienia pracy i przestają jej  

szukać; zagrożeni wykluczeniem społecznym i dożywotnim wycofywaniem się z pracy, 

 POZOSTALI NEETs – Bardzo niejednorodna grupa; obejmuje najsłabszych i 

tych, którzy podążają alternatywnymi ścieżkami, np. karierą artystyczną.  



     MŁODZIEŻ W PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
 
Ostatnia część badania będzie dotyczyć tematu samozatrudnienia młodzieży w Unii 

Europejskiej. W tej części samozatrudnienie z naciskiem na przedsiębiorczość 

samozatrudnionej młodzieży podkreśla zdolność młodzieży do rozumienia potrzeb rynku i 

obszarów biznesowych przy jednoczesnym łączeniu ich z wymaganymi zestawami umiejętności 

i wiedzy. 

 

Dane dostarczone przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 

wskazują, że młodzież wykazuje duże zainteresowanie samozatrudnieniem, jednak tylko 6,5% 

młodzieży pracującej (15-29 lat) w Unii Europejskiej (UE) było samozatrudnione w 2018 r. 

Ponadto liczba samozatrudnionych młodych osób zmniejszyła się w ciągu ostatniej dekady, 

spadając z 2,7 mln w 2009 r. do 2,5 mln w 2018 r. W porównaniu z wynikami badań 

opublikowanymi w 2013 r. przez Europejską Fundację na rzecz poprawy  warunków życia i 

pracy, można zauważyć, że Włochy nadal mają największą liczbę młodych pracujących na 

własny rachunek. Wskaźnik samozatrudnienia wśród młodzieży utrzymuje się na dość stałym 

poziomie. 

 

Rysunek 12 - Stopa samozatrudnienia w stosunku do całkowitego zatrudnienia, państwa członkowskie UE, 15-29, 
2020. 

 

Zródło: Eurostat- lfsa_esgais, April 2021. 
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wskaźnika samozatrudnienia młodzieży w porównaniu do całkowitego wskaźnika zatrudnienia 

w każdym kraju, można stwierdzić, że najwyższe wskaźniki samozatrudnienia są w Grecji 

(12%), na Słowacji i we Włoszech (w obu krajach wskaźnik samozatrudnienia wynosi 11%), a 

zaraz za nimi plasują się Rumunia i Polska (10, 5%). Wręcz odwrotnie, najniższe 

samozatrudnienie młodzieży odnotowano w Niemczech (2,5%), a następnie w Szwecji, Austrii, 

Irlandii i Danii, gdzie tylko 3% młodzieży pracuje na własny rachunek. 

W ciągu ostatniej dekady stopa samozatrudnienia młodzieży spadła w wielu państwach 

członkowskich UE, prawdopodobnie z powodu poprawy warunków na rynku pracy po kryzysie 

gospodarczym, który umożliwił większej liczbie młodych ludzi podjęcie pracy zarobkowej. 

Niemniej jednak nastąpił marginalny wzrost stopy samozatrudnienia młodzieży. 

 
Kraje o wysokim bezrobociu wśród młodzieży mają również zwykle wysokie wskaźniki 

samozatrudnienia młodzieży, co często odzwierciedla konieczność bycia przedsiębiorczym. 

Twierdzenia te mogą być poparte informacjami zebranymi z Eurostatu za 2020 r., gdzie 

głównymi parametrami była liczba młodych pracujących na własny rachunek w porównaniu z 

liczbą NEET. 

Na poniższym wykresie można wnioskować, że bezrobocie i brak odpowiedniego 

stanowiska pracy w przypadku osób młodych mogą być postrzegane jako szansa i motywacja 

do stania się samodzielnym i do podjęcia samozatrudnienia. Różni badacze wskazywali, że 

młodzi ludzie są raczej zmotywowani do rozpoczęcia samozatrudnienia, a w porównaniu z 

dorosłymi są dodatkowo pozytywnie nastawieni na nowe możliwości. 

 
Rys. 13 - Wskaźnik samozatrudnienia w odniesieniu do młodzieży NEET, państwa członkowskie UE, 15-29, 2020 r.   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zródło: Eurostat- lfsi_neet_a & lfsa_esgais, April 2021. 

100% 

 
90% 

 
80% 

 
70% 

 
60% 

 
50% 

 
40% 

 
30% 

 
20% 

 

Self-employed persons NEET's 



W porównaniu z wcześniejszymi informacjami przedstawionymi w niniejszym dokumencie 
wykres wskazuje, że istnieje związek między wskaźnikiem samozatrudnienia a wskaźnikiem 
NEET. Jeśli chodzi o różnice między płciami w zakresie wskaźnika samozatrudnienia, 
nieuchronnie zauważalne jest silne uprzedzenie płciowe. Bez względu na odsetek 
samozatrudnienia w każdym regionie, zawsze istnieje silniejsza korelacja między populacją 
mężczyzn a samozatrudnieniem niż kobiet, co pokazano na poniższym wykresie. 

 

Nawet w krajach o niższej stopie samozatrudnienia, takich jak Luksemburg, gdzie 
całkowita stopa samozatrudnienia wynosi około 3000 osób samozatrudnionych, można określić 
stosunek 2:1, gdzie 2000 na 3000 samozatrudnionych to mężczyźni . Również Włochy, które 
mają jeden z najbardziej zauważalnych wskaźników samozatrudnienia, wskazują na różnicę płci 
pomiędzy samozatrudnionymi. Około 203 000 samozatrudnionych to mężczyźni, a około 118 
000 to kobiety. We Francji ta  różnica wynosi 176 mężczyzn i 106 kobiet. Jedynym wyjątkiem 
był Cypr, gdzie samozatrudnionych było około 3000 kobiet, a tylko około 2000 mężczyzn. 

 

Wykres 14 - Wskaźnik samozatrudnienia według płci, EU Member states, 15-29, 2020.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zródło: Eurostat- lfsa_egaps, April 2021. 

Luxembourg 

Estonia 

Malta 

Slovenia 

Bulgaria 

Denmark 

Portugal 

Sweden 

Slovakia 

Belgium 

Netherlands 

Romania 

France 

Poland 

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 

Females Males 



W związku z tym, na podstawie informacji przedstawionych dla każdego regionu, 

naturalnym jest stwierdzenie, że istnieje różnica między liczbą kobiet i mężczyzn pracujących 

na własny rachunek. Twierdzenie to zostało również poparte danymi zebranymi z Eurostatu. 

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami logiczne jest jedynie wskazanie, że na poziomie Unii 

Europejskiej zauważalne jest silne rozróżnienie: tylko jedna trzecia młodych samozatrudnionych 

w 2020 roku to kobiety, co można powiedzieć również o latach poprzednich (od 2016/2020). 
 
 

Wykres 15 – Wskaźnik samozatrudnienia w podziale na płeć, UE-27,15–29, 2020 r. 

 

Zródlo: Eurostat- lfsa_egaps, April 2021. 

 

 

Jeśli chodzi o poziom wykształcenia i samozatrudnienia, badacze są podzieleni co do 
korelacji, czy poziom wykształcenia wpływa na wskaźnik samozatrudnienia. Według OECD 
wysoko wykształceni młodzi ludzie prawdopodobnie posiadają umiejętności niezbędne do 
założenia i prowadzenia nowej firmy, ale są również bardziej atrakcyjni dla pracodawców 
oferujących miejsca pracy wysokiej jakości. Patrząc na informacje zebrane z Eurostatu w ciągu 
ostatnich pięciu lat, można stwierdzić, że między szkolnictwem ponadgimnazjalnym i 
policealnym (ISCED 3-4) a samozatrudnieniem widać najsilniejszy związek niż przy inny poziom 
wykształcenia. Jednak ze względu na brak głębszej analizy trudno jest dokładnie określić, czy 
są to jedyne dwa parametry odpowiedzialne za te wyniki. Inną interesującą hipotezą, którą 
można wysnuć z danych, jest liczba samozatrudnionych osób z wykształceniem niższym niż 
podstawowe, podstawowe i średnie I stopnia (ISCED 0-2) w porównaniu z osobami z 
wykształceniem wyższym (ISCED 5). -8) i pracującymi na własny rachunek. 

 
 

2020 2019 Total M2a0le1s8 Females 2017 2016 

685.200 675.900 713.800 733.800 740.800 

1,358.400 1,341.900 1,349.800 1,341.800 1,378.000 

2,043.600 2,017.900 2,063.700 2,075.600 2,118.700 

 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zdefiniowała samozatrudnienie 

jako: „Każdy, kto pracuje dla siebie, a nie dla kogoś innego, z wyjątkiem umów 

zawartych na warunkach rynkowych”. 



Wykres 16-– Wskaźnik samozatrudnienia według poziomu wykształcenia, EU27, 2016-2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zródlo: Eurostat- lfsa_esgaed, April 2021. 
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DIG IN PROGRAM 

 
Program DIG IN oferuje nowy sposób wspierania rozwoju osobistego młodzieży NEET, 

wykorzystując wspólne uczenie się i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości jako narzędzi 
zwiększających ich szanse na zatrudnienie i włączenie społeczne. Program DIG IN składa się 
z zajęć bezpośrednich i offline. Niektóre są prowadzone „osobiście” podczas warsztatów, 
ponieważ mają na celu rozwijanie umiejętności takich jak praca zespołowa, współpraca, 
komunikacja i inne „umiejętności społeczne”. 

 

Podręcznik DIG IN zawiera instrukcje, jak organizować zajęcia offline oraz wskazówki 
dotyczące korzystania z narzędzi i materiałów zawartych w zestawie narzędzi IO 3. Ważną 
rzeczą do powiedzenia jest to, że najważniejszą częścią programu jest młodzież NEET, 
młodzież dotknięta barierami społeczno-ekonomicznymi, mająca pochodzenie migracyjne, 
słabe wsparcie rodziny czy też osoby przedwcześnie kończące naukę. Program pomaga 
zwiększyć zdolność do dokonywania świadomych wyborów dotyczących dalszej edukacji, 
szkoleń, zatrudnienia, a przede wszystkim aktywności obywatelskiej. Oto twoja pierwsza okazja. 

 

 Cele są następujące: 
    • Doskonalenie wszystkich umiejętności XXI wieku (nauka uczenia się, kompetencje 

społeczne, obywatelskie, inicjatywność, świadomość kulturowa) 
    • Rozwijanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości 
    • Rozszerzenie umiejętności społecznych i miękkich niezbędnych do płynniejszego 

uczestnictwa w życiu społecznym 
    • Specjalne podejście do zdobywania wiedzy 
    • Zwiększona znajomość STEM 
     • Lepsze umiejętności cyfrowe i zdolność korzystania z urządzeń cyfrowych w bardziej 

wydajny i zorientowany na pracę sposób. 
 
Program wykorzystuje również różne techniki (nieformalne zajęcia edukacyjne, wspólne 

uczenie się, działania online i offline, inicjatywy indywidualne i grupowe oraz ćwiczenia 
uporządkowane zgodnie z 5 wartościami LICET, które są powiązane z określonymi 
umiejętnościami i kompetencjami związanymi z przedsiębiorczością i organizacją 
przedsiębiorstwa). 

 
Techniki programu znajdują odzwierciedlenie w: 
 
    • Produktywności i postępie jednostek oraz grup w społecznościach lokalnych, 
    • Kreowaniu wspólnych wartości upowszechniania wiedzy, informacji oraz 

motywowania innych do pracy i postępu, 
    • Sprawności zarządzania, podziale celów i wykorzystaniu całej sieci, 
    • Tworzeniu etycznego, bezpiecznego i zdrowego środowiska. 
 

Każda wartość jest powiązana z umiejętnościami, które są wdrażane podczas różnych 
warsztatów. Każdy warsztat będzie obejmował zdolności, które uczestnicy starają się rozwijać, 
zdefiniowanie pojęć związanych z miękkimi i konkretnymi twardymi umiejętnościami 
przedsiębiorczymi, specyficzny profil przedsiębiorczości dostosowany do szczególnych 
potrzeb młodzieży NEET, wskazówki dotyczące działań online i offline oraz orientację na 
różne wymiary przedsiębiorczość i kluczowe elementy wspólnego uczenia się, korzystanie z 



wiki, blogów, mediów społecznościowych oraz zestawu narzędzi przygotowanego i opisanego 
w IO3, narzędzi oceny, kwestionariuszy, list kontrolnych i innego personelu pomocniczego 
wykorzystywanego do oceny uczestników podczas pracy indywidualnej, pracy grupowej.  

 
 
    



NARZĘDZIA SAMOOCENY 
NARZĘDZIA  DLA  EDUKATORÓW 

 

Ta samoocena ma na celu pomóc Wam w refleksji nad aktualnym zrozumieniem programu 
DIG IN i jego głównych elementów. Narzędzie jest przeznaczone do refleksji nad własną 
sytuacją i zaplanowania dalszych kroków w celu jej poprawy. 

 

Jak wspomniano, elementy w programie są ze sobą połączone. Tak więc posiadanie 
jasnego wyobrażenia o pełnowymiarowym obrazie pomoże Wam w proponowaniu działań, które 
są bardziej angażujące i wzbogacające dla uczestników tego programu. 

 
 
Ponadto uzyskanie dokładnego obrazu obecnych praktyk może pomóc w ustaleniu 

odpowiednich i rozsądnych celów doskonalenia zawodowego i może również pomóc w podjęciu 
decyzji, w które możliwości uczenia zawodowego zaangażować się, aby pomóc w poprawie 
praktyki. 

 

             Tabela 2.  Refleksja nad sytuacją 
  

Proszę zastanowić się nad swoją sytuacją  
dla każdego elementu oraz przedstawić 
swoją osobistą opinię i ocenić następujące 
elementy.Proszę zaoferować wartość od 1 do 
5, przy czym 1 to MAŁO i 5 DUŻO 

Proszę zaoferować 
wartość od 1 do 5, przy 
czym 1 to MAŁO i 5  DUŻO 

O Twoim profesjonalnym przygotowaniu 1 (niewystarczający) to 5 (biegły) 

 Regularnie uczestniczę w profesjonalnych 
zajęciach edukacyjnych 

 

 Angażuję się w niewymagane profesjonalne 
uczenie się o rzeczach, które czuję, że muszę 
poprawić 

 

 Współpracuję z moimi kolegami, aby przejrzeć i 
zastanowić się oraz zbadać sposoby poprawy 

 

 Badam i zastanawiam się, w jaki sposób moja 

osobista tożsamość wpływa na moje postrzeganie 
uczestników i może powodować stronniczość 

 

 Wspieram innych w ich profesjonalnej nauce  

 Pomagam stworzyć klimat zaufania, krytycznej 
refleksji i integracji wśród uczestników 

 

Mam jasne zrozumienie głównych elementów 
komponujących program DIG IN – w szczególności  

1 (niewystarczający) to 5 (biegły) 

 Przedsiębiorczość młodzieży  

 Przedsiębiorczość społeczna  

 Zrównoważony rozwój i stabilność  



 Kompetencje cyfrowe w XXI wieku  

 Umiejętności przekrojowe wymagane przez rynek 
pracy XXI wieku 

 

W odniesieniu do konkretnej grupy docelowej 
projektu sprawdź swój poziom zrozumienia 
następujących elementów 

1 (niewystarczający) to 5 (biegły) 

 Szczególne potrzeby młodzieży NEET  

 Specyficzne cechy "cyfrowych tubylców"  

 Główne zagadnienia związane z wejściem młodzieży 
na rynek pracy 

 

 Zagadnienia związane z włączeniem i uczestnictwem 

młodzieży 

 

W związku z metodami i technikami 

przedstawionymi w programie, jak oceniasz swoje 

umiejętności w odniesieniu do n/w zagadnień: 

1 (niewystarczający) to 5 (biegły) 

 Klasa oparta na współpracy  

 Wirtualne klasy oparte na współpracy  

 Mapowanie myśli / Burza mózgów  

 Szukanie skarbu  

 Odgrywanie ról  

 Dane i narzędzia do rozwiązywania problemów  

 Online Panel dyskusyjny  

 Nauka przez nauczanie  

 Technika układanki  

 "Odwrócona klasa"  

 Nauka oparta na grach  

 Raportowanie  

 Sprawdzanie oceny i uczenia się  

W związku z programem i jego realizacją 1 (niewystarczający) to 5 (biegły) 

 Rozumiem techniki edukacji pozaformalnej związane 
z programem 

 

 Stosuję techniki edukacji pozaformalnej w oparciu o 
potrzeby uczestników 

 

 Korzystam z różnych form oceny moich uczestników, 
aby określić, co wiedzą uczniowie i aby móc im 
przekazać informacje zwrotne.  

 



 Ustalam priorytety działań w oparciu o potrzeby (lub 
prośby) uczestników bez zakłócania procesu, jak w 
niniejszym podręczniku 

 Określam poziom osiągnięć uczestników w stosunku 
do poziomu osiągnięć grupy 

 Określam lukę między rzeczywistym a pożądanym 
poziomem osiągnięć uczestnika; 

 Używam technologii, aby pomóc w rozwijaniu wiedzy, 
umiejętności i koncepcji. 

 Zmieniam rolę instruktażową, którą przyjmuję w 
zależności od celów / wyników lekcji. 

 

 

  

 

KWESTIONARIUSZ WSTĘPNY DLA 
UCZESTNIKÓW 

Tabela 3 Oczekiwania dotyczące szkolenia. 
 

Czego oczekujesz dzięki uczestnictwu w programie DIG IN? 

Proszę zaznaczyć opcje (możliwe jest więcej niż jedna), które 

uważasz za odpowiednie dla Ciebie 

Zwiększenie mojej samooceny  

Zwiększenie moich kompetencji osobistych   

Zwiększenie moich kompetencji społecznych  

Zwiększenie mojej zdolności do pracy z innymi  

Chęć dowiedzenia się więcej o przedsiębiorczości  

Poznanie różnych wzbogacających mnie opcji    

Zwiększenie mojej zdolności planowania pracy  

Możliwość zdobycia nowych kontaktów, które wesprą mnie w życiu  

Inne (proszę określić jakie )  

 

 
 
 
 



 
OCENA UMIEJĘTNOŚCI UCZESTNIKÓW 

KARTA PRACY  
 

Umiejętności miękkie na ogół nie są związane z konkretną pracą lub zadaniem. 
Są one zwykle szersze i związane z przywództwem, komunikacją, krytycznym 
myśleniem, analizą i organizacją. Można je przenosić i wykorzystywać w 
różnych rodzajach zawodów i ścieżek kariery. Poniżej przedstawiamy prosty 
arkusz oceny, który można wykorzystać podczas pobytu na obozie lub 
wykonać, gdy tylko trenerzy uznają to za dogodne. Z tego  narzędzia można 
korzystać wielokrotnie, aby sprawdzać postępy uczestników. Uczestnicy muszą 
zaznaczyć każdą kolumnę zgodnie z opisem. Ta sama umiejętność może być 
zaznaczona więcej niż raz w każdej kolumnie. 
    1. Jakie umiejętności już nabyłeś i czujesz się w nich kompetentny? W 
pierwszej kolumnie zaznacz każdą umiejętność, w której czujesz się 
kompetentny. 
    2. Jakie umiejętności lubisz, nawet jeśli nie jesteś w nich biegły? W drugiej 
kolumnie zaznacz te umiejętności, które naprawdę lubisz. 
    3. Jakich umiejętności chciałbyś się nauczyć, nabyć lub dalej rozwijać? 
 
Tabela 4 Ocena komunikacji 

 

Umiejętności komunikacyjne 1. Poczucie 
kompetencj
i 

2. Lubię / 
Ulubione 

3. Chęć 
rozwoju 

1. Pisanie, edycja, interpretacja lub krytyka    

słowa 

   

2.  Przemowy publicznie, debaty, 
popieranie, prezentacja lub 
demonstruja pomysłów 

   

3.   Czytanie i przestrzeganie 
wskazówek/instrukcji 

   

4.   Swobodna rozmawa z osobami, 
których nie znasz 

   

5.    Wyszukiwanie informacji    

6.    Korzystanie z mapy    

7.    Wyjaśnianie rzeczy innym ludziom    

8.    Wiedza, kiedy poprosić o pomoc lub       

       wyjaśnienie 

   

9.    Słuchanie innych    

10.    Pozostałe – jakie:    

 



 

 

Tabela 5 Ocena umiejętności zarządzania  
 

Zarządzanie / Umiejętności samozarządzania  1. 
Poczucie 
kompeten
cji 

2. Lubię 
/ulubione 

3. Chęć 
rozwoju 

1. Administrowanie, wyznaczanie celów I 
priorytetów, planowanie lub podejmowanie  
decyzji  

   

2. Zarządzanie ludźmi, delegowanie zadań, 
kierowanie,nadzór I motywowanie 

   

3. Motywowanie się do robienia tego, co trzeba  

zrobić 

   

 4, Pomoc w motywowaniu innych do  

     wykonywania pracy 

5,Ustalanie priorytetów zadań, tak aby osiągnąc 

 więcej 

6. Przestrzeganie zasad 

7. Sprawdzanie własnej pracy 

8. Bycie uprzejmym w kontaktach z innymi 

9. Szukanie pomocy w razie potrzeby 

10. Bycie chętnym do nauki 

11. Mówienie w swoim imieniu 

12. Wspólne rozwiązywanie problemów  

13. Pozostałe - jakie: 

 

   

 
 

Tabela 6 Ocena ludzi i umiejętności społecznych 

Ludzie i umiejętności społeczne 1. 
Poczucie 
kompeten
cji 

2. Lubię 
/ulubion
e 

3. Chęć 
rozwoju 

Udzielanie wskazówek lub słuchanie innych osób    

Rozwiązywanie problemów, mediacja lub tworzenie 
sieci 

   

Troska o innych i ich potrzeby, ich poglądy    

Pomaganie uczestnikom w wykonywaniu zadania    



Wiedza porozumiewania sie z innymi  
Wiodące grupy lub działania                                

Pozostałe - jakie: 

   

    

Tabela 7 Ocena krytycznego myślenia 

 

1. Poczucie 
kompetencji 

2. Lubię 
/ulubione 

3. Chęć 
rozwoju 

 

Krytyczne myślenie i umiejętności śledcze   3. Chęć 
rozwoju 

Analiza, logika, rozwiązywanie problemów, 
badanie 

   

Konceptualizowanie, dostosowywanie się , 
stawianie hiopotez lub odkrywanie  

   

Szacowanie, ocenianie, testowanie,  
diagnozowanie  

   

Obserwacja, zastanawianie się,  
Studiowanie, zauważanie 

   

Badanie, eksploracja, czytanie lub  
przeprowadzanie wywiadów 

   

Syntetyzowanie, integrowanie, ujednolicanie  lub  
konceptualizowanie pomysłów 

   

Pozostałe - jakie:    

Teraz wypełnij poniższe pola, aby 
sprawdzić, jakim umiejętnościom 
musisz nadać priorytet. Oczywiście 
nie jest to obowiązkowy ani jedyny 
sposób na poprawę tych kompetencji, 
ale będzie to jasny punkt wyjścia. 
 

   

Tabela 8 Priorytetowa lista kontrolna 

1. Z powyższych list, odnosząc się do kolumny 

2, wymień pięć ulubionych umiejętności, które 

najbardziej lubisz wykorzystywać w swojej pracy 

(nawet jeśli nie jesteś jeszcze w nich biegły). 

Uwzględnij główną kategorię umiejętności. 

 

2. Które z ulubionych umiejętności wymienionych 

powyżej uważasz za mocne strony lub rzeczy, w 

których jesteś bardzo dobry? Prawdopodobnie 

oznaczone zostaną zarówno kolumna 1, jak i 2.  

Uwzględnij główną kategorię umiejętności. 

 



3. Jakie (pięć najlepszych) umiejętności 

chciałbyś rozwijać, doskonalić i/lub uczyć 

się (patrz umiejętności zaznaczone w 

kolumnie 3)? 

Uwzględnij główną kategorię umiejętności. 

 

  

 

                                                       METODY WALKI  

KLASA OPARTA NA WSPÓŁPRACY  
 

 

Projekt współpracującej klasy kładzie nacisk na uczenie się w grupie. 
Zazwyczaj to stoły umożliwiają małym grupom wspólne siedzenie i wspólną 
pracę, w przeciwieństwie do rzędów biurek kojarzonych z modelowymi 
szkołami z ubiegłego wieku. Każda grupa ma dostęp do Internetu, wyświetlaczy 
multimedialnych i oprogramowania do współpracy. Tabele grupowe, 
współdzielone wyświetlacze stołowe i wyświetlacze ścienne z 
nieograniczonymi polami widzenia to najczęstsze cechy wspólnej klasy. 
Wdrożenie efektywnej klasy opartej na współpracy wymaga również 
stanowiska instruktora, prostego zdalnego sterowania technologią i 
oświetleniem, cichego HVAC i konfigurowalnego audio/wideo. Niektóre sale 
lekcyjne wykorzystują specjalne krzesła, aby umożliwić uczniom wchodzenie i 
wychodzenie z grup lub siadanie przy podwyższonych stołach. 

 
WIRTUALNE KLASY WSPÓŁPRACUJĄCE 

 

 

Wirtualne klasy współpracujące sprawiają, że nauka online jest bardziej 
angażująca. Oprócz zwykłych funkcji konferencji audio-wideo i czatu, wirtualne 
klasy zapewniają również synchroniczne i asynchroniczne adnotacje, 
komunikację i udostępnianie zasobów dla moderatorów i uczestników. To 
zdecydowany must-have dla każdej platformy e-learningowej! 
 
Platforma eLearning to system informatyczny, który szkoły, uczelnie i instytucje 
mogą wykorzystywać do nauczania (tylko online lub wspierające nauczanie 
tradycyjne), który może mieć następujące cechy (razem lub pojedynczo): a) być 
systemem zarządzania treścią (CMS), gwarantującym dostęp do materiałów 
dydaktycznych dla uczniów; b) być systemem zarządzania nauką (LMS), w 
którym wykorzystanie obiektów nauki ułatwia naukę danego tematu; c) być 
wspomaganym komputerowo systemem wspólnego uczenia się (CSCLS), 
który ułatwia stosowanie opartych na współpracy i umiejscowionych strategiach 
nauczania/uczenia się; oraz d) budować wirtualną społeczność 
uczniów,studentów, wykładowców i profesorów przy użyciu strategii 
zarządzania wiedzą (KM). 

 

MAPOWANIE UMYSŁU / BURZA MÓZGÓW 



 
Te dwa podejścia można również zaliczyć do metod aktywnego uczenia się. 
Mapy myśli i burza mózgów to podstawowe metodologie dla każdej czynności 
związanej z rozwiązywaniem problemów. Podczas tych sesji uczniowie 
wymyślają pomysły i umieszczają je na tablicy. Jako grupa uczniowie wybierają 
najlepsze z nich i wykorzystują je do znalezienia rozwiązania. W przypadku 
tych metod dostępne są aplikacje, które pozwalają uczniom korzystać z 
własnego urządzenia i współpracować z innymi przy wymyślaniu mapy myśli 
lub drzewa pomysłów. Burza mózgów to jedna z najbardziej znanych technik 
kreatywnego rozwiązywania problemów. Ta koncepcja opisuje technikę i bada 
jej zalety i słabości. Następnie przedstawia procedury organizowania 
skutecznych sesji burzy mózgów i przedstawia przykłady burzy mózgów 
zaczerpnięte z wcześniejszych doświadczeń renomowanych organizacji. 

 

POSZUKIWANIE SKARBÓW 
  

Oto kolejna zabawna i wciągająca aktywność, która wiąże się z 
wykorzystaniem firmowej bazy wiedzy. Poszukiwania skarbów zaczynają się 
od troski o klienta. Zadaniem ucznia jest korzystanie z systemu i znalezienie 
odpowiedniego zasobu, aby rozwiązać problem. Nie tylko zapoznaje 
uczących się z systemem, ale także przygotowuje ich do obsługi 
rzeczywistych scenariuszy klienta. 

 
  

ODGRYWANIE RÓL 
 

Odgrywanie ról to także kolejne skuteczne podejście oparte na metodach 
aktywnego uczenia się. Odgrywanie ról symuluje sytuację życiową, która 
wymaga umiejętności rozwiązywania problemów. Co ważniejsze, jest to 
również środek do mierzenia rzeczywistej wydajności. Czynności związane z 
odgrywaniem ról mogą obejmować symulacje pracy, takie jak interakcja z 
klientem (trener odgrywa rolę klienta, uczący się -  agenta) za pośrednictwem 
telefonów, poczty e-mail, czatu lub, w niektórych przypadkach, rzeczywistości 
wirtualnej. 

 

DANE I NARZĘDZIA DO ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW 

 
To ćwiczenie, będące połączeniem poszukiwania skarbów i odgrywania ról, 
jest jedną z bardziej efektywnych strategii aktywnego uczenia się dla 
dorosłych. Trener przypisuje uczniowi studium przypadku (najlepiej 
zaczerpnięte ze scenariuszy typowych klientów). Z kolei uczący się analizuje 
dane i wykorzystuje dostępne zasoby, aby rozwiązać sprawę. 

 
  

INTERNETOWE FORA DYSKUSYJNE 



 
Internetowe fora dyskusyjne to także jedna z wielu sprawdzonych strategii 
aktywnego uczestnictwa. Tablice internetowe to wirtualne tablice, na których 
uczniowie mogą uczyć się wspólnie. Publikują i odpowiadają na pytania. W 
większości przypadków trenerzy  lub eksperci w danej dziedzinie bardzo mało 
interweniują podczas takich dyskusji,  większość odpowiedzi pochodzi od 
innych uczestników, którzy mają większą wiedzę na ten temat. 

 
  

NAUKA PRZEZ NAUCZANIE 
 

Krótko mówiąc, uczenie się przez nauczanie oznacza, że pozwalasz uczniom 
na przygotowanie i prowadzenie lekcji (lub ich części) innym uczniom. Chociaż 
może się wydawać, że trener stosuje bardzo oszczędne podejście w tej 
metodzie, w rzeczywistości wiąże się to z bardzo skomplikowanym procesem, 
w którym trener jest zarówno moderatorem, jak i ekspertem w danej dziedzinie. 
Zwróć uwagę, że uczenie się przez nauczanie nie oznacza po prostu 
prezentacji lub wykładu prezentowanego przez uczniów. W tym konkretnym 
podejściu uczniowie są tymi, którzy ułatwiają prowadzenie zajęć, angażując się 
dla innych uczniów. To trener jest osobą nadal prowadzącą zajęcia, dzięki 
niemu nauka przebiega poprawnie, a uczeń – gospodarz zajęć czuje się 
wspierany. Zazwyczaj mediami używanymi w tej metodologii są webinaria i 
internetowe fora dyskusyjne. 

 
  

TECHNIKA UKŁADANKI 
 

Technika układanki to kolejne podejście, które w pełni czerpie korzyści z 
aktywnego uczestnictwa i wspólnego uczenia się. W tym podejściu uczestnicy 
otrzymują „kawałek układanki”, który muszą rozwiązać samodzielnie. 
Następnie muszą współpracować z innymi uczniami, aby w końcu ukończyć 
układankę. Takie podejście byłoby dobrym dodatkiem do odgrywania ról i 
wykorzystywania danych/narzędzi nie tylko do rozwiązywania większych 
problemów, ale także dałoby uczestnikom przebłysk „szerszego obrazu". Jest 
to dobre ćwiczenie, które pozwoli uczniom uświadomić sobie swoją rolę w 
szerszym kontekście poprzez wykonywanie zarówno pracy indywidualnej, jak i 
zespołowej, będącej częścią całego procesu edukacji. 

 
 

ODWRÓCONA KLASA 
 

Odwrócona klasa to stosunkowo nowy termin w branży edukacyjnej. Lekcje są 
„odwrócone”, co oznacza, że większość prac, takich jak czytanie i badania, 
odbywa się poza zajęciami. Jest to sprzeczne z tradycyjnym podejściem, w 
którym większość czasu zajęć jest wykorzystywana na wykłady, a zadania są 
przypisywane jako praca domowa. Odwrócenie klasy pozostawia 



koordynatorowi więcej czasu na wdrożenie aktywnych metod uczenia się w 
czasie zajęć. Koncepcja ta polega na efektywnym wykorzystaniu czasu zajęć 
przy zmniejszeniu liczby (lub braku) wykładów i większej ilości czasu 
poświęconego na aktywne zajęcia. 

 



 
NAUKA OPARTA NA GRZE 

 
GBL (GAME-BASED LEARNING) jest prawdopodobnie najbardziej zabawną 
spośród wszystkich aktywnych metod nauki. Uczenie się oparte na grach lub 
grywalizacja zmienia pewien aspekt uczenia się (lub biznesu) w grę. Dostępne 
są aplikacje edukacyjne, które to umożliwiają, ale można też tworzyć własne! 
Tylko nie zapomnij zastosować w przedsięwzięciu trzech elementów 
grywalizacji – osiągnięć, rywalizacji i zabawy. 

 
 

STYLE NAUCZANIA 
 

Style nauczania są powiązane z systemem wartości edukacyjnych trenera i 
wynikają z jego filozofii edukacji. Świadomość własnego stylu (lub stylów) 
facylitacji/nauczania może pomóc  ulepszyć metody nauczania poprzez 
zaprojektowanie kursu tak, aby zwiększyć zaangażowanie uczestników, ich 
motywację, a ostatecznie poprawić wyniki i postępy uczniów. Style facylitacji, 
które przyjmiesz, zależą od Twoich celów, materiału i celów uczenia się. 
Główną zasadą w procesie facylitacji jest współpraca pomiędzy trenerem a 
uczniem. Pod tym względem trenerzy/pedagodzy często rozwijają osobisty styl 
facylitacji oparty na potrzebach uczestników. Trener może użyć dowolnego z 
poniższych stylów w zależności od ćwiczenia, grupy, środowiska i osobistej 
intuicji: 

 

DYREKTYWA 
  

Jest to metodologia ułatwiająca, w której trener przekazuje wiedzę, dając 
uczniom wskazówki i powody, oparte na formalnych metodach edukacyjnych. 
Dokładniej, przedstawia i wyjaśnia treści, pokazując teorię, przykłady, 
zastosowania itp., a uczeń otrzymuje je w języku edukatora bez aktywnej 
interakcji. Ten styl znany jest również jako „tradycyjny”. Wiedza przekazywana 
jest za pomocą jasno określonych wskazówek, aby zapobiec błędom. Promuje 
efektywny sposób uczenia się, w którym prawda i logika przewyższają emocje, 
poglądy i uczucia. Uczący się uczestniczą w procesie uczenia się, w którym są 
narażeni na oczekiwane standardy zachowań. 
 
Ponadto umiejętności podejmowania decyzji mających na celu dokonywanie 
skutecznych wyborów są nauczane bezpośrednio, bez zachęcania uczniów do 
eksperymentowania i dokonywania od podstaw własnych wyborów. Biorąc pod 
uwagę zalety tego stylu, koordynatorzy mają możliwość włączenia różnych 
formatów, w tym wykładów i prezentacji multimedialnych. Z drugiej strony, 
chociaż styl ten jest skuteczny w nauczaniu matematyki, muzyki, wychowania 
fizycznego czy sztuki i rzemiosła, trudno jest zaspokoić indywidualne potrzeby 
uczniów w klasach z większą i bardziej zróżnicowaną populacją. 

 
, 



STYL BADAWCZY 
 

W przeciwieństwie do metodologii dyrektywnych, styl badawczy opiera się na pedagogice 
skoncentrowanej na uczniu, kładąc nacisk na tworzenie warunków do aktywnego 
zaangażowania i interakcji w procesie uczenia się. Zachęca uczniów do wyrażania swoich 
doświadczeń i pomysłów, kreatywnego myślenia, uczenia się, zastanawiania nad tym, czego 
się nauczyli. Ta procedura  
jest realizowana za pomocą pytań i stwarza problematyczne sytuacje uczniom, aby zbadać 
nowy materiał (wiedzę) poprzez połączenie dotychczasowej wiedzy z nieznanymi (nowymi) 
pojęciami. Należy podkreślić, że trener nie pozostawia ucznia bez wskazówek, ale daje mu 
możliwość otrzymania różnych wyników i zachowań w zależności od wyborów dokonanych 
przez ucznia. Ponieważ metoda eksploracyjna ułatwia interakcje społeczne, więc rozwój 
poznawczy jest bardziej efektywny w nauczaniu myślenia ogólnego oraz umiejętności 
rozwiązywania problemów.  
Jeśli chodzi o wady tego stylu należy zwrócić uwagę na wyzwanie związane z interakcją 
edukatora 
z uczniami, ponieważ procedura uczenia się powinna opierać się na odkrywaniu, a nie na 
wykładaniu faktów i sprawdzaniu wiedzy poprzez zapamiętywanie. W konsekwencji nie 
mierzy sukcesu w namacalny sposób. 

 
DELEGOWANIE 

 
Metoda delegująca promuje naukę przez działanie. Koordynator umożliwia uczniom 
samodzielną pracę w celu wyznaczania celów, opracowywania planów poprzez 
przydzielanie zadań i ról. W razie potrzeby edukator jest dostępny do wykorzystania 
jako zasób wiedzy. Koordynatorzy stosujący delegowany styl nauczania nie 
prowadzą formalnych wykładów. Uczniowie są oceniani za samodzielną pracę. 
Dlatego styl delegujący najlepiej nadaje się do programów nauczania i sesji 
szkoleniowych, które wymagają zajęć laboratoryjnych, takich jak chemia, lub 
przedmiotów wymagających informacji zwrotnej od rówieśników, takich jak debata i 
kreatywne pisanie. 

 
Ta metoda pracy może zachęcić uczestników do rozwijania umiejętności bycia 
pewnymi siebie i niezależnymi uczniami. Jednak uczniowie, którzy nie są gotowi na 
taką autonomię, mogą stać się niespokojni i nie osiągać dobrych wyników. Ta 
metoda jest świetna na studiach na wyższym poziomie, gdzie studenci mają już 
odpowiedni poziom wiedzy i nie potrzebują aby trzymano  ich za rękę. Są gotowi 
wznieść się na wyższy poziom uczenia się i postrzegają edukatora jako przewodnika, 
a nie kogoś, kto wydaje standardowe instrukcje. Z drugiej strony, uważany za 
nowoczesny styl nauczania, styl delegowania bywa krytykowany jako podważający 
autorytet nauczyciela. Jako delegujący, nauczyciel działa bardziej jako konsultant niż 
tradycyjny autorytet. 

 

PARTYCYPACJA  

 

Nauczanie partycypacyjne obejmuje zestaw strategii i technik dydaktycznych 

mających na celu promowanie bardziej aktywnej roli uczniów w procesie uczenia się. 

Zgodnie z tym podejściem każdego ucznia zachęca się do odpowiedzialności za swoje 



doświadczenie edukacyjne w celu rozwijania autonomii uczenia się. Uczenie 

partycypacyjne to metoda uczenia się, która obejmuje również zaangażowanie i 

współpracę z uczniami. Oznacza to nie tylko zainteresowanie uczniów częściami 

teoretycznymi, debatą facylitacyjną, wymianą opinii i krytycznych refleksji, ale także 

zaangażowanie ich w działania praktyczne, połączenie wiedzy teoretycznej i 

akademickiej z rzeczywistymi warunkami w celu zastosowania i zbadania zdobytej 

wiedzy i umiejętności. Zajęcia praktyczne mogą się zaczynać się od pracy praktycznej, 

tutoriali, studiów przypadku po uczenie oparte na projektach i symulacje. 

 

DZIELENIE SIĘ 
 

Nauka poprzez dzielenie się polega na zachęcaniu uczniów do dzielenia się 
przeszłymi i obecnymi odczuciami dotyczącymi tego, czego się nauczyli, 
dlaczego się uczą i jakie postępy poczynili w procesie uczenia się. Dzielenie 
się ułatwia dialog, wymianę różnych doświadczeń, a jednocześnie promuje 
współpracę z innymi uczniami. Uczniowie stają się coraz lepsi w dzieleniu się, 
gdy uczą się zarządzać emocjami. Dodatkowo, zyskują nową, pluralistyczną 
perspektywę, znając inne punkty widzenia. Dzieląc się emocjami i uczuciami 
związanymi z procesem uczenia się, uczniowie dowiedzą się, jak radzić sobie 
z sukcesami i porażkami, co pozwoli im uniknąć rozczarowania. 

 
Ponadto uczniowie powinni nauczyć się dzielić, aby skutecznie współpracować 
i negocjować podczas pracy z innymi w zespole. Koordynator jest 
odpowiedzialny za zachęcanie do dzielenia się i autorefleksji nie tylko w celu 
nauczania kompromisu i uczciwości, ale także pomagania uczniom w 
rozwijaniu poczucia empatii wobec innych uczniów. Ważne jest, aby edukator 
od początku ustalił jasne oczekiwania, aby później uniknąć rozczarowań 
związanych z procedurą dzielenia się. 

 
 

INTERPRETACJA 
 

Praktyka facylitacji interpretacji obejmuje rozwój określonych nawyków 
umysłowych związanych z interpretacją i tłumaczeniem wiedzy o procedurze 
uczenia się, uczniach i treściach przedmiotu na znaczące, celowe i 
produktywne doświadczenia edukacyjne. Aby uczniowie mogli ćwiczyć swój 
umysł w interpretacji, od koordynatora oczekuje się, że zaangażuje ich w 
ukierunkowane dociekanie, ukierunkowaną obserwację, aktywną praktykę 
uczenia się i kierowaną praktykę. Przede wszystkim nauczanie interpretatywne 
oznacza myślenie interpretatywne, a zatem jest podobne do nauczania 
interpretacyjnego. Po drugie, nauczanie interpretacyjnie zachęca do 
krytycznego podejścia partycypacyjnego poprzez otwarty dialog i debatę 
pomiędzy uczącymi się i koordynatorem. Wreszcie, metoda interpretacyjna jest 
skierowana w stronę każdego ucznia jako jednostki, a nie tylko ucznia, który 
stara się pomóc mu/jej znaleźć słowo do wyrażenia siebie, procesu uczenia się 
i otaczającego ją/go świata. 

 

STYL OCENIAJĄCY 



 
„Facylitacja wartościowa została zdefiniowana jako systematyczna procedura 
oceny wyników ucznia podczas procesu uczenia się, poprzez ocenę tego, co 
ktoś mówi i dostarczanie deklaracji wartości w odniesieniu do zachowania i 
wyników uczenia się. Metody oceny obejmują dostarczanie informacji zwrotnej, 
samoocenę, obserwację rówieśniczą lub portfolio do śledzenia postępów w 
danym okresie. Ewaluacja ma cztery różne aspekty, a mianowicie cele, 
doświadczenia związane z uczeniem się, ocenę ucznia i związek między nimi. 
Oprócz wpływu stylu oceniającego na rozwój akademicki ucznia, proces 
ewaluacji umożliwia nauczycielowi przegląd swojej metodologii nauczania i 
rewizję wszelkich technik, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dlatego proces ewaluacji 
powinien być traktowany jako proces korzystny dla obu stron zarówno dla 
edukatorów, jak i uczniów. 
 
Podsumowując, ze wszystkich sugerowanych powyżej stylów pracy możesz 
wybrać jeden lub więcej, bardziej odpowiadający Twoim odbiorcom, ich 
potrzebom i oczywiście Twojemu doświadczeniu i wiedzy. Zgodnie z 
powyższymi stylami facylitacji uczący się będą mogli uczyć się różnymi 
metodami i sposobami, w oparciu o edukację pozaformalną. 

 

      ĆWICZENIA  

 
Aby osiągnąć sugerowane cele i zachęcić do zdrowych zachowań 
konkurencyjnych, proponujemy następujące działania: Poznanie lokalnej 
społeczności, wyrażenie zgody na sprzeciw (debata CIVITAS 3x3, Środek), 
Adam i Steve, Złoczyńca i superbohater, Restart umysłu, Przemówienie 
publiczne, Prawdziwe/podrobione towary i prawdziwe/fałszywe pieniądze, 
Plastikowa wieża Eiffla. Szczegóły dotyczące każdej z sugerowanych 
czynności oraz sposób ich przeprowadzenia można znaleźć w poniższych 
sekcjach. 

 

1. POZNAJ SWOJĄ LOKALNĄ SPOŁECZNOŚĆ 
     Tytuł warsztatu: Poznawanie lokalnej społeczności 

 
Wprowadzenie: Ten moduł zaoferuje pracownikom młodzieżowym, edukatorom i 
trenerom przydatne narzędzie do angażowania młodych ludzi, zwłaszcza 
młodzieży NEET, na poziomie lokalnym i uczenia ich, jak być proaktywnym i 
przyczyniać się do rozwoju gospodarczego i społecznego ich społeczności. Moduł 
opiera się na nauczaniu aktywnego obywatelstwa jako kombinacji umiejętności, 
wiedzy, postaw i oczywiście działań, które mają na celu przyczynienie się do 
budowy i utrzymania demokratycznego społeczeństwa. 

 
Wspiera demokratyczną współpracę opartą na ochronie praw człowieka, akceptacji 
różnorodności i praworządności i obejmuje całą społeczność. Aktywne 
obywatelstwo to angażowanie się młodych ludzi w lokalne społeczności i procedury 
demokratyczne na wszystkich szczeblach, od miasteczek po aktywność 
ogólnokrajową. Na tej podstawie moduł ten będzie wykorzystywał podejście oparte 
na współpracy w uczeniu się, aby zwiększyć motywację wśród członków grup 
młodzieżowych i nauczyć ich umiejętności, które mogą być wykorzystywane nie 
tylko w życiu społecznym, ale także zawodowym, takich jak komunikacja, 



współpraca, wzajemne relacje i wystąpienia publiczne. 
       Cele: 
 • Dowiesz się, jak być proaktywnym i jak przyczyniać się do rozwoju  
             społeczno-gospodarczego społeczności lokalnej. 
          •  Dowiesz się o znaczeniu współpracy w budowaniu i utrzymywaniu  demokratycznego  
             i pokojowego społeczeństwa. 
          •  Przećwiczysz umiejętności komunikacji, podejmowania decyzji, podejmowania 
decyzji i  
             wystąpień publicznych. 
               •  Zdobędziesz przydatne narzędzia do rozwijania tych umiejętności. 
          •  Rozwiniesz umiejętności autorefleksji i refleksji zespołowej. 
          •  Zidentyfikujesz problemy związane z rozwojem społecznym w społeczności. 

 • Poczujesz się pewnie w wyrażaniu siebie, w tym przedstawianiu swoich pomysłów i opinii. 
           • Poczujesz zachętę do bardziej proaktywnego zachowania i uczestniczenia w lokalnych  
             społecznościach. 

 
 

Ćwiczenie 1.1:   Poznaj nas lepiej – Aktywowanie Energetyzatora  
 
     Opis krok po kroku: 
    1. Siedzący w okręgu uczestnicy przedstawiają się po kolei krótko  (imię, charakterystyka, hobby 
itp.) 
    2. Następnie zapisuje lub podaje przymiotnik, który zaczyna się od pierwszej litery jego imienia i  
        pasuje do jego charakteru. 
     3. Następny uczestnik powinien zapamiętać imiona i nazwiska swoich poprzedników.  
 

Próbując wdrożyć ten aktywator w wersji online, moderator może udzielić głosu 
uczestnikom w celu przedstawienia się, a następnie pozostali uczestnicy przed 
przedstawieniem się powinni zapamiętać i wypowiedzieć na głos imiona poprzednich 
uczestników. 

 
      Materiały: 

Realizując działanie offline: Długopis i papier (nieobowiązkowe) Realizując działanie online: 

Czas: 360 minut (2,5 godziny) 

Przygotowanie: Plan lekcji na flipcharcie, laptopy/projektory, papier i kolorowe długopisy, karteczki 

samoprzylepne  

Styl nauczania:  Dyrektywa: Dostarczenie informacji i instrukcji w celu opracowania planu pracy. 

Badawczy: zadawanie pytań zachęcających uczestników do wyrażania swoich doświadczeń i 

pomysłów.  

Delegowanie: Przypisywanie zadań i ról poszczególnym osobom. 

  Partycypacyjny: Udział w dyskusji dzielącej się osobistymi doświadczeniami.  
  Dzielenie się: Zachęcanie do dzielenia się przeszłością i przedstawiania uczuć. 

Interpretacyjny: Korzystanie ze słów innych osób lub pomaganie komuś w znalezieniu słów do 

wyrażenia siebie. 

Oceniający: Ocenianie tego, co ktoś mówi, dostarczając deklarację wartości w odniesieniu do 

zachowania. Kontrola uczenia się/ocena: Ocena będzie oparta na sesji refleksji, która nastąpi po 

zakończeniu każdego ćwiczenia. Koordynator/pracownik młodzieżowy dokona podsumowania 

omawianych tematów, a następnie zachęci uczestników do wymienienia 3 słów na temat tego, czego 

nauczyli się podczas tego ćwiczenia; będą musieli również wyjaśnić, dlaczego uznali te 3 kluczowe 

słowa za ważne. 



    

Laptop i platforma z funkcją adnotacji (np. Zoom, nieobowiązkowe, ponieważ koordynator może 
wybrać  
kogoś losowo) 

 
Czas trwania: 20 minut 

 
      Przygotowanie: 

Po prostu daj uczniom przykład. Np. nazywam się Katerina, pracuję jako/uczyłam się jako itd., a 
przymiotnik, który mnie charakteryzuje to Kind (Katerina), ponieważ… 

 
Rezultaty: Pod koniec tego ćwiczenia każda osoba w grupie będzie miała krótki opis i 
pierwsze wrażenie dla wszystkich. Interakcja między uczestnikami da im możliwość 
lepszego poznania się. Tym samym zwiększy się zaangażowanie i wzajemny udział w 
następujących zajęciach. 

 
Ocena/sprawdzenie wiedzy: Odzwierciedla uczestnictwo i współpracę grupy. 

 
 

Ćwiczenie 1.2: Mapowanie społeczności 

 
Opis krok po kroku: 

       Uczestnicy są proszeni o stworzenie wspólnej wizualnej mapy ich lokalnej społeczności, obejmującej  
       pozytywne obszary, a także obszary zainteresowania, z szerszym zaangażowaniem społeczności, jeśli 
jest  
       to możliwe. Wyjaśnij to w ten sposób: 

1. Zadaniem grupy jest zrobienie gigantycznej mapy swojej miejscowości na dużej kartce papieru  
(jeśli zostanie zaimplementowana online, grupa może wykorzystać wideo, zdjęcie, PPT i  
 pracować tak kreatywnie, jak tylko może) 

2. Pokaż grupie przykład z własnej społeczności. Poproś każdą grupę, aby narysowała ołówkiem  
(z pomocą każdego z grupy) bardzo przybliżoną mapę geograficzną: drogi, miasta, wzgórza, granice 
 – wszystko, co jest odpowiednie dla skali obszaru, w którym pracujesz. Podkreśl ponownie, że nie 
musi  
być to dokładne ani szczegółowe. Rozdaj ikony/obrazki  i wyjaśnij, że ludzie mogą ich używać do 
przedstawiania  różnych cech społeczności. 

3. Poproś uczestników, aby określili niektóre dobre rzeczy dotyczące lokalnej społeczności i  
lokalnych zasobów: – jakie usługi socjalne i udogodnienia posiada społeczność? – jakie  
umiejętności posiada społeczność? 

4. Teraz poproś uczestników, aby zapisali na karteczkach swoje emocje lub uczucia do różnych  
części obszaru, a także do różnych budynków i obiektów, które umieścili na mapie. Mogą być 
pozytywne  
lub negatywne. Te karteczki powinny zostać umieszczone na mapie. 

       5.    Zidentyfikuj problemy lub obawy w społeczności i również zaznacz je na mapie. 
6.    Określ, gdzie pojawiły się luki w wiedzy i potrzebne są dalsze badania. 

 
Materiały: Realizując ćwiczenie offline: Papier i wiele kolorowych długopisów, zestawy 
wydrukowanych obrazów i dwa przykłady map społeczności. Projektor do Prezentacji 
Point (PPT) (nieobowiązkowy) Przy realizacji działania online: Laptop/PC i PPT (do analizy 
SWOT). Niektóre bezpłatne narzędzia, które mogą się przydać 

 

Narzędzia i jak ich używać: Zbierz małą grupę ludzi i użyj tego aktywatora jako łamacza lodów, aby wzmocnić     

wzajemny udział wszystkich członków. Korzystanie z papieru i długopisu nie jest obowiązkowe, ponieważ  to   

ćwiczenie można wykonać bez nich. 

 

Tło/referencje/źródła: nie dotyczy 



Czas trwania: 60 minut (1 godzina) 
 

      Przygotowanie: Koordynator przedstawia krótkie wprowadzenie do podstawowej terminologii i  
      znaczenia aktywnego obywatelstwa! 

 
Społeczność: Społeczność to jednostka społeczna (grupa żywych istot) o cechach 
wspólnych,  takich jak normy, religia, wartości, zwyczaje lub tożsamość. Społeczności 
zamieszkują wspólne  miejsca położone w określonym obszarze geograficznym (np. kraj, 
wieś, miasto lub okolica) lub w przestrzeni wirtualnej za pośrednictwem platform 
komunikacyjnych.  
 

Aktywne obywatelstwo: Aktywne obywatelstwo odnosi się do filozofii przyjętej przez 
organizacje i instytucje edukacyjne, głoszącej, że członkowie organizacji lub firm mają 
określone role i obowiązki wobec społeczeństwa i środowiska, chociaż członkowie ci mogą 
nie mieć określonych ról zarządzających. Aktywni Obywatele to osoby, które wychodzą 
poza swoje podstawowe obowiązki prawne i dalej dobrowolnie angażują się w działania, 
które w jakiś sposób wpływają na życie publiczne ich miejscowości lub społeczności. Może 
to odbywać się za pośrednictwem społeczeństwa „obywatelskiego” (civil)  (obywatele 
korzystający ze swojej wolności łączenia się, zwykle w celu zarządzania zmianami 
społecznymi w swojej okolicy) lub społeczeństwa „obywatelskiego” (civic)  (w odniesieniu 
do władzy rządzącej lub decydentów społeczności).  



Rezultaty: Pod koniec tego ćwiczenia młodzi ludzie zdobędą wiedzę na temat tego, czym 
jest aktywne obywatelstwo i jakie znaczenie ma bycie aktywnym obywatelem w kwestiach 
rozwoju społecznego. Nawet jeśli uczestnicy mają taką samą opinię na określony temat, 
rozumowanie różni się w zależności od osoby. W ten sposób można dowiedzieć się więcej, 
a nawet zmienić zdanie. 

 
Ocena/sprawdzenie wiedzy: Zastanów się nad mapami stworzonymi przez członków 
grupy. Koordynator może rozpocząć dyskusję na temat map oraz zalet i wad każdej 
społeczności! Dyskusję można oprzeć na poniższych pytaniach: 
• Czy możesz być aktywnym obywatelem w swojej społeczności? 
• Jakie są szanse, aby Twój głos został usłyszany, aby zostać wolontariuszem, aby osiągnąć 
rozwój ekonomiczny, osobisty i społeczny? 

 
Narzędzia i jak z nich korzystać: Zbierz małą grupę młodych ludzi, od 5 do 10 lat i zachęć 
ich do stworzenia mapy społeczności. Możesz również zaproponować model analizy 
SWOT, który może ułatwić ich mapowanie i skupi się na mocnych i słabych stronach, 
szansach i zagrożeniach w ich społecznościach. Przygotowana została  również 
prezentacja PowerPoint, dzięki czemu trener może mieć wstępne narzędzie do szkolenia 
uczestników. Znajdź model here. 

 

Tło/referencje/źródła: nie dotyczy 
 

 

 

Ćwiczenie 1.3: Wstań (aktywność energetyzująca) 
 

Opis krok po kroku: 
1. Koordynator głośno odczytuje wypowiedź dotyczącą życia codziennego w społeczności 

lokalnej. 
2. Uczestnik wstaje, jeśli zgadza się z tym oświadczeniem. (W wersji online uczeń podnosi 

rękę lub  
otwiera kamerę, gdy jego odpowiedź jest pozytywna.) 

3. Na zakończenie każdy uczestnik, który wstał, wyjaśnia krótko, w jaki sposób to stwierdzenie 
jest    stosowane w jego społeczności. 

 
Materiały: Realizując ćwiczenie offline: Papier i wiele kolorowych długopisów, zestawy 
wydrukowanych obrazów i dwa przykłady map społeczności. Projektor do PPT 
(nieobowiązkowy) Przy realizacji działania online: Laptop/PC i PPT (do analizy SWOT). 
Niektóre bezpłatne narzędzia, z których możesz skorzystać. 

 
Czas trwania: 20 minut 

 
     Przygotowanie: Koordynator czyta na głos przygotowaną listę wypowiedzi. 
      • Twoja społeczność zapewnia młodym ludziom wiele możliwości. 
      • Życie społeczne w Twojej społeczności jest promowane poprzez inicjatywy skierowane do 
każdej  
         grupy wiekowej obywateli. 
      • Twoja społeczność zapewnia możliwości zawodowe. 
      • Twoja społeczność promuje aktywne obywatelstwo i udział w procedurach demokratycznych. 
 

     Rezultaty: Uczestnicy lubią wypowiadać się na pytania istotne dla ich społeczności. 
Koordynator            

      buduje zaangażowaną grupę poprzez tworzenie zabawnej atmosfery i potrafi określić 

https://www.wordstream.com/blog/ws/2017/12/20/swot-analysis


poziom  

      uczestników oraz ich stosunek do  tematów. 
       

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20  MINUT PRZERWY 

 

Ćwiczenie 1.4: Wizja zmian, które chcesz zobaczyć 
 

Opis krok po kroku: 
Po zakończeniu poprzedniego „działania aktywizującego”, trener wyjaśni następne 
ćwiczenie (1.4). Ponieważ uczniowie wymienili się pomysłami dotyczącymi 
codziennego życia w swojej społeczności, nadszedł czas, aby określić sposoby 
ulepszenia swojej społeczności i wyrazić zmiany, które chcieliby zobaczyć. Trener 
prosi uczestników o zastanowienie się nad wnioskami z poprzedniego ćwiczenia i 
przygotowanie się do wyobrażenia sobie zmiany.  
Trener: Odnieś się do map naszych społeczności, które stworzyliśmy i potrzeby 
dialogu, integracji i pracy zespołowej. Upewnij się, że zmiany przyniosą korzyści całej 
społeczności. Niech będą podnoszące na duchu. Należy je spisać.  

1. Daj uczestnikom 15 minut na zastanowienie się nad wynikami poprzedniego 

ćwiczenia (Ćwiczenie 1.2 i poprzedni aktywator), a następnie poproś ich, aby 

zastanowili się nad zmianami, które chcą zobaczyć i sposobami ich osiągnięcia. 

2. Poproś uczestników, aby zastanowili się indywidualnie: jakie zmiany chcieliby 

zobaczyć w swojej społeczności? (Co może być?) 

3. Teraz poproś uczestników, aby utworzyli dwa kręgi: krąg wewnętrzny i krąg 

zewnętrzny. Krąg wewnętrzny i zewnętrzny powinny być skierowane twarzami do 

siebie. Każda para mówi sobie nawzajem, jakie zmiany chcieliby zobaczyć w swoich 

społecznościach/nacjach i dlaczego. Po dwóch minutach zewnętrzna para 

przemieszcza się i ćwiczenie zostaje powtórzone. Po tym, jak już wszyscy uczetnicy 

przemieszczą się od czterech do pięciu razy, można zebrać grupę razem, na 

posiedzenie plenarne. 

4. Poproś każdego uczestnika o rozważenie: 

- Co usłyszałeś? 

- Jakiego rodzaju zmiany chcieli dokonać uczestnicy ? 

- Czy usłyszałeś jąkąś zmianę podobną do twojej propozycji ? Jakie były powody? 

Zapytaj uczestników, czy są jakieś kluczowe przesłania/pomysły, które wyłaniają się ze 
wszystkich  

propozycji grupy. 
 

Materiały: 

Podczas realizacji aktywności offline: karteczki samoprzylepne, tabela Vision. W 

przypadku realizacji działania online: Laptop/PC oraz platforma z funkcją pokoi typu 

breakout (np. platforma Zoom), która umożliwi koordynatorowi bezproblemową realizację 

tej aktywności online. Realizując ćwiczenie offline: papier i wiele kolorowych długopisów, 

zestawy wydrukowanych obrazów i dwa przykłady map społeczności. Projektor do PPT 

(nieobowiązkowy) Przy realizacji działania online: Laptop/PC i PPT (do analizy SWOT). 

      Ocena/ Sprawdzenie wiedzy: Odzwierciedla uczestnictwo i współpracę grupy. 
     • Czy zauważyłeś coś nowego, o czym nie wiedziałeś w swojej społeczności? 
     • Czy to ćwiczenie pomogło ci w wymianie pomysłów z innymi uczestnikami ? 

 

 

 

-  Czy rozmowa z innymi Cię pobudziła? Zastanów się nad mapami stworzonymi przez członków 

grupy. 
   Narzędzia i jak ich używać: nie dotyczy 

 
 Tło/referencje/źródła: nie dotyczy 



Niektóre bezpłatne narzędzia, z których możesz skorzystać. 

 



Czas trwania : 60 minut 
 

Przygotowanie: Ćwiczenie 1.1 oraz energetyzator “ Wstań”  
 

Wyniki: Celem ćwiczenia jest zebranie młodych ludzi w celu przeprowadzenia burzy 
mózgów, pracy zespołowej nad możliwościami i stworzenie przyszłych planów, które 
mogłyby zbudować otwarte, integracyjne i odporne społeczeństwo. Ćwiczenie sprzyja 
również rozwojowi kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów uczestnika, tak 
jak i współpracy i wspólnego działania. 

 
Ocena/ Sprawdzenie wiedzy: Możemy teraz sprawdzić, nad jakimi zmianami chcemy 
pracować w grupach. Intencją jest sprawdzenie, czy pojawily sie propozycje zmian, w 
których członkowie grupy mogą współpracować w celu zaplanowania i realizacji działań 
społecznych. 
- Czy zauważyłeś jakieś zmiany, których początkowo nie miałeś na myśli? 
- Czy dyskusja pomogła Ci znaleźć rozwiązania problemów Twojej społeczności? 
- Czy czujesz się zaktywowany, aby rozpocząć wdrażanie proponowanych zmian?  
 

      Narzędzia i jak ich używać: nie dotyczy 

   Tło/referencje/źródła: Priority toolkit 

 

DZIEŃ 2 
 

Ćwiczenie 1.5: Unikalne społeczności (aktywator) 
 

Opis krok po kroku: 
1. Poproś każdego ucznia, aby pomyślał i zapisał 1 unikalną cechę swojej społeczności. 
2. Każdy uczestnik wypowiada na głos tę wyjątkową cechę społeczności. 
3. Po zakończeniu wypowiedzi grupa stara się określić, która cecha jest najbardziej unikalna w 
ich społeczności. 
4. Pod koniec ćwiczenia każdy powinien wyrazić swoje myśli. 

 

Materiały: 
Przy realizacji działania offline: Papier i długopis (nieobowiązkowe) Przy realizacji działania 
online: Laptop/PC i platforma komunikacyjna. W wersji online trener może udzielać głosu tylko 
jednemu  
uczniowi na raz. 

 
Czas trwania: 20 minut 

 
Przygotowanie: Trener powinien zapamiętać zasady, aby wyjaśnić je uczestnikom. 

 

Rezultaty: To aktywizujące ćwiczenie pomaga uczniom lepiej poznać swoją społeczność. 
 

Ocena/sprawdzenie wiedzy: Odzwierciedla współpracę i uczestnictwo oraz sprawny przebieg  
ćwiczenia. 

 
Narzędzia i jak ich używać: nie dotyczy 

https://priority-project.eu/toolkit/


 
Tło/referencje/źródła: nie dotyczy 



Ćwiczenie 1.6: Trzy “C” żeby dokonać dobrej decyzji  
 
Opis krok po kroku: 
Koordynator przedstawia krótkie wprowadzenie do podstawowej terminologii 
dotyczącej podejmowania decyzji! Podejmowanie decyzji to proces dokonywania 
wyborów, identyfikowania decyzji, zbierania informacji i oceny alternatywnych 
rozwiązań. Korzystanie z procesu podejmowania decyzji krok po kroku pomoże 
podejmować bardziej przemyślane decyzje poprzez zebranie odpowiednich 
informacji i zdefiniowanie alternatyw. 
 
Krok 1: Zapisz (na tablicy, plakacie, a nawet papierze) sytuację, która budzi w 
Tobie lub Twoich znajomych emocje strachu lub niepokoju i w której jesteś 
powołany do podjęcia decyzji. (Niektóre proponowane tematy, które mają pomóc 
uczestnikom w znalezieniu trudnej sytuacji, to: życie towarzyskie lub aktywne 
uczestnictwo). To jest twoje „Wyzwanie” (ang. challange). Powinieneś podjąć 
decyzję tam, gdzie konsekwencje mają znaczenie i pomóc swojej społeczności w 
przezwyciężeniu proponowanego „Wyzwania”. Aby wszyscy poczuli się bardziej 
komfortowo, zostaną zapewnieni, że ich notatki będą objęte tajemnicą. 
Krok 2: Pamiętaj, że każda wywołana osoba będzie musiała żyć z 
konsekwencjami swojej decyzji, a jej rezultaty powinny być przez nią przyjęte i 
zaakceptowane. 
Krok 3: Następnie wskaż „Wybory”(ang. choice): aby przeprowadzić burzę 
mózgów (pomyśl, zapisz wszystko, co masz na myśli, poszukaj w Internecie) 
różnych wyborów i możliwych opcji, które dana osoba ma do wyboru przy 
podejmowaniu decyzji. Wymień je obok słowa „Wybory” i dodaj również inne, które 
Ci przyjdą do głowy ! Upewnij się, że masz więcej niż 3 możliwości. 

Wskaż słowo „Konsekwencje” (ang. Consequences): pomyśl zarówno o pozytywnych, 
jak i negatywnych konsekwencjach każdego z istniejących wyborów. Napisz odpowiedzi 
obok słowa „Konsekwencje”, tworząc w ten sposób siatkę. Zastanów się nad swoimi 
wyborami i konsekwencjami, a następnie wybierz rozwiązanie/wybór. Podejmowanie 
decyzji jest często procesem wykonywanym jednak w pojedynkę; a przecież ludzie mogą 
szukać opinii innych przed podjęciem decyzji. 

 
Materiały: 
Realizując ćwiczenie offline: Tablica lub arkusze lub plakaty A4 długopisy/ołówki  
Realizując ćwiczenie online: Laptop/PC 

 
      Czas trwania: 45 min 
 

Przygotowanie: Poinformuj uczestników o celu ćwiczenia, jego celach i programie, który 
będzie realizowany. Dodatkowo wyjaśnij im, że nie muszą mieć żadnego doświadczenia 
ani wiedzy w dziedzinach, które będą omawiane i ćwiczone. 

 
      Rezultaty: Głównym celem ćwiczenia jest dostarczenie modelu efektywnych sesji  
      decyzyjnych. Celem jest poznanie skutecznego podejmowania decyzji i 
konsekwencji  
      wyborów. Trójka scenariuszy rozgałęziających się to narzędzie, za pomocą którego 
będziesz      
      mógł zaplanować swoje myśli, działania, wnioski i zadania w jasny i logiczny 
sposób.  
      Korzystanie z 3C zajmuje dużo pracy przy planowaniu e-learningu. 



 
      Ocena/sprawdzenie wiedzy: Podsumowanie: Możemy teraz dowiedzieć się, jakie 
są  
      właściwe decyzje, ale również jakie mogą być ich konsekwencje. Scenariusz 
rozgałęziania    
      3C daje solidny szablon i system do tworzenia kolejnych, dobrych scenariuszy. 



 
 

 

20 MINUT PRZERWY  
 

Ćwiczenie 1.7   Ogólne refleksje na temat dnia 
 

Opis krok po kroku: Podzieleni na grupy słuchacze dzielą się swoimi 
przemyśleniami na papierze, łącząc graficznie słowa ze „zrównoważeniem” i 
„kołowością” (jak mapa myśli). „Jakie są najważniejsze pojęcia, których się 
nauczyłeś? Jak wdrażasz je w swoim codziennym życiu? Jaka jest koncepcja, nad 
którą musisz jeszcze popracować? Zgodnie z tym, co usłyszałeś od innych grup:  jak 
Twoja idealna firma może być bardziej zrównoważona? (jedno pytanie dla każdej 
osoby, pozostali ciągle zmieniają pytania). 

 
Materiały: Papier i długopisy  
Czas trwania: 45 minut  
Przygotowanie: nie dotyczy 
Rezultaty: Chwila ogólnej refleksji pomoże uczestnikom pomyśleć o tym, czego 
nauczyli się w ciągu dnia, ale przyda się także trenerowi jako informacja zwrotna na 
temat wykonanej pracy. 
 

 
Ocena/Test uczenia się: jedna osoba z każdej grupy, która następnie dzieli się 
spostrzeżeniami z całą grupą. 
 
Narzędzia i jak ich używać: nie dotyczy 
 
Tło/referencje/źródła: nie dotyczy 

 

Narzędzia i jak z nich korzystać: To ćwiczenie może służyć celom samodzielnym, co oznacza, że 
można go zastosować dla siebie samego lub dla grupy uczestników. Dla trenera przygotowano 
krótką i zwięzłą prezentację w PowerPoint, aby podnieść świadomość uczestników na temat 
znaczenia umiejętności podejmowania decyzji. 

 

Tło/referencje/źródła: 3 Cs of branching 

Ćwiczenie 1.8: Wystąpienia publiczne (popularne przemówienia i nauka ich krytyki) 

Opis krok po kroku: 
To ćwiczenie można podzielić na dwie fazy. Pierwsza opiera się na dyskusji między uczącymi się 
a trenerem, druga zaś, to odgrywaniu ról. 
Przed rozpoczęciem ćwiczenia Trener wyjaśni podstawową terminologię. Następnie uczestnicy 
będą oglądać przemówienia ludzi, aby spróbować zidentyfikować wyrażenia werbalne i niewerbalne 
używane w wystąpieniach publicznych. Na koniec odbędzie się sesja podsumowująca z trenerem, 
który zada uczestnikom kilka pytań. 
Trener przedstawia krótkie wprowadzenie do podstawowej terminologii dotyczącej wystąpień 
publicznych! 

 
Wystąpienia publiczne to przemawianie do grupy ludzi w zorganizowany sposób: udzielanie 
informacji, wywieranie wpływu, przekonywanie lub zabawianie słuchaczy. 
 

https://elearningindustry.com/3-cs-of-branching-scenarios


Odgrywanie ról to zmiana zachowania w celu przyjęcia roli, albo nieświadomie, aby 
wypełnić rolę społeczną, albo świadomie odegrać przyjętą rolę. Podczas gdy Oxford 
English Dictionary podaje definicję odgrywania ról jako „zmiany czyjegoś zachowania w 
celu spełnienia roli społecznej”, w dziedzinie psychologii termin ten jest używany luźniej 
w czterech znaczeniach. 

 
Aby być skutecznym komunikatorem, musisz zrozumieć tajniki tego, jak wygląda 
efektywna komunikacja. Oglądanie przemówień i nauka ich analizy to świetny sposób 
na rozpoczęcie warsztatu. 

 
Możecie oglądać Conora Neilla, Setha Godina, Mela Robbinsa i Simona Sinka. Ale nie 
możesz się pomylić, zaczynając od najpopularniejszych wykładów TED, pamiętając o 
poniższych pytaniach podczas oglądania filmów: 

 
1. Koordynator może zaproponować następujące pytania: 

 Wprowadzenie 

W jaki sposób prelegenci zaangażowali publiczność we wstępie? Czy ich pierwsze zdanie 
przykuło Waszą uwagę? Czy prowadzili osobistą historię, czy też rozpoczęli przemowę 
jakimś szokującym stwierdzeniem? Co takiego było w ich wstępie, że chciałeś patrzeć i 
słuchać dalej? Czy dlatego, że było ze sobą  powiązane? A może dlatego, że wzbudziło 
Waszą ciekawość? 

 Treść przemówienia 

Czy struktura ich argumentacji była łatwa do zrozumienia (najlepsi mówcy to często 
najlepsze osoby upraszczające)? Jak często wykorzystywali własne historie, aby 
nawiązać emocjonalną więź z publicznością? Jakich słów lub wyrażeń używali, 
przechodząc z punktu do punktu? Czy zauważyłeś zmianę w ich tonie podczas tych 
przejść? Jak często się zatrzymywali i jak myślisz, dlaczego wybrali te miejsca, aby 
zwolnić? Jak często używali metafor, analogii i symboliki, aby dodać jasności i uprościć 
złożone myśli lub idee? 

 Wniosek 

Czy ich wnioski były jasne, zwięzłe i niezapomniane? Czy zakończenie powiązali z 
historią przedstawioną we wstępie, czy po prostu stwierdzili, że to główny punkt ich tezy? 
Jeśli przemówienie kończyło się wezwaniem do działania, czy zainspirowało Cię to do 
podjęcia takiego wyzwania ? 

 Komunikacja niewerbalna  

 Czy wykonali dobrą robotę utrzymując kontakt wzrokowy z publicznością przez cały czas                                            
przemówienia? Stali czy siedzieli prosto? Czy ich głowa była uniesiona, a mięśnie twarzy                                    
rozluźnione, pokazując pozytywne emocje? Co robili z rękami podczas przemówienia? Czy 
używali            ich do wykonywania gestów? Czy kiedykolwiek przyłapałeś ich na wierceniu się? 
Czy wyglądali na zrelaksowanych i opanowanych od początku do końca? Jeśli doszło do jakiegoś 
potknięcia podczas przemówienia, jak z tego wychodzili? Jak zmieniła się mowa ich ciała, kiedy 
naprawdę chcieli            zakończyć jakiś punk swojej przemowy? A co z ich ubraniami? Czy 
odzwierciedlały ich osobowość i           ton przemówienia?  Zadawanie sobie takich pytań podczas 
oglądania przemówień pozwoli lepiej             przyjrzeć się wszystkim niuansom, które wpływają na 
bycie skutecznym mówcą. Niektórzy mówcy                   mogą sprawić, że będzie to wyglądać na 
łatwe, ale bez względu na to, jak „naturalni” mogą nam się wydawać, możemy być pewni, że każdy 
z nich poświęcił wiele godzin na przećwiczenie swojego przemówienia. W tej fazie dyskusji trener i 
uczestnicy dojdą do pewnych wniosków dotyczących             części wstępnej, mowy ciała i 
komunikacji niewerbalnej mówców publicznych.  



 
    Materiały: Przy realizacji działania offline/online: Laptop/PC i Projektor (nieobowiązkowe) 
 
 

 
        Czas trwania: 40 minut 
 
        Przygotowanie: Grupowe oglądanie za pomocą laptopa i najlepiej rzutnika. 
 

  Rezultaty: Głównym celem tego ćwiczenia jest pomoc młodym ludziom w doskonaleniu 
umiejętności   wystąpień publicznych. Jeśli chodzi o aktywne obywatelstwo, rozwój kariery, 
wspieranie grup marginalizowanych lub wykluczonych w społeczeństwie, umiejętności 
przemawiania publicznego są kluczową i nierozerwalną częścią naszych atutów. 

 
Ocena/sprawdzenie wiedzy: Podsumowanie: Odpowiedz na wyżej wymienione pytania 
i podsumowanie na temat. Czy usłyszane przemowy zainspirowały Cię? Czy uważasz, 
że możesz prezentować swoje pomysły, myśli i uczucia w bardziej emocjonalny i dobitny 
sposób? 

 
Narzędzia i jak z nich korzystać: To ćwiczenie może służyć celom samodzielnym, co 
oznacza, że możesz zastosować ten model dla samego siebie lub też dla grupy 
uczetników. 

Tło/Referencje/Źródła: 
6 Ćwiczenie poprawiające umiejętności wystąpień publicznych  
Jak rozpowszechniać swoje pomysły | Seth Godin 

 

Ćwiczenie 1.9: Opowiedz nam historię… 
Opis krok po kroku: 

1. Aby uczestnicy mieli możliwość publicznego wypowiadania się, koordynator 

przygotuje dal nich początkową listę wydarzeń. (Wydarzenie kulturalne 

organizowane w Twojej społeczności, Dni otwarte dla możliwości zawodowych, 

Wolontariat, Kampanie na rzecz podnoszenia świadomości w sprawach 

dotyczących społeczności). 

 

2. Należy dać uczestnikom możliwość wybrania jednego wydarzenia i zapisania go na 

papierze. Włóż karty/artykuły tematyczne do nieprześwitującej torby. 

3. Po kolei, gracze wyciągają swój temat z torby. Następnie muszą opisać historię  

wydarzenia, które wyloswali. Niech fantazjują, zmyślają i zachęcają wyobraźnię.  

Materiały: papier, długopis/ołówek 
Czas trwania: 40 minut 
 
Przygotowanie: Koordynator powinien być przygotowany do szczegółowego wyjaśnienia 
instrukcji uczestnikom. 
Rezultaty: Celem zabawy w przemawianie publiczne jest zwiększenie umiejętności  
publicznego wysławiania się uczestników i umożliwienie im przeżycia i odczucia, jak to 
jest przemawiać przed szeroką publicznością.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. JAK WPROWADZAĆ INNOWACJE? 

 
 

Tytuł warsztatu: „Jak wprowadzać innowacje”  

Wprowadzenie:  

Przydałoby się, aby przed rozpoczęciem warsztatów trener udzielił uczestnikom 
kilku ogólnych informacji na temat uczenia się, takich jak: Benjamin Franklin 
powiedział kiedyś: „Powiedz mi, a zapomnę, naucz mnie, a może zapamiętam, 
zaangażuj mnie, a nauczę się”. Nauka praktyczna i konstruktywne dyskusje mogą 
zapewnić uczniom przestrzeń do wyrażania nowych pomysłów, do krytycznego 
myślenia i wyrażania opinii, angażując ich na głębszym poziomie. 

 
Każdy trener może dostosować wprowadzenie i ogólną wiedzę przekazaną 
przed wdrożeniem w oparciu o doświadczenie swojej grupy docelowej. 
Ponadto uczestnikom musi być przedstawiony projekt (cel, grupy docelowe, IO 
itp.): 

 
Program DIG IN oferuje przestrzeń pracy w małych grupach, w której młodzież NEET 
może tworzyć dla siebie nowe możliwości i łączyć się z rówieśnikami. Program 
wzmacniania pozycji wykorzystuje przedsiębiorczość jako motywację do uczestnictwa 
w społeczeństwie i wnoszenia wkładu w rynek pracy, jednocześnie zwiększając ich 
szanse na zatrudnienie i umiejętności przedsiębiorcze. 
Główne etapy wspólnego uczenia się, o których powinni pamiętać trenerzy, to: 

    1. Wyjaśnić zadanie. Może to być tak proste, jak poinstruowanie słuchaczy, aby 
omówili lub przedyskutowali dany temat z sąsiadem. 
    2. Zapewnić uczestnikom wystarczającą ilość czasu na wykonanie zadania. 
Spacerując, odpowiadaj na wszelkie pojawiające się pytania. 
    3. Zrobić odprawę. Poproś kilkoro uczestników, aby przedstawili przegląd swoich 

wyników. 

Ćwiczenia w tym module opierają się na nauce opartej na współpracy, z zaledwie kilkoma 

 
Ocena/sprawdzenie wiedzy: Zastanów się nad diagramami opracowanymi przez każdego 
członka grupy.Przeprowadź burzę mózgów na temat sposobów, w jakie technologia może 
wspierać obywatelstwo i jak ktoś może być obywatelem aktywnym cyfrowo!   
 
Narzędzia i jak ich używać: nie dotyczy 
Tło/ referencje/źródła: nie dotyczy  

 



indywidualnymi zadaniami na początku, które można również omówić w grupach, aby 
zaangażować wszystkich uczestników w zadania w trybie offline lub online, jeśli to 
konieczne. 

Moduł „Jak wprowadzać innowacje” wprowadza uczestników w koncepcję innowacji i 
jak można ją wyrazić w różnych aspektach ich edukacji i procesu uczenia się, aby 
osiągnąć najwyższy poziom alfabetyzacji cyfrowej. Będą badać nowe narzędzia i metody, 
które ułatwią im zdobycie wiedzy w tej dziedzinie, a później będą mogli z niej korzystać 
wszędzie tam, gdzie to możliwe i przydatne, z naciskiem na ich przedsiębiorcze próby i 
kroki. 

 



Cele: Uczniowie będą mogli: 

 promować kreatywność i współtworzyć wartości poprzez rozpowszechnianie wiedzy i  

informacji; 

 motywować do partnerstwa; 

 uczyć się i wzmacniać swoją inteligencję emocjonalną, pracę zespołową, poczucie  

przynależności; 

 odkrywać i wzmacniać umiejętności współpracy; 

 odkryć mocne i słabe strony; 

 użyć kilku różnych narzędzi. 

Czas: około 4 godzin 

 
Przygotowanie: Wspólne przestrzenie robocze pomagają uczestnikom postrzegać 

siebie jako współkonstruktorów wiedzy, a nie „podmiotów” koordynatorów. Bez 

hierarchicznych miejsc siedzących od przodu do tyłu, każde miejsce jest najlepszym 

miejscem w przestrzeni, a uczestnicy są zawsze w centrum nauki. Nie jest to również 

problemem w przypadku sesji online. 

Poza przestrzenią (np. salą lekcyjną), w której odbywać się będą warsztaty, niezbędne 

jest wyposażenie standardowe, ponieważ będą się tam odbywać prezentacje i zadania 

pisemne. Czyli biurka, krzesła, projektor, komputery, tablice, markery, kartki, 

długopisy/ołówki powinny znajdować się w przestrzeni warsztatów z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 
Styl nauczania: Trenerzy zachęcają uczniów do samodzielnej nauki i pomagają im w 

rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia i utrwalaniu wiedzy. Ta metoda zachęca 

uczniów do zadawania pytań i korzystania z eksploracji w celu znalezienia odpowiedzi i 

rozwiązań. Trenerzy, którzy stosują podejście oparte na aktywności, wspierają 

samokształcenie w środowisku uczenia się poprzez zwiększenie uczenia się od 

rówieśników z mentorem. Zajęcia są wykorzystywane do promowania umiejętności 

samopoznania i rozwiązywania problemów w tym stylu, co często może skutkować 

znacznie głębszym zrozumieniem tematu przez ucznia. 
Niektórzy profesjonaliści stosują zintegrowane podejście do nauczania, w którym w 

prowadzonych zajęciach uwzględniana jest ich osobowość, preferencje i zainteresowania. 

Styl hybrydowy jest preferowany przez trenerów, którzy uczą w podejściu hybrydowym, 

ponieważ mogą dostosować swoje lekcje do potrzeb poszczególnych uczniów, 

korzystając z informacji pozalekcyjnych, aby pomóc im lepiej zrozumieć przedmiot. Zatem 

połączenie stylu ułatwiania i hybrydowego powinno być idealną mieszanką do 

przeprowadzenia tych warsztatów. 

Oceniający: ocenianie tego, co ktoś mówi, dostarczając deklarację wartości w odniesieniu do 
zachowania. 
Kontrola/ocena uczenia się: Byłoby bardzo przydatne dla trenera i wyników projektu, gdyby 

uczestnicy mogli zastanowić się nad swoim doświadczeniem. Pod koniec każdej sesji/warsztatu, 

po każdym ćwiczeniu i aktywności, dyskusje uzupełniające, przywoływanie przeszłych 

doświadczeń, quizy i pytania typu otwartego w oparciu o udostępniony materiał byłyby 

świetnym sposobem dla uczestników, aby wyrazić opinię na temat tego, co zdobyli. I jest to albo 

bezpośrednia wiedza i informacje, albo przedstawienie możliowści rozwoju i postępu w tej 



dziedzinie. 

  

  
 



3. BĄDŹ EMOCJONALNIE INTELIGENTNY   
 

 

Tytuł warsztatu: „ Bądź emocjonalnie inteligentny ”  

Opis krok po kroku: 

Aby mieć płynne przejście do każdej konkretnej czynności warsztatu, trener mogłby  

pokazać uczestnikom poniższy film dotyczący tego, co mogą zrobić z rozwojem osobistym 

w zakresie inteligencji emocjonalnej. 
Rozwijanie emocjonalnej inteligencji  

Trener może zaoferować i opracować więcej materiałów teoretycznych w oparciu o 

potrzeby i cechy grupy docelowej, szczególnie związane z przedsiębiorczością i 

znalezieniem zatrudnienia. Interaktywnym, bezpośrednim i przyjaznym dla użytkownika 

sposobem przedstawienia takiej wiedzy są zawsze filmy. 

Nastęnie, przydałoby się kontynuować zajęcia przełamujące lody, które umożliwią 

uczestnikom spotkanie się i stworzenie atmosfery intymności. Jednym z takich działań jest 

“lodołamacz” o nazwie  „1 prawda i 2 kłamstwa”. Uczestnicy siadają, najlepiej w kręgu lub 

przynajmniej blisko siebie, i proszeni są o napisanie na kartce 3 stwierdzeń na swój temat. 

Dwa z nich muszą być fałszywe, a 1 z nich musi być prawdą o ich życiu. Pozostali 

uczestnicy muszą odgadnąć, które stwierdzenia są fałszywe i znaleźć prawdziwe. W ten 

sposób każdy może skomentować swoje wypowiedzi, a wszyscy będą mieli okazję 

dowiedzieć się kilku rzeczy o sobie nawzajem. 

 
Aby bardziej zaangażować się w inteligencję emocjonalną i zobaczyć, jak to działa i jak 

każdy może ją wzmocnić, trener zleci uczestnikom pracę zarówno indywidualnie, jak i w 

parach/grupach. 

Pierwsze ćwiczenie ma na celu samopoznanie uczestników poprzez poniższe pytania, 

aby nawiązać kontakt z ich emocjami i zachowaniem, zwłaszcza wobec innych, ponieważ 

ludzie zwykle nie inwestują w samoocenę i samodoskonalenie. Aby rozpocząć, trener 

prezentuje pytania, na które należy odpowiedzieć, zapisuje je na tablicy lub przekazuje za 

pomocą projektora: 

 Opisz siebie za pomocą trzech przymiotników. 

 Zaproponuj trzy przymiotniki, których inni używają do opisu Ciebie. 

 Którą z tych cech chciałbyś zmienić i dlaczego? 

 Wymień swoje mocne i słabe strony. 

 Czy mówisz “dziękuję” i “proszę” ludziom? 

 Czy podejmujesz się zbyt wielu rzeczy jednocześnie? 

 Czy lubisz dzielić się z innymi? 

 Czy wyrażasz swoje szczęście lub satysfakcję? 

 Czy odczuwasz niepokój, gdy masz do czynienia z nieznanymi sytuacjami? 

 Czy pozwalasz i/lub zachęcasz ludzi do wyrażania swoich emocji i opinii? 

 Jak się czujesz, gdy inni wyrażają przed tobą swoje pozytywne i negatywne uczucia?



Uczestnicy powinni przejść przez wszystkie te pytania i odpowiedzieć w duszy lub robiąc 

notatki. Na koniec każdy będzie miał minutę na przedstawienie wniosków z tego 

ćwiczenia. Trener powinien być pierwszym przykładem i zachęcać wszystkich innych. 

To ćwiczenie może pomóc uczestnikom w pracy nad jedną z najbardziej podstawowych 

umiejętności związanych z inteligencją emocjonalną: empatią. Może być prowadzone w 

grupach lub nawet z jedną parą dostosowującą się do odgrywania ról w prawdziwych 

incydentach. 

 Podziel grupę na pary i poproś, aby wybrali dla siebie miejsce do siedzenia z dala 

od innych par. Jeśli jest tylko jedna para, możesz opuścić miejsce lub poprosić ich 

o zgodę na wysłuchanie tego, o czym będą rozmawiać. Muszą jednak swobodnie 

wyrażać swoje doświadczenia i pomysły. 

 Powiedz parom, że muszą przypomnieć sobie incydent lub doświadczenie, w 

którym czuli się bardzo źle i niewygodnie lub jak ofiara. 

 Opierając się na tym wspomnieniu, każdy uczestnik spróbuje umieścić drugiego 

uczestnika w tym samym miejscu, ożywiając słowa, gesty i zachowanie, które 

wywołały negatywne uczucia. 

 Drugi uczestnik spróbuje wyobrazić sobie sytuację i zareagować tak, jakby działo 

się to w danej chwili w rzeczywistości. 

 Następnie kolej na pierwszego uczestnika -  opowiada on o tym, jak zareagował, 

kiedy to mu się przydarzyło i jak bardzio jego reakcja była podobna do reakcji 

partnera. 

 Następnie zamieniają się rolami, a drugi uczestnik zaczyna ożywiać swoje 

doświadczenie i czeka na reakcję drugiego. 

OPCJONALNIE: Po zakończeniu prezentowania negatywnych doświadczeń, uczestnicy 

będą musieli zrobić to samo z incydentem lub doświadczeniem, w którym czuli się bardzo 

dumni z siebie.  Procedura postępowania jest taka sama jak wcześniej. 

Na zakónczenie uczestnicy są zapraszani do dzielenia się swoimi emocjami tylko wtedy, 

gdy tego chcą. Można ich na przykład zapytać: 
 Jak się czułeś, kiedy opisałeś swoje pozytywne doświadczenie? 

 Jak się czułeś, kiedy opisałeś swoje negatywne doświadczenie? 

     Jesli nie będzie chętnych, możesz kontynuuować dyskusję grupową pytaniami takimi jak: 
 O czym pomyślałeś jako pierwsze, gdy powiedziano ci, żebyś podzielił się trudnym  

doświadczeniem z inną osobą? 

 Jak się czułeś, gdy dzieliłeś się tym z kimś innym? 

 Jak tym razem odczułeś swoje emocje? 

 Czy poczułeś się bardziej zrelaksowany po zaakceptowaniu emocji, które pojawiły się  
podczas tego ćwiczenia?                                                                                                                    
 

      Materiały: Karteczki samoprzylepne lub karteczki i długopisy/ołówki do ćwiczenia „1 prawda i 2 
kłamstwa”  
      Tablica i  markery lub komputer i projektor. Krzesła.  

Czas trwania: 90 - 120 min.  
Przygotowanie: Trener informuje uczestników o treści zaplanowanych zajęć i rodzaju ćwiczeń.  
Wspomina również, że każdy zostanie poproszony o przedstawienie swoich osobistych pomysłów i opinii,  
a na koniec wszyscy będą mieli okazję i czas na dzielenie się przemyśleniami i omówienie tych odpowiedzi,  
które ich zainteresowały. 



 

Przy każdym ćwiczeniu trener oferuje krótkie wprowadzenie, jak opisano powyżej, w celu 

wyjaśnienia wymagań i kroków.  

Rezultaty: Głównym celem tego ćwiczenia jest odkrywanie przez uczniów własnych 

emocji i wzmacnianie niektórych składników ich inteligencji emocjonalnej. Autorefleksja i 

samoocena to główne procesy, które zostaną omówione w tej części warsztatów. 

 
Ocena / sprawdzanie wiedzy: Trener może rozpocząć zajęcia od ogólnej dyskusji na 

temat tego, co wiedział na temat inteligencji emocjonalnej i czego się nauczył. Następnie 

trener może przejść do bardziej szczegółowych pytań, takich jak poniżej: 
 Wymień 1-3 uczucia, które wyraziłeś poprzez swoje odpowiedzi w tym ćwiczeniu 

 Wymień 1-3 uczucia, które odkryłeś dzięki odpowiedziom partnera 

 Czy widziałeś różne reakcje w tej samej sytuacji w swojej parze? 

 Czy był jakiś incydent, w którym wolałbyś inną reakcję, anizeli tę, którą 

napotkałeś? 

 Czy widziałeś różne reakcje w tej samej sytuacji w swojej parze? 

 Czy była jakaś sytuacja, na którą byś zareagował/odpowiedział inaczej ? 

Narzędzia i jak z nich korzystać: Narzędziami potrzebnymi do tego ćwiczenia są głównie 

wyżej wymienione materiały. W przypadku wdrożenia online to ćwiczenie może być 

prowadzone za pośrednictwem Skype, Zoom, Teams lub innych podobnych platform do 

spotkań grupowych. 

Tło/Referencje/Źródła: 13 Emotional Intelligence Activities & Exercises Developing 

Emotional Intelligence Improving Emotional Intelligence (EQ) What Is Emotional 

Intelligence? 

Emotional Intelligence in Leadership Emotional intelligence Group games, team 

games, ice breakers 

 

Tytuł warsztatów "Poznaj europejskie narzędzia i przewodniki"  

Wprowadzenie: 

W ramach tych warsztatów działania będą prowadzone w formie grupowego Śledztwa. Kiedy grupa 

prowadzi śledztwo na nowy temat, może się to okazać bardzo zabawne. W tym zadaniu grupa 

przejmuje odpowiedzialność za temat i jego prezentację. Do przeprowadzenia śledztwa trener 

wybierze szeroki temat europejskich narzędzi i przewodników za pomocą poniższych ćwiczeń. 

Podstawowe kroki dla prowadzenia tego rodzaju działań to: 
1. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy od trzech do pięciu osób. Każdej grupie zostanie 

przypisane narzędzie/przewodnik do zbadania. 

2. Grupa będzie musiała przypisać każdej osobie podtemat narzędzia / przewodnika grupy do 

badań. 

3. Grupa powróci, aby uporządkować informacje i podzielić się nimi. 
4.  

https://positivepsychology.com/emotional-intelligence-exercises/
https://positivepsychology.com/emotional-intelligence-exercises/
https://www.youtube.com/watch?v=n9h8fG1DKhA
https://www.youtube.com/watch?v=n9h8fG1DKhA
https://www.verywellmind.com/what-is-emotional-intelligence-2795423
https://www.verywellmind.com/what-is-emotional-intelligence-2795423
https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_45.htm
https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_45.htm
https://www.group-games.com/ice-breakers/two-truths-and-a-lie.html
https://www.group-games.com/ice-breakers/two-truths-and-a-lie.html
https://www.group-games.com/ice-breakers/two-truths-and-a-lie.html


 

3. Grupa powróci na swoje stanowisko i zbierze swojej notatki w całość. 

4. Grupa przedstawi swoje informacje pozostałym grupom. 

Do zapoznania uczniów z koncepcją innowacji powinno być wykorzystanych więcej filmów na 

temat przedsiębiorczości i innowacji, najlepiej w języku ojczystym uczestników, ponieważ nie 

każdy z młodzieży NEET czuje się bardzo kompetentnym w posługiwaniu się językiem 

angielskim. Inną opcją byłoby znalezienie i użycie filmów zawierających napisy w ich ojczystym 

języku. Ponadto te filmy oferują pomysły, które trenerzy mogą wykorzystać i dostosować do 

swoich uczestników nauczania (około 20 minut): 

 Przedsiębiorczość to kreatywność 

 Przedsiębiorczość polega na docenianiu pomysłów 

 Przedsiębiorczość polega na samoświadomości i poczuciu własnej skuteczności 

 Przedsiębiorczość polega na mobilizowaniu innych 

 Przedsiębiorczość to motywacja i wytrwałość 

 Przedsiębiorczość polega na planowaniu i zarządzaniu 

 Przedsiębiorczość polega na pracy z innymi 

 

Cele: Uczestnicy będą mogli: 

 promować kreatywność i współtworzenie wartości poprzez rozpowszechnianie wiedzy i  

informacji; 

 motywować do partnerstwa; 

 uczyć się i wzmacniać swoją inteligencję emocjonalną, pracę zespołową, poczucie  

przynależności; 

 odkryć i wzmocnić umiejętności współpracy; 

 odkryć mocne i słabe strony; 

 użyć kilku różnorodnych narzędzi. 

Czas: Około 4 godzin 
Przygotowanie: Wspólne przestrzenie robocze pomagają uczestnikom postrzegać siebie 

jako współtwórców wiedzy, a nie "podmioty" trenerów. Bez hierarchicznych siedzeń w 

rzędzie od przodu do tyłu, każde miejsce jest najlepszym miejscem w przestrzeni, a 

uczestnicy są zawsze w centrum szkolenia. W przypadku sesji online to również nie jest 

problem. Oprócz przestrzeni (np. sali lekcyjnej), w której odbędą się warsztaty, konieczne 

jest standardowe wyposażenie, ponieważ będą odbywały się prezentacje i zadania 

pisemne. Tak więc biurka, krzesła, projektor, komputery, tablice, markery, arkusze 

papieru, długopisy / ołówki powinny zostać odpowiednio wczesniej przygotowane.  

Styl: koordynatorzy zachęcają uczestników do samodzielnej nauki i pomagają im w 

rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia i przyswajania wiedzy. Ta metoda zachęca 

uczniów do zadawania pytań i korzystania z eksploracji, aby znaleźć odpowiedzi i 

rozwiązania. Trenerzy, którzy stosują podejście oparte na aktywności, wspierają 

samokształcenie poprzez zwiększenie uczenia się od rówieśników i od trenerów.  

Ćwiczenia są wykorzystywane do promowania umiejętności samopoznania i 

rozwiązywania problemów, co często może skutkować znacznie głębszym zrozumieniem 

tematu przez ucznia. Niektórzy profesjonaliści stosują zintegrowane podejście do 

nauczania, w którym podczas zajęć uwzględniają swoją osobowość, preferencje i 



zainteresowania. Trenerzy preferują styl hybrydowy, ponieważ mogą w ten sposób 

dostosować swoje zajęcia   

 



 
 

 

Ćwiczenie 1/ Dzień 2 Poznaj EntreComp 

 
Opis krok po kroku: Przed rozpoczęciem zajęć przydałoby się kolejne zajęcie 

przełamywania lodów, aby rozpocząć Dzień 2 i rozgrzać uczestników. Ćwiczenie "Gdybym 

wiedział..." to doskonały wybór dla nowych zespołów i zajęć grupowych. Zachęci 

uczestników do dzielenia się informacjami o sobie w sposób, który wpłynie na otwartość i 

spójności grupy. 

Trener zapisuje poniższe pytania na tablicy lub pokazuje je za pomocą projektora: 

 Jaki był najszczęśliwszy moment w twoim życiu? 

 Jakie było twoje najnieszczęśliwsze doświadczenie w życiu? 

 Co motywuje Cię do porannego wstawania? 

 Na co wykorzystujesz swoje pieniądze? 

 Kto jest najważniejszą osobą w twoim życiu? 

 Opisz swojego najlepszego przyjaciela. 

Uczestnicy zaczynają myśleć o tych pytaniach i przypominają sobie incydenty i 

doświadczenia. Po kilku minutach są proszeni o wybranie 2-3 pytań i podanie zdań 

zaczynających się od "Gdybym wiedział...". 

Uczestnicy zaczynają myśleć o tych pytaniach i przypominają sobie incydenty i 

doświadczenia. Po kilku minutach są proszeni o wybranie 2-3 pytań i podanie zdań 

zaczynających się od "Gdybym wiedział...". 

Następnie można przejść do głównej aktywności, jak poniżej: 
Konspekt: 

1. Otwarcie – Wprowadzenie: Podaj ogólny cel i zadania sesji. Poproś uczestników 

o burzę mózgów i indywidualne odpowiedzi na następujące pytanie: "Co oznacza 

dla Ciebie 'bycie przedsiębiorczym'?". Zbierz odpowiedzi na tablicy i omów je. Użyj 

ich, aby wprowadzić definicję "przedsiębiorczości" podaną przez EntreComp, wraz 

z ogólną konstrukcją EntreComp na plakacie (możesz użyć poniższego obrazu) 

lub na stronie internetowej.

 do potrzeb poszczególnych uczniów, wykorzystując także informacje pozalekcyjne, aby  

 pomóc im lepiej zrozumieć temat. Tak więc połączenie stylów nauczającego i hybrydowego powinno   

 być idealną mieszanką do prowadzenia tego typu warsztatów. 

 

Sprawdzanie/ocena nauki:  

Byłoby bardzo przydatne dla trenera i wyników projektu, gdyby uczestnicy mogli zastanowić się nad 
swoim doświadczeniem. Pod koniec każdej sesji / warsztatów, po każdym ćwiczeniu i działaniu, 
dyskusje uzupełniające, przypomnienie sobie przeszłych doświadczeń, quizów i pytań 
otwartych w oparciu o udostępniony materiał byłyby świetnymi sposobami dla uczestników na 
przekazanie informacji zwrotnej na temat tego, co zdobyli.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 “Co to jest EntreComp?” 
1. Przełamywanie lodów EntreComp 

    Zadaj uczestnikom następujące pytania w oparciu o kwiat EntreComp, który właśnie 
przeanalizowali: 

• "Jakie masz umiejętności i postawy związane z EntreComp?" 

• "Jak używasz ich w swoim codziennym życiu?" 

Poproś ich, aby wybrali dla siebie 3 kompetencje, oceniając je jako pozytywne, 

negatywne i neutralne. Podziel się kompetencjami zaproponowanymi anonimowo, 

porównaj je oraz omów wyniki. 
1. Mapowanie tworzenia wartości 

Poproś uczestników o zapoznanie się z EntreComp za pomocą następujących pytań: 
 

       • "Czy poprzez swoją pracę wykorzystujesz te kompetencje w swoim konkretnym zagadnieniu /  
          dziedzinie / sektorze?" 
                 • " W jaki sposób to robisz? Jeśli nie robisz, to jak mógłbyś to zrobić?" 

• "Jaki rodzaj wartości jest tworzony (społeczna, kulturowa, finansowa itp.)?"



Gdy skończą zapisywać swoje myśli, poproś ich, aby wybrali 1 konkretny przykład 

pomysłu / działania i zapisali go na kartce papieru odnoszącej się do tworzenia wartości 

społecznej, kulturowej lub finansowej. Skompiluj je na papierze A3 zgodnie z ich głównym 

typem tworzenia wartości. Wybierz kilka z nich z każdego typu i podziel się nimi z 

uczestnikami. Poproś o ich komentarz. 

1. Współtworzenie Wartości z EntreComp 

Wyjaśnij uczestnikom, że ich zadaniem jest tworzenie nowych pomysłów lub działań 

koncentrujących się na jednym rodzaju tworzenia wartości. Podziel uczestników, zgodnie 

z podstawową wartością (społeczną, finansową, kulturową, mieszaną), nad którą pracują 

lub chcą pracować. Zapewnij im markery, papier do robienia notatek i daj im czas na burzę 

mózgów pomysłów, aby stworzyć działania dla określonego tematu, w którym będą 

korzystać z EntreComp. Rozpowszechnij "Szablony pomysłów" i poproś każdą grupę o 

wyznaczenie jednej osoby do wypełnienia szablonu dla swojego ulubionego/najbardziej 

odpowiedniego pomysłu, w tym następujących informacji: Tytuł, Wytworzona wartość, 

Kompetencje EntreComp adresowane, Co dalej. 

Materiały: Projektor, tablica, post-it w 4 kolorach, plakaty EntreComp, markery, arkusze 

papieru A4, długopisy / ołówki, arkusze papieru A3, szablony Pomysłów poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas trwania: 2 godziny 

 
Przygotowanie: To ćwiczenie jest przeznaczone dla trenerów, którzy chcą pomóc 

uczestnikom w zapoznaniu się z EntreComp. EntreComp to europejskie ramy kompetencji 

w zakresie przedsiębiorczości publikowane przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji 

Europejskiej. Ustanawia ona wspólną definicję przedsiębiorczości jako kompetencji w 

zakresie uczenia się przez całe życie. Trenerzy powinni mieć pewne doświadczenie w 

interaktywnych sesjach i przynajmniej ogólną wiedzę na temat EntreComp. Uczestnicy 

będą zbierać pomysły, które dodają wartości innym w dowolnym obszarze, który ich 

interesuje, uczestnicząc w praktycznych warsztatach. Celem tego  ćwiczenia jest 

opracowanie działań na rzecz tworzenia kompetencji w zakresie przedsiębiorczości w 

określonym obszarze, temacie lub problemie, z EntreComp.



 
Wprowadzenie do EntreComp można zrobić za pomocą tych filmów: 

 Europejskie Ramy Kompetencji w zakresie Przedsiębiorczości 

 Europejskie Ramy Kompetencji w zakresie Przedsiębiorczości 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, w przypadku, gdy warsztaty są prowadzone w każdym kraju z native speakerami, 

edukatorzy powinni szukać materiałów dotyczących EntreComp w ich ojczystym języku. 

(Na przykład istnieje grecka wersja EntreComp, Greek version of EntreComp z której 

mogą korzystać trenerzy). 
 

Materiały: Karteczki samoprzylepne lub małe kartki i długopisy/ołówki do ćwiczenia „1 

prawda i 2 kłamstwa”. Tablica i markery lub komputer i projektor. Krzesła. 

Rezultaty: Słuchacze  zetkną się z europejskimi narzędziami i przewodnikami, które są dziś 

potrzebne młodzieży. To działanie będzie okazją do pokazania młodym ludziom, które 

kompetencje przedsiębiorcze są uważane za kluczowe dla sprostania dzisiejszym wyzwaniom i 

potrzebom.

https://www.evroschamber.gr/userdata/Articles/8/2/8252/to_eyropaiko_plaisio_anaforas_gia_tin_ikanotita_toy_epiheirein_2017_f276929841.pdf
https://www.evroschamber.gr/userdata/Articles/8/2/8252/to_eyropaiko_plaisio_anaforas_gia_tin_ikanotita_toy_epiheirein_2017_f276929841.pdf


Ocena/sprawdzenie wiedzy: wyniki, udostępnianie i uwagi końcowe 

Poproś każdą grupę/stolik, aby podzieliła się swoimi pomysłami (każda grupa może 
podzielić się swoim ulubionym pomysłem z publicznością za pomocą  swoich map 
myśli). Do oceny uzyskaj wrażenie grupy, pytając „Jaki jest twój główny wniosek z 
tej sesji, jednym słowem?”. (Jeśli jest dostępny sprzęt, do zbierania odpowiedzi i 
wyświetlania wyników na ekranie można użyć aplikacji chmurowej). 

 
Zamknij sesję komentarzami na temat wkładu uczestników i dalszymi informacjami o tym, 

jak można dalej angażować się i rozwijać pomysły z EntreComp. 

 
Narzędzia i jak z nich korzystać: Oprócz wyżej wymienionych materiałów uczestnicy 

powinni posiadać pewną wiedzę na temat EntreComp. Dlatego zaleca się udostępnienie 

uczestnikom linków do materiałów dotyczących EntreComp i poproszenie  o ich 

wcześniejsze przeczytanie. 

 
Tło/Referencje/Źródła: https://positivepsychology.com/emotional-intelligence- 

exercises/, https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp/support-material, Entrepreneurship is 

about creativity, Entrepreneurship is about valuing ideas, Entrepreneurship is about self-

awareness and self-efficacy, Entrepreneurship is about mobilizing others, 

Entrepreneurship is about motivation and perseverance, Entrepreneurship is about 

planning and management, Entrepreneurship is about working with others, 45 Ice 

Breaker Games [That Your Team Won’t Find Cheesy], European Entrepreneurship 

Competence Framework, European Entrepreneurship Competence Framework 
 
 

 

20 MINUT PRZERWY  
 

 DigComp Ćwiczenie 2/Dzień 2 Poznaj DigComp 

 
Opis krok po kroku: Operatorzy mogą wykonać to samo lub podobne ćwiczenie, aby 

przedstawić uczestnikom DigComp. 

 
Konspekt: 

1. Otwarcie- Wprowadzenie 

Podaj ogólny zarys celu i zadań sesji. Poproś uczestników, aby przeprowadzili burzę 

mózgów i indywidualnie odpowiedzieli na następujące pytanie: „Co oznacza dla Ciebie 

bycie kompetentnym cyfrowo”. Skompiluj odpowiedzi na tablicy lub na karteczkach i 

omów je. Skorzystaj z nich, aby wprowadzić definicję „umiejętności korzystania z 

technologii cyfrowych” podaną przez DigComp (na plakacie lub na stronie internetowej). 

Uczestnicy zaczynają myśleć o tych pytaniach i przypominać sobie incydenty i 

doświadczenia z własnego życia. Po kilku minutach są proszeni o wybranie 2-3 pytań i 

podanie zdań zaczynających się od „Gdybym wiedział…”. „Co to jest DigComp?” 

 
2. Przełamywanie lodów DigComp 

         Zadaj uczestnikom następujące pytania w oparciu o schemat DigComp, który właśnie zbadali:  

https://positivepsychology.com/emotional-intelligence-exercises/
https://positivepsychology.com/emotional-intelligence-exercises/
https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp/support-material
https://www.youtube.com/watch?v=NRc9h1V4vSo&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=NRc9h1V4vSo&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=NRc9h1V4vSo&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=HddM4bMHSqY&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ScKfciKwSwU&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=ScKfciKwSwU&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=ScKfciKwSwU&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=W1S34E-E9Xg&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=gK3m6hmZoSM&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=gK3m6hmZoSM&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=R9YJPPp4uTU&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=R9YJPPp4uTU&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=0DA_rlq9GWY&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=0DA_rlq9GWY&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=13
https://www.sessionlab.com/blog/icebreaker-games/
https://www.sessionlab.com/blog/icebreaker-games/
https://www.youtube.com/watch?v=UwZPcJky0Ko
https://www.youtube.com/watch?v=UwZPcJky0Ko
https://www.youtube.com/watch?v=UwZPcJky0Ko
https://www.youtube.com/watch?v=ra80tv8j_lo&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=17


        „Które umiejętności i postawy związane z DigComp posiadasz?” „Jak używasz ich w swoim  
         codziennym życiu?” Jeśli nie masz wystarczająco dużo czasu, możesz poprosić o odpowiedź 
tylko        
         kilku wybranych uczestników .



3. Oceń kompetencje jako pozytywne, negatywne i neutralne lub wybierz 

konkretną sekcję DigComp, nad którą będziesz pracować w kolejnych 

krokach. Dobrą opcją byłaby część „Rozwiązywanie problemów – Kreatywne 

wykorzystanie technologii cyfrowych”, ponieważ w wystarczającym stopniu 

odpowiada tematowi działań i ogólnie projektowi. 

 
4. Mapowanie tworzenia wartości 

           Poproś uczestników, aby zapoznali się z DigComp za pomocą następujących pytań: 
     • „Czy w swojej pracy stosujesz te kompetencje w swoim konkretnym zagadnieniu/dziedzinie/ 
        sektorze?”  
     • "Jak to robisz? Jeśli nie robisz, jak mógłbyś to zrobić? 
     • „Jaki rodzaj wartości jest w ten sposób tworzony (społeczna, kulturalna, finansowa itp.)?” 

Gdy uczestnicy zakończą zapisywanie swoich myśli, poproś ich, aby wybrali 1 konkretny 

przykład pomysłu/działania i zapisali go na kartce papieru odnoszącego się do tworzenia 

wartości społecznej, kulturowej lub finansowej. Skompiluj je na papierze A3 zgodnie z ich 

głównym typem tworzenia wartości. Wybierz po kilka z każdego rodzaju i podziel się nimi 

z uczestnikami. Zaproś ich do komentowania. 

5. Współtworzenie wartości z DigComp 

Wyjaśnij uczestnikom, że ich zadaniem jest tworzenie nowych pomysłów lub działań 

skupiających się na jednym rodzaju tworzenia wartości. Podziel uczestników na stoły 

według podstawowej wartości (społecznej, finansowej, kulturowej, mieszanej), nad którą 

pracują lub nad którą chcą pracować. Zapewnij im markery, papier do robienia notatek i 

daj im czas na burzę mózgów, aby stworzyć działania dotyczące konkretnego tematu, w 

którym będą korzystać z DigComp. Rozdaj „Szablony pomysłów” i poproś każdą grupę, 

aby wyznaczyła jedną osobę do wypełnienia szablonu swojego ulubionego/najbardziej 

odpowiedniego pomysłu, w tym wpisania następujących informacji: Tytuł, Utworzona 

wartość, Adresowane kompetencje DigComp, Co dalej w polach, które uznają za 

najbardziej przydatne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Materiały: Projektor, karteczki samoprzylepne w 4 kolorach, plakaty DigComp, markery, kartki 
A4, 
długopisy/ołówki, kartki A3, szablony Idea 

 

Czas trwania: 2 godziny 

 
Przygotowanie: To ćwiczenie jest przeznaczone dla trenerów, którzy chcą wspierać 

uczniów w zapoznaniu się z DigComp. DigComp to Ramy Kompetencji Cyfrowych dla 

Obywateli. Oferuje narzędzie do poprawy kompetencji cyfrowych obywateli. Dzisiaj bycie 

kompetentnymi cyfrowo oznacza, że ludzie muszą posiadać kompetencje we wszystkich 

obszarach DigComp. DigComp 2.0 identyfikuje kluczowe komponenty kompetencji 

cyfrowych w 5 obszarach, które można podsumować poniżej: 

1) Umiejętność korzystania z informacji i danych 

2) Komunikacja i współpraca 

3) Tworzenie treści cyfrowych 

4) Bezpieczeństwo 

5) Rozwiązywanie problemów 

 

Uczestnicy będą generować pomysły w oparciu o zdobytą wiedzę na temat kompetencji 
cyfrowych.  
Celem tego ćwiczenia jest wypracowanie działań na rzecz zaangażowania uczestników 
DigComp  
i ich zrozumienia na temat alfabetyzacji cyfrowej w XXI wieku. 
Wprowadzenie do DigComp można zrobić za pomocą tego filmu: DigComp 2.0 

https://www.youtube.com/watch?v=2GU67vTVNpQ


Ponadto w przypadku, gdy warsztaty są prowadzone w każdym kraju z native speakerami, 

edukatorzy powinni szukać materiałów dotyczących DigComp w ich ojczystym języku. 

 
Rezultaty: Uczestnicy zetkną się z europejskimi narzędziami i przewodnikami, które są dziś 

bardzo potrzebne młodzieży. Aktywność ta będzie okazją do pokazania młodym ludziom, które 

kompetencje cyfrowe są uważane za kluczowe dla sprostania dzisiejszym wyzwaniom i 

potrzebom. 

 
Ocena/sprawdzenie wiedzy: Rezultaty, udostępnianie i zamykanie uwag 

 
- Poproś każdą grupę/stolik o podzielenie się swoimi pomysłami. (Każda grupa może 

podzielić się swoim ulubionym pomysłem z publicznością za pomocą wizualnej pomocy 

swoich map myśli) 

-  W celu oceny, zapytaj grupę:  „Jaki jest twój główny wniosek z tej sesji, w jednym 

słowie?”. (Jeśli jest dostępny sprzęt, wówczas do zbierania odpowiedzi i wyświetlania 

wyników na ekranie można użyć aplikacji chmurowej) 

-  Zakończ sesję komentarzami na temat wkładu uczestników i informacjami na temat 

dalszego angażowania się i rozwijania pomysłów z DigComp. 

 
Narzędzia i jak z nich korzystać: Oprócz wyżej wymienionych materiałów uczestnicy 

powinni posiadać pewną wiedzę na temat EntreComp. Dlatego zaleca się udostępnienie 

uczestnikom linków do materiałów dotyczących EntreComp i poproszenie o ich 

wcześniejsze przeczytanie. 

 
Tło/Referencje/Źródła: 

https://positivepsychology.com/emotional-intelligence-exercises/ , DigComp 2.0, 

GUIDELINES ON THE ADOPTION OF DIGCOMP, DIGCOMP A REFERENCE , 

FRAMEWORK THAT DESCRIBES 

WHAT IT MEANS TO BE DIGITALLY COMPETENT, The Digital Competence Framework 2.0 
 
 

 

4. WZMOCNIENIE KOMUNIKACJI I 

WSPÓŁPRACY W 

ZESPOŁACH  
 



 

Ćwiczenie 2/Dzień 1 Wzmocnij komunikację i współpracę w zespołach 

Opis krok po kroku: 

Na początek skup uwagę wszystkich na czterech punktach kompasu (Północ, Południe, Zachód, 

Wschód), które są rozmieszczone w pomieszczeniu. Wyjaśnij, co każdy punkt oznacza dla ich stylu 

uczenia się/pracy i wyjaśnij, że zostaną poproszeni o wybranie jednego punktu, który go opisuje. 

Poproś ich, aby przeczytali każdy z nich, a następnie wybierz ten, który najdokładniej oddaje sposób, 

w jaki się uczą. Osoby w każdym znaku będą należeć do tej samej grupy. Powinni stać w tym samym 

miejscu i pozostać tam przez całą aktywność. Gdy wszyscy już podejmą decyzję, poproś 

uczestników, aby obserwowali, kto trafił do której grupy. 

Strengthen Communication and Collaboration in Teams Step-by-step 

description: 

To start, draw everyone’s attention to the four compass points (North, South, West, East) posted 

around the room. Explain what every point means for their learning/working style and that they will 

be requested to choose one point that describes them. Ask them to read each one and then select 

the one that most accurately captures how they learn. The people in every sign will belong to the 

same group. They should stand at that point and remain there throughout the activity. Once everyone 

has decided, ask participants to observe who has ended up in which group. 



Następnie poproś każdego uczestnika, aby wybrał osoby do następujących ról: 
 Rejestrator – zapisuje odpowiedzi grupy 

 Timekeeper – odpowiedzialny za czas poświecony zadaniom 

 Rzecznik prasowy – dzieli się informacjami w imieniu grupy 

Po wybraniu, każda grupa będzie miała 20-30 minut na udzielenie odpowiedzi na następujące        
pytania: 

a) Jakie są mocne strony Twojego stylu? (5-10 

przymiotników) 

b) Jakie są ograniczenia Twojego stylu? (5-10 

przymiotników) 

c) Z jakim stylem pracuje ci się najtrudniej i dlaczego? 

d) Co ludzie z innych „kierunków” lub stylów muszą o Tobie wiedzieć, abyście mogli 

efektywnie współpracować? 

e) Jaka jest jedna rzecz, którą cenisz w każdym z pozostałych trzech stylów?  

Zabezpiecz członkom grupy czas na udostępnienie swoich odpowiedzi. Nie bądź 

zaskoczony jeśli usłyszysz np. :  - Północ niecierpliwi się potrzebą Zachodu… - 

Zachód jest sfrustrowany tendencją Północy do…-  Członkowie grupy Południa 

pragną… i czują się niekomfortowo, gdy… - Członkowie grupy Wschodu nudzą się, 

gdy Zachód…- Wschód jest sfrustrowany, gdy Północ … 

Na koniec zabezpiecz wszystkim uczestnikom co najmniej 15-20 minut na dokończenie 

ćwiczenia, aby podzielili się kluczowymi wnioskami. Promuj wyrażanie opinii i dyskusję 

wśród uczestników. Dobrze byłoby też usłyszeć komentarze na temat innych stylów. 

 
Materiały: Etykiety lub papier gazetowy z nazwami znaków, kartki A4, długopisy/ołówki 

 
Czas trwania: 60 - 90 min 

 
Przygotowanie: Aby się przygotować, trener przygotowuje cztery znaki – Północ, 

Południe, Wschód i Zachód – i umieszcza je na ścianach pomieszczeń. Pod każdym 

znakiem zapisują cechy dot. uczenia się, tj. zapisuje jak każdy uczestnik lubi się uczyć : 

 
Północ  Aktorstwo: ten uczeń lubi grać, próbować, ćwiczyć i angażować się w jak 

największym stopniu w praktyczne czynności i zadania, aby łatwiej się uczyć. Na przykład 

osoba ucząca się w tym stylu lepiej zrozumie zjawisko naukowe poprzez eksperyment, a 

nie teoretycznie. 

 
Wschód  Spekulacja: ten uczeń lubi patrzeć na sprawy w szerokiej prespektywie i 

poprzez możliwości,  używa w większym stopniu swojej wyobraźni i uczy się lepiej, 

dostosowując materiał, który ma opanować, do swoich zainteresowań. Na przykład ten uczeń 

byłby lepszy w matematyce, gdyby miał możliwość radzenia sobie z obliczeniami, które są 



wyrażane w jego codziennym życiu. 

 

 

 

 

 

Południe  Współpraca: ta osoba jest wielkim fanem pracy zespołowej i uczenia się 

poprzez współpracę, uczy się lepiej podczas pracy z rówieśnikami, potrzebuje, aby jej głos 

był słyszany i preferuje zajęcia grupowe i uczenie się w zespole. Na przykład taki uczeń 

wykazałby się lepszymi wynikami, gdyby miał lidera i/lub partnerów do współpracy. 

 
Zachód  Zwracanie uwagi na szczegóły: ten uczeń lubi wiedzieć kto, co, kiedy, gdzie i 

dlaczego jeszcze przed rozpoczęciem ćwiczeń, ponieważ głęboki wgląd w materiały i 

procesy pomaga mu bardziej zaangażować się w proces uczenia się. Taki  uczeń 

osiągnąłby lepsze wyniki, np. gdyby został wcześniej poinformowany o konkretnych celach 

uczenia się, metodologii, narzędziach i pożądanych wynikach kursu/aktywności. 

 
Rezultaty: Uczestnicy poznają różne style uczenia się i możliwe sposoby współpracy 

między różnymi grupami roboczymi. Zdając sobie sprawę z różnych potrzeb i wyzwań, z 

jakimi się borykają, będą mieli lepsze zrozumienie zarządzania konfliktami, a ich 

umiejętności negocjacyjne również zostaną wzmocnione. 

 
Ocena/Sprawdzanie wiedzy: Aby zrozumieć, czy style uczenia się są wszechstronne dla 

uczestników i jak mogą z nich korzystać, aby poprawić swoje umiejętności uczenia się, a 

później umiejętności pracy, możesz poprosić ich o kilka przykładów z ich własnego 

doświadczenia. Po zakończeniu ćwiczenia każda osoba zostanie poproszona o opisanie 

zdarzenia, które pokazuje, w jaki sposób jej styl uczenia się wyraża się w rzeczywistości, 

podczs uczenia się. Bazując na  pochodzeniu uczestników, zostaną oni poproszeni o 

wybranie lekcji ze swojej szkoły lub aktywności, w której wzięli udział. Jeśli uczestnicy są 

starsi - aby temat uczynić bardziej zorientowanym na rynek pracy - powinni podać przykład 

zadania lub działania z dowolnego poprzedniego środowiska pracy. Opiszą cel lekcji I 

czego się musieli nauczyć przed jej zakończeniem. Następnie opiszą  metodologię, którą 

stosowali podczas procesu uczenia się i spróbują dowiedzieć się, czy zastosowali swój 

własny styl uczenia się zgodnie z zajęciami warsztatowymi, czy też podeszli do tego w 

inny sposób. Na koniec zostaną poproszeni o przedstawienie stylu uczenia się, do którego 

czują, że należą. 
 

Narzędzia i jak z nich korzystać: Wyżej wymienione materiały są niezbędnymi narzędziami 
do tej czynności. W przypadku wdrożenia online czynność tę można prowadzić poprzez Zoom 
lub inne podobne platformy do spotkań grupowych, które zapewnią również możliwość 
dzielenia uczestników w osobnych pokojach. Ponadto przed przystąpieniem do dyskusji 
grupowej, narzędzia takie jak Slido powinny być używane do rejestrowania krótkich odpowiedzi 
uczestników. 

 

Tło/Referencje/Źródła: THINKING PATHWAYS, A Simple Exercise to Strengthen 

Emotional Intelligence in Teams, Different Learning Styles, Learning styles, Learning 

Styles - All Students Are Created Equally (and Differently.) 

https://thinkingpathwayz.weebly.com/compasspoints.html
https://www.kqed.org/mindshift/40880/a-simple-exercise-to-strengthen-emotional-intelligence-in-teams
https://www.kqed.org/mindshift/40880/a-simple-exercise-to-strengthen-emotional-intelligence-in-teams
https://www.time4learning.com/learning-styles/
https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_styles
https://teach.com/what/teachers-know/learning-styles/
https://teach.com/what/teachers-know/learning-styles/
https://teach.com/what/teachers-know/learning-styles/


PRZERWA 20 MINUTOWA  
 

Ćwiczenie 3/Dzień 1 Bądź cyfrowy! 

 
Opis krok po kroku: W tym ćwiczeniu koordynator powinien starać się unikać w jak 

największym stopniu używania tradycyjnych materiałów edukacyjnych, takich jak 

długopisy, zeszyty itp., a także uwzględniać korzystanie z narzędzi cyfrowych podczas 

procesu uczenia się. Należy pamiętać, że w przypadku większości z tych narzędzi może 

być konieczne utworzenie kont i zalogowanie się, aby z nich korzystać. Z tego powodu 

koordynatorzy powinni je odpowiednio przećwiczyć i sprawdzić, zanim użyją ich z 

uczestnikami. Aby lepiej zaznajomić się z wykorzystaniem następujących narzędzi do tego 

ćwiczenia, które będą rozwijane etapami, został wybrany konkretny temat do zbudowania 

wokół niego działania: „Czy jestem kreatywny?” 

1.  Używaj filmów z rozmowami TEDx i podcastami z tematem „Kreatywność”. 

Jednym z takich filmów, które można wykorzystać do ogólnej dyskusji wśród 

wszystkich uczestników jako wprowadzenie do ćwiczenia, jest: Nie jestem osobą 

kreatywną. 

2. Po pewnym czasie prowadzenia ogólnej dyskusji uczestnicy będą musieli 

odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru lub ankiety otwarte, przygotowane 

przez prowadzących, za pośrednictwem https://www.polleverywhere.com/. Pytanie 

oparte na poprzednim filmie i dyskusji jako przykład to: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istnieje wiele ustawień, których można użyć, aby dostosować prezentację, a 
sposób udostępniania pytań jest podawany podczas ich tworzenia, co widać 
u góry ekranu. 

3. Przygotuj instrukcje i materiały na kodach QR. Dzięki prostym generatorom 
kodów QR możesz udostępniać łącza do treści edukacyjnych, do których 
uczestnicy mają dostęp na smartfonach lub tabletach. Przyjazny dla 
użytkownika przykład to https://www.qr-code-generator.com/ . Możesz 



zobaczyć przykładowy kod QR prowadzący do strony projektu DIG IN oraz 
ostatni krok przed utworzeniem tego kodu w aplikacji:



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ta część powinna być opcjonalna w zależności od wyposażenia uczestników, 

ponieważ nie wszystkie urządzenia mobilne mają czytnik kodów QR. 

 

2.  Aby prowadzić notatki i zapisywać pomysły na własne prezentacje i materiały, 

uczestnicy mogą korzystać z aplikacji z fiszkami, takiej jak 

https://keep.google.com/ gdzie będą organizować swoje pomysły i krótkie 

prezentacje. Mogą również zapisywać cytaty na fiszkach, aby pokazać je i 

wykorzystać później w ich własnym tworzeniu. Należy sprawdzić próbkę notatek 

zrobionych tutaj:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak widać na zdjęciu, trener może pozostawić uczestnikom opis zadania jako 

adnotację i mogą oni kontynuować zadanie dodając swoje osobiste notatki. Może 

być ono również realizowane jako ćwiczenie grupowe, gdzie uczestnicy 

wspominają o jednym stwierdzeniu, które chcą aby było uwzględnione, a trener 

zbierze je wszystkie w tej samej prezentacji, którą będzie dzielił się za pomocą 

projektora.

https://keep.google.com/


 

6. Następnie uczestnicy zostaną poproszeni o stworzenie własnego materiału za 

pomocą https://www.canva.com/. Mogą wybrać dowolną z oferowanych form (np. 

prezentacja, ulotka, logo itp.) biorąc pod uwagę wszystkie materiały, które do tej 

pory widzieli i na podstawie swojej osobowości odpowiadając na następujące 

pytania: 

     • Co najbardziej Cię ekscytowało w swoim dotychczasowym życiu? 

     • Co wydaje się najtrudniejszą rzeczą, jaką kiedykolwiek zrobiłeś? 

     • Jak myślisz, co jest najważniejszą rzeczą, której się do tej pory nauczyłeś? 

Przykładową ulotkę udostępniamy tutaj z tytułem projektu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wyżej wymienione narzędzia można wykorzystać do stworzenia humorystycznego 

certyfikatu dla uczestników. Każdy z nich może zdecydować, jaki rodzaj wiedzy czuje, że 

przyswoił w większym stopniu i może to pokazać to w postaci zabawnego certyfikatu. 

 
Materiały: Urządzenia przenośne (np. telefony komórkowe, laptopy, iPady), projektor i tablica. 

 
Czas trwania: 60-90 min 

 

Przygotowanie: W oparciu o grupę docelową warsztatu należy ustalić i zdefiniować temat 

zajęć. Wszystkie narzędzia cyfrowe, które zostaną użyte, muszą poruszać się po 

określonej sekcji, która jest interesująca I bliska uczestnikom warsztatów. W przeciwnym 

razie uczestnictwo nie będzie łatwe i efektywne.  Trener powinien wziąć pod uwagę ich 

wiek, lokalizację, ich hobby oraz ich  



 

ambicje, aby znaleźć atrakcyjny temat do zgłębienia w danym ćwiczeniu. Jeśli jest taka 

możliwość, może udostępnić kwestionariusz, aby zebrać informacje o uczestnikach lub 

poprosić ich o głosowanie i wybranie tematów, które chcieliby poznać i nad którymi 

chcieliby pracować przed rozpoczęciem warsztatów. W dniu warsztatów trener musi 

upewnić się, że wszyscy uczestnicy mają dostęp do internetu i aplikacji, z których będą 

korzystać. 

 
Rezultaty: Uczestnicy zetkną się z kilkoma narzędziami cyfrowymi, których będą używać 

podczas zajęć i które będą mogli zbadać i zachować do przyszłych działań edukacyjnych 

lub zawodowych. To ćwiczenie będzie okazją do pokazania młodym ludziom, że istnieje 

wiele darmowych narzędzi, które można wykorzystać do wielu zadań, gdy ktoś się z nimi 

raz spotka i sprawdzi. 

 
Ocena/sprawdzenie wiedzy: 

Ostatecznym rezultatem działania będzie ocena tego ćwiczenia. Wszystkie pytania i 

trudności, jakie uczestnicy napotkają w trakcie wykonywania zadania, będą rozwiązywane 

przez trenera w tym samym momencie, a zatem powstanie produktu będzie oznaczać 

prawidłowe wykorzystanie narzędzi i zdobycie odpowiedniej wiedzy, aby z nich korzystać. 

 
Narzędzia i jak z nich korzystać: Filmy video I podcasty, 

https://www.polleverywhere.com/, https://qrcode.kaywa.com/, https://quizlet.com/, oraz 

https://www.canva.com/ zostaną wykorzystane w sposób opisany powyżej i/lub trenerzy 

mogą je dostosować w oparciu o ich grupy docelowe. 

 
Tło/Referencje/Źródła: https://www.youtube.com/, https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page, 

https://www.polleverywhere.com/, https://qrcode.kaywa.com/, https://quizlet.com/, 

https://www.canva.com/, 11 Digital Education Tools For Teachers And Students, 

https://edu.google.com/products/chromebooks/digital-tools/  
 
 

 

5. JAK BYĆ ZRÓWNOWAŻONYM  
 
 

https://www.polleverywhere.com/
https://www.polleverywhere.com/
https://qrcode.kaywa.com/
https://quizlet.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.youtube.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
https://www.polleverywhere.com/
https://www.polleverywhere.com/
https://qrcode.kaywa.com/
https://quizlet.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://elearningindustry.com/digital-education-tools-teachers-students
https://elearningindustry.com/digital-education-tools-teachers-students
https://edu.google.com/products/chromebooks/digital-tools/
https://edu.google.com/products/chromebooks/digital-tools/


 

Tytuł warsztatu: „Tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju i obiegu 

zamkniętego + tematy w praktyce” 

 Wprowadzenie: 

Niniejszy moduł, zatytułowany „Jak być zrównoważonym”, przedstawia uczestnikom kluczowe 

pojęcia zrównoważonego rozwoju i obiegu zamkniętego oraz daje im możliwość zastosowania ich 

w praktyce poprzez koncepcję zrównoważonego pomysłu biznesowego. 

Cele: 
W szczególności uczestnicy poznają podstawy zrównoważonego rozwoju i obiegu zamkniętego. 

Zostaną podzieleni na grupy robocze i przygotują ćwiczenia z wizji idealnego pomysłu na biznes,.W 

drugim warsztacie uczestnicy wykorzystają narzędzia internetowe, aby zrozumieć teorię modeli 

biznesowych o obiegu zamkniętym i wykorzystają je do stworzenia pomysłu na zrównoważony 



 model biznesowy. Ogólny wpływ na uczestników: 

     • Większe szanse na zatrudnienie, aby być bardziej 

konkurencyjnym; 

          • zwiększone możliwości płynnego przejścia uczestników w dorosłość i na rynek 
pracy; 
          • wzrost pewności siebie, motywacji do uczestnictwa i wzmocnienia swoich 
aspiracji,     
            wyższy poziom samooceny; 
          • lepsze zrozumienie swoich możliwości i możliwości uczenia się przez całe 
życie; 
          • zwiększona zdolność do introspekcji i samooceny, motywacji i samokontroli. 

 
Czas: 

 I warsztat: 5,5 godziny  (bez przerw) 

 II warsztat: 5 godzin  (w tym przerwy) 

Przygotowanie: Trener przygotuje przestrzeń do ćwiczeń wraz z materiałami potrzebnymi 

do każdego ćwiczenia. Poza przestrzenią (np. salą lekcyjną), w której odbywać się będą 

warsztaty, niezbędne jest wyposażenie standardowe, ponieważ będą prezentacje i 

zadania pisemne. Tak więc w tej przestrzeni powinny znajdować się biurka, krzesła, 

projektor, komputery, tablice, markery, kartki, długopisy/ołówki. 

 
Porada: Metodologia edukacji pozaformalnej zaadaptowana z kontekstów innowacji 

technologicznych, aby zapewnić uczenie się poprzez zdobywanie doświadczeń młodym 

ludziom z umiejętnościami społeczno-zawodowymi/przed zatrudnieniem. Trener powinien 

zawsze wspierać i upewniać, że wszyscy czują się komfortowo, sprawdzając od czasu do 

czasu, czy uczestnicy są na bieżąco z podanymi pojęciami i celem każdego działania. 

Powinien również zaprosić uczestników do dzielenia się, nie zmuszając ich do robienia 

czegoś, w czym nie czują się komfortowo, ale próbując znaleźć alternatywne rozwiązania. 

Jeśli warsztat będzie prowadzony online, trener powinien zwrócić szczególną uwagę na 

poziom uwagi uczestników, przewidując zmiany lub aktywatory, aby utrzymać ich 

zaangażowanie przez całą sesję. 

 
Ocena/sprawdzenie wiedzy: Pod koniec każdego ćwiczenia trener przeprowadzi 

odprawę ze wszystkimi uczestnikami, natomiast pod koniec dnia zostanie przeprowadzona 

sesja ewaluacyjna, aby otrzymać informacje zwrotne od uczestników dotyczące działań (i 

aby monitorować postępy w nauce uczestników). 



 

Ćwiczenie 1.1 Ćwiczenie integracyjne 

 
Opis krok po kroku: 

Trener poprowadzi uczestników do refleksji nad sobą poprzez małe zajęcia.          

Rola społeczna (30 min): 

 
Poprzez to ćwiczenie uczestnicy będą identyfikować się zgodnie z modelem czterech stylów 
społecznych. STYL to Twój preferowany sposób działania i interakcji. Niektórzy lepiej reagują na 
dane,  

ctivity 1.1 Team building activity 

 
Step-by-step description: 

The trainer will guide participants to reflect on themselves through small activities. 

The social role (30 min): 

 
Through this activity, participants will identify themselves according to the four social styles model. 

A STYLE is your preferred way of acting and interacting. Some respond better to data and others 



a inni na historie lub osobiste doświadczenia. Trening SOCIAL STYLE pomaga zrozumieć 

Twoje preferencje i preferencje innych. Istnieją cztery style społeczne: kierowca, 

ekspresyjny, analityczny, sympatyczny.  
Możesz poczytać więcej o tym tutaj: https://tracom.com/social-style-training/model. 

 

1. Trener krótko przedstawi 4 style, a następnie rozda każdemu uczestnikowi jedną talię 

kart (patrz poniżej:“Przygotowanie”). 

2. Poprosi uczestników o uszeregowanie stylów, używając kart, zgodnie z tym, co ich 

zdaniem najbardziej im odpowiada. Trener powinien podać przykład ćwiczenia, najpierw 

robiąc to dla siebie. 

3. Gdy wszyscy uczestnicy dokonają rankingu stylów, trener powinien poprosić ich, aby 

krótko opowiedzieli, dlaczego wybrali dany styl, a nie drugi jako preferowany. 
 

Interesy związane ze zrównoważonym rozwojem (15 minut): 
 
W tym ćwiczeniu uczestnicy są proszeni o przeprowadzenie burzy mózgów na niektóre tematy  
związane ze zrównoważonym rozwojem. 

 
1. Trener zaprezentuje ćwiczenie i poprosi uczestników o napisanie kilku słów/tematów 

związanych ze zrównoważonym rozwojem na karteczkach samoprzylepnych i 

przymocowanie ich do tablicy. 
 

Przykłady tego, co pisać, mogą być np.: 
 Słowa, które uczestnicy kojarzą ze zrównoważonym rozwojem 

 Mają (jeśli są) zrównoważone pomysły i chcą się rozwijać 

 Krótkie opisy (maksymalnie dwa zdania) doświadczeń związanych ze zrównoważonym 
rozwojem 

 
2. Gdy wszyscy wypełnią i przykleją na Flipboard kilka karteczek samoprzylepnych, trener 

poprosi uczestników, aby umieścili się w grupach zgodnie z ich zainteresowaniami i stylem 

społecznym. 

 

Trener będzie kierował dystrybucją i tworzeniem grup, starając się pomóc w przypadku 

powtarzania się lub radzenia sobie z ewentualnymi problemami, nakładaniem się 

kompetencji i zainteresowań. 

 

Celem zajęć jest wzajemne poznanie się uczestników, zapoznanie się z tematyką 

warsztatów i dzielenie się posiadaną wiedzą. 
 

Materiały: Papier, markery, długopisy, ołówki, karteczki samoprzylepne, Flipboard 

 
Czas trwania: 45 min 

 
Przygotowanie: Trener powinien przeczytać o modelu stylu społecznego 

(https://tracom.com/social-style-training/model) i przygotować krótką prezentację (ustną lub PPT) 

na temat 4 stylów. Powinnien przygotować 1 talię kart na uczestnika, każda talia zawiera 4 karty 

(po jednej na styl towarzyski). Każda karta powinna zawierać wypunktowany opis każdego stylu 

społecznego.  Historie lub osobiste doświadczenia. Trening SOCIAL STYLE pomaga 

zrozumieć twoje preferencje i preferencje innych. Istnieją cztery style społeczne: 

https://tracom.com/social-style-training/model


przywódczy, ekspresyjny, analityczny, sympatyczny. 
You can learn more about it here: https://tracom.com/social-style-training/model. 

 

Przykład jest dostępny w materiałach informacyjnych 1. 

https://tracom.com/social-style-training/model


Rezultaty: Uczestnicy dowiedzą się więcej o swojej roli społecznej i będą mogli 

zastanowić się, w jaki sposób wchodzą w interakcje z innymi. Uświadomią im, że każdy 

jest inny i ma inne preferencje. Burza mózgów na temat zrównoważonego rozwoju 

pomoże przygotować grunt pod resztę ćwiczenia, jednocześnie odwzorowując interesy 

innych – i ich samych. 

 
Ocena/sprawdzenie wiedzy: Pod koniec ćwiczenia trener powinien poświęcić chwilę na 

podsumowanie. 

Pytania do podsumowania mogą być następujące: 

 Czy wiesz o modelu 4 stylów społecznościowych? 

 Czy uważasz, że wiedza o stylach społecznych w środowiskach grupowych jest 
pomocna? 

 Czy zgadzasz się ze swoim stylem towarzyskim? Czy chciałbyś coś dodać do 

opisu? 

 Czy odkryłeś nowe tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju? 

 Czy są tematy, które szczególnie chciałbyś zbadać? 

Narzędzia i jak z nich korzystać: Talia Kart Stylów Społecznych – zostanie 

przygotowana przez trenera przed rozpoczęciem aktywności (patrz „Przygotowanie”) i 

będzie rozdawana każdemu uczestnikowi w trakcie działania. 

 
Tło/Referencje/Źródła: https://tracom.com/social-style-training/model, 

https://www.ihs.gov/sustainability/sustainabilitytopics/ 
 

 

Ćwiczenie 1.2 Quiz o zrównoważonym rozwoju                                                                             

Opis krok po kroku: 

1. Trener podzieli uczestników na mniejsze grupy. Można używać tych samych grup 

utworzonych pod koniec poprzedniego ćwiczenia. 

2. Po utworzeniu grupy trener wyjaśni uczestnikom działanie. Każda grupa reprezentuje 

zespół, który rozegra interaktywny quiz na temat zrównoważonego rozwoju. 

3. Trener zada pytanie pierwszej drużynie. Jeśli odpowiedzą poprawnie, dostaną jeden 

punkt. Jeśli odpowiedź jest błędna, pytanie przejdzie do drugiego zespołu i tak dalej, aż 

do uzyskania prawidłowej odpowiedzi. 

4. Drużyna z największą liczbą punktów na końcu quizu wygrywa. 

 
Materiały:  Wydruk Materialów Informacyjnych 2 dla trenera 

 
Czas trwania: 45-60 min (zależy od tego, ile pytań będzie częścią quizu 
Przygotowanie: Quiz można również rozegrać indywidualnie. Tak czy inaczej, można to 

zrobić ustnie lub uczynić bardziej interaktywnym za pomocą PollsGo 

(https://pollsgo.com/) lub Kahoot (https://kahoot.com/). 

Dla wersji online, oprócz PollsGo, inne narzędzia można znależć tutaj: https://digiyouth- 

seeyn.com/digital_tools. 

https://tracom.com/social-style-training/model
https://www.ihs.gov/sustainability/sustainabilitytopics/
https://kahoot.com/
https://digiyouth-seeyn.com/digital_tools
https://digiyouth-seeyn.com/digital_tools


Rezultaty: Dzięki temu quizowi uczestnicy będą mieli pierwsze podejście do tematów 

zrównoważonego rozwoju i dowiedzą się kilku interesujących rzeczy. 

 
Ocena/sprawdzenie wiedzy: Na koniec quizu trener powinien podać poprawną odpowiedź i  

zachęcić do dyskusji. 

Kilka przydatnych linków i materiałów wspierających wyjaśnienie poprawnych odpowiedzi 

znajduje się poniżej, ale możną sprawdzić swoje źródła, aby wesprzeć swoje 

wyjaśnienie. 

 
Q1: https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability 

 

Q2: https://www.inspirecleanenergy.com/blog/clean-energy-101/is-natural-gas-renewable 
 

Q3: https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability#Definitions 
 

Q4: https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_crisis#Alternative_terminology 
 

P5: trudne, należy podkreślić, że dieta wegańska zawierająca nasiona awokado i orzechy, 

które nie są uprawiane lokalnie, nie jest zrównoważona z powodu transportu żywności i 

intensywnego przemysłu rolnego, a komosa ryżowa pochodzi głównie z wyzysku 

rdzennych mieszkańców, więc nie jest zrównoważona społecznie. To samo dotyczy diety 

wegetariańskiej bez zwracania uwagi na to, skąd pochodzi żywność, a także diety 

wszystkożernej. 

 
Q6: https://www.naturespath.com/en-us/blog/whats-difference-biodegradable-compostable/ 

 

Tło/Referencje/Źródła: Patrz wyżej. 

 
 

PRZERWA 15 MINUTOWA 
 

Działanie 1.3 Podstawowe tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju i 

obiegu zamkniętego  

Opis krok po kroku: 

1. Trener zaangażuje uczestników w burzę mózgów na temat zrównoważonego 

rozwoju i cyrkularności (patrz Przygotowanie) poprzez quiz z otwartymi pytaniami 

do refleksji. 

2. Po każdym pytaniu/pojęciu trener przeprowadzi z uczestnikami burzę mózgów na 

temat odpowiedzi/pojęcia, angażując ich w dyskusję. 

a. np. Slajd 1: co oznacza zrównoważony rozwój? Uczestnicy przeprowadzają 

burzę mózgów na temat możliwej odpowiedzi (możesz poprosić ich o 

zapisanie). Slajd 2: przedstawia prawidłowe odpowiedzi zgodnie z Raportem 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability
https://www.inspirecleanenergy.com/blog/clean-energy-101/is-natural-gas-renewable
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability#Definitions
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_crisis#Alternative_terminology
https://www.naturespath.com/en-us/blog/whats-difference-biodegradable-compostable/


Brundtland (1987) + trójkąt „sukcesu” gospodarczego, społecznego i 

środowiskowego 

3. Na koniec trener powinien omówić z uczestnikami przedstawione koncepcje.



Materiały:PPT, papier, długopisy/ołówki 

 
Czas trwania: 60 min 

 
Przygotowanie: Trener powinien przygotować prezentację PowerPoint na temat 

zrównoważonego rozwoju i cyrkularności do zaprezentowania uczestnikom. 

 
PPT powinien najpierw przedstawić pytanie na jednym slajdzie, a następnie 

definicje/odpowiedzi na kolejnym slajdzie. Pomysł polega na tym, że pomiędzy slajdami 

trener powinien poprosić uczestników o krótką burzę mózgów przez kilka minut. 

 
Kluczowe pojęcia, którymi należy się zająć (patrz poniższe linki, aby uzyskać odniesienie i 
materiały): 

 
● Co oznacza dla Ciebie zrównoważony rozwój? → zdefiniować zgodnie z Raportem 

Brundtlanda (1987) + trójkąt „sukcesu” ekonomicznego, społecznego i środowiskowego. 

 
● Zmiana może zacząć się od pojedynczej osoby (podejście oddolne/odgórne?) 

 
● Koncepcja Life Cycle Thinking (LCT) i podejście zero-waste vs cyrkularne (cyrkularność) 

→ podobieństwa i różnice 

 
● Koncepcja 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 

 
● Równanie „I = P * A * T” („Równanie utrzymuje, że wpływ na ekosystemy (I) jest 

iloczynem wielkości populacji (P), zamożności (A) i technologii (T) danej populacji ludzkiej 

”.) 

 
● ONZ Global Compact: (zasady 7,8,9) 

 

● Przygotowując PPT, trener powinien upewnić się, że używa prostego i jasnego 
języka. Zobacz poniżej sekcję „Narzędzia”, aby uzyskać wskazówki, jak sprawić, by 
sesja była interaktywna. 

 

 Rezultaty: Prezentacja będzie dotyczyć głównych tematów zrównoważonego rozwoju i 

obiegu zamkniętego, aby uczestnicy mieli narzędzia do analizy zrównoważonego rozwoju 

w życiu codziennym i sposobu jego wdrażania. 

Prezentacja ta jest przygotowaniem do kolejnego działania i drugiego warsztatu (Business 

Model Canvas). 

 
Ocena/sprawdzenie wiedzy: Począwszy od kroku 3, trener może zaangażować 

uczestników w sesję podsumowującą, zapraszając ich do zastanowienia się nad tym, 

czego właśnie się nauczyli. 

 
Pytania podsumowujace mogą być j/n. :  

 
 Czy wiedziałeś już o trzech Rs/LCT/inne? 



 Jak myślisz, jak możesz zastosować te koncepcje w swoim codziennym życiu?



Poproś ich, aby napisali notatki na temat zrównoważonych pomysłów biznesowych. 

Powiedz im, aby zachowali notatki, ponieważ będą używane w następnych sesjach. 

 
Narzędzia i jak z nich korzystać: 

 
PollsGo To narzędzie pomaga tworzyć i publikować proste ankiety dla szerszej 

publiczności za pośrednictwem łącza lub opcji udostępniania. Możesz także wybrać 

gotowe pytania z aplikacji. Nie trzeba się rejestrować i jest bardzo przyjazny dla 

użytkownika. 

 
Awwapp to narzędzie do tworzenia i udostępniania tablic. Na tablicy możesz rysować, 

wprowadzać tekst, naklejać karteczki itp. Tablicę można udostępniać i tworzyć wspólnie. 

Można go również pobrać po utworzeniu. 

 
Kahoot to narzędzie do tworzenia zabawnych i dynamicznych quizów dla uczestników. 

https://digiyouth-seeyn.com/tools/details/NqsduJ5XPq4LF5eaw 
 

Tło/Referencje/Źródła: Raport Brundtlanda (1987); Trójkąt zrównoważonego rozwoju; 

Myślenie o cyklu życia; Zero odpadów / Gospodarka o obiegu zamkniętym; inicjatywa 

3R; równanie IPAT; Global Compact 
 
 

30/60 MINUT PRZERWY  
 

Ćwiczenie 1.4  
Opis krok po kroku: 

 
1. Trener powinien podzielić uczestników na mniejsze zespoły i dać każdemu szklankę/kubek. 

 
2. Po utworzeniu zespołów trener wyjaśni im zadanie, które polega na napełnieniu 

szklanki/kubka wodą i przeniesieniu wody do miski po przeciwnej stronie sali. Uczestnicy 

mogą nosić wodę w dowolny sposób za pomocą szklanki, ale powinni to robić tak, jakby 

to była ostatnia woda na ziemi. Celem jest dostarczenie jak największej ilości wody do 

miski zespołu w jak najkrótszym czasie, bez ulewania/ marnowania wody. 

 

(Jednym z możliwych rozwiązań może być wypełnienie połowy szklanki/kubka  i 

bieganie z jednej strony pomieszczenia/pola na drugą. Zmniejszenie wykorzystywanych 

zasobów zapobiega marnotrawstwu.) 

 

3. Kiedy wszystkie zespoły skończą przenosić wodę z butelki do miski, trenerzy i 

uczestnicy rozpoczynają dyskusję. 

 

Materiały: Szklanki/kubki (do transportu wody, co najmniej jedna na drużynę), butelki wody 

(jedna  

na drużynę), miska średniej wielkości (jedna na drużynę)



 

Czas trwania: 30 min 

 
Przygotowanie: Ustaw miski, butelki i szklanki i przygotuj pomieszczenie/pole do ćwiczenia. 

 
Rezultaty: Uczestnicy zastanowią się, jak trudna do wykonania może być ta konkurencja. 

Zastanowią się nad tym, w jaki sposób dążenie z „maksymalną prędkością” do 

„maksymalnego zysku” (biznes kapitalistyczny) nie tylko przynosi efekt przeciwny do 

zamierzonego, ale także jest szkodliwe dla wykorzystania zasobów, które marnują się w 

procesie (np. wody). 

 

Ocena/sprawdzenie wiedzy: Zaczynając od dyskusji w kroku 3, trener może 
przeprowadzić podsumowanie z uczestnikami za pomocą następujących pytań 
(związanych z tematem zrównoważonego rozwoju): 

 
         ◦ Jak ci poszło? 
 
         ◦ Która drużyna ma najwięcej wody w misce? 
 
         ◦ Jak myślisz, dlaczego? 
 
         ◦ Czy istnieje związek między jakością a szybkością? 
 

 ◦ Jaki był Twój cel podczas gry? Oszczędzać wodę, którą nosiłeś, czy na koniec mieć więcej 
wody w misce? 

 
         ◦ Który cel Twoim zdaniem jest najbardziej zrównoważony? 
 
         ◦ Czy idzie „szybko”, aby spróbować „więcej” zrównoważonego podejścia? 
 
         ◦ Czy znajdujesz powiązania z omawianymi przez nas tematami zrównoważonego rozwoju? 
 

Narzędzia i jak z nich korzystać: Nie są wymagane żadne narzędzia cyfrowe. 

 
Tło/Referencje/Źródła: SEEDS Toolkit 

 
 

Działanie 1.5 Podstawowe tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju i obiegu 

zamkniętego PT.2 – PPT 

 Opis krok po kroku: 

1. Zacznij od ogólnego wprowadzenia do koncepcji ram wejściowych/przepustowych (lub 

procesowych)/wyjściowych. 
„Model Input-Output (IPO) to funkcjonalny wykres, który identyfikuje dane wejściowe, wyjściowe i 

wymagane zadania przetwarzania potrzebne do przekształcenia danych wejściowych w dane 

wyjściowe. Model jest czasami konfigurowany w taki sposób, aby obejmował również pamięć 

masową, która może również wystąpić w procesie”. (https://www.sixsigmadaily.com/input-output-

model/) 

 
OR 



„Model zespołów wejścia-procesu-wyjścia (IPO) zapewnia ramy dla konceptualizacji 

zespołów. Model IPO sugeruje, że na produktywność i spójność zespołu ma wpływ wiele 

czynników. „Zapewnia sposób na zrozumienie, jak działają zespoły i jak 

zmaksymalizować ich wydajność” (Wikipedia). 

Możesz przygotować slajd do pokazania uczestnikom i pozostawić w definicji puste 

miejsca do wypełnienia przez uczestników. Może to być również sposób na sprawdzenie 

ich poziomu wiedzy na dany temat. 

 
2. Po wprowadzeniu tematu podziel uczestników na mniejsze grupy po trzech 

uczestników (lub tyle, ile tematów wybranych dla grup ekspertów). 

 
3. Nazwij każdą grupę numerem, np. „Grupa 1”, „Grupa 2” itp. i wyjaśnij uczestnikom, że 

będą to ich „grupy domowe” i że każdy uczestnik „grupy domowej” będzie się 

specjalizował w jednym konkretnym aspekcie modelu wejścia-procesu-wyjścia. 

 
4. Po utworzeniu grup domowych weź uczestnika z każdej grupy, aby utworzyć „grupy 

ekspertów”. 

 
5. Nazwij każdą z tych drugich grup jako „Grupa A”, „Grupa B” i „Grupa C” i wyjaśnij 

uczestnikom, że będą to „grupy ekspertów”, a każda grupa przeczyta o jednym 

konkretnym aspekcie modelu IPO (np. WKŁADY, PROCESY, WYNIKI, OGRANICZENIA, 

ZALETY itp. – w zależności od tego, ile grup ekspertów chcesz utworzyć), przedyskutuj 

to razem, a następnie zgłoś się do swojej „grupy domowej”. 

 
6. Rozdaj każdej grupie ekspertów materiały informacyjne dotyczące modelu IPO i daj im 

15-20 minut na przeczytanie i przedyskutowanie tematu między sobą. 

 
Możesz zadać jedno lub dwa kluczowe pytania, które pokierują „grupami ekspertów” 

podczas czytania ich selekcji, np. „Jak mogę umieścić te pomysły we własnych słowach?”, 

„Jakie powiązania dostrzegam między tym materiałem a rzeczami, które mamy – czy tego 

się nauczyłem, czy znam z  własnego życia?”. 

 
7. Członkowie grup eksperckich powinni przeczytać tekst, przedyskutować go i upewnić 

się, że każdy go wystarczająco dobrze rozumie, aby podzielić się nim ze swoimi “grupami 

domowymi”. Zachęć ich do wspólnego przedyskutowania tego tematu i zastanowienia się, 

w jaki sposób podzielą się swoją wiedzą po powrocie do swoich „grup domowych”. 

Możesz zasugerować, aby każdy z nich przygotował krótką listę pomysłów, które planują 

zgłosić swojej grupie domowej. 

 
8. Po ponownym zebraniu się uczestników w swoje „grupy domowe”, „eksperci” na 

zmianę składają sprawozdania z uzyskanych informacji. Poproś każdą grupę domową o 

sporządzenie krótkiej listy/mapy podsumowującej to, co zgłosili eksperci. Przypomnij 

uczestnikom, że członkowie „grupy domowej” powinni uczyć się od siebie nawzajem o 

wszystkich poszczególnych aspektach modelu IPO.  

9. Kiedy wszystkie listy będą gotowe, zaproś uczestników na zgromadzenie plenarne, aby 

się nimi podzielili i omówili podobieństwa i różnice między listami. Zachęć ich do 

zadawania sobie 



 

nawzajem pytań i poproś ich, aby stworzyli ostateczną listę z najważniejszymi punktami, 

o których należy pamiętać, być może czerpiąc z listy każdej grupy i dyskusji. 

 
10. Po utworzeniu ostatecznej listy zapytaj uczestników, co myślą o tym modelu, a 

następnie zastanów się, jak można go wykorzystać do stworzenia zrównoważonego 

modelu? Pozwól uczestnikom przeprowadzić burzę mózgów i wymyśl kilka 

zrównoważonych pomysłów biznesowych. Jeśli chcą, mogą spróbować dostosować 

swój pomysł na zrównoważony biznes z działania 1.3 do tego modelu. 

 
Materiały: Szklanki/kubki (do transportu wody, co najmniej jedna na drużynę), butelki 

wody (jedna na drużynę), miska średniej wielkości (jedna na drużynę) 

Czas trwania: 30 min 

 
Przygotowanie: Ustaw miski, butelki i szklanki i przygotuj pomieszczenie/pole do zajęć. 

 
Rezultaty: Uczestnicy zastanowią się, jak niezrównoważona może być konkurencja. 

Zastanowią się nad tym, w jaki sposób dążenie z „maksymalną prędkością” dla 

„maksymalnego zysku” (biznes kapitalistyczny) nie tylko przynosi efekt przeciwny do 

zamierzonego, ale także jest szkodliwe dla wykorzystania zasobów, które marnują się w 

procesie (np. wody). 

 
Ocena/sprawdzenie wiedzy: Zaczynając od dyskusji w kroku 3, trener może przeprowadzić 

z uczestnikami sprawozdanie za pomocą następujących pytań (związanych z tematem  

zrównoważonego rozwoju): 

a. Jak ci poszło? 

b. Która drużyna ma najwięcej wody w misce? 

c. Jak myślisz, dlaczego tak jest? 

d. Czy istnieje związek między jakością a szybkością? 

e. Jaki był twój cel podczas gry? Oszczędzać wodę, którą nosiłeś, czy na koniec 

mieć więcej wody w misce? 

f. Który cel Twoim zdaniem jest najbardziej zrównoważony? 

g. Co lepiej „szybko”, czy „więcej” w kontekście zrównoważonego rozwoju? 

h. Czy znajdujesz powiązania z omawianymi przez nas tematami zrównoważonego 
rozwoju? 

 

Narzędzia i jak z nich korzystać:Nie są wymagane żadne narzędzia cyfrowe. 
Tło/Referencje/Źródła: Narzędzie, nasiona; Padlet: Padlet może być używany, gdy 

potrzebujesz zebrać myśli, pomysły, przykłady itp. od grupy ludzi. W nauce online nadaje 

się do zajęć w małych grupach, burzy mózgów, zbierania oczekiwań na początku 

programu itp.; Kahoot: Kahoot to narzędzie do tworzenia zabawnych i dynamicznych 

quizów dla uczestników.; Ramy modelu wejścia-procesu-wyjścia: Konceptualne 

wykorzystanie miar wyników w kontroli innowacji, Przekształcanie wejścia w produkt, 

Model wejścia-wyjścia; Zrównoważony model wejścia-procesu-wyjścia: Definiowanie 

zrównoważenia w modelu wejścia-wyjścia, Model wejścia-wyjścia przedsiębiorstwa dla 

lokalnego zrównoważonego rozwoju



15 MINUT PRZERWY 
 

A Działanie 1.6 Podstawowe tematy dotyczące 

zrównoważonego rozwoju i obiegu zamkniętego PT.2  

DZIAŁANIE Opis krok po kroku: 

1. Trener podzieli uczestników na mniejsze grupy i wyjaśni im, że zamierzają 

zastosować teoretyczne koncepcje, które poznali do tej pory, w swoim idealnym 

biznesie. 

2. Postępując zgodnie z wstępnie wypełnioną matrycą, uczestnicy opracują opis swojego  
idealnego biznesu. 

3. Trener da grupom 20 minut na dyskusję między sobą, zdefiniowanie pomysłu na 

biznes i uzupełnienie materiałów informacyjnych. 

4. Gdy wszystkie materiały informacyjne zostaną wypełnione, trener zbierze 

uczestników na posiedzeniu plenarnym i poprosi każdą grupę o przedstawienie 

swojego pomysłu biznesowego innym grupom. 

5. Po każdej prezentacji trener zaprosi uczestników do przekazania informacji 

zwrotnej grupie prezentującej pomysł i zachęci do dyskusji na temat usprawnień. 

6. Po przedstawieniu wszystkich pomysłów trener zaangażuje uczestników w 

dyskusję na temat podobieństw i różnic między prezentowanymi pomysłami. Czy 

było coś wspólnego ze wszystkimi pomysłami? Jaki był najbardziej oryginalny 

pomysł? Czy te pomysły są wykonalne? 

Materiały: papier, długopisy, stolik, materiały informacyjne 

 
Czas trwania: 45 min 

 
Przygotowanie: Ulotka o zasadach ONZ: możesz wydrukować jeden z obrazków z tej 

wyszukiwarki Google: UN Compact Principles (zwróć uwagę na prawa autorskie – 

wybierz taki, który jest wolny od praw autorskich!) 

Ulotka z matrycą powinna natomiast zawierać następujące elementy: 

 Jakich zasad UN Compact kierujesz się? (dostarcz ulotkę, patrz poniżej) 

 Jaką jesteś formą działalności? (usługi, produkty) 

 Wejścia 

 Przepustowość 

 Wyjścia 

 Co jeśłi chodzi o recykling 

 Co ponownie wykorzystać 

 Czego nie można poddać recyklingowi (a zatem zmniejszyć) 

Przykład ulotki znajduje się na końcu tego dokumentu. 
Rezultaty: Uczestnicy konkretnie zastosują poznane koncepcje i poprawią swoje 

krytyczne myślenie, a także zrozumienie zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego 

biznesu. 
Ocena/sprawdzenie wiedzy: Krok 6 może być wykorzystany jako moment podsumowania. 
Narzędzia i jak z nich korzystać: Nie dotyczy 

 
Tło/Referencje/Źródła: Nie dotyczy



Ćwiczenie 1.7 Ogólne refleksje na 

temat dnia Opis krok po kroku: 

 
1. Trener podzieli uczestników na grupy i zaprosi ich do podzielenia się swoimi 

przemyśleniami, zapisując słowa kluczowe i dołączając je na flipboardzie wokół dwóch 

głównych słów: „Zrównoważony rozwój” i „Kołowość” (jak mapa myśli). 

 
Trener może zachęcić do dzielenia się, zadając pytania, takie jak: 

 
 Jakie są najważniejsze pojęcia, których się nauczyłeś? 

  Jak wdrażasz je w swoim codziennym życiu? 

   Jaka jest koncepcja, nad którą musisz popracować? 
   Zgodnie z tym, co usłyszałeś od innych grup; jak Twoja idealna firma może być 

bardziej zrównoważona? 

Materiały: Papier i długopis 

 Czas trwania: 45 min  

Przygotowanie: Nie dotyczy 

Rezultaty: Chwila ogólnej refleksji pomoże uczestnikom przemyśleć to, czego nauczyli 

się w ciągu dnia, ale przyda się także trenerowi jako informacja zwrotna na temat 

wykonanej pracy. 

 
Ocena / Sprawdzanie nauki: Podczas zapisywania i dołączania słów do tablicy flipboard 

uczestnicy powinni być zachęcani do dzielenia się, dlaczego wybrali to konkretne słowo i 

dlaczego lepiej pasuje do zrównoważonego rozwoju / cykliczności lub pomiędzy. 

 
Narzędzia i jak z nich korzystać: Nie dotyczy 

 
Tło/Referencje/Źródła: Nie dotyczy 

 
 
 
 

DZIEŃ 2 – WARSZTATY 2 

Ćwieczenie 2.1 Napisz to, narysuj to – Aktywator / Energetyzator  

Opis krok po kroku:  

To śmieszna gra do zabawy w grupach, nawet jeśli uczestnicy nie znają się zbyt dobrze. Być może 

z tego powodu bedzie jeszcze zabawniej. 



1. Daj każdemu arkusz A4 i wyjaśnij zasady. 

2. Gra zaczyna się od napisania krótkiego zdania na górze strony (możesz powiązać  

aktywator z tematem warsztatu, prosząc uczestników o napisanie czegoś, co skłoni ich do  

myślenia o zrównoważonym rozwoju). 
3. Złóż tę część strony na siebie, zakrywając zdanie, i przekaż ją osobie po prawej 

stronie. 

4. Gdy wszyscy otrzymają kartkę od osoby obok niej, otwórzcie stronę i sami 

przeczytajcie zdanie, upewniając się, że osoba po waszej prawej go nie czyta. 

5. Następnie robisz mały rysunek przedstawiający to zdanie, składasz arkusz, aby 

ukryć rysunek i przekazujesz go osobie po prawej. 

6. Gdy wszyscy otrzymają arkusz, otwórz stronę, spójrz na rysunek i napisz zdanie 

reprezentujące rysunek, zawsze upewniając się, że osoba po twojej prawej stronie 

nie widzi. 

7. Złóż arkusz, przełóż go i tak dalej, aż obrót (lub arkusz) zostanie zakończony. 

Ostatnia część musi być zdaniem, a nie rysunkiem. 

8. Baw się dobrze, czytając ostatnie napisane zdanie, a następnie otwórz arkusz i 

dowiedz się, jak zdanie zostało przekształcone. 

 

Materiały: Długopisy/ołówki, papier A4 

 
Czas trwania: 30 min lub więcej jeśli potrzeba 

 
Przygotowanie: Nie dotyczy Rezultaty: Nie dotyczy Ocena/uczenie się: nie 

dotyczy 

Narzędzia i jak z nich korzystać: Nie dotyczy 

 

1. Tło/Referencje/Źródła: Nie dotyczy 

 
 

 

Ćwiczenie 2.2 Podsumowanie dnia poprzedniego 

 
Opis krok po kroku: Peer to peer learning (metoda polegająca na dzieleniu się wiedzą): 

podsumowanie tego, co zostało zrobione na poprzednim warsztacie (podsumowuje je trener) 

 
Materiały: prezentacja PowerPoint 

 
Czas trwania: 30 min 

 
Przygotowanie: Stwórz krótkie podsumowanie pojęć poruszonych dzień wcześniej. Jeśli się 

przyda, możesz częściowo wykorzystać te same materiały 

Activity 2.2 Summary of the day before 

 
Step-by-step description: Peer to peer learning: summary of what has been done in the previous 

workshop (the trainer summarizes them) 



 
 

Działanie 2.3 Wprowadzenie do przedsiębiorczości  

Opis krok po kroku: 

1. Trener poprowadzi wstępną rozmowę na temat sesji, pytając uczestników: 

 
a. Czy uważasz się za przedsiębiorcę, a jeśli tak, to dlaczego? 

b. Czy przedsiębiorczość jest cechą wrodzoną, czy można się jej nauczyć? 

c. Kiedy możemy powiedzieć, że firma odniosła sukces? 

d. Skąd wziąć pomysł na biznes? 

 
2. Trener podzieli uczestników na 4-osobowe zespoły i poprosi każdą 

grupę o przeprowadzenie burzy mózgów na temat cech i umiejętności 

przedsiębiorcy. 

3. Trener następnie rozda kartki poszczególnym grupom. Początkowo 

wszystkie pomysły są zapisywane na kartce papieru - nie ma błędnych 

odpowiedzi. 

4. Gdy każda grupa zapisze jeden lub więcej pomysłów, trener 

poprowadzi uczestników do dyskusji/burzy mózgów, aby znaleźć 

wspólną definicję tego, czym jest przedsiębiorca. 

5. Te indywidualne cechy i umiejętności zostaną zapisane przez trenera 

na flipcharcie i omówione na forum przez uczestników. 

Materiały: Papier, długopisy/ołówki, flipboard 

 
Czas trwania: 45 min. 

 
Przygotowanie: żadne konkretne przygotowania nie są potrzebne, chyba że trener chce 

przygotować slajd pomocniczy do kroku 1. 

 
Efekty: Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat przedsiębiorczości i prowadzenia własnej 

firmy poprzez omówienie cech przedsiębiorców oraz cech skutecznych menedżerów. 

 
Ocena/uczenie się: Zaczynając od kroku 5, trener może przeprowadzić z uczestnikami 

rozmowy na temat głównych cech przedsiębiorcy oraz tego, ile z tych cech już posiadają 

lub muszą nabyć. 

 

Rezultaty: Podsumowanie pomoże uczestnikom odświeżyć koncepcje poruszane dzień wcześniej, 

aby właściwie przeprowadzić czynność dnia. 

 
Ocena/uczenie się: nie dotyczy 

 
Narzędzia i jak z nich korzystać:  Wykorzystaj prezentację PowerPoint 

 
Tło/Referencje/Źródła: Materiały i narzędzia znajdują się w poprzednich ćwiczeniach. 



Narzędzia i jak z nich korzystać: Nie dotyczy



 
 

15 MINUTOWA PRZERWA KAWOWA 
 

Ćwiczenie 2.4 Mapowanie skarbów i kanwa modelu zrównoważonego biznesu  

Opis krok po kroku: 

MAPOWANIE SKARBÓW (60 min): 

 
1. 1. Trener prosi uczestników o określenie ich osobistych celów (biznesowych). 

Powinni napisać jedno lub dwa zdania opisujące to. 

 

2. Następnie trener prosi ich o wizualizację tego, co zobaczą, 

kiedy to osiągną, jak będą świętować swoje osiągnięcie i co 

zobaczą inni ludzie. 

 

3. Kiedy już to zrobią, trener powinien poprosić ich o narysowanie 

obrazka przedstawiającego to, co wizualizowali. 

 

4. Następnie uczestnicy powinni wizualizować podróż, która 

poprowadzi ich do osiągnięcia celu. Powinni spisać listę rzeczy, 

które będą musieli/muszą zrobić, aby się tam dostać. 

 

5. Następnie trener ponownie prosi o wykonanie rysunku dla 

każdego wypunktowania. Powinni używać karteczek 

samoprzylepnych – jeden rysunek na karteczkę. 

 

6. Po zakończeniu rysowania trener prosi ich o narysowanie 

„mapy skarbów”, prowadzącej do pierwszego rysunku, który 

wykonali w kroku 3 i obejmującego wszystkie pozostałe kroki 

pomiędzy nimi. 

 

7. Po zakończeniu trener zaprosi uczestników do 

zaprezentowania innym swoich map skarbów. 

 

8. Po tym, jak każdy uczestnik przedstawi swój pomysł, trener 

poprowadzi uczestników podczas sesji podsumowującej o 

podobieństwach i różnicach między ich pomysłami. 

 
(Jeśli potrzebna jest przerwa na lunch/kawę, można to zrobić pod koniec tego ćwiczenia)

Narzędzia i jak z nich korzystać: Nie dotyczy 

 
Tło/Referencje/Źródła: Nie dotyczy 

Tools and how to use them: N/A 

 
Background/references/sources: N/A 



MODEL BIZNESOWY NA PŁÓTNIE (90 min, w zależności od liczby uczestników/grup): 

 
1. Trener dzieli uczestników na 3-4 osobowe grupy i objaśnia działanie. 

Każda grupa będzie reprezentować start-up na rzecz zrównoważonego pomysłu 
na  
biznes, który będzie losowo wybierał z talii kart (patrz Tło Materiały). 

 
2. Po utworzeniu grup trener udostępni każdej grupie wydrukowany obraz modelu 

biznesowego (patrz Materiały w tle) i wyjaśni, jak czytać model i jak go wykonać. 

 
3. Każdy start-up będzie musiał opracować „zrównoważony pomysł na biznes”, który 

wybrał i uzupełnić model biznesowy Canva. 

 

Trener powinien upewnić się, że uczestnicy rozwijają modele biznesowe, pracując razem 

i utrzymując zrównoważony rozwój w centrum modelu. 

 

W tej fazie trener może zaprezentować uczestnikom narzędzie „Obiegowa”, wyjaśniając, 

jak z niego korzystać, aby wesprzeć ich pomysł. 

 
1. Po skompletowaniu modeli biznesowych każda grupa przekaże je trenerowi, a 

uczestnicy powrócą na swoje miejsca na posiedzeniu plenarnym. 

 
2. Trener następnie losowo zaprezentuje modele biznesowe i omówi każdy z nich z 

uczestnikami. Jakie są mocne i słabe strony każdego modelu? Czemu? 

a. Upewnij się, że na tym etapie żadna z grup nie ujawniła, jaki był ich scenariusz. 

 
3. Po omówieniu każdego modelu uczestnicy głosują na swojego faworyta, a grupa, 

która stworzyła ten model, wstanie i wyjaśni, w jaki sposób zbudowali model. Pod 

kierunkiem trenera i razem z innymi grupami przystąpią do finalizacji modelu 

integrującego wszystkie informacje zwrotne otrzymane podczas dyskusji, a także 

możliwe ulepszenia. 

Materiały: Papier, długopisy/ołówki, flipboard 

 
Czas trwania: 45 min. 

 
Przygotowanie: żadne konkretne przygotowania nie są potrzebne, chyba że trener chce 

przygotować slajd pomocniczy do kroku 1. 

 
Efekty: Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat przedsiębiorczości i prowadzenia własnej 

firmy poprzez omówienie cech przedsiębiorców oraz cech skutecznych menedżerów.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Działanie 2.5 Ocena końcowa  

Opis krok po kroku: 

1. Trener przygotuje pudełko (z pokrywką) na środku sali i poinstruuje 

uczestników, aby utworzyli wokół niego okrąg. 

 

    2. Wyjaśni uczestnikom, że pudełko zawiera ich zdjęcia. Z kolei 

uczestnicy zajrzą do pudełka, zobaczą twarz uczestnika i odpowiedzą na 

kilka pytań dotyczących tej osoby. Nie mogą dać żadnej wskazówki, kim jest 

dana osoba. (koordynator będzie musiał później zmienić „zdjęcie”). 

     a. Przykładowe pytania: 

           i. Jak postrzegałeś tę osobę, kiedy wszyscy się spotkaliśmy? 

            ii. Jakie zmiany zauważyłeś w tej osobie w tym czasie? 

            iii. W jakiej aktywności ta osoba uczestniczyła najbardziej? 

            iv. W jakiej aktywności ta osoba uczestniczyła najmniej? 

            v. Jaką radę dałbyś tej osobie? 

b. Trener może dodać zabawne pytania lub inne istotne. 

c. Sztuczka polega na tym, że w pudełku (oprócz kilku stron symulujących 

zmianę zdjęć) uczestnicy zobaczą lustro. Zaskakując uczestnika, będzie 

mówił o sobie bez wcześniejszego przygotowania odpowiedzi. 

d. Dodatkowo uczestnicy wysłuchają komentarzy każdego z nich i zobaczą 

siebie oczami innych, zastanawiając się, czy mówca o nich mówi. Z drugiej 

strony uczestnicy, którzy byli przed lustrem, będą mogli dalej zastanowić się 

nad swoją nauką, słuchając innych punktów widzenia. 

 

3. Gdy wszyscy przejdą do pudełka, trener może przejść z oceną i bardziej 

szczegółowo omówić działania szkoleniowe. 

a. Który z nich był ulubionym/mniej ulubionym uczestników? 

b. Co zmieniliby po szkoleniu? 

c. Czy ich oczekiwania zostały spełnione? 

Materiały: Pudełko, coś do przykrycia pudełka, papier, lusterko. 

 
Czas trwania: 45 min

Ocena/uczenie się: Zaczynając od kroku 5, trener może przeprowadzić z uczestnikami rozmowy 

na temat głównych cech przedsiębiorcy oraz tego, ile z tych cech już posiadają lub muszą nabyć. 

 
Narzędzia i jak z nich korzystać: Nie dotyczy 

 
Tło/Referencje/Źródła: Nie dotyczy 



Przygotowanie: Zaaranżuj salę i przygotuj ćwiczenie, aby zachęcić do dyskusji, a 

wszyscy uczestnicy poczują się swobodnie, wyrażając swoje opinie. 

 
Efekty: Ostatnia chwila refleksji z pewnością przyda się uczestnikom. Głównym celem 

tego ćwiczenia jest zachęcenie uczestników do refleksji nad swoją nauką, wspieranie ich 

w patrzeniu na siebie i postępy w nauce z innego punktu widzenia. 

 
Ocena/uczenie się: Całe ćwiczenie jest działaniem ewaluacyjnym. Dalsze przykłady pytań 

zachęcających do dyskusji i oceny to: 

 Czy podobały Ci się zajęcia? 

 Czego się nauczyłeś? 

 Czy uważasz, że wykonanie tych czynności było pomocne i dlaczego? 

 Czy czujesz się bardziej świadomy tematów? 

 Czy miałeś wrażenie, że cię wysłuchano? 

 Jak myślisz, jak powiesz rodzinie i przyjaciołom o tych zajęciach? 

 

Narzędzia i sposób ich używania: nie dotyczy  

Tło/odniesienia/źródła: nie dotyczy 

6. JAK BYĆ ODPOWIEDZIALNYM  
 
 

Tytuł warsztatu: Jak tworzyć etyczne, bezpieczne, rozsądne wybory, aby odpowiedzieć na 

indywidualne potrzeby osób. 

Wstęp: 

Gdy wkraczaliśmy w nową erę globalizacji, w społeczeństwie zaszły gwałtowne zmiany, 

takie jak zmiany dotyczące poprawy życia społecznego czy zmiany, dzięki którym młodzi 

ludzie bez trudu zaspokoją swoje potrzeby w przyszłości. (zmiany, dzięki którym 

młodzież bez trudu zaspokaja swoje przyszłe potrzeby). 

 

Niniejszy podręcznik promuje przedsiębiorczość młodzieży. wspieranie integracji 

społecznej i zawodowej młodzieży NEET, wykorzystując do pracy z młodzieżą urządzenia 

cyfrowe oraz techniki współpracy, a zarazem obejmuje zagadnienia związane z etyką 

przedsiębiorców, a także społecznie odpowiedzialne wybory dotyczące potrzeb ludzi. 

 
Jednym ze sposobów nauczenia uczestników szkolenia odpowiedzialności jest danie im 

wyboru w działaniach edukacyjnych. Jednym z najskuteczniejszych sposobów pomocy 

uczestnikom wziąć odpowiedzialność za ich edukację jest wyznaczanie celów; kiedy 

ludzie wyznaczają sobie cele i te cele osiągają, wówczas budują pewność siebie i stają 

się bardziej chętni do ponawiania prób.  

 



Jednym ze sposobów edukowania uczestników w zakresie podejmowania obowiązków 

jest umożliwienie im dokonywania wyborów podczas ćwiczeń edukacyjnych. Jednym z 

najważniejszych i przekonujących sposobów pomagania członkom w wybieraniu 

zobowiązań jest ustalanie celów; kiedy ludzie wyznaczają cele i te cele osiągają, budują 

pewność siebie i stają się bardziej skłonni do ponownego podjęcia kolejnego wyzwania. 

 
Jeśli chodzi o nauczanie osobistej odpowiedzialności, kluczem jest skierowanie czyjejś 

uwagi na czynniki znajdujące się pod ich kontrolą. 

 
Najczęściej, gdy pracownik zmaga się dylematami związanymi z osobistą 

odpowiedzialnością, dzieje się tak dlatego, że nie potrafi on spojrzeć poza czynniki będące 

poza jego kontrolą. 

 

Etyczny biznes ( firma) stosuje zestaw zasad moralnych do wszystkich interakcji z 

interesantami, takich jak traktowanie pracowników, klientów, dostawców i akcjonariuszy. 

Bycie etycznym oznacza, że firma wykracza poza zwykłe przestrzeganie przepisów i 

regulacji i dokonuje wyborów dotyczących tego, co jest gotowa zrobić, a czego nie. 

Dlatego etyczna strategia biznesowa może wykluczać zachowanie, które jest legalne/ 

zgodne z prawem, ale sprzeczne z polityką etyczną firmy. 
#NaukaWspółpracy   

#Tworzenie sieci kompetencji w 

zakresie przedsiębiorczości  

#Etyka 

#ZdroweWybory 
Cele: 

Celem tego podręcznika jest nauczenie  młodzieży umiejętności, rozwijanie zdolności, 

przekraczanie barier wykluczenia, wymiana pomysłów, wartości, praktyk, zwiększanie 

samoświadomości i pewności siebie.  

DIG IN zajmuje się rozwojem osobistym młodzieży NEET, koncentrując się w 

szczególności na budowaniu motywacji do uczestnictwa w życiu społeczeństwa i 

aktywności na rynku pracy, zwiększaniu ich zaufania jako obywateli, przy jednoczesnym 

zwiększaniu umiejętności w zakresie zatrudnienia, wykorzystując przedsiębiorczość jako 

aktywator zainteresowania i nowe strategie oparte na ICT służące do nawiązywania 

kontaktu z innymi. 

Celem tego podręcznika jest nauczenie młodzieży umiejętności wykorzystania swoich 

uzdolnień,  przekraczania granic zakazu; wymiany myśli, wartości, samoświadomości i 

pewności siebie. DIG IN odnosi się do indywidualnego rozwoju młodzieży NEET, 

koncentrując się w szczególności na budowaniu ich inspiracji do uczestnictwa w życiu 

społecznym i przyczyniania się do propagowania  pracy, zwiększeniu ich pewności siebie 

jako obywateli, przy jednoczesnej poprawie ich zdolności do znalezienia zatrudnienia, 

wykorzystanie przedsiębiorczości jako aktywatora oraz wykorzystanie nowych technik 

opartych na ICT w celu inklinacji kontaktu z innymi; nauczenie uczestników znaczenia 

świadomości handlowej, rozwijania nowych umiejętności, potrzebnych w obecnym 

stuleciu. Ponadto, celem tego podręcznika jest zwrócenie uwagi uczestnikom warsztatów 

na znaczenie tzw. komercyjnej uważności i na to, jak tworzyć dotychczas 

niewykorzystane umiejętności, przydatne w obecnym stuleciu. Podręcznik ma również na 

uwadze odpowiedzialność społeczną  i etykę, tak ważną dla osiągnięcia zysku bez szkody 



dla ludności lub środowiska. 

 

 

 

 

Niniejszy podręcznik ma wpływ na: 

 

     • Zwiększenie poziomu etyki osobistej; 

     • Pomoc młodzieży NEET w obszarze włączenia społecznego i zaangażowania 

zawodowego     

       oraz w jej wspieraniu; 

     • Świadomość społeczną obywateli i rynek pracy; 

     • Odkrywanie potrzeb i pragnień ludzi; 

     • Etyczne decyzje 

Czas: 240 minut na dzień  

 
Przygotowanie: Trener powinien uzyskać informacje dotyczące tematu i szczegółow 

projektu, a także przygotować materiały potrzebne do wykonania każdego zadania. 

Należy się upewnić, że w miejscu spotkania jest wi-fi, należy również przygotować: papier, 

długopisy, laptop / projektor.   

 
Styl przeprowadzenia warsztatów: Trener może wybrać wiele opcji online lub offline, 

aby dopasować się do potrzeb uczestników. Głównym celem projektu jest edukacja 

nieformalna. 

 
Trener powinien działać jako osoba uniwersalna i wspierająca wszystkich uczestników,  

pozwolić im swobodnie wyrażać swoje pomysły i opinie. Wszyscy uczestnicy powinni być 

traktowani jednakowo i motywowani do aktywnego uczestnictwa w sesjach.  

 

Trener powinien się prezentować wszystkim uczestnikom jako osoba wszechstronna i 

silna  i pozwolić im swobodnie wyrażać swoje myśli i przypuszczenia. Wszyscy 

członkowie powinni być traktowani podobnie i zachęcani do skutecznego zainteresowania 

się sesjami. 

 
Sprawdzanie / ocena nauki: Każdego dnia uczestnicy będą brać udział w sesji 

ewaluacyjnej do każdego wykonanego zadania i otrzymają informacje zwrotne od trenera. 

W ten sposób  uczestnicy będą mieli okazję podzielenia się swoją opinią na temat tego, 

które ćwiczenia pomogły im zwiększyć odpowiedzialność. Jest to również okazja aby 

zapytać, co można dodać do ćwiczeń  / aktywności lub też zmienić; uczestnicy otrzymają 

wartościowe informacje zwrotne i ocenę swoich postępów.



Aktywność 1.1  

Przekaż wiadomość “Telefon obrazkowy”  

Opis krok po kroku: 

W tej grze przekazywana jest wiadomość osobom stojącym w rzędzie, jedna za drugą. 

Są one poinstruowane, aby przekazać następnej osobie stojącej w kolejce pewną 

wiadomość za pomocą gestów.  Należy upewnić się, że nikt inny nie widzi sygnałów 

przekazywanej wiadomości z wyjątkiem 2 osób, tj. tej która ją dostarcza i tej, która ją 

przyjmuje. Gra powinna zacząć się od ostatniej osoby stojącej w rzędzie i przesuwać  w 

kierunku osoby pierwszej, poprzez postukanie w plecy osoby stojącej przed 

przekazującym wiadomość. 

 

Wiadomość przechodzi od osoby do osoby, aż dotrze do ostatniej, ktora ogłasza 

wszystkim głośno otrzymaną wiadomość, tak jak ją zrozumiała.  

 
 

W większości przypadków wiadomość ogłaszana grupie znacznie różni się od 

wiadomości, która została pierwotnie przekazana pierwszej osobie stojącej w kolejce. 

 
        Chociaż gra jest zabawna, uczy nas ona również ważnej lekcji, o której ludzie często 
zapominają. 

  
Lekcja, jak prawdopodobnie już się zorientowaliście, jest taka, że informacje, które 

otrzymujemy pocztą pantoflową, nie zawsze są dokładne. Jeśli nie otrzymamy informacji 

bezpośrednio ze źródła, istnieje duża szansa, że przynajmniej jej część zostanie 

zniekształcona i będzie niepoprawna. 

 
Materiały: nie potrzeba żadnych materiałów z wyjątkiem tego, że miejsce prowadzenia zajęć         
powinno znajdować się na otwartej przestrzeni lub w dużym pokoju. 

 
Czas: 25 min. 

 
Przygotowanie: Trener powinien zapoznać się ze szczegółami tej gry i przygotować 

przestrzeń  szkoleniową o większej powierzchni, w której uczestnicy mogą być 

uszeregowani w jednej linii. Musi on również upewnić się, że uczestnicy nie widzą 

przekazywanej wiadomości od innych członków grupy, tylko od tej jednej, stojącej 

bezpośrednio za nimi osoby.  

 
Wyniki: Uczestnicy będą sobie przekazywać różne wiadomości, ktore usłyszą od swoich 

poprzedników. Pod koniec gry trener poprosi o wystąpienie z szeregu pierwszej osoby – 

nadawcy wiadomości i ostatniej - odbiorcy i porówna jak ta wiadomość brzmiała na 

początku i jak brzmi na końcu. Trener może również wtedy dodać, że będąc odpowiednio 

dokładnym i odpowiedzialnym, wiadomość nie powinna zbytnio odbiegać od swojej 

pierwotnej wersji.  



 

 

Aktywność 1.2 Dyskusja n/t dylematów etycznych i brania odpowiedzialności  

 
Opis krok po kroku: 

 
W tym ćwiczeniu trener pracuje z uczestnikami nad różnymi dylematami etycznymi, 

odpowiedzialnością i decyduje o wyborze najlepszego sposobu przeprowadzenia tego 

ćwiczenia. Aby uczestnicy zareagowali w pożądany sposób, trener przedstawia 

uczestnikom problem i pozostawia im czas na znalezienie sposobu jego rozwiązania, bądź 

też pyta jakie działania i decyzje podejmą.  

 

       Oto kilka przykładów: 

 
Przypisywanie sobie zasług za pracę innych. Niektórzy pracownicy są introwertykami, ale 

ciężko pracującymi i może się zdarzyć, że ktoś inny przypisze sobie ich zasługi - co byś 

zrobił w tym przypadku? Jak zareagowałbyś w tej sytuacji? Jakie masz obowiązki wobec 

bycia etycznym w miejscu pracy? 

 

Przypisywanie sobie zasług za pracę innych. Co byś zrobił gdyby ktoś w miejscu pracy 

chciał sobie przypisać zasługi kilku innych, poświęconych obowiązkom pracowników? Co 

byś zrobił w tym przypadku? Jak zareagowałbyś w takiej sytuacji? Jakie masz obowiązki 

wobec postawy bycia moralnym w środowisku pracy ? 

 

Kolega z pracy stale się spóźnia, a ty wiesz, że dzieje sie tak z powodu jego sytuacji w 

domu. Do tej pory udawało mu się wchodzić z opóźnieniem o pracy bedąc niezauważonym 

przez innych. Reagujesz, mówisz coś, czy nie? Czy ktoś bierze za to odpowiedzialność ?  

Słyszysz, jak kolega wygłasza pejoratywne zdania o innej grupie rasowej lub etnicznej. 

Czy zareagujesz i zajmiesz się tym ? 

Ocena/Sprawdzenie postępów nauki: Przy końcu tego zadania należy zarezerwować czas na 

jego podsumowanie z uczestnikami i dać im możliwość opisania tego zadania. Trener może również 

zadać kilka podsumowujących pytań (zapisanych w notatkach): 

• Czy ta gra pomaga budować odpowiedzialność podczas komunikowania się i tworzenia    

   wzajemnego zaufania? 

• Czy ta gra pomaga zmniejszyć zagrożenia społeczne i zwiększyć integrację interpersonalną? 

• Jakie było jedno z wyzwań związanych z wykonywaniem tego ćwiczenia ? 

• Jaka była pozytywna rzecz, która wydarzyła się podczas tego ćwiczenia ? 

• Jakie zmiany wprowadziłbyś w sposobie komunikacji? 

 

 Narzędzia i sposób ich używania: To ćwiczenie można wykorzystać w dużej grupie jako tzw.    
 lodołamacz i zachęcić do udziału wszystkich uczestników warsztatów. 
 Odniesienia / źródła: Wnioski wyciągnięte z Gry Telefonicznej, Gra w szarady telefoniczne, Oto jak 

Działają Chinskie Szepty. 

https://chadjthiele.com/2012/06/09/lessons-learned-from-the-telephone-game/


 

Właściciel firmy może angażować swoich pracowników w nieetyczną działalność 

księgową w celu podniesienia rentowności firmy lub uchylania się od opodatkowania, 

zaniżając dochody, fałszując dokumentację, nielegalnie przypisując dochody. W takim 

przypadku, w jaki sposób odmówisz lub unikniesz tej nieuczciwej rzeczy? Czy w pewnych 

przypadkach dobrze jest unikać podatków i zwiększać rentowność firmy? 

 

Właściciel może angażować swoich pracowników - aby zwiększyć produktywność swojej 

firmy - w nierzetelne ruchy księgowe lub zaniżać oficjalnie ich wynagrodzenia, fałszować 

zapisy, bezprawnie obniżać ich płace. Jak zachowasz się w takim przypadku ? Czy w 

pewnych sytuacjach dobrze jest unikać opłat i zwiększać korzyści firmy? 

 

Kierunki aktywności: 
       Uczestnicy są podzieleni na grupy skladające się od czterech do sześciu osób. Należy się 
upewnić,   
       że pogrupowania są losowe; żadne "kliki" ani skupiska przyjaciół nie połączyły się razem, co      
       zapewni najlepszą skuteczność tego ćwiczenia. 

 

Z zestawu kart, które wyjaśniają różne dylematy etyczne, trener wskazuje jedną, która 

następnie jest wybierana i czytana na głos wszystkim grupom. Ma to na celu umożliwienie 

wszystkim uczestnikom pracy nad tym samym dylematem w tym samym czasie, co w 

ostateczności wzbogaci wachlarz możliwości rozwiązania tego samego dylematu. 

 

Następnie każda grupa omawia między sobą ich punkt widzenia na daną sytuację i najlepszy - 
ich zdaniem - sposób poradzenia sobie z problemem; 

 
Gdy już wszystkie grupy podejmą decyzję, trener prosi przedstawiciela każdej grupy o 

przedstawienie decyzji grupy. W tym ćwiczeniu uczestnicy uczą się jak brać 

odpowiedzialność, a do obowiązku lidera należy prezentacja pracy grupy. 

 

W tym momencie trener zarządza całą dyskusją grupową na temat tego, jaka byłaby 

najlepsza decyzja, prosi o wskazanie plusów i minusów podjęcia takiej a nie innej decyzji. 

 
       Materiały: Karty - Karty z zapisanym na nich dylematem etycznym, Długopisy, Stół 

  
Czas: 60 minut 

 
Przygotowanie: Przed rozpoczęciem zajęć, trener przygotowuje zadania dla poszczególnych 
grup,               a także karty z dylematami etycznymi. Jednocześnie cały czas zarządza 
realizacją ćwiczenia, w tym    jego zakończeniem, kiedy to uczestnicy rozwijają swoje 
odpowiedzi i z pomocą trenera otrzymują      naukę etyczną na temat etycznego rozwiązania 
problemu.  
 

Wyniki: Oczekuje się, że trener będzie w stanie przedstawć uczestnikom znaczenie 

odpowiedzialności dot. etyki podczas rozwiązywania życiowych problemów moralnych, w 

tym przy prowadzenia przedsiębiorstwa, start-upów. Nacisk kładzie się na pozostanie 

odpowiedzialnym społecznie, zapobieganie zastraszaniu i nękaniu, a także naukę brania 

odpowiedzialności za kluczowe momenty w swoim życiu. Trener powinien zebrać od 

uczestników informacje zwrotne na temat tego, jakie podjęliby decyzje, aby trudne 



sytuacje przezwyciężać w etyczny sposób. 



 
 

 

Ćwiczenie 1.3  

Praca zespołowa i 

odpowiedzialność.  Opis krok po 

kroku: 

Trener przygotowuje scenariusz tworzenia przedsiębiorstwa, który opracuje dokładniej z 

uczestnikami w sali szkoleniowej, wspólnie zadecyduje, które branże przemysołowe będą 

brane pod uwagę i zapisze to na kartach wraz ze stanowiskami lub rolami. Trener 

rozpoczyna dyskusję z uczestnikami na temat znaczenia etyki i odpowiedzialności w 

przedsiębiorczości. 

 

Po dyskusji trener wytłumaczy uczestnikom, co należy zrobić, aby rozpocząć działalność; 

następnie podzieli ich na cztery lub pięć grup. 

Każda grupa zostanie nazwana zgodnie z nowoutworzonym przedsiębiorstwem (opieka 

zdrowotna, usługi gastronomiczne, produkty dla dzieci, usługi edukacyjne, rolnictwo itp.), 

które trener przygotował już wcześniej, a każdy członek grupy będzie miał pozycję lidera 

w tym samym przedsiębiorstwie. 

Po podziale na grupy, trener określi dla każdego stanowiska miejsca na podłodze 

(stanowisko  jest uzależnione od działalności przedsiębiorstwa), tak, aby jak najlepiej 

przeprowadzić to ćwiczenie. 

 

Następnie trener poprosi uczestników o wypowiedź – każdy z nich zajmuje swoją pozycję 

na podłodze, gdy tylko usłyszy swoją nazwę wywołaną przez trenera. 

 

      Rozpoczyna sie dyskusja o odpowiedzialności poprzez pytania: "Co byśmy mieli gdyby (jeden z  
      uczestników) był nieobecny?" Jak musieliście współpracować, aby wykonać to zadanie? Co jeśli  
      jedna osoba nie słuchała uważnie? Co mogłeś zrobić lepiej, aby pracować jako zespół? 
Ćwiczenie    
      można powtorzyć i pochwalić każdego za to, że zrobił to, co do niego należało. 

 
Tematyka dylematów etycznych może otworzyć możliwości nie tylko dyskusji i krytycznego 

myślenia, ale także rozwoju osobistego, empatii i tolerancji dla innych punktów widzenia oraz  

autorefleksji. 

 

Ocena/Sprawdzenie postępów nauki: Trener poprosi uczestników o opisanie ćwiczenia w 5 

słowach kluczowych i zamieści wszystkie ich odpowiedzi w formularzu podsumowującym. 

 

Wszyscy uczestnicy powinni zostać zaangażowani w zagadnienia pojawiające się na zajęciach, tak 

aby później mogli opisać swoją rolę w tym ćwiczeniu, wyrazić swoje emocje, a także odpowiedzialną 

rolę pozostania etycznym. 

 

Narzędzia i sposób ich używania: Menti.com. Jak wykreować swoją pierwszą prezentację Mentimeter  
Odniesienia / źródła: 5 działań szkoleniowych z zakresu etyki w miejscu pracy, które pomogą 

rozwinąć bardziej etyczną kulturę biznesową, Ćwiczenia etyczne, 5 SZKOLEŃ Z ETYKI W 

MIEJSCU PRACY DLA IDEALNEGO MIEJSCA PRACY, CRM Learning. 

http://www.menti.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VpbXY98R39c
https://www.mediapartners.com/crmlearning


 

Materiały: Karty  - Karty Długopisy, Stół, listy/litery  



 

Czas: 60 minut 
 

Przygotowanie: 

 
Trener powinien przygotować co najmniej 2-3 firmy z różnymi stanowiskami,  nowo 

utworzonymi dla każdej grupy, a także przypisać każdemu członkowi grupy określone 

stanowisko, tak aby wszyscy mogli być aktywnymi uczestnikami tego ćwiczenia. 

(Trener powinien zaplanować co najmniej 2-3 firmy z charakterystycznymi stanowiskami 

utworzonymi dla każdej grupy, a także przydzielić dla każdego członka grupy kilka 

stanowisk, tak aby wszyscy byli aktywnymi uczestnikami w przygotowywanym przez 

trenera zadaniu). 

 

2. Administrator 

1.1. Kierownik działu usług farmaceutycznych 

1.1.1. Magister farmacji  

1.1.1.1. Szpital 

1.1.1.2. Leczenie ambulatoryjne 

1.1.2. Farmaceuta kliniczny 

1.1.3. Kontrola Jakości - Farmaceuta  

1.1.4. Farmaceuta sklepów medycznych 

1.1.5. Inżynier produkcji - Chemik 

1.1.5.1. Produkcja Płynów LV. 

1.1.5.2. Pozostałe usługi produkcyjne 

 
        Aby uczynić najważniejsze pojęcia związane z farmacją szpitalną bardziej zrozumiałymi, 
       można trenerowi zadawać pytania i wspólnie udzielać wyjaśnień dotyczących tematów o dużym     
       znaczeniu: 

 W sytuacjach, gdy stany zapasów leków są niskie, jakie byłyby pilne kroki w celu  
zaspokojenia potrzeb? 

 Jak radzić sobie z lekami, które zbliżają się do końca okresu przydatności do spożycia? 

 Jak poradzić sobie z procesem akceptacji leków, które zamówiliśmy i zatwierdziliśmy do  
zakupu, a które miały krótki okres przydatności do spożycia? 

 Jak zarządzałbyś procesem zgłaszania działań niepożądanych do odpowiednich 
instytucji po otrzymaniu zgłoszeń z oddziałów w szpitalu, w którym dystrybuowaliśmy leki 
? 
 

Wyniki: Oczekuje się, że trener będzie w stanie nauczyć uczestników znaczenia 

odpowiedzialności w zakresie etyki podczas rozwiązywania życiowych problemów 

moralnych, w tym przy prowadzeniu przedsiębiorstwa czy start-upów. Nacisk powinie 

polożyć na pozostanie odpowiedzialnym społecznie, zapobieganie zastraszaniu i nękaniu, 

a także naukę brania odpowiedzialności za kluczowe momenty w swoim życiu. Trener 

powinien zebrać od uczestników informacje zwrotne na temat tego, jakie podjęliby 

decyzje, aby trudne sytuacje przezwyciężać w etyczny sposób. 

Tematyka dylematów etycznych może otworzyć możliwości nie tylko debaty i krytycznego 

myślenia, ale także rozwoju osobistego, empatii i zrozumienia innych punktów widzenia 

oraz autorefleksji. 



 

Czas: 60 minut 
 

Przygotowanie:  
Trener powinien przygotować co najmniej 2-3 firmy z różnymi stanowiskami,  nowo 

utworzonymi dla każdej grupy, a także przypisać każdemu członkowi grupy określone 

stanowisko, tak aby wszyscy mogli być aktywnymi uczestnikami w przygotowanym przez 

niego zadaniu. 

 

2. Administrator 

1.1. Kierownik działu usług farmaceutycznych 

1.1.1. Magister farmacji  

1.1.1.1. Szpital 

1.1.1.2. Leczenie ambulatoryjne 

1.1.2. Farmaceuta kliniczny 

1.1.3. Kontrola Jakości - Farmaceuta  

1.1.4. Farmaceuta sklepów medycznych 

1.1.5. Inżynier produkcji - Chemik 

1.1.5.1. Produkcja Płynów LV. 

1.1.5.2. Pozostałe usługi produkcyjne 

        Aby uczynić najważniejsze pojęcia związane z farmacją szpitalną bardziej zrozumiałymi, 
       można trenerowi zadawać pytania i wspólnie udzielać wyjaśnień dotyczących tematów o dużym     
       znaczeniu: 

 W sytuacjach, gdy stany zapasów leków są niskie, jakie byłyby pilne kroki w celu  
zaspokojenia potrzeb? 

 Jak radzić sobie z lekami, które zbliżają się do końca okresu przydatności do spożycia? 

 Jak poradzić sobie z procesem akceptacji leków, które zamówiliśmy i zatwierdziliśmy do  
zakupu, a które miały krótki okres przydatności do spożycia? 

 Jak zarządzałbyś procesem zgłaszania działań niepożądanych do odpowiednich 
instytucji po otrzymaniu zgłoszeń z oddziałów w szpitalu, w którym dystrybuowaliśmy leki 
? 

Wyniki:  

Oczekuje się, że trener będzie w stanie nauczyć uczestników znaczenia 

odpowiedzialności dot. etyki podczas rozwiązywania życiowych problemów moralnych, w 

tym związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, start-upów, aby pozostać 

odpowiedzialnym społecznie, zapobiegać zastraszaniu i nękaniu. A także nauczyć się 

brać odpowiedzialność za kluczowe momenty w swoim życiu. Trener powinien zebrać od 

uczestników informacje zwrotne na temat tego, jakie decyzje podjęli, aby w etyczny 

sposób przezwyciężyć trudną sytuację. 

Tematyka dylematów etycznych może otworzyć możliwości nie tylko debaty i krytycznego 

myślenia, ale także rozwoju osobistego, empatii i zrozumienia innych punktów widzenia 

oraz autorefleksji. 

 

    Ocena/Sprawdzenie postępów nauki: Trener poprosi uczestników o opisanie ćwiczenia w 5  

    kluczowych słowach  i zbierze wszystkie ich odpowiedzi do formularza podsumowującego.                   

    Wszyscy uczestnicy powinni być zaangażowani podczas zajęć, tak aby mogli opisać później  

swoją              



    rolę w tym ćwiczeniu, wyrazić swoje emocje, a także odpowiedzialną rolę pozostania etycznym. 

 

 

 

 

 

 
 

Scenariusz szpitalny  

 
Trener powinien wyjaśnić uczestnikom, że struktury organizacji opieki zdrowotnej mogą 

być złożone i trudne do zrozumienia. Weźmy na przykład szpitale. Muszą precyzyjnie 

funkcjonować, oferować wysokiej jakości usługi i zapewniać satysfakcję pacjentom w 

każdej chwili, każdego dnia. Pomimo swojego specyficznego stylu zarządzania biznesem, 

zarządzanie opieką zdrowotną nie koncentruje się na górze. Innymi słowy, złożoność jej 

struktury wymaga pionowego stylu dowodzenia. 

 
Trener powinien podzielić role zgodnie z umiejętnościami uczestnika, aby móc wydobyć 

to co w nich najlepsze. Jednocześnie trener powinien krótko wyjaśnić zadania i to czego 

się od nich oczekuje. 

 

1. Administracja 

1.1. Opieka nad pacjentem 

1.1.1. Dyrektor laboratorium; 

1.1.2. Dyrektor ds. diagnostyki; 

1.1.3. Dyrektor kliniczny 

1.1.4. Dyrektor ds. Zapewnienia Jakości 

1.1.5. Zarządzanie pielęgniarkami 

1.2. Finanse 

1.2.1. Dyrektor Finansowy 

1.2.2. Kierownik ds. finansów opieki zdrowotnej 

1.2.3. Dyrektor ds. Marketingu i rozwoju biznesu 

1.3. Usługi wsparcia 

1.3.1. Dyrektor techniczny 

 
Narzędzia i sposób ich używania: Menti.com   https://www.youtube.com/watch?v=VpbXY98R39c  
 

Odniesienia / źródła: 5 działań szkoleniowych z zakresu etyki, które pomogą rozwinąć bardziej 

etyczną kulturę biznesową, Ćwiczenia etyczne, 5 szkoleń Z ETYKI W MIEJSCU PRACY DLA 

IDEALNEGO MIEJSCA PRACY, CRM Learning. 

 

http://www.menti.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VpbXY98R39c
https://www.mediapartners.com/crmlearning


1.3.2. Dyrektor ds. planowania 

1.4. Zasoby ludzkie 

1.4.1. Dyrektor ds. Rekrutacji 

1.4.2. Dyrektor ds. Płac I Świadczeń 

1.4.3. Zarządzanie finansami opieki zdrowotnej 

 



       Trenerzy, aby rozwinąć nawyki odpowiedzialności, będą zadawać uczestnikom pytania o to, 
jakby  
       się zachowali, gdyby w szpitalu, którym zarządzają zdarzył się nagły wypadek: 
 
       • Jak poradziliby sobie z przeciążeniem liczby pacjentów w czasach pandemii? 
       • Jak poradziliby sobie z niedoborem pielęgniarek? 
       • Jak poradziliby sobie z kryzysami finansowymi? 

• Jak poradziliby sobie z niedoborem lekarzy? 

 

RESTAURACJA 

 
Trener powinien wyjaśnić uczestnikom, że poza podstawowym celem restauracji, jakim 

jest dostarczanie jedzenia i picia, restauracje historycznie zaspokajały ludzką potrzebę 

kontaktów i kształtowały relacje społeczne. 

Jedną ze wspólnych cech restauracji odnoszących sukcesy jest jej silny personel, który 

pracuje niestrudzenie, aby zapewnić klientom obsługę najwyższej jakości. Ogólnie rzecz 

biorąc, w każdej firmie restauracyjnej znajduje się pięć działów - Personel kuchenny, 

Personel kierowniczy, Personel czyszczący, barmani i personel dostawczy. Jednak w 

zależności od formatu restauracji liczba działów może się nieco różnić.  
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O tym, że każda praca wymaga odpowiedzialności, świadczy podział obowiązków w 

restauracji. Dlatego trener powinien rozważyć podział zadań, ponieważ oprócz aspektu 

estetycznego, tutaj klient oczekuje własciwego smaku potraw, a także odpowiedniej 

obsługi ze strony personelu. W tym momencie trener, poprzez pytania i odpowiedzi, 

spróbuje przygotować uczestników do zastanowienia się jak zachowaliby sie w sytuacjach 

takich jak np.: 

• Jak poradziliby sobie z kryzysem finansowym? 

• Jak poradziliby sobie z brakiem personelu kuchennego? 

 

 



 

• Jak poradziliby sobie z brakiem personelu kuchennego? 

• Jak poradziliby sobie z brakiem kadry kierowniczej? 

• Jak poradziliby sobie z sytuacją w przypadkach pandemii? 

• Jak poradziliby sobie z sytuacją w przypadku niedoborów żywności? 

• Jak poradziliby sobie z sytuacją w przypadku odwołania zarezerwowanych imprez ? 

 
Apteka szpitalna 

       Apteka szpitalna gromadzi kluczowe cechy usług farmaceutycznych świadczonych w 
aptekach      
       szpitalnych i z aptek szpitalnych. Trener przekazuje informacje wprowadzające do 
usługi, mówi  
       o korzyściach zatrudnienia absolwentów decydujących sie na wstępną rejestrację oraz   
       studentów. Ma ona również przynieść korzyści niedawno wykwalifikowanym 
farmaceutom  
       podejmującym dalsze studia lub osobom, które zdecydowaly się na przekwalifikowanie. 
 

Szkolenie zostało zorganizowane na liniach funkcjonalnych; oznacza to, że istnieją działy 

zajmujące się zakupami, dostawami, usługami klinicznymi, informacją o lekach i tak dalej. 

Do pewnego stopnia granice te są sztuczne, a funkcje mogą być zamazane; na przykład 

obowiązki kliniczne farmaceuty zapewniające bezpieczne przygotowanie i zapewnienie 

całkowitego żywienia pozajelitowego nie jest łatwo rozdzielić na poszczególne role. 

Istnieje jednak potrzeba pogrupowania się w jakiś sposób, dlatego przyjęto podejście 

pragmatyczne. 

 

Trener powinien wyjaśnić uczestnikom, że Apteka Szpitalna jest usługą opieki zdrowotnej, 

która obejmuje sztukę, praktykę i zawód wyboru, przygotowania, przechowywania, 

mieszania i wydawania leków oraz wyrobów medycznych, doradzanie pacjentom, 

lekarzom, pielęgniarkom i innym pracownikom służby zdrowia w zakresie ich 

bezpiecznego, skutecznego i wydajnego stosowania. Farmacja szpitalna jest 

wyspecjalizowaną dziedziną farmacji, która stanowi integralną część opieki zdrowotnej 

nad pacjentem w placówce zdrowia. 

4. Administrator 

1.1. Kierownik działu usług farmaceutycznych 

1.1.1. Magister farmacji  

1.1.1.1. Szpital 

1.1.1.2. Leczenie ambulatoryjne 

1.1.2. Farmaceuta kliniczny 

1.1.3. Kontrola Jakości - Farmaceuta  

1.1.4. Farmaceuta sklepów medycznych 

1.1.5. Inżynier produkcji - Chemik 

1.1.5.1. Produkcja Płynów LV. 

1.1.5.2. Pozostałe usługi produkcyjne 

 

        Aby uczynić najważniejsze pojęcia związane z farmacją szpitalną bardziej zrozumiałymi, 
       trenerowi można zadawać pytania i wspólnie udzielać wyjaśnień dotyczących tematów o dużym     
       znaczeniu: 

 W sytuacjach, gdy stany zapasów leków są niskie, jakie byłyby pilne kroki w celu  



zaspokojenia potrzeb? 

 Jak radzić sobie z lekami, które zbliżają się do końca okresu przydatności do spożycia? 

 Jak poradzić sobie z procesem akceptacji leków, które zamówiliśmy i zatwierdziliśmy do 
zakupu, a które miały krótki okres przydatności do spożycia? 
 

 Jak zarządzałbyś procesem zgłaszania działań niepożądanych do odpowiednich 
instytucji po otrzymaniu zgłoszeń z oddziałów w szpitalu, w którym dystrybuowaliśmy leki 
? 

 

Wyniki: Oczekuje się, że trener będzie w stanie nauczyć uczestników znaczenia 

odpowiedzialności dot. etyki podczas rozwiązywania życiowych problemów moralnych, w 

tym związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, start-upów, aby pozostać 

odpowiedzialnym społecznie, zapobiegać zastraszaniu i nękaniu. A także nauczyć się 

brać odpowiedzialność za kluczowe momenty w swoim życiu. Trener powinien zebrać od 

uczestników informacje zwrotne na temat tego, jakie decyzje podjęli, aby w etyczny 

sposób przezwyciężyć trudną sytuację. 
Tematyka dylematów etycznych może otworzyć możliwości nie tylko debaty i krytycznego 

myślenia, ale także rozwoju osobistego, empatii i zrozumienia innych punktów widzenia 

oraz autorefleksji. 

 

    Ocena/Sprawdzenie postępów nauki:  

    Edukator poprosi uczestników o opisanie ćwiczenia w 5 kluczowych słowach i zbierze wszystkie 

ich    

    odpowiedzi do formularza podsumowującego.  

    Wszyscy uczestnicy powinni być zaangażowani podczas zajęć, tak aby mogli opisać później  

swoją              

    rolę w tym ćwiczeniu, wyrazić swoje emocje, a także odpowiedzialną rolę pozostania etycznym. 

 

    Narzędzia i sposób ich używania: Menti, Jak stworzyć swoją pierwszą prezentację Mentimeter   
    Odniesienia / źródła:  nie dotyczy  

 
 

 

Ćwiczenie 1.4: "Odgrywanie ról"  Sytuacje trudne i rozmowy kluczowe 

Opis krok po kroku: 

Ćwiczenie to najlepiej nadaje się do sytuacji trudnych, które pojawiają się nagle i wymagają szybkiej 

reakcji. Zazwyczaj pojawienie się takiej sytuacji nie daje zbyt wiele czasu do namysłu, dlatego 

ważnym jest, aby od samego początku mieć ustalony plan i przez niego przejść. Dlatego to 

ćwiczenie może posłużyć trenerom, po tym jak uczestnicy podnieśli poziom etyczny ponad dobro i 

zło. To zadanie pomoże im uzyskać tę samą odpowiedź, szczególnie w sytuacjach, gdy mamy 

ograniczony czas działania, wówczas to ćwiczenie pomoże im dojśc do tej samej odpowiedzi.  

file:///C:/Users/tswiatowska/Desktop/moje,%20tymczasowe/Menti


       Oto kilka przykładów: 
 
       W sklepach detalicznych pracownicy w większości przypadków nadużywają swojej wolności i  
       oszukują – zabierają pieniądze z tego, co sprzedadzą lub zmuszając kupujących do płacenia  
       więcej i w ten sposób na tym zarabiają. 

 

Ta szkoda, wyrządzona kupującemu lub właścicielowi sklepu/firmy wynika z niewłaściwej 

etyki pracowniczej. 

 
Dlatego wstępne szkolenie pracowników powinno odbywać się w taki sposób, aby 

pracownicy byli przekonani, że firma, w której pracują, jest naprawdę ich, ponieważ są 

stamtąd opłacani, a jeśli kradną, to naprawdę okradają samych siebie, a jeśli firma 

upadnie, wówczas pracownik straci pracę.  Dlatego poczucie, że miejsce, w którym 

pracujemy jest naprawdę naszym domem, jest bardzo ważne; pozwoli uniknąć sytuacji, w 

których pracownik nadużywa swojego stanowiska wykradając pieniądze z zysku lub 

działając na szkodę kupującego. 

 

Szkolenie uczestników w tym zakresie jest więcej niż konieczne, biorąc pod uwagę, że oni 

sami mogą się znaleźć w takich sytuacjach, zarówno jako pracodawca, jak i jako 

pracownik. Uczestnicy  powinni być świadomi obu takich sytuacji – mogą sami dokonać 

takich czynności lub też mogą to robić ich pracownicy. 

 
       Tak więc trener słusznie zada uczestnikom pytania takie jak: Pracujesz w handlu detalicznym i widzisz  
       współpracownika biorącego z kasy lub zawyżającego rachunek klienta pozostawiając dla siebie 
różnicę.  

 

• Jakie byłyby pierwsze kroki, które podjąłbyś i dlaczego?; 

• Czy próbowałbyś porozmawiać ze swoim kolegą przed zgłoszeniem sprawy dalej?; 

• Czy uważasz, że poradzisz sobie z sytuacją bez jej potępiania, jednocześnie wyjaśniajac 

swojemu   

  koledze co oznacza dokonany czyn ?; 

• Czy potępiłbyś to bez wahania?; 

• Czy uważasz, że możesz usprawiedliwić działania swojego kolegi ze względu na jego 

sytuację  

  ekonomiczną?; 

       • A co byś zrobił, aby zapobiec takiej sytuacji jak0 właściciel lub jako pracownik? 
 

Przykład 2 
 
To dzieje się w większości firm, w których pracodawcy dają swobodę swoim pracownikom, w 
wyniku  
czego nadużywają oni swoich przywilejów. Dzieje się tak w tych firmach, które opłacają  

      swoim pracownikom wydatki na spotkania biznesowe, podróże, jedzenie i tak dalej.  

      Biorąc pod uwagę fakt, że daną pracę można wykonać przy bardzo niewielkich kosztach,  

      pracownicy często przedstawiają fikcyjne zestawienia wydatków, które w rzeczywistości 

nie zostały  

      w ogóle poniesione, ale zostały przedstawione wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści 

finansowych.  



      Wszystko to dzieje się z powodu naruszenia zaufania przez pracownika do pracodawcy.  

      Zapominamy, że w ten sposób szkodzimy najpierw firmie, a potem samym sobie, 

ponieważ  

      bankructwo lub starty firmy oznaczają w ostateczności utratę naszego stanowiska pracy. 



      Trener wykorzysta więc tę okazję, aby zaimprowizować scenę z uczestnikami tak, jakby 

to oni  

      znależli się w takiej sytuacji: pracują w firmie, która posiada drobną gotówkę i która 

powinna być  

      codziennie rozliczana w kasie, jednakże spotykają współpracownika, który tę gotówkę 

zagarnia dla  

      siebie.  

 

• Jak oceniłbyś takie zachowanie jednego z twoich kolegów?; 

• Co byś zrobił, gdybyś zauważył taką sytuację?; 

• Czy próbowałbyś przekonać swojego kolegę o złym postępowaniu i odzyskać pieniądze?; 

• Czy uważasz, że sprawa zostanie rozwiązana, jeśli zostanie zgłoszona właścicielom firmy?; 

• Czy uważasz, że sprawa powinna być również zgłoszona na policję?; 

• Jak byś się zachował, gdybyś był na miejscu swojego kolegi? Czy zgłosiłbyś się sam, czy 

zachowałbyś    

   to w tajemnicy? 

 

Przykład  3 

 
Każdy uczestnik warsztatów, a mówiąc szerzej: każdy obywatel powinien rozumieć, że 

wszyscy mamy prawo do swobodnego wyrażania swoich myśli i głosowania w 

demokratycznym świecie, w ktorym żyjemy, ponieważ wolność myśli jest również jedną z 

głównych osi demokracji. 

 

Dlatego uczestnicy powinni rozumieć, że w każdej sferze naszego życia, czy to w pracy, 

rodzinie, w sąsiedztwie, w miejscu gdzie mieszkamy  mamy prawo wyrażać naszą opinię, 

niezależnie od tego, czy podzielamy ją z większością, czy też jest ona inna od pozostałych. 

 
Dlatego trener słusznie wykorzysta to zagadnienie w przeprowadzeniu pewnego 

ćwiczenia;  

każdy uczestnik grupy zostanie poproszony o przekazanie swojej opinii na nast. pytania:   

• Jak myślisz, co będziesz musiał zrobić w takich przypadkach ?; 

• Dlaczego wahasz się odpowiedzieć (jeśli tak) ?; 

• Czy zmieniłbyś zdanie, tylko po to, by być częścią większości ?; 

• Czy uważasz, że Twoja "inna" opinia przekona zdecydowaną większość ?; 

• Co sprawia, że wątpisz w moc swoich myśli ? 

 

Kierunki aktywności: 
 
Trener podzieli 3 scenariusze pomiędzy 3 uczestników, z których każdy stworzy własny zespół,  
gdzie będzie omawiana dana sprawa, w każdej grupie inna. Naprawdę ważne jest tutaj  
to, że poprzez wewnętrzną dyskusję, uczestnicy odpowiedzą w swojej grupie na pytania, a 
poprzez  
otrzymane odpowiedzi, uświadomią sobie jak ważne jest etyczne i odpowiedzialne  
działanie w przestrzeniach zbiorowych, takich jak praca, sąsiedztwo, otoczenie w którym  
żyjemy, przestrzenie publiczne i wszystko, co jest kolektywne.  

 
Materiały: karty, napisany scenariusz, ubrania dla aktorów 



 
Czas trwania: 90 minut (1,5 godziny) 





 
Przygotowanie: 

 
-  Przygotowane tematy: 
- 1. Motywatory finansowe są lepsze niż niefinansowe 
- 2. Serwisy społecznościowe powinny być blokowane w pracy. 
- 3. Swobodny ubiór jest korzystny dla firmy. 
- 4. Nauczanie vs działanie - Czy istnieje Rola Wykładu i Treści w Edukacji w zakresie  

    Przedsiębiorczości?  

 
      Wyniki: Uczestnicy będą poznawać, jak uczestniczy się w klasycznych debatach. Debaty 
odbędą           
     się w zdrowym środowisku konkurencyjnym, przy jednoczesnym poszanowaniu opinii innych             
     zespołów. 

 

Ocena / Sprawdzenie postępów nauki: Po debacie planowana jest rozmowa z 

uczestnikami i zadanie im kilku z następujących pytań: 

 

1. Jak trudno było przekazać swój pomysł zespołowi? 

2. Jak trudno było wypracować argumenty i kontrargumenty? 

3. Czy twoje własne opinie różniły się od strony argumentacyjnej grupy, w której się 

znalazłeś, a jeśli     

    tak, to jak trudno jest bronić opinii, której nie popierasz? 

4. Czego nauczyłeś się z tego działania? 

 
Narzędzia i jak z nich korzystać: Żadne dodatkowe narzędzia nie są wymaganie dla tego  
ćwiczenia.  

 

    Odniesienia / źródła:  nie dotyczy Przed rozpoczęciem ćwiczenia trener powinien 

przygotować dobry scenariusz, podzielony na dwie części, które opisują sytuacje, z 

których uczestnicy będą w stanie zrozumieć znaczenie szybkiego etycznego i 

nieetycznego wyboru. 

 
     Następnie przedstawi uczestnikom ten sam scenariusz w formie kart, gdzie uczestnicy po prostu  
     wybiorą, w co grać.  
 

Przed rozpoczęciem ćwiczenia trener powinien przygotować dobry scenariusz, podzielony 

na dwie części, które opisują sytuacje, z których uczestnicy będą w stanie zrozumieć 

znaczenie szybkiego etycznego i nieetycznego wyboru. 

 
     Następnie przedstawi uczestnikom ten sam scenariusz w formie kart, gdzie uczestnicy po prostu  
     wybiorą, w co grać. 
 
 

 

 
 
 



 

Najlepszym sposobem realizacji tego zadania jest to, aby w zależności od scenariusza, 

przestrzeń w której mają się rozgrywać scenki (szkoła, biuro, zakład produkcyjny, 

przestrzeń publiczna), współgrała z dialogami, tj. dialogi wykonywane przez uczestników 

powinny być wykonywane w tych przestrzeniach / ewentualnie, zgodnie z możliwościami, 

improwizacja wydarzeń może się odbywać w klasie. 

 
Wyniki: Oczekuje się, że uczestnicy poprzez samodzielnie odegrane scenki/sytuacje 

opisane w scenariuszach trenerskich będą w stanie zrozumieć znaczenie etycznych 

rozwiązań tak szybko, jak to możliwe, w czasach, gdy nie mamy zbyt wiele czasu na 

dyskusje. 

 

(Celem jest, aby uczestnicy, poprzez samodzielnie odegrane scenki życiowe 

przedstawione w scenariuszach trenerskich, byli w stanie zrozumieć znaczenie moralnej 

strony tych okoliczności tak szybko, jak to tylko możliwe, w sytuacjach, gdy nie mamy zbyt 

wiele czasu na rozmowy.) 

 
Ocena / Sprawdzenie postępów nauki: W ramach oceny pracy trenera dostępny jest 

formularz oceny, w którym uczestnicy zajęć będą mieli możliwość oceny skuteczności 

prowadzonych ćwiczeń.  

Na tej podstawie trener będzie miał jasną wizję tego, jak dobre lub złe i jak skuteczne były 

te warsztaty. 

 
Oto formularz: 
 
1. Reakcja – widząc reakcję uczestników na to, jak akceptują zaproponowane ćwiczenie, a  

następnie reakcję na nie pomiędzy samymi uczestnikami, będącymi częścią grupy, trener 
będzie  
miał przegląd skuteczności ćwiczenia. 

2. Uczenie się – następnie ocena tego, czego uczestnicy nauczyli się o etyce i odpowiedzialności.  
Później, poprzez pytania w formie quizów, które są przewidziane, a które mogą być jeszcze  
bardziej obszerne, aby wydobyć z uczestników to, co najlepsze. 

3. Zachowanie – podczas szkolenia trener stosuje różne metody sprawdzenia, czy uczestnicy  
wcielają w życie to, czego nauczyli się do tej pory. Aby to zrobić, trener może również  
poprosić uczestników o ocenę samych siebie lub przygotować ocenę uczestników przez 
trenera. 

4. Wyniki – na koniec trener musi ocenić, czy ćwiczenie spełniło oczekiwania.  
 
W ewaluacji należy wziąć pod uwagę wszystkie powyższe punkty. 

 
    Narzędzia i sposób ich używania: Menti, Jak stworzyć swoją pierwszą prezentację Mentimeter   
    

   Odniesienia / źródła:  nie dotyczy  

http://www.menti.com/


Ćwiczenie 1.5: Poszukiwanie i odnajdywanie etyki technologicznej 

 

Opis krok po kroku: 

W tym ćwiczeniu uczestnicy będą używać swoich laptopów (PC, iPad, telefon komórkowy) do  

wyszukiwania rzeczywistych sytuacji, które wymagają etycznego podejmowania decyzji.  

Gdy znajdą odpowiednią sytuację, przeanalizują ją. To zadanie jest skierowane szczególnie do  

millenialsów, którzy preferują korzystanie z nowoczesnych technologii. 

 
Kierunki aktywności: 
 
Podziel uczestników na trzyosobowe grupy. 
 
Każda grupa poszukuje dylematu etycznego, który wydarzył się w " świecie reczywistym".  
Ten dylemat powinien dotyczyć interesującej Was firmy lub branży. 
 
Uczestnicy przeanalizują sytuację i ustalą: 
 
    a. Jaki był rzeczywisty dylemat? 
    b. Jakie były możliwe wybory? 
    c.          Jaki był faktyczny wybór? 
    d.          Jaki byłby najlepszy sposób działania? 
 
Następnie uczestnicy podzielą się swoimi opiniami z całą grupą. 
 
Materiały: Papier, Długopisy, PC, tablet, laptop 
 
Czas trwania: 60 min. 
 

Przygotowanie: Wszystkie przygotowania są dokonywane w momencie rozpoczęcia 

ćwiczenia ewentualnie trener z odpowiednim wyprzedzeniem przydzieli uczestników do 

zadania, aby znaleźć przypadek, który ich zdaniem będzie odpowiedni do zbadania i 

omówienia podczas ćwiczeń. 

 

Wyniki: W tym ćwiczeniu, w odróżnieniu od pozostalych, oczekuje się, że uczestnicy będą 

w stanie znaleźć i wybrać dla siebie przypadek, którą zechcą omówić z innymi. Tutaj trener 

uzyskuje lepszy obraz tego, jak skuteczne były poprzednie dwa ćwiczenia, ponieważ 

widzi, jakie sytuacje  uczestnicy wybrali i jak poradzili sobie z tymi samymi zdarzeniami, 

tylko że w tym przypadku trener pozostaje tylko w roli nadzorującego/ sprawdzającego 

wszystko, co zostało zrobione wcześniej. 

 

Ocena / Sprawdzenie postępów nauki: Otwarta dyskusja uczestników w celu oceny 

zadania, a także współpracy podczas pracy zespołowej.



 

 
• Poproś o opinię na temat pracy zespołowej każdej grupy, 
 
• Czy trudno było znaleźć sytuację, w której podejmowanie decyzji jest trudne ze względu 
na  
  etykę? 
 
• Czy trudno było podejmować decyzje jako grupa? Dlaczego lub dlaczego nie? 
 
• Czy cały zespół był zaangażowany w to zadanie? 
 
• Czego się z tego ćwiczenia nauczyliśmy? 
 
• Jakie były wyzwania związane z tym ćwiczeniem? 
 
• Czy działanie bezpośrednio angażuje uczestników w temat etyki i technologii?

Narzędzia I jak ich używać: Kahoot, Menti, How to create your first Mentimeter presentation 
 

Odniesienia/ źródła: 5 działań szkoleniowych z zakresu etyki w miejscu pracy, które 

pomogą rozwinąć bardziej etyczną kulturę biznesową, Etyka inżynierska: ocena 

popularnych wynalazków, 5 DZIAŁAŃ SZKOLENIOWYCH W ZAKRESIE ETYKI W 

MIEJSCU PRACY DLA IDEALNEGO MIEJSCA PRACY, Najlepsze Praktyki Etyczne w 

Technologii, Etyka inżynierska: 

Ocena popularnych wynalazków 

 

20 MINUTOWA PRZERWA 
 

Ćwiczenie 1.6: Papier, Plastik lub Tkanina 

 
Opis krok po kroku: Uczestnicy zastanawiają się, poprzez słuchanie i omówienie 

historyjki/ opowieści, jak postępować odpowiedzialnie jako zarządcy planety.   

 

Przeczytaj lub opowiedz historię: Papier, Plastik lub Tkanina 
 

Podziel uczestników na trzy grupy; każda grupa otrzyma historyjkę/opowieść i każda 

grupa uzasadni swoje role, takie jak np. plastik dla pierwszej grupy, papier dla drugiej 

grupy, a ostatnia grupa uzasadni wybór tkaniny. Wszystkie grupy będą zbierać 

argumenty na temat tego, który z tych materiałów jest najlepszy dla Środowiska, które 

rozwiązanie wydaje się bardziej odpowiedzialne dla planety – ćwiczenie to pozwoli 

grupom konfrontować się ze sobą na drodze  krytycznego myślenia. 

 

Poprowadź dyskusję przy pomocy n/w pytań: 
 
• Jakie są powody, dla których rząd Tanzanii chce zmniejszyć zużycie plastikowych toreb? 
• Czy któryś z tych powodów był dla Ciebie nowy? 

 

http://www.kahoot.it/
http://www.menti.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VpbXY98R39c
https://www.businessethicsresourcecenter.org/5-workplace-ethics-training-activities-for-more-ethical-business-culture/
https://www.businessethicsresourcecenter.org/5-workplace-ethics-training-activities-for-more-ethical-business-culture/
https://www.businessethicsresourcecenter.org/5-workplace-ethics-training-activities-for-more-ethical-business-culture/
https://www.businessethicsresourcecenter.org/5-workplace-ethics-training-activities-for-more-ethical-business-culture/
https://www.businessethicsresourcecenter.org/5-workplace-ethics-training-activities-for-more-ethical-business-culture/
https://www.businessethicsresourcecenter.org/5-workplace-ethics-training-activities-for-more-ethical-business-culture/
https://www.uua.org/re/tapestry/youth/virtueethics/workshop6/193551.shtml


       • Czy uważasz, że plastikowe torby powodują podobne problemy dla ochrony Środowiska w  

         naszym społeczenstwie? Dlaczego lub dlaczego nie? 

       • Czy uważasz, że prawodawstwo jest dobrym sposobem na zapewnienie bardziej  

         odpowiedzialnego zachowania ekologicznego? 

       • Jakie inne sposoby mogą pomóc w tym zakresie ? 

 

      Zapytaj młodzież o spostrzeżenia na temat papierowych, plastikowych i płóciennych 

toreb na  

      zakupy. Pozwól na kilka komentarzy, a następnie powiedz: Nie tak dawno temu pojawił 

się ruch na  

      rzecz powrotu do używania papierowych toreb zamiast plastiku.  

Następnie pojawił się ruch w kierunku płóciennych toreb, który się przeniósł do głównego 

nurtu amerykańskiego życia. 

 

Jeśli chodzi o to, co jemy, ludzie zaczęli domagać się żywności ekologicznej, aby 

spożywać mniej chemikaliów. Ale niektóre produkty ekologiczne muszą być wysyłane na 

duże odległości, co powoduje duży ślad węglowy. Teraz wiele osób opowiada się za 

jedzeniem lokalnym. 

 
Jednak czasami lokalne owoce, warzywa i produkty mleczne w sklepie spożywczym 

kosztują znacznie więcej niż nielokalne produkty. Oznacza to, że osoby o niższych 

dochodach mogą być zmuszone do wyboru: czy powinienem być odpowiedzialny wobec 

Ziemi, czy wobec domowego budżetu? 

 

Każdego dnia dowiadujemy się więcej o tym, jak produkcja i konsumpcja naszej żywności 

i innych towarów wpływa na Ziemię. Czy trudno jest czasem wiedzieć, które działanie jest 

najbardziej odpowiedzialne wobec ziemi? Jak znaleźć umiar i równowagę podczas 

podejmowania decyzji o byciu odpowiedzialnym ekologicznie? 

 
Materiały: Pisma, Długopisy, PC, tablet, laptop 
Czas trwania: 60 min. 
Przygotowanie: Skopiuj historyjkę/ opowieść dla wszystkich uczestników. Przygotowanie do  
prezentacji.  

 
Wnioski: Uczestnicy zrozumieją znaczenie bycia odpowiedzialnym wobec Ziemi, przed 

społeczeństwem i światem zwierząt. Działanie to pokazuje, że nowi przedsiębiorcy 

powinni być świadomi natury i maksymalnie wykorzystywać możliwości, aby pozostać 

przyjaznymi dla środowiska. 

 

      Kwestionariusz podsumowujący może być następujący: 

 Czy powinienem być odpowiedzialny wobec Ziemi czy wobec mojego budżetu domowego?  

 Czy czasami trudno jest wiedzieć, które działanie jest najbardziej odpowiedzialne wobec 
Ziemi? Jak możemy znależć umiarkowanie w równowadze gdy musimy podejmować 
decyzje o  
byciu odpowiedzialnym ekologicznie.  

 

 



 

 

 

 
             

 

 
Ćwiczenie 1.7: 

“Simon mówi”.    

Opis krok po 

kroku:  

Jedna osoba zostaje wybrana na lidera i wzywa do działania. Wszyscy inni muszą 

podążać za przywódcą i wykonywać czynności, ale tylko wtedy, gdy usłyszą komendę 

“Simon mówi”. Na przykład, Simon mówi: “dotknij palców u nóg”. I wtedy każdy musi 

dotknąć palców u nóg. Następnie lider musi spróbować nakłonić wszystkich do podjęcia 

jakichkolwiek działań, ale bez wypowiadania komendy“ Simon mówi”. I tak, jeśli ktoś 

wykona polecenie, a lider nie powiedział: “Simon mówi”, wówczas ta osoba wypada z gry. 

Na przykład, jeśli lider powie po prostu "dotknij palców u stóp" i ktoś dotknie swoich 

palców, musi przerwać grę ( (gdyż lider nie powiedział dodatkowego zwrotu “Simon mówi”)  

Lider może próbować utrudnić sprawę, przyspieszając tempo wywoływania ćwiczeń.  

Co powiedzieć w grze “Simon mówi” ?  

 Simon Mówi Polecenia 

 Simon mówi: symuluj kopanie piłki.

 Simon mówi: podnieś stopy tak wysoko, jak tylko możesz

 Simon mówi: spaceruj jak pingwin

 Simon mówi: zagraj na gitarze 

 Simon mówi: wspinaj sie na górę 

 Simon mówi: zapłacz jak małe dziecko 

 Simon mówi: zacznij śpiewać 

 Simon mówi: idź i zatrzymaj się.

Narzędzia I jak ich używać: Kahoot, Menti 
Ocena / Sprawdzenie postępów: Edukator może poprowadzić sesje podsumowujące z 
uczestnikami i omawiać wyniki analizowanych historii, a także to, czego nauczyli się podczas 
ćwiczeń. 
 

- Czy współczesne przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za życie społeczne i środowisko?  

 

http://www.kahoot.it/
http://www.menti.com/
https://www.uua.org/re/tapestry/youth/virtueethics/workshop6/193491.shtml
https://www.uua.org/re/tapestry/youth/virtueethics/workshop6/193551.shtml
https://www.uua.org/re/tapestry/youth/virtueethics/workshop6/193551.shtml
http://www.niassembly.gov.uk/globalassets/documents/raise/publications/2011/environment/3611.PDF


 
Materiały: Duża przestrzeń   

 

 
 

 

Aktywność 1.8:  

Titanic tonie   

Opis krok po 

kroku:  

Statek Titanic był najlepszym luksusowym statkiem na świecie zbudowanym w latach 

1909-1911 i  w tamtym czasie był największym obiektem pływającym. Na swoim pokladzie 

przewiózł 2 240 osób z Europy do USA. W 1912 roku Titanic uderzył w górę lodową na 

północnym Atlantyku i zaczął tonąć w lodowatej wodzie.  

Prawdziwa historia zaczyna się tutaj: Ty i Twoi przyjaciele jesteście w tej podróży, udajecie 

się do Nowego Jorku na pokładzie Titanica.  

 

      (Titanic był najdoskonalszym pływającym środkiem transportu wodnego – przykład największej     
      ekstrawagancji w ówczesnym świecie, zbudowanym w latach 1909-1911; w tym czasie był to  
      największy obiekt pływający. Przewiózł 2 240 pasażerów z Europy do USA. W 1912 roku Titanic  
      uderzył w górę lodową na Morzu Północnoatlantyckim i zaczął tonąć w lodowatej wodzie.  
      Prawdziwa historia zaczyna się tutaj: Ty i Twoi towarzysze jesteście w tej podróży, udajecie się 
do  
      Nowego Jorku na słynnym Titanicu.) 

 

     Gdy słyszysz krzyki na korytarzu, zauważasz, że dzieje się coś złego; widzisz wielu ludzi  
     panikujących i korzystających z łodzi ratunkowych; wtedy zdajesz sobie sprawę, że statek tonie,  
     a czas ucieka. Na statku jest ograniczona ilość łodzi ratunkowych, wiele osób biegnie, aby 
zdąrzyć   
     i uratować swoje życie. Niskie temperatury mogą powodować hipotermię, zmniejszając w ten 
sposób  
     szanse na przeżycie. Ponieważ naprawdę nie ma już czasu ani miejsca, bo statek tonie, możesz  
     zabrać ze sobą tylko jeden przedmiot.  
 

                                i. 5 kg złota 
                            ii. Pistolet flarowy 

 
  Czas trwania: 15 min. 
 

Przygotowanie: Ćwiczenie rozpoczyna się od zaproszenia uczestników do przyłączenia się do dużego 
kręgu i dowodzenia nimi słowem, które mówi Symon. Polecenia są wymienione w opisie powyżej.  
 
Wyniki: Oczekuje się, że uczestnicy poprzez samodzielnie odegrane scenki opisane w scenariuszach 
trenerskich będą w stanie zrozumieć znaczenie etycznych rozwiązań tak szybko, jak to możliwe, w 
sytuacjach, gdy nie mamy zbyt wiele czasu na analizę i dyskusję. 

 

Ocena / Sprawdzenie postępów: Nie dotyczy  
 

  Narzędzia i jak ich używać: Nie dotyczy  
 

Background/references/sources: Simon Says, Simon Says Ideas 

https://www.youtube.com/watch?v=lob3Q7TKmQQ
https://www.thebestideasforkids.com/simon-says-ideas/


                           iii. Jabłko 
                          iv.  Siekiera 
                          v. Kompas 
                          vi. Latarka 
                         vii. Apteczka pierwszej pomocy1 
                         viii. 10 butelek z wodą 



                           IX. Radio tranzystorowe 

i.  Podpałka 

ii. Płaszcz zimowy 

iii. Kamizelka ratunkowa 

iv. Gwizdek bezpieczeństwa 

v. Nóż 

vi. Koc 

vii. Koce foliowe 

viii. Butelka z alkoholem  

Trener powinien podzielić uczestników na grupy. Każda grupa powinna liczyć 

maksymalnie 6 uczestników. Wszyscy uczestnicy powinni wnieść wkład do grupy dzięki 

posiadanym umiejętnościom i sprawić, aby grupa przetrwała tę przygodę. 

• Jak będzie wyglądała komunikacja z twoimi przyjaciółmi ? 

• Jak i kiedy użyjecie wybrane przez siebie przedmioty?;  

       • Jak udało Wam się przetrwać, używając tych przedmiotów? 

• Dlaczego zdecydowaliście się zabrać te przedmioty ze sobą? Jakie to było trudne? 

• Ponieważ wysokość statku wynosi 32 m, czy podejmiesz ryzyko skoku z takiej wysokości 

? Jakie  

  opcje wybierzesz? 

• Odkąd byliście zespołem, jak pomagaliście sobie nawzajem, dopóki ekipa ratownicza 

was nie  

  odnalazła? 

 

       Materiały: Papier, długopisy lub ołówki  

 
Czas trwania: 60 min.  

 
Przygotowanie: Trener powinien przydzielić uczestników do grup i przedstawić im historię 

Titanica. Należy też przygotować przedmioty w postaci kart, tak aby każdy uczestnik mógł 

wybrać jedną kartę lub przedmiot, który pomoże mu przetrwać.  

 

Wnioski: Udział każdego członka z grupy w podejmowaniu decyzji jest nieodzowny i pomaga 

zespołowi podjąć optymalne decyzje dotyczące tego, co jest im naprawdę potrzebne. Każda grupa 

musi przedstawić swój wariant / wybór  przetrwania i to, jak reagowała podczas chaosu, gdzie czas na 

reakcję był ograniczony.  

Ocena/sprawdzanie wiedzy : Pytania podsumowujące mogą być następujące: 
• Czego możemy się nauczyć z tego ćwiczenia ? 
• Co wpłynęło na nasze ocalenie pozytywnie lub negatywnie? 
• Czy trudno było podejmować decyzje jako grupa? Dlaczego lub dlaczego nie? 
• Jaki jest najlepszy sposób podejmowania decyzji w grupie? Czy jest to dla Was łatwe czy 
trudne? 
 



 

 

 

7. ZGODA NA BRAK ZGODY  
 

 

 
  Narzędzia i jak ich używać: Nie dotyczy  

Odniesienia/ źródła:              Nie dotyczy  
 

   

Czas : 150 minut (2.5 godziny) 

 
Przygotowanie:  Wstępnie przygotowane i wydrukowane tematy  
                            (dla ćwiczenia 1.1) 

 
Styl: Offline (można przenieść online, jeśli zajdzie taka potrzeba), praca grupowa. 

 
Learning Check/Evaluation: Through reflection and self-reflection. 

Nauka przedstawiania pomysłu.  

Rozumienie punktu widzenia strony przeciwnej.  

Rozumienie dlaczego obie strony się nie zgadzają. 

Rozumienie zdrowej konkurencji. 

Nauka ustawiania silnych argumentów. 
Nauka aktywnego słuchania.  
Nauka mówienia  













Tytuł ćwiczenia: Zgoda na brak zgody 

 
Wstęp:  
Celem tego ćwiczenia będzie pomoc uczestnikom w zrozumieniu otaczającego ich świata i tego, 
jak ludzie myślą. Tworzenie mocnych argumentów i uczenie się, jak słuchać czyjejś opinii jest 
kluczem do komunikacji, nie tylko w sensie biznesowym, ale i w sytuacjach codziennych. 

 
Cele: 

 
Aktywność 1.1: CIVITAS 3x3 

debata Krok po Kroku   

Opis: 

- Wstęp (10 minut) 
 

- Podzielenie uczestników na trzyosobowe drużyny - grupowanie zespołów, dwa zespoły spierają 

się na każdy temat: jeden zespół twierdzący i jeden negatywny. Role zespołów są wybierane 

losowo, dzięki czemu 



 
 
 



 

       się na dany temat: jeden zespół twierdzący i jeden negujący. Role zespołów są 

wybierane  

       losowo, dzięki czemu uczestnicy nie mają prawa wyboru, czy chcą być zespołem 

twierdzącym,  

      czy negującym. Zasady zostają wyjaśnione, z rezerwą czasu na dalsze pytania i 

odpowiedzi. 

 

- Debaty (65 minut) 20 uczestników-> 6 zespołów-->3 rundy/debaty 
 

-  2 minuty na przygotowanie na debatę (łącznie 6 minut czasu przygotowania) + 18 minut na 
debatę (łącznie 54 minuty czasu trwania debaty) 
 

- Temat (który można znaleźć na końcu tej sekcji) jest przekazywany pierwszej grupie 

i rozpoczyna się debata. Jedna grupa (dwa zespoły), argumentuje/ spiera się, 

pozostali uczestnicy są obecni i przysłuchują się debacie. Zespoły będą miały 2 

minuty na przygotowanie się po otrzymaniu tematu. Każdy uczestnik z obu drużyn ma 

przypisaną rolę: 
 

1. Twierdzący/ Negatywny (Pierwszy afirmatywny rozpoczyna debatę od 

wprowadzenia definicji i afirmatywnej interpretacji tematu, odnosząc się do 

kwestii, które będą przedmiotem dyskusji podczas debaty. Pierwsze stwierdzenie 

twierdzące ustawia argument początkowy. Po tym jak pierwszy twierdzący 

przedstawi swoje argumenty, pierwszy negujący zabiera głos. Pierwszy negujący 

przedstawia punkt widzenia ich zespołu, argumentując dlaczego strona 

przeciwna - twierdząca - nie ma racji.  

 

2. Twierdzący/ Negatywny (Po tym, jak pierwsza grupa negujących przedstawi 

swoje argumenty, druga drużyna - twierdzących, ponownie przedstawi swoje 

kontrargumenty, osłabiając w ten sposób argumenty drugiej drużyny. Następnie 

druga grupa negujących robi to samo). 

 

3. Twierdzący/ Negatywny  ((Trzecia grupa - twierdząca zaczyna od 

podsumowania punktu widzenia swojego zespołu, podczas gdy trzecia grupa – 

negująca powinna obalić wszystkie argumenty podniesione przez ich opozycję, 

podsumowując swoje punkty widzenia). 

- Każdy mówca otrzymuje 3 minuty na wypowiedź (18 minut / grupa). Po debacie jury 

wybiera zwycięskie zespoły z silniejszymi argumentami (jury ma 3 minuty czasu na 

wybranie zwycięskiej drużyny). 

 

Materiały: Długopis i papier, dzięki czemu zespoły mogą uporządkować swoje myśli, 

uczestnicy mogą korzystać z telefonów, ale jedynie w fazie przygotowań. 

 

Czas trwania: 90 minut (1.5 godz.) 
 

Przygotowanie: Przygotowane i wydrukowane tematy 

- Przygotowane tematy : 
   1. Motywatory finansowe są lepsze niż niefinansowe 

   2. Serwisy społecznościowe powinny być blokowane w pracy. 



   3. Swobodny/ nieformalny  ubiór jest korzystny dla firmy. 

      4. Nauczanie vs działanie - Czy istnieje rola dla Wykładu i Treści w edukacji w zakresie 
przedsiębiorczości? 

 
 
 



 

Wyniki: Uczestnicy dowiedzą się, jak uczestniczyć w klasycznych debatach. Debaty odbędą się w 

zdrowym, konkurencyjnym środowisku, przy jednoczesnym poszanowaniu opinii innych zespołów. 

Ocena / Sprawdzanie wiedzy: Po debacie planowana jest rozmowa z uczestnikami i zadanie im 

kilku z następujących pytań:  

1. Jak trudno było przekazać swój pomysł Twojemu zespołowi? 

2. Jak trudno było rozwinąć argumenty i kontrargumenty? 

3. Czy twoje własne opinie różniły się od strony argumentacyjnej, po której byłeś, a jeśli 

tak, to jak  

    trudno jest bronić opinii, której nie popierasz? 

4. Czego nauczyłeś się poprzez to zadanie ? 

 

 
Narzędzia i sposób ich używania: Do tego ćwiczenia nie są wymagane żadne dodatkowe 
narzędzia 
 
Referencje/źródła: Nie dotyczy   

 

 

Aktywność 1.2:                             

Grupa średnia 

Opis krok po kroku: 

-  Wprowadzenie (10 minut) 
-  Uczestnicy zbierają się wokół. -  Zasady zostają wyjaśnione, z rezerwą czasu na dalsze pytania  

 i odpowiedzi.  
 

- Proces aktywności (50 minut) 
- Lider (liderzy) przedstawi jeden kontrowersyjny temat związany z biznesem, a następnie  
  uczestnicy wybiorą, czy są za, czy przeciw pomysłowi. 
- Uczestnicy, którzy poprą pomysł, przejdą na prawą stronę sali, natomiast uczestnicy, którzy nie  
  zgadzają się z pomysłem, przejdą na lewą stronę sali. 
- Po tym, jak każdy uczestnik wybierze swoją pozycję, każda grupa otrzyma 5 minut na zapisanie  
  swoich argumentów popierających ich opinię.  
 
Po uzgodnieniu opinii przez grupy, wszyscy wracają na środek sali, gdzie prezentują swoje opinie  
(5 minut). Dozwolone jest 10 minut na dany temat, planowanych jest 5 tematów. 



 
 
 

 

8. ADAM & STEVE 
 
 
 

Materiały: Długopisy i papier dla uczestników 

 
Czas trwania: 60 minut (1 godzina) 

 
  Przygotowanie: Przygotowane tematy : 

 
 
    1. Firmy nie powinny mieć ścisłych zasad przeciwko randkom w pracy. 
    2. GMO uczyniły świat lepszym miejscem. 
    3. Pracownicy pracujący z domu są bardziej produktywni. 
    4. Firmy nie powinny sprawdzać/ obserwować profili potencjalnych pracowników w mediach      
        społecznościowych. 
    5. Zmiana klimatu jest największym zagrożeniem, przed którym stoi dziś ludzkość. 

 

Wyniki: Nawet jeśli uczestnicy mają taką samą opinię na określony temat, przytaczanie opinii różni 

się w zależności od osoby. W ten sposób można dowiedzieć się więcej, a nawet zmienić zdanie. 

Ocena/Sprawdzanie wiedzy: tak samo jak w przypadku zadania 1.1 

Narzędzia i sposób ich używania: Do tego zadania nie są wymagane żadne dodatkowe 

narzędzia 

Referencje/źródła: Nie dotyczy   

 

Nazwa ćwiczenia: Adam & Steve  

Wstęp: OPOWIEŚĆ (na następ. stronie) 

Cele: 

 Zacznij dyskusję na temat różnic międzykulturowych, kwestii płci oraz istniejących norm i 

stereotypów w każdym ze społeczeństw. Ale jeszcze ważniejszym jest przetestowanie 

krytycznego myślenia, rozumowania i zdolności każdego uczestnika do postawienia się na 

miejscu innej osoby. 

 Jeszcze jednym bardzo ważnym aspektem tej gry jest nauczenie uczestników brania pod 

uwagę wszystkich dostępnych informacji i możliwości przed podjęciem decyzji i 

sformułowaniem opinii. 

 Uczestnicy będą mieli okazję zakwestionować uznawane normy wartości, co może być 

bardzo trudne dla niektórych osób. 



 Chociaż gra w istocie kwestionuje relacje interpersonalne między ludźmi i nie 

jest bezpośrednio związana z umiejętnościami przedsiębiorczymi, to może być 

bardzo przydatnym testem dot. “elastyczności”. 

 Szczególne to zadanie powinno nauczyć uczestników, aby nie spieszyli się z 

wnioskami, które mogą być niezbędne w podejmowaniu decyzji biznesowych i 

przedsiębiorczych.  

Czas: Około 60 minut, ale może trwać dłużej, w zależności od dynamiki grupy. 

Przygotowanie: 

  To ćwiczenie może być przeprowadzone zarówno online, jak i stacjonarnie, na miejscu. 
  Trener przeczyta historię na głos przed grupą (więcej niż raz, jeśli to konieczne). 
  Następnie wyjaśni zasady i cele tego ćwiczenia. 
  W końcu, Trener zacznie zadawać po kolei następujące pytania i da grupie możliwość  

 omówienia i podzielenia się swoimi opiniami. 

 
      Styl: Do tego ćwiczenia może zostać zastosowane nauczanie grupowe w dowolnym  
     kontekście. Umiejętności nauczania grupowego są niezbędne, aby utrzymać grupę chętną do   
     wykonanania tego zadaniu. Trener powinien zadbać o odpowiedni klimat do nauki. 

 
Ocena/Sprawdzanie wiedzy:  Poprzez refleksję i autorefleksję. 

 
 

Adam- 16 lat, Steve-17 lat, Christine- 21 lat, Lilith - 16 

lat, matka Steva’a  

 
OPOWIEŚĆ  

 
Opowieść stara jak świat, o wiecznej miłości, rozdzieleniu, zdradzie i morale – historii 

opowiedzianej w nowoczesny sposób, jakiego nigdy wcześniej nie słyszałeś. 

 

To była zupełnie inna wiosna w życiu Stevesa. Był zakochany w pięknej i miłej 

dziewczynie - Adamie (ona). Adam też bardzo lubił Steve'a. Dbali o siebie nawzajem i 

spędzali razem wiele czasu - chodząc do kina, spotykając się z przyjaciółmi, 

rozmawiając i ciesząc się swoim towarzystwem. 

 

Wszystko było po prostu idealne! Aż do pewnego dnia, kiedy to Adam powiedział Steve'owi 

smutną wiadomość - jej rodzina wyprowadza się do innego kraju i Adam wyjeżdza z nimi. 

Oboje byli naprawdę zaskoczeni i zszokowani tą wiadomością, ale kiedy się żegnali, obiecali 

pozostać ze sobą w kontakcie. I naprawdę tak sie działo: dużo rozmawiali ze sobą przez 

Skype, Zoom i wysyłali do siebie piękne i pełne emocji  wiadomości na Facebooku i 

Instagramie. Steve bardzo tęsknił za Adamem. Naprawdę trudno mu było przystosować się 

do tej nowej sytuacji... Chciał pojechać i odwiedzić Adama. Rodzina Steve’a nie była biedna, 

ale nie mieli tylu pieniędzy, aby kupić dla Steve’a bilet, aby ten mógł odwiedzić Adama. 

Steve zaczął zbierać pieniądze samodzielnie, wykonując małe prace, takie jak sprzątanie, 

pranie i opieka nad dziećmi. Ale nadal – wciąż był daleki od kwoty, która była potrzebna na 



zakup biletu.



Pewnego razu w dyskotece spotkał Christine. Była nieco starsza od Steve'a i poczuła 

do niego nić sympatii. Zaczęli tańczyć i rozmawiać. W jakiś sposób Steve opowiedział 

Christine jego smutną "historię miłosną". Christine zaproponowała, że Steve może z nią 

pojechać, gdyż przygotowuje właśnie euro-wycieczkę ze swoimi przyjaciółmi i będą 

przejeżdżać przez miasto, w którym obiecnie mieszka Adam. Steve czuje się 

podekscytowany i szczęśliwy, aż do momentu, gdy Christine przedstawia mu jeden 

"warunek". Steve nie musi nic płacić za podróż, ALE musi się przespać z Christine.   

       To jedyna cena, jaką musi zapłacić. Steve czuje się zdezorientowany. Nie wie, co robić i jak się  
       zachować. Postanawia poprosić o radę matkę. Odpowiedź Matki brzmi: "Synu, to jest twoje 
życie.  
       Jesteś wystarczająco dorosły, aby decydować o sobie sam". Pragnienie Steve’a, aby zobaczyć        
       Adama, jest większe niż cokolwiek innego. I chociaż nie czuje, że to co robi jest właściwe.  
       mówi "TAK" i idzie do łóżka z Christine. 

Zgodnie z umową, Christine przywozi go do Adama. Steve i Adam są bardzo szczęśliwi, 

oto znów mogą sie zobaczyć. Aż do momentu, w którym Steve musi opowiedzieć 

Adamowi jak udało mu się do niej dotrzeć. Po wysłuchaniu historii Steve’a, Adam jest 

rozczarowany i zły. Mówi, że nie potrzebuje już Steve'a, jeśli potrafi zrobić coś takiego. 

Steve wraca do domu ze złamanym sercem. Pewnego dnia, siedząć w parku, 

rozpaczając i rozmyślając o swoim smutnym życiu, mija go Lilith - jego przyjaciółka z 

dzieciństwa. Przysiada się i Steve opowiada jej całą historię. Po wysłuchaniu go Lilith 

mówi: "Słuchaj, Steve! Nie bądź smutny! Wiem, jak mogłabym ci pomóc ! 
 
 
 

Actywność 1.1: Przeprowadzenie ćwiczenia w grupie  

 
Opis krok po kroku: Szczegółowe opisy i wytyczne znajdują się w sekcji powyżej. 
 
Materiały: Wydrukowana wczesniej historia, długopisy i papier. 
 
Czas trwania: Około 60 minut. 

 
 Przygotowanie: To ćwiczenie nie wymaga żadnego dodatkowego przygotowania, z wyjątkiem    
 wcześniej wydrukowanej historii i zestawu wstępnie przygotowanych pytań do dyskusji.  
 Przestrzeń,  wewnątrz lub na zewnątrz budynku, powinna być przygotowana dla uczestników:    
 miejsca do siedzenia w kręgu na krzesłach lub na podłodze w spokojnej i przyjemnej atmosferze   
 pracy. 
 

Wyniki: 

  Ulepszone spojrzenie krytyczne 

  Ulepszone umiejętności, aby uwzględnić wiele aspektów  

  Zwiększona elastyczność. 

 
Ocena/Sprawdzanie wiedzy:   
Możliwe pytania do dyskusji:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ćwiczenie  1.2: Wykonanie ćwiczenia  

 
Opis Krok po kroku: W przeciwieństwie do "podstawowych" ćwiczeń, to zadanie może być 

prowadzone w inny sposób. Zamiast dzielić uczestników na grupy, trener podzieli uczestników na 

pary. Następnie pary omówią daną sytuację ze swojego punktu widzenia. W drugiej części 

zadania trener poprosi kilka par o zastanowienie się nad historią, a następnie zada uczestnikom  

podane zestawy pytań.  

 
  Materiały: Żadne dodatkowe materiały, w porównaniu z ćwiczeniem 1.1., nie są potrzebne w    
                  porównaniu z ćwiczeniem 1.1. 

 
Czas trwania: Około 90 minut 

 
Przygotowanie: Tak samo jak w ćwiczeniu 1.1. 

 
Wyniki: Tak samo jak w ćwiczeniu 1.1. 

 
Ocena/Sprawdzanie wiedzy: Tak samo jak w ćwiczeniu 1.1. 

 
Narzędzia i sposób ich używania: Do tego działania nie są wymagane żadne dodatkowe 
narzędzia. 

Referencje/źródła: Ćwiczenie “Mary and John” 

 Jakie byłoby najbardziej akceptowalne 
zachowanie Steve'a? 

 Co mogła zrobić matka ? 

 Kto jeszcze mógłby udzielić porady? 

 Jak Lilith może pomóc Steve'owi? 

 Jak wyglądałaby sytuacja, gdyby role 
Stevesa i Adama zostały zmienione? 

Narzędzia i sposób ich używania: Do tego działania nie są wymagane żadne dodatkowe 
narzędzia. 

Referencje/źródła: Ćwiczenie “Mary and John” 

https://drive.google.com/file/d/1RAlEPYXxT9SaHk0Pd8-IPsVrUUe3GGtM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RAlEPYXxT9SaHk0Pd8-IPsVrUUe3GGtM/view?usp=sharing


1. JA – ZŁOCZYŃCA I SUPERBOHATER 
 

Tytuł ćwiczenia:  Ja – złoczyńca i superbohater  

 
Wstęp:  To zadanie ma na celu sprawdzenie, w jakim stopniu uczestnicy znają siebie 

samych. Warsztaty te mają na celu zabranie uczestników w podróż samopoznania, 

autorefleksji i radzenia sobie z samym sobą. Carl Jung mówił o integracji własnego cienia, 

jako integralnej części każdej osobowości, co oznacza dojrzałość do zaakceptowania i 

uznania, że jest się w stanie robić również złe rzeczy. Ja - złoczyńca i superbohater to 

zabawny i kreatywny sposób, w jaki każdy uczestnik tworzy archetyp osobowości, którą 

zawsze chciał być, ich idealne ja. Tworząc złoczyńców, jest to szansa dla każdego 

uczestnika, aby zagłębić się głęboko w siebie i zbadać "ciemną" stronę swojej osobowości. 

Jest to szansa dla uczestników na stworzenie przypomnień o tym, jaką osobowością nigdy 

nie chcą się stać. Jest to również podróż samopoznania, podczas której uczestnicy mogą 

odkrywać o sobie nowe rzeczy. To jest ćwiczenie na poznawanie samego siebie, nacisk 

położony jest przede wszystkim na samozbadanie i samopoznanie, a wynikami nikt nie 

jest zobowiązany podzielić się z innymi uczestnikami. Podczas tego ćwiczenia trenenerzy 

będą mieli okazję zastanowić się nad kulturowym pojęciem wady i cnoty, zobaczyć, które 

zalety są dobrze widziane/ chwalone w jakiej kulturze. To szansa na budowanie powiązań 

i znajdowanie podobieństw między różnymi kulturami, aby odkrywać wartości uniwersalne.  
Cele: - Celami tego warsztatu są: 

1. Zidentyfikuj i oceń zainteresowania, wartości i umiejętności. 

2. Zrozum związek między samowiedzą a rozwojem osobistym. 

3. Zastanów się jak wyjaśnić stan wewnętrzny. 

 
Czas: Około 30 minut. 

      Przygotowanie:  Trener wyjaśni zasady i cele końcowe tego zadania. Ponadto trener uprzedzi   
     uczestników, że podczas tej aktywności mogą odczuwać niepokój, strach lub że mogą 
doświadczyć 
     innych nieprzyjemnych emocji. Trener wyjaśni również, że nie ma potrzeby używania przycisku  
     paniki, wszystko to jest częścią podróży i częścią procesu uczenia się. W przypadku, gdy  
     którykolwiek z uczestników w dowolnym momencie chce zatrzymać ten proces, jest to całkowicie 
w  
     porządku. 

 
     Styl nauki: Do tego ćwiczenia może zostać zastosowane nauczanie grupowe w dowolnym  
     kontekście. Umiejętności nauczania grupowego są niezbędne, aby utrzymać grupę chętną do   
     wykonanania tego zadaniu. Trener powinien zadbać o odpowiedni klimat do nauki. Bardzo 
ważne  
     jest przede wszystkim zapewnienie monitorowania wszystkich uczestników na wypadek, gdyby  
     niektórzy z nich z jakiegoś powodu wyszli ze swojej strefy komfortu i / lub potrzebowali dalszych       
     wyjaśnień lub instrukcji. 

 
Ocena/Sprawdzanie wiedzy:  

 Ocena na zakończenie ćwiczenia jest istotną częścią tego zadania, jest to część, 

w której uczestnicy dowiedzą się najwięcej, poprzez refleksję. 



 Trener zapyta, czy jest ktoś, kto chciałby podzielić się swoimi wynikami z resztą 

grupy, na wypadek, gdyby niektórzy byli gotowi to zrobić, ale trener musi pamiętać, 

że jest to wyłącznie warsztat poznania samego siebie. 



 
 

Aktywność  1.1  

Ja – złoczyńca i 

superbohater.   

Opis krok – po kroku:  

1. Trener wyjaśni wszystkim uczestnikom zasady, w razie potrzeby więcej niż raz. 
2. Przekaże uczestnikom niezbędne materiały. 
3. Poprosi uczestników, aby znaleźli sobie miłe i spokojne miejsce, w którym mogą  
    pracować nad zadaniem. 
4. Trener inicjuje zadanie. 
5. Obserwuje dynamikę pracy i udziela pomocy, gdy jest to konieczne lub wymagane. 

Materiały: Długopis i papier 
Czas trwania: Około 30 minut 

 
Przygotowanie: Zadanie dla uczestników jest bardzo proste – trzeba stworzyć dwie 

osobowości, dwie alternatywne osobowości siebie: superbohatera i złoczyńcy. Muszą 

wymyślić imię, ubranie, logo, supermoce, historię, datę i miejsce urodzenia, gdy odkryli 

swoje supermoce i kiedy zdarzył się punkt zwrotny. Punkt zwrotny jest prawdopodobnie 

najważniejszą częścią tego działania, opisuje on wydarzenia życiowe, momenty, w których 

człowiek decyduje się użyć swoich mocy w służbie dobra lub zła. Należy się upewnić, że 

wyżej opisane środki przygotowawcze są jasne i zrozumiałe.  

 

Wyniki: Wyniki tego ćwiczenia całkowicie zależą od gotowości każdego uczestnika do 

zagłębienia się w siebie i gotowości do zbadania, odkrycia, ujawnienia i zaakceptowania 

swojego wewnętrznego stanu. 

 
Ocena/Sprawdzanie wiedzy: Tak samo jak opisano w pierwszej sekcji tego szablonu. 

 
   Narzędzia i sposób ich używania:  dodatkowe narzędzia nie są wymagane 
      
   Referencje/źródła: nie dotyczy 

 Trenerzy będą zadawać pytania dotyczące warsztatów w ogóle (czas trwania, skuteczność, 

trudność itp.) oraz pytania dotyczące uczuć uczestników podczas aktywności, efektów 

uczenia się, czy dowiedzieli się / odkryli coś innego o samych sobie, a także zadawać pytania 

o tło kulturowe stojące za wadami i zaletami. 

 Trenerzy będą również chcieli wiedzieć, która część zadania była trudniejsza (złoczyńca lub 

superbohater) i z której części zadania uczestnicy dowiedzieli się więcej. 

 Trenerzy zadadzą dwa bardzo ważne pytania: 

 Czy trudno było zaakceptować własne wady, które pojawily sie w postaci złoczyńcy? 

- Czy trudno było zaakceptować myśl, że można mieć potencjał, aby stał się złą osobą i że jest 

się w stanie czynić zło ?  



Tytuł ćwiczenia: Restart Umysłu -  chcę zostać przedsiębiorcą  

 
      Wstęp: - Restart umysłu – chcę zostać przedsiębiorcą to coś więcej niż tylko gra. Jest to 
eksperyment, podróż,      
     doświadczenie zespołowe, w którym uczestnicy będą testować swoją pracę zespołową, 
skuteczne   
     umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne, umiejętności rozwiązywania konfliktów i ogólnie 
umiejętności   
     przedsiębiorcze. 

 
- Uczestnicy zostają podzieleni na zespoły. Każda drużyna będzie miała równą liczbę członków. 

Na potrzeby gry bardzo ważne jest, aby zespoły były zróżnicowane, obejmujące wiek, płeć, 
osobowość, wcześniejsze doświadczenie, wykształcenie, skłonność do roli lidera itp. 

 

- Każda drużyna rozpocznie grę z tym samym kapitałem założycielskim (tj. 10.000 €). 

Każdy zespół będzie miał to samo zadanie: założyć własną firmę z w/w ilością pieniędzy 

do dyspozycji. Jako zespół będą musieli zdecydować o gałęzi działalności, nazwie firmy, 

logo, strukturze zarządzania, strukturze pracowników, produkcie / usłudze, strategii 

marketingowej i strategii wprowadzania produktu / usługi na rynek.  

 
- Uczestnicy muszą być jak najbardziej realistyczni przy podejmowaniu decyzji o 

produkcie/usłudze, którą zamierzają sprzedawać na rynku. Będą musieli wziąć pod 

uwagę cenę, koszty produkcji, transportu, konkurencji i inne istotne czynniki. 

 
Cele: Istnieje kilka celów tej gry, a każdy z nich jest ściśle związany z podstawowymi 

umiejętnościami przedsiębiorczymi. 

 
-   Nauczyć się "synchronizować" pracę zespołową, ponieważ każda pojedyncza decyzja     

  zdaje się być decyzją zespołową, więc wydaje się, jakby to było prawdziwe osiągnięcie 

zespołu. 

-   Dowiedzieć się/ nauczyć się, jak skutecznie komunikować się z członkami zespołu. 

-   Nauczyć się ufać członkom zespołu. 

-   Nauczyć się kontrolować swoje emocje podczas podejmowania decyzji. 

-   Nauczyć się nie spieszyć z podejmowaniem decyzji, co może być bardzo przydatne   

  przedsiębiorcom w podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłych przedsięwzięć. 

-   Nauczyć się medytować i rozwiązywać konflikty, jeśli / gdy się pojawią. 

 
     Czas: Czas potrzebny na to przeprowadzenie tego ćwiczenia wynosi około 90 minut. 

 

Przygotowanie: To ćwiczenie jest w istocie aktywnością do przeprowadzenia wewnętrz 

budynku, chociaż może być realizowane i na zewnątrz, a także w pewnych warunkach 

nawet online za pomocą platformy Zoom, biorąc pod uwagę fakt, że platforma ta oferuje 

możliwości rozdzielenia uczestników na różne pokoje. Przy wyborze zajęć w budynku, 

uczestnicy muszą mieć zapewnioną wystarczającą ilość miejsca, aby zespół czuł się 

komfortowo, a w przypadku Covid19 - środki bezpieczeństwa, pozwalająca zapewnić 

wystarczającą odległość między uczestnikami. Tak więc, między zespołami musi być 

wystarczająco duża odległość, aby zespoły mogły pracować w spokoju i nie przeszkadzać 

sobie nawzajem. 



 

Styl nauczania: W tym ćwiczeniu może być zastosowane nauczanie grupowe w dowolnym 
kontekście.  
 

 

10. RESTART UMYSŁU



      Styl nauczania: Do tego ćwiczenia może zostać zastosowane nauczanie grupowe w dowolnym  
     kontekście. Umiejętności nauczania grupowego są niezbędne, aby utrzymać grupę chętną do   
     wykonanania tego zadaniu. Trener powinien zadbać o odpowiedni klimat do nauki i rozwoju. 
Chociaż  
     oprócz  szczegółowego wyjaśnienia zasad, trenerzy nie będą mieli możliwości wywierania 
dużego  
     wpływu na grupy, nadal ich rola jest bardzo ważna, przede wszystkim w celu zapewnienia  
     przestrzegania zasad i monitorowania każdej grupy i wszystkich uczestników na wypadek, gdyby  
     niektórzy z nich z jakiegoś powodu wyszli ze swojej strefy komfortu i / lub potrzebują dalszych  
     wyjaśnień lub instrukcji. Trenerzy mogą udzielać porad lub krótkich informacji zwrotnych na 
temat  
     wyników i postępów grup.  

 
Sprawdzanie / ocena nauki: W tej grze uczestnicy uczą się poprzez refleksję nad swoim 

uczestnictwem i uczestnictwem innych członków grupy oraz ich wpływem na dynamikę 

grupy. Uczestnicy skorzystają najbardziej z autorefleksji, szczególnie biorąc pod uwagę 

ich status emocjonalny, potrzebę bycia liderem, chęć wygrania kłótni i inne wewnętrzne 

stany, które powstaną  podczas gry. Pod koniec gry uczestnicy wraz z trenerami ocenią 

samą aktywność, jej zalety i wady, jeśli uważają  że mogą podzielić się swoimi odczuciami 

i / lub obawami, które mieli przed lub w trakcie tych zajęć itp. Trenerzy będą zadawać 

pytania, aby uzyskać informacje zwrotne na temat czasu trwania zajęć, wyciągniętych 

wniosków, statusu emocjonalnego uczestnikow podczas aktywności, ich zaangażowania 

i wkładu, przywództwa, wyciągniętych wniosków i co można poprawić w tym ćwiczeniu. 

Trenerzy przekażą swoją opinię na temat dynamiki grup, obserwacji ról uczestników i 

każdego zadania w ramach tej gry (branża wybranej grupy biznesowej, nazwa firmy, logo 

itp.) oraz prognozy budżetu, czy jest możliwe rozpoczęcie działalności takich firm z 

przyznaną  kwotą pieniędzy i czy przekroczyli lub nie wykorzystali pełnej kwoty budżetu.   
 
 

Aktywność 1.1:  

Odgrywanie “Restart Umysłu  - Chcę być przedsiębiorcą” (wariant podstawowy) 
 Opis krok po kroku: 

-   Trener wyjaśni uczestnikom zasady, w razie potrzeby powtórzy je więcej niż raz. 

-   Podzieli uczestników na grupy. 

-   Dostarczy grupom niezbędne materiału do przeprowadzenia ćwiczenia. 

-   Rozpoczęcie aktywności. 

-   Obserwacja dynamiki grupy i udzielanie pomocy, gdy jest to konieczne lub wymagane. 
 

Materiały: Długopisy, papier, Flipchart, markery i laptop (o ile możliwe).  

Czas trwania: Pierwsze ćwiczenia w wariancie podstawowym powinny 

trwać ok. 90 .  Przygotowanie: Upewnij się, że wyżej opisane materiały 

zostały zabezieczone. Wnioski: Uczestnicy dowiedzą się, jak uczestniczyć 

w dynamicznych i wymagających działaniach zespołowych, powstaną 

grupy do działania w najbardziej trudnym środowisku. Uczestnicy będą 

doskonalić następujące umiejętności miękkie: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aktywność 1.2: “Odgrywanie Restart Umysłu  - Chcę być przedsiębiorcą” 
(w.zaawansowana) 

 
Opis krok po kroku: W wersji zaawansowanej tej gry uczestnicy zostaną podzieleni tylko 

na 3 grupy. Każda grupa będzie miała inny punkt wyjścia: neutralny, niefaworyzowany i 

zaawansowany. Podczas zajęć trenerzy będą dodatkowo starali się pomóc grupom 

uprzywilejowanym i odwrócić uwagę grup niefaworyzowanych. WERSJA ULTIMATE - w 

tej wersji trenerzy po podzieleniu uczestników na zespoły i oficjalnym rozpoczęciu gry, po 

pewnym czasie zmieniają te zespoły i tworzą nowe, zmieniają członków zespołów, 

obcinają budżet zespołu lub zespołów, usuwają  członka zespołu (bo np. popełnił 

przestępstwo, postanowił zmienić zespół, przegrał w hazardzie pieniądze itp.), skracają 

czas, przydzielają dodatkowe zadania, zmieniają ogólne zadanie itp. Trener  wyjaśni 

uczestnikom zasady, w razie potrzeby powtórzy je więcej niż raz.                                                   

Podzieli uczestników na grupy; zapewni im niezbędne materiały do pracy; Rozpoczęcie 

zadania; Obserwacja dynamiki grupy i udzielanie pomocy, gdy jest to konieczne lub ktoś 

o nią poprosi. Dodawanie dodatkowej presji dla grupy niefaworyzowanej. 
Materiały: Długopisy, papier, Flipchart, markery i laptop (o ile możliwe).  

Czas trwania: około 90 minut. 

Przygotowanie: Miejsca pracy zostaną przygotowane tak, aby jedna z grup miała mniej 

korzystne warunki pracy: mniej lub więcej światła, zbyt dużo hałasu, umieszczenie w 

narożnikach o mniejszej przestrzeni roboczej, nie wyposażona we wszystkie materialy lub 

wyposażona w uszkodzone materiały itp. Trenerzy mają swobodę ustalania tych 

niekorzystnych punktów wyjścia, wybierają to, co uznają za najbardziej odpowiednie. 

Druga grupa będzie miała wszystkie niezbędne warunki I materiały, jak opisano w 

pierwszej sekcji tego szablonu. Trzecia grupa zostanie umieszczona w uprzywilejowanej 

pozycji, otrzyma najlepszą pozycję w obszarze roboczym, najwięcej przestrzeni, podwójny 

budżet początkowy, najlepsze materiały itp. 
Wnioski: Wdrożenie zaawansowanej wersji tego zadania wywrze dodatkową presję na 

grupę niefaworyzowaną, ale jednocześnie zapewni im uprzywilejowane środowisko 

uczenia się w taki sposób, że będą musieli improwizować i polegać bardziej na członkach 

zespołu oraz dostosowywać się do nowych sytuacji. Grupa uprzywilejowana w punkcie 

 

1. teamwork, 

 

1. praca zespołowa, 

2. efektywna komunikacja, 

3. umiejętności negocjacyjne, 

4. umiejętności mediacji i rozwiązywania konfliktów, oraz 

5. umiejętności w zakresie przedsiębiorczości w ujęciu ogólnym. 

 
  Ocena/Sprawdzanie wiedzy: Tak samo jak opisano w pierwszej sekcji tego szablonu. 

Narzędzia i sposób ich używania: dodatkowe narzędzia nie są wymagane 

Referencje/źródła: nie dotyczy 



wyjścia może ostatecznie stać się niekorzystna w procesie uczenia się, jeśli uczestnicy 

staną się leniwi i zbyt zrelaksowani. 



- Dynamika grupy będzie znacznie inna niż w wersji podstawowej. 

- Wersja zaawansowana to wyzwanie dla trenerów: jak utrzymać uczestników w ich strefie              
komfortu i skupić na zadaniach, z kolei grupa niefaworyzowana będzie wywierać dodatkową 
presję podczas zajęć. 

 
Ocena/Sprawdzanie wiedzy: 
 
• Jak trudno było przekazać swój pomysł zespołowi? 
• Jak trudno było skupić się na zadaniu? 
• Jak opisałbyś rolę trenerów? 
• Czego nauczyłeś się z tego zadania? 
• To tylko przykłady pytań, które można zadać. 
• Trenerzy dadzą uczestnikom więcej przestrzeni do refleksji i będą ingerować tylko wtedy, gdy  
   będzie to konieczne, a pytania pomogą poprowadzić ocenę w kierunku uzyskania 
najlepszego  
   możliwego wyniku. 
 

    Narzędzia i sposób ich używania:  dodatkowe narzędzia nie są wymagane.  
    
    Referencje/źródła: nie dotyczy 

 
 
 

 

11. WYSTĄPIENIA PUBLICZNE 
 
 

 

Tytuł ćwiczenia: Wystąpienia publiczne 
Wprowadzenie: Wystąpienia publiczne to umiejętność jak każda inna. Jeśli chcesz być 

dobrym mówcą, musisz mówić. Im częściej to czynisz, tym stajesz sie w tym lepszy. Ale 

problem z wystąpieniami publicznymi nie polega na mówieniu. To PUBLICZNE 

wystąpienie. Mówienie na osobności jest w porządku, naturalne i wygodne. Rodzina, 

przyjaciele, koledzy - z nimi rozmawiamy łatwo. Nie odczuwamy niepokoju, nasze ręce nie 

drżą, nie jąkamy się, nasze gardła nie wysychają.  Ale jeśli zamienisz prywatne wystąpienie na 

publiczne, łatwość mówienia gdzieś ucieka, następnie na scenie pojawia się niepokój. Dzieci, młodzież 

lub dorośli, to nie ma znaczenia. Strach przed wystąpieniami publicznymi jest uniwersalny, chwyta 

każdego, choć można go pokonać, a najlepszym sposobem na to jest gra i chichot. Jednym z bardzo 

ważnych elementów wystąpień publicznych jest z pewnością język ciała. Język ciała mówi głośniej niż 

jakiekolwiek słowa, które można wypowiedzieć. 

Niezależnie od tego, czy mówisz ludziom, że ich kochasz, czy też że jesteś na nich zły, 

czy nie dbasz o nich, ruchy twojego ciała ujawniają twoje myśli, nastroje i postawy. Kiedy 

przemawiasz publicznie, twoi słuchacze oceniają ciebie i twoje przesłanie na podstawie 

tego, co widzą, a także  tego, co słyszą. Ten warsztat ma na celu rozwijanie płynności 

mowy, mowy ciała i pewności siebie poprzez zabawę. Zajęcia można łatwo dostosować 

do grup w każdym wieku i na każdym poziomie umiejętności. 
Cele: - Cele warsztatów są następujące: 
- Zdobycie pewności siebie, aby stać i swobodnie przemawiać przed publicznością. 
- Umiejętność szybkiego myślenia i reagowania oraz rozwijania logicznego rozumowania i  
  obiektywizmu. 



 

 

Aktywność 1.1: JĘZYK CIAŁA  

 
Opis krok po kroku: Każdy z uczestników wyciągnie kartkę z jednym z pięciu przemówień 

z “językiem ciała” niezbędnym do wystąpienia publicznego. Następnie każdy zawodnik 

przygotuje i przećwiczy wylosowane zadanie. Zadania polega na nauczeniu się i 

przedstawieniu następujących pięciu języków ciała: 

- Skuteczny ruch i gesty do wystąpień publicznych. 

- (Pomoże ci to uniknąć dawania widzom NODS: Po prostu myśl Neutralnie, Otwarcie, 

Zdefiniowanie     

   i Silnie.) [ NODS:Just think Neutral, Open, Defined, and Strong.) 

- Korzystanie z przestrzeni jak to robi aktor i kontrolowanie miejsca. 

- (Kiedy przemawiasz publicznie, pewna ilość miejsca na scenie należy do ciebie. 

Powinieneś się  

   tego domagać !) 

-  Wykorzystanie technologii w prezentacjach. 

- (Należy pamiętać, że to tylko narzędzie, a ty jesteś influencerem w pokoju.) 

- Mimika twarzy. 

     (Ćwicz wygłaszanie całej mowy bez dźwięku wydobywającego się z twoich ust, nawet jeśli 
tworzysz słowa). 

   - Poprawa brzmienia głosu. 

       - (Oprócz mózgu, najbardziej elastycznym narzędziem komunikacji jaki posiadasz jest twój 
głos.  

         Używaj swojego głosu, aby wpływać na innych!) 

 
Materiały: 5 egzemplarzy kartek z zadaniami dla każdego uczestnika. 

 
Czas trwania: 

- Wyjaśnienie zadania: 5 minut 

- Wykonanie zadania: 5min x 5 = 25 minut 

- Informacje zwrotne grupy: 10 minut 

 

Przygotowanie: Uczestnicy przygotowują się do zadania wspólnie z trenerami. 

- Świadomość potrzeby dostosowania języka ciała do treści i odbiorców. 

- Rozwijanie koncentracji, kreatywności i świadomości słownictwa. 

 
Czas: 90 minut (1 godzina i 30 minut) 

 
  Przygotowanie: Wstępnie przygotowane i wydrukowane tematy, papier i materiały. 

 
Styl nauczania: Ćwiczenia online i offline, praca indywidualna. 

 
Ocena/Sprawdzanie wiedzy: Dyskusja, wymiana opinii, wniosków i wrażeń. 



 
 

Aktywność 1.2: WYSTĄPIENIA PUBLICZNE 

 
Opis krok ppo kroku: 

 
   - Każdy mówca ma 90 sekund na rozmowę "za" i "przeciw" tematom. Konieczne jest 

posiadanie co     

     najmniej dwóch lub trzech dobrych punktów popierających obie strony: za i przeciw. 

 - Trener przygotuje i wydrukuje wybór kontrowersyjnych tematów przemówień. Potrzebne 

będzie  

    jedno na osobę. 

   -  Tematy zostaną włożone do nieprzezroczystej torby. Każdy mówca wybiera swój 

temat. 

        - Każdy mówca ma 10 minut na przemyślenie tematu i przygotowanie się do 

wystąpienia. 

 - Czas na przemówienie. 
▪ PRZYKŁADY TEMATÓW  

● Religia to opium dla mas. 
        ● Telewizja reality szkodzi społeczeństwu. 

● Związki homoseksualne są sprzeczne z naturą. 
● Jedzenie mięsa jest nieetyczne. 
● Niektóre miękkie narkotyki (marihuana) powinny być legalne. 
● Czy szczepienia powinny być obowiązkowe? 
● Kara śmierci jest czasami uzasadniona. 
● Eutanazja powinna zostać zalegalizowana. 

        ● Małżeństwo nie jest już konieczne. 
● Palenie powinno być wszędzie nielegalne. 

● Prowadzenie testów na zwierzętach jest niemoralne. 

● Uczniowie muszą nosić mundurki. 

● Czy aborcja jest morderstwem? 

● Czy mężczyźni są silniejsi od kobiet? 

● Firmy powinny zatrudniać 50% mężczyzn i 50% kobiet. 

● Dzieci nie powinny mieć możliwości grania w brutalne gry. 

● Czy patriotyzm jest korzystny czy groźny? 

Wyniki: Uczestnicy stają się bogatsi o 5 nowych języków ciała. Zrozumieją, jak ważnym jest 
podczas publicznych przemówień opanowanie odpowiednich ruchów ciała i postawy, aby upewnić 
się, że wysyłamy właściwy przekaz. 

 

Ocena/Sprawdzanie wiedzy:  
 
-  Dyskusja na temat następujących zagadnień: 
-  Czy ćwicząc język ciała, bardziej skupiałeś się na tym, co pokazywał trener lub co mówił? 
-  Jakie jest znaczenie mowy ciała? 
-  Co sądzisz o tym, jak język ciała może wpływać na sytuacje? 
-  Jak trudno jest pogodzić język ciała z tym, co prezentujemy, mówimy? 
 

Narzędzia i sposób ich używania:  nie dotyczy.  
    

Referencje/źródła:  The 5 Key Body Language Techniques of Public Speaking 

https://www.genardmethod.com/blog/bid/144247/the-5-key-body-language-techniques-of-public-speaking


 

 

 

 

 

●  Jak nie wiemy o co chodzi, to chodzi o pieniądze. 

● Czy szkoły prywatne są lepsze od szkół publicznych? 

● Nie ma trzeciej płci. 
● Za otyłość dziecięcą należy obwiniać złych rodziców. 

 
Materiały: Papier i długopis. 

 
Czas trwania: 25 minut 

 
- Wyjaśnienie zadania: 5 minut 

- Wykonanie zadania: 10 minut przygotowanie i 90 sekund przemowy  

- Informacje zwrotne grupy: 10 minut 

 
      Przygotowanie: Wydrukuj wszystkie tematy na papierze i włóż je do nieprześwitującej torby.  
                                 Każdemu mówcy daj papier i długopis.  

  
Wyniki: To zadanie zachęca do elastyczności. Uczestnicy będą mieli możliwość 

spojrzenia na temat z przeciwnych stron i zrozumienia obu perspektyw, ćwicząc 

umiejętność szybkiego i obiektywnego myślenia. Odkrywanie takich tematów może rzucić 

wyzwanie światopoglądowi, etyce osobistej i instynktom emocjonalnym oraz wyostrzyć 

krytyczne myślenie. 

 
Ocena/ Sprawdzenie wiedzy: - Dyskusja na temat następujących zagadnień: 
1. Czy tematy były interesujące i stanowiły wyzwanie ? 
2. Co było najtrudniejsze w tej grze? 
3. Czy czułeś się niespokojny lub spanikowany, biorąc pod uwagę, że miałeś ograniczony 
czas? 
4. Jak myślisz, kto był najbardziej pewny siebie i miał mocne argumenty? 
5. Czy trudno było zrównoważyć zalety i wady? 
6. Z czym mówcy zmagają się najbardziej podczas swoich wystąpień? 

           Czy ich mowa ciała dawała prawdziwy obraz tego, co mówili? 

 
     Narzędzia i sposób ich używania:  dodatkowe narzędzia nie są potrzebne.  
    
     Referencje/źródła: nie dotyczy  



12. PRAWDZIWE/PODROBIONE TOWARY  

I PRAWDZIWE/PODROBIONE PIENIĄDZE 
 

Tytuł ćwiczenia: Prawdziwe/Podrobione towary i Prawdziwe /Podrobione pieniądze.  

 
Wprowadzenie: - Negocjacje nie są formą, negocjacje to gra, w której wygrywa ten z 

najlepszą strategią. Czasami ważne jest, aby wygrać całkowicie, a czasami aby znaleźć 

najlepsze rozwiązanie dla obu stron. Jeśli chcesz być przedsiębiorcą, negocjowanie i 

walka o opcję, która jest najlepsza dla Ciebie lub obu stron stanie się dla ciebie codzienną 

sytuacją. Czasami szukasz dostawców zasobów potrzebnych dla Twojego produktu, a 

następnie szukasz nabywców dla swojego produktu. Powstaje jednak pytanie, czy 

wystarczy po prostu znaleźć dostawcę i nabywcę, czy też konieczne jest znalezienie 

WŁAŚCIWEGO nabywcy i dostawcy. Wielu przedsiębiorców początkowo zgadza się 

nabywać towary od, nazwijmy ich, "fałszywych" dostawców i sprzedawać towary 

"fałszywym" klientom. "Fałszywi" dostawcy to ci dostawcy, którzy oferują i sprzedają 

przedsiębiorcy towary niskiej jakości za cenę towarów dobrej jakości. "Fałszywi" klienci to ci 

klienci, którzy kupują towary wysokiej jakości od przedsiębiorcy po niższej cenie niż rynkowe 

lub cenie towarów niższej jakości. Dlaczego? Najczęściej z powodu niewystarczającej 

znajomości wymaganych towarów i rynku docelowego oraz ze względu na słabe strategie 

negocjacyjne. 

 

Cele: Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników ze sposobami i zasadami 

negocjacji. Ponadto dodatkowe cele odnoszą się do reprezentacji jednolitego rynku, 

relacji, pozycji i siły przetargowej dostawców i klientów. 

 

Czas: 15min x 3 (wymiana) + 15 min (negocjacje) = 60min 
 
Przygotowanie: Warsztaty mogą odbywać się w dowolnej przestrzeni bez wymagania  
specjalnych warunków. To, co musisz mieć, to 3 kartki papieru, które przedstawiają prawdziwe              
towary, 3 kartki, które reprezentują podrobione towary, 3 kartki, które reprezentują prawdziwe  
pieniądze i 3 papiery, które reprezentują fałszywe pieniądze. Po przygotowaniu w/w 
przedmiotów,  
gra może się rozpocząć. 
Styl nauczania: Trener podzieli uczestników na dwie grupy. Każda grupa reprezentuje 

jedną firmę. Jedna grupa reprezentuje klientów i posiada papiery pieniężne. Druga grupa 

reprezentuje dostawców i posiada papiery wartościowe. Oczekuje się, że uczestnicy będą 

w pełni angażować się i działać jako grupa poprzez komunikację, określając cele i zadania 

firmy oraz oczekiwane wyniki. 

Ocena/Sprawdzanie wiedzy: Po rozpoczęciu warsztatów uczestnicy ustalają rozwijanie 

idei i celu firmy. Następnie poznają siebie nawzajem i są klasyfikowani na liderów, 

menedżerów, doradców i innych. Wspólnie budują misję i wizję firmy oraz rozpoczynają 

walkę o podbój rynku i osiągnięcie jak najlepszych wyników. 



Aktywność  1.1 Handel 
 

Opis krok po kroku: 
a. Grupa 1 wysyła pieniądze, podczas gdy grupa 2 wysyła towary i znajdują się 

one w przekroju reprezentującym rynek. Grupy podpisują ze sobą kontrakty i 
rozpoczynają handel. 

b. Uczestnikom przedstawiony zostaje Regulamin 
c. Jeśli grupa 1 wysyła prawdziwe pieniądze, a grupa 2 wysyła prawdziwe towary, 

żadna grupa nie otrzymuje punktu. Ten sam przypadek ma miejsce, gdy obie 
grupy wysyłają fałszywe pieniądze i podrobione towary. 

d. Jeśli grupa 1 wysyła prawdziwe pieniądze, a grupa 2 wysyła podrobione towary, 
punkt trafia do grupy 2. 

e. Jeśli grupa 1 wysyła fałszywe pieniądze, a grupa 2 wysyła prawdziwe towary, 
punkt trafia do grupy 1 

f. Trener powtarza zasady, dopóki wszyscy uczestnicy w pełni nie zrozumieją 
zasad gry. 

g. Następnie grupy wymieniają się 3 razy towarem/ pieniędzmi, a grupa z większą 
liczbą punktów wygrywa. 

 

Materiały: 12 kartek papieru i markery  
Czas trwania: 15min x 3 

Przygotowanie: Upewnij się, że grupy są od siebie wystarczająco oddalone i nie mogą 
się ze sobą komunikować. 

       Wyniki: Wprowadzenie na rynek. 
 

Ocena/Sprawdzanie wiedzy: Wywiad z uczestnikami: 
1. Jak dla Ciebie wyglądała  gra? 
2. Czy trudno było zdecydować, jakich pieniędzy i towarów użyć? 
3. Czy Twoje działania były uzasadnione? 
4. Czy cała grupa była zaangażowana? 
5. Czy trudno było zdecydować, kto będzie liderem? 
6. Czy nauczyłeś się czegoś nowego? 

 

    Narzędzia i sposób ich używania:  Projektor i laptop do zaprezentowania zasad gry  
    Referencje/źródła: Autor 

 

 

Aktywność  1.2 Negocjacje  

 
Opis krok po kroku: Po zakończeniu części handlowej każda z grup wysyła 2 członków -

negocjatorów, którzy negocjują jeszcze lepszą pozycję grupy (firmy) na rynku. 

 
Materials: Papier i markery  

 
Czas trwania: 15min 

 
Przygotowanie: / 



Wnioski: Grupie posiadającej lepszą strategię negocjacyjną udaje się "zwabić" drugą grupę i rozegrać 

całą sytuację na swoją korzyść. Należy podkreślić, że może się zdarzyć  iż żadna z grup nie odważy się 

"zwabić" drugiej, a tym samym utrzymać dotychczasową pozycję rynkową lub wypowiedzieć kontrakt.  

 
Ocena/Sprawdzanie wiedzy: Wywiad z uczestnikami: 
1. Jak wyglądały dla ciebie negocjacje? 
2. Czy trudno było zdecydować, którego członka grupy wysłać do negocjacji? 
3. Czy jego działania były uzasadnione? 
4. Czy cała grupa była zaangażowana w strategię negocjacyjną? 
5. Czy trudno było negocjować z inną grupą? Dlaczego? 
6. Czy nauczyłeś się czegoś nowego? 

 
Narzędzia i sposób ich używania: Stół i 2 krzesła dla uczestników reprezentujące 

miejsce, w którym będą prowadzone negocjacje, przedstawiciele grup siedzą przy stole i 

negocjują  

 
Referencje/źródła: Nie dotyczy  

 
 
 
 
 
 

13. PLASTYKOWA WIEŻA EIFFLA 

Tytuł warsztatu: Plastykowa Wieża Eiffla 
Wstęp: Warsztaty te pomagają uczestnikom w pracy zespołowej, rozwijaniu umiejętności 

komunikacyjnych, ale także w słuchaniu i rozumieniu drugiej strony. Ponadto daje 

każdemu uczestnikowi możliwość rozpoznania swojego stylu osobowości. Rozpoznanie 

stylu osobowości pomoże uczestnikom z kolei określić ich styl / charakter, ale także 

pomyślnie ukończyć te warsztaty. Test osobowości składa się z czterech pytań i na 

podstawie udzielonych odpowiedzi powstaje styl osobowości, który posiada uczestnik. Po 

ujawnieniu osobowości uczestników, którzy znajdą się w grupach po 5 osób (losowo 

wybranych), zgodnie ze stylem osoby, wybiorą negocjatora i zespół liderów. Lider zespołu 

będzie zarządzał czasem, zasobami, podczas gdy negocjator wykorzysta swoje 

umiejętności do rozmów z innymi negocjatorami. Celem gry jest, aby uczestnicy 

współpracując ze soba zbudowali jak największą wieżę z plastikowych kubków przy użyciu 

tylko jednej gumki. Wszystkie cztery nowe gumki, które będą reprezentować każdego 

uczestnika, są przywiązane do tej pierwszej, głównej gumki. Każdy uczestnik użyje 

jednego końca jedną ręką (wszystkie cztery będą obsługiwać główną gumkę), nad którą 

umieści każdy kubek z obręczą i zrobi wieżę z tych samych plastikowych kubków. Lider 

grupy ustala tempo budowy wieży, uspokaja członków, a także przypomina o czasie i 

prędkości. Warunki gry są takie, że negocjatorzy podchodzą do stołu, przy którym znajdują 

się plastikowe kubki i ta osoba, która podeszła do stołu / kubków, najpierw odwraca się do 

osoby z tyłu i negocjuje z nią liczbę kubków, które ma zabrać. Najpierw musi zatwierdzić 

liczbę kubków, które weźmie, po czym udaje się do swojej grupy z wygraną liczbą  kubków.   



 
 

 Każda osoba, która ma zabrac ze stołu kubki, musi wynegocjować z osobą stojącą za nią ilość   
 kubków, którą zabierze dla swojego zespołu. Negocjator musi poczekać, aż jego zespół zbuduje      
 część wieży z kubków, które udało im się wygrać podczas negocjacji. 

 
Cele: 

-  Cele tego warsztatu to: 

1. Negocjacje 

2. Praca zespołowa 

3. Umiejętność pracy pod presją czasu. 

4. Reagowanie kryzysowe 

5. Wykonywanie poleceń 

6. Budowanie postaci 

7. Test osobowości 
 
Czas: 80 minut (1 godzina i 20 minut) 

 
Przygotowanie: Przygotuj prezentację do Testu Osobowości (z pytaniami i wnioskami uczestników), 

przygotuj kubki i powierzchnię roboczą dla wszystkich grup 

 

Styl nauczania: offline, online (test osobowości). Praca zespołowa / indywidualna 

 

Ocena / Sprawdzenie wiedzy: Dyskusja, wymiana opinii, wniosków i wrażeń. 

Aktywność  1.1: Test osobowości  

 
Opis krok po kroku: 
 
- Przygotuj prezentację z pytaniami dla wszystkich uczestników. 
- Dystrybucja materiałów potrzebnych do tej części warsztatu (papier i ołówek) 
- Czytanie pytań dla każdego uczestnika, 
- Ustalenie czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie 
- Prezentacja testu osobowości dla każdego wariantu wszystkich uczestników 
- Określenie osobowości każdego uczestnika 
 

Materiały: Papier i długopisy dla każdego uczestnika osobno. Prezentacja, z której uczestnicy będą 

korzystać 

 

Czas trwania: 30 minut 

 

Przygotowanie: Przygotować prezentację dla uczestników. - Dystrybucja materiałów potrzebnych 

do warsztatów.  

 

Wyniki: To ćwiczenie budzi uśpione cechy charakteru u wszystkich uczestników. Oferuje 

najprostszą metodę odkrywania cech charakteru.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktywność 1.2. Plastykowa Wieża Eiffla  

 
Opis krok po kroku: Podział uczestników na grupy po 5 uczestników. Określenie 

negocjatorów grupowych na podstawie testu osobowości, przez który przeszli uczestnicy. 

Określenie lidera zespołu, który będzie dyktował tempo pracy grupowej. Szczegółowe 

wyjaśnienie wszystkim uczestnikom zasad gry: - Negocjatorzy reprezentują interesy 

grupy, a celem jest zdobycie jak największej liczby kubków przy użyciu cech negocjacji / 

przekonywania. - Reszta zespołu (4 uczestników) czeka na kubki i przy pomocy lekkich 

uderzeń gumką bierze kubek i umieszcza go na podstawie z której zacznie się budowa 

wieży, starajac sie aby byla lepsza, ładniejsza i wyższa od wież budowanych w innych 

grupach.  Lider grupy określa tempo pracy, kroki i podejmuje decyzje o tym, jak zbudować 

wieżę. – Podczas wykonywania ćwiczenia, przypomina się uczestnikom o planowanej 

godzinie zakończenia zadania. Zwycięzka grupa jest ogłaszana na podstawie liczby 

kubków, które jej negocjator zdołał wynegocjować oraz wysokości i wyglądu (piękna) 

wieży, którą zespół zdołał zbudować.  

 
Materiał: Plastykowe kubki, gumowe gumki  

 
Cza trwania: 50 minut 

 
Przygotowanie: Układanie podstawy do budowy wież (stół). Umieszczenie wszystkich 

plastikowych kubków na środku pokoju. Uruchomienie stopera.  

 

Wyniki: Uczestnicy mają możliwość budowania cech charakteru, takich jak praca 

zespołowa, negocjacje, przywództwo, zrozumienie, improwizacja 

 
Ocena / Sprawdzenie wiedzy: Wywiad z uczestnikami: 
1. Jak trudno było negocjować z innymi negocjatorami? 
2. Czy czułeś się odpowiedzialny za pracę i postępy grupy? 
3. Czy rozumiesz znaczenie pracy zespołowej? 

Ocena / Sprawdzenie wiedzy:  

- Wywiad z uczestnikami: 

1. Jak dla Ciebie wyglądał test? 

2. Czy pytania były trudne? 

3. Czy odpowiedzi są poprawne? 

4. Czy twoje odpowiedzi pasują do twojego charakteru? 

5. Czy nauczyłeś się czegoś nowego? 

 
Narzędzia i sposób ich używania:  Laptop i projektor do prezentacji Testu Osobowości 

 
Referencje / źródła: nie dotyczy 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14. STRATEGIA, FIRMA I JA  
 

 

Tytuł ćwiczenia : Strategia, firma i ja  

 
Wstęp: Zdecydowałeś się zostać przedsiębiorcą, masz pomysł i świetne opracowanie 

tego pomysłu. Co jednak teraz? Czy pomysł wystarczy aby rozpocząć udany biznes? 

Oczywiście, że nie. Aby przedsiębiorczy pomysł stał się realny, konieczne jest posiadanie 

odpowiednich ludzi w firmie, jasno rozłożonych zadań, obowiązków i odpowiedzialności, 

a co najważniejsze, aby wiedzieć, co oferuje i czego chce rynek. Każdy przedsiębiorca 

tworząc biznes i przekształcając pomysł na biznes w przedsiębiorczą firmę, powinien 

pomyśleć o atmosferze i zasadach, które będą rządzić w swojej firmie. Konieczne jest 

zatem przygotowanie każdego przyszłego przedsiębiorcy do wyzwań, przed którymi stoi 

przy wyborze swoich współpracowników. Ponadto każdy przedsiębiorca powinien mieć 

jasny obraz tego, czego brakuje na rynku i jak zaspokoić jego potrzeby. Czy jest to prosta 

i oczywista praca? Wcale.  

 
Cele: Warsztaty te mają na celu przybliżenie uczestnikom znaczenia organizacji i 

odpowiedzialności w firmie w najbardziej kreatywny sposób. Ponadto ma na celu 

zapoznanie uczestników z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi rynek przy prezentacji ich 

produktu. Uczestnicy powinni zrozumieć, że czasami ich wizja pragnień i potrzeb 

rynkowych nie reprezentuje prawdziwych pragnień i potrzeb rynku i dlatego konieczne jest, 

aby firma zmodyfikowała i ulepszyła swoją strategię, aby w ten sposób lepiej zaspokoić 

potrzeby rynku. 

 

Czas: 10 min. x 5 (źródła) + 70 min. (personalizacja produktu) = 120 min. 

 
Przygotowanie: Warsztaty powinny odbywać się w przestrzennym miejscu. To, co trzeba 

mieć na warsztatach, to 5 zestawów liczb 0-9, markery i prezentację, na której slajdach 

zostaną zapisane pięciocyfrowe liczby (jeden slajd = jedna pięciocyfrowa liczba). 

 

Styl nauczania: Trener podzieli uczestników na 5 grup. Każda grupa reprezentuje 

organizację jednej firmy. Każda grupa musi wybrać swojego przywódcę lub przedstawiciela. 

Następnie można rozpocząć pierwsze zadanie. Od każdego uczestnika oczekuje się pełnego 

zaangażowania, pomocy w wyborze przedstawicieli, stworzenia strategii, a później pomocy 

w stworzeniu produktu, którego wymaga rynek. 

4. Czy odniósłbyś ten sukces, gdybyś to ćwiczenie wykonał sam ? 

5. Czy odnalazłeś się w roli innej niż obecna? 

 

  Narzędzia i sposób ich używania: Do przeprowadzenia tego ćwiczenia nie są wymagane żadne  

  dodatkowe narzędzia 

6. Referencje/źródła: Nie dotyczy 



 
 

 

Ćwiczenie 1.1: Poszukiwanie zasobów 

 
Opis krok po kroku: Trener dzieli uczestników na grupy po 5 uczestników. Każda grupa 

wybiera swojego przedstawiciela i wysyła go po zasoby. Zasobami będą kartki papieru, 

na których zostaną zapisane jednocyfrowe liczby. Przedstawiciele grupy przyjdą po 

zasoby 5 razy i 5 razy wybiorą, które z oferowanych zasobów (papier) przyniosą do firmy 

(do swojej grupy). Niektórzy wybiorą najmniejsze liczby, niektóre największe, niektóre 

inne, niektóre takie same. Jednak trener wie, że najlepszą decyzją jest wybranie różnych 

liczb, ale nie może tego ujawniać ani naprawadzać żadnej grupy ku tej decyzji. Po 

pozyskaniu wszystkich zasobów każdy członek grupy jest zobowiązany do wyboru 

jednego zasobu i dbania o niego. Konieczne jest również napisanie, dlaczego jest on 

odpowiedzialny za ten jeden konkretny zasób (papier). Trener powtarza zasady, dopóki 

uczestnicy w pełni nie zrozumieją zasad działania. 

 

        Materiały: 5 zestawów papieru, na których zapisane są cyfry 0-9 (jedna cyfra = jeden papier), 
co daje  
                       łącznie 45 kartek papieru i markerów.  

 
Czas trwania: 10 min. x 5 = 50 min. 

 
Przygotowanie: Każda grupa, w oparciu o swoją strategię, gromadzi zasoby i nadal 

prowadzi z sobą interesy. Każdy z uczestników bierze na siebie odpowiedzialność i 

obowiązek zachowania jednego zasobu. Uczestnicy rozumieją pojęcie odpowiedzialności 

w firmie i dobrej organizacji. 

 

Wyniki: - Wywiad z uczestnikami: 
1. Czy trudno było znaleźć lidera? 
2. Czy trudno było zdecydować, którego członka grupy wysłać, aby odebrać zasoby? 
3. Czy jego zachowanie było uzasadnione? 
4. Czy cała grupa była zaangażowana w strategię? 
5. Czy trudno było znaleźć strategię? Dlaczego? 
6. Czy nauczyłeś się czegoś nowego? 

          

         Ocena / Sprawdzenie wiedzy: Laptop, projektor, papier i markery  

 

        Narzędzia i sposób ich używania: Nie dotyczy     

 

        Referencje/źródła: Nie dotyczy 

Ocena / Sprawdzenie wiedzy: Po rozpoczęciu pierwszego zadania uczestnicy rozpoznają jakie  

znaczenie ma wybór przedstawiciela grupy. Następnie rozważają, jak ważne jest stworzenie 

strategii i stają przed wyborem zasobów. Po nabyciu zasobów do tworzenia potrzebnych na rynku 

produktów, napotykają na różne przeszkody i niedociągnięcia. Członkowie grupy w końcu 

podsumowują osiągnięte wyniki, zdając sobie sprawę ze zrobionych błędów.  



Aktywność 1.2: Tworzenie produktu 
 

Opis krok po kroku: Po przygotowaniu sobie zasobów i przyjęciu obowiązków w firmie, 
trener przedstawia zadanie. Każda grupa powinna stać w jednej linii prostej, uczestnik 
przy uczestniku. Każdy uczestnik będzie miał kartkę papieru (zasób), za którą jest 
odpowiedzialny. Celem grupy jest jak najszybsza zmiana miejsc w kolejce i tym samym 
stworzenie numeru najbliższego numerowi pokazanemu przez trenera. Punkt zdobywa 
grupa najbliższa tej liczbie.  

        Trener pokazuje kilka liczb, a grupa z największą ilością punktów zostaje zwycięzcą i 
reprezentuje  
        grupę, która wybrała najlepsze zasoby i swoją strategią spełniła warunki rynkowe. 

 
        Materiały: Paper, markery, taśma klejąca i nożyczki 
 

Czas trwania: 70 min.  
 

Przygotowanie: Uczestnicy dowiedzieli się, jak ważna jest organizacja przedsiębiorstwa i 
wykorzystywane zasoby. Ponadto udało im się wspólnie stworzyć produkt zgodnie z potrzebami rynku i 
przeżyć prywatną porażkę, jeśli do niej doszło. 
 
Wyniki: - Wywiad z uczestnikami: 
1. Jak wyglądała dla Ciebie organizacja Twojej grupy? 
2. Czy trudno było stworzyć nowy produkt za pomocą posiadanych zasobów ? 
3. Czy cała grupa była zaangażowana? 
4. Czy nauczyłeś się czegoś nowego? 

 

          Ocena / Sprawdzenie wiedzy: Laptop, projektor, papier i markery  

         Narzędzia i sposób ich używania: Nie dotyczy   

         Referencje/źródła: Nie dotyczy 



PODSUMOWANIE I OCENA  

 
Aby zrobić odpowiednie szkolenie NFE, trener powinien zawsze przewidzieć i 

przygotować moment, w którym uczestnicy zastanowią się nad samymi sobą i 

nad tym, czego właśnie nauczyli się z przeprowadzonego zadania, czy to 

wiedzą na dany temat, czy czymś, co odkryli o sobie. Jest to w rzeczywistości 

rdzeń edukacji pozaformalnej, która różni się od tradycyjnego doświadczenia w 

nauczaniu / uczeniu się tym, że skłania do długoterminowego nabywania 

(wszelkiego rodzaju) umiejętności poprzez aktywne zaangażowanie słuchacza 

w jego proces uczenia się, krytyczne myślenie i (samo)obserwację.   

 

PODSUMOWANIE 
 

  

Podsumowanie odnosi się do procesu, w którym uczniowie zastanawiają się 

nad tym, co wydarzyło się podczas sesji, jak się z tym czuli, oceniają to zarówno 

pod względem pozytywnym, jak i negatywnym oraz identyfikują rodzaj 

wiadomości, którą zabiorą ze sobą do domu. Bardziej szczegółowo moglibyśmy 

wymienić etapy właściwego działania podsumowującego w następujący 

sposób: wyjście z doświadczenia, refleksja i analiza, zrozumienie, dzielenie się, 

wnioskowanie i łączenie się z rzeczywistością. Podsumowanie jest szczególnie 

potrzebne w przypadku eksperymentalnych / wciągających doświadczeń 

edukacyjnych i gier symulacyjnych. W takich przypadkach kluczowymi 

momentami jest "wyjście z doświadczenia" i "połączenie z rzeczywistością". 

Jeśli tak się nie stanie, doświadczenie pozostanie dość sterylne i 

niejednoznaczne. 

Podsumowanie jest procesem częściowo ustrukturyzowanym i powinno być 

przygotowane przez trenera z wyprzedzeniem. Trener powinien kierować się  

progresywnymi pytaniami / podpowiedziami, aby poprowadzić słuchacza do 

procesu samoświadomości i wglądu w osiągnięcia w nauce. "Niestrukturalność" 

polega na tym, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na te pytania, a cokolwiek 

z tego wyniknie, będzie przydatne do zdobycia wiedzy, nie tylko dla jednej 

osoby, ale również dla całej grupy.  

Warto pomyśleć o podsumowaniu jako o odwróconej burzy mózgów. 

Kluczowym aspektem, o którym należy pamiętać podczas przygotowywania 

podsumowania, jest to, że nie pochodzi ono oddzielnie od sesji uczenia się. 

Jest to raczej integralna część sesji. Podsumowanie, poprzez zachęcanie do 

autorefleksji, obserwacji i wyciągania wniosków, jest tym, co sprawia, że nauka 

się dzieje. 

              I rzeczywiście, pytania podsumowujące powinny pójść o krok dalej, dodając coś do  
             samej sesji. Pytania podsumowujące powinny wspierać krytyczne myślenie na ten temat.  
             Słuchacz, po podsumowaniu, będzie miał więcej wiedzy niż wcześniej. 

Momenty podsumowania mogą być również bardzo przydatne jako narzędzie 



do zarządzania konfliktami, do “przewijania” wszelkiech napięć, które mogły 

powstać podczas prowadzonych ćwiczeń. Są również funkcjonalne w tym, że 

mogą pomóc uczestnikom zastanowić się nad dynamiką mocy, dynamiką grupy 

(lider / zespół). Kolejny temat, który należy uwzględnić to obserwacja wszelkich 

racjonalnych / logicznych wzorców, które mogły wpłynąć na czyjeś zachowanie 

lub dokonywanie wyborów podczas realizacji zajęć.  

Ważnym jest, aby zabiegać o meta-refleksję od uczestników, nie tylko na temat 

samego działania, ale również na temat tego, jak i dlaczego to zrobili i co zrobili 

podczas wykonywanych ćwiczeń. 

 

Wreszcie, podsumowanie służy jako właściwa ocena efektów uczenia się 

(czego się nauczyłem? Jakich umiejętności nabędę?). Przeanalizujemy to 

później w sekcji 3. 

 
 

DIG-IN PODSUMOWANIE 
 

 

Wszystkie moduły w IO2 zapewniają notatki "podsumowanie i sprawdzanie 

uczenia się". Oczekuje się, że trener / prowadzący poświęci co najmniej 20-30 

minut na działania podsumowujące i ewaluacyjne. Pytania przewodnie, a także 

tematy, na których należy się skupić zostały podane. Oczywiście, jest mile 

widziane, aby trener / prowadzący również wniósł swój wkład w podsumowanie. 

 
Sesje podsumowujące są również zawarte w niektórych “energetyzatorach”, 

gdy przewidują tematycznie wciągającą sytuację. Rzućmy okiem na Aktywność 

1.4 Modułu 4. Proponowany tutaj energetyzator jest dość ogólną czynnością, 

którą można wykorzystać w różnych ćwiczeniach, na przykład do celów 

budowania zespołu, lub po prostu aby w zabawny sposób zrobić przerwę w 

nauce. W naszym przypadku jednak ten energetyzator staje się kolejną okazją 

do zastanowienia się nad zrównoważonym rozwojem i omówienia go podczas 

gry.  

 

Podstawową ideą jest to, że moment refleksji powinien przyjść w sposób 

zupełnie nieprzewidywalny dla uczestników. Gra jest trudna: uczestnicy, w 

zespołach, mają za zadanie ścigać się, aby napełnić szklankę wody z  możliwie 

najszybszą prędkością. Spróbują to zrobić i najprawdopodobniej podczas próby 

rozleją wodę.   

 

To, czego nie wiedzą, to to, że pytania podsumowujące skłonią ich do 

zastanowienia się nad tym, czy grali w grę w sposób najbardziej zrównoważony 

(np. Jaki był twój cel podczas gry? Aby oszczędzać wodę, którą niosłeś i mieć 

więcej wody w misce na końcu? Czy też iść "szybko" i mieć "więcej" 

zrównoważonego podejścia?, itp.). Jest to przykład skutecznej sesji 



podsumowującej. 

 
             Gdy szablon zawiera tylko ogólną notatkę dot. podsumowania (np. ogólne refleksje na  
             temat wyników działania i zachęta do dyskusji), zachęca się trenera do skorzystania z   
             n/w listy pytań: 
 
 

 
– Co się stało? – Dlaczego tak się stało? – Jak się czułeś? – Dlaczego tak się 

czułeś? –Co ci to przypomina w odniesieniu do "prawdziwego życia"? – Czy 

możesz mi podać przykłady podobnych sytuacji? – Jak możesz wykorzystać to 

doświadczenie w życiu lub pracy? 

OCENA I SPRAWDZENIE WIEDZY 

 
Ocena odnosi się do procesu oceny jakości sesji z perspektywy uczestników. 

Ale ważne jest, aby sprawdzić również, czy określone wcześniej efekty uczenia 

się zostały osiągnięte. Jest to określane jako sprawdzanie uczenia się/ 

sprawdzanie nabytej wiedzy. 

 

Trener powinien poprosić uczestników o opinię na temat jego wyników, aby 

dowiedzieć się, jak sobie radzi i czy są zadowoleni z warsztatów (tempo, treść 

itp.). Jeśli zbiera opinie, powinien pokazać uczestnikom, że je ceni i w pewien 

sposób te opinie wykorzystuje. Trener może poprosić o opinie w formie ustnej 

lub pisemnej. Pisemny kwestionariusz jest bardziej formalny i anonimowy. 

 

             Należy również upewnić się, czy efekty uczenia zostały osiągnięte, sprawdzając słuchaczy.  
            Można to zrobić, na przykład, poprzez quiz lub jakiś rodzaj egzaminu. Taka kontrola zakłada  
            oczywiście, że egzaminy te odpowiednio oceniają wyniki, dlatego do oceny uczniów należy  
            przygotować się zawsze mając na uwadze zaprojektowaną sesję, należy też uporządkować  
            pytania oceniające proces uczenia się.  

 

DIG-IN OCENA & SPRAWDZENIE WIEDZY 
 

Warsztaty DIG-IN są w dużym stopniu skoncentrowane na rozwoju 

umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, na tle zrównoważonego rozwoju i 

obiegu zamkniętego. Tak więc, aby ocenić proces uczenia się, należy odnieść 

się do konkretnych zestawów / ram kompetencji. Komisja Europejska 

opracowała EntreComp: Europejskie Ramy Kompetencji w zakresie 

Przedsiębiorczości jako ramy odniesienia w celu wyjaśnienia, co należy 

rozumieć pod pojęciem przedsiębiorczego sposobu myślenia.  

             Można użyć EntreComp jako listy kontrolnej do przeprowadzenia oszacowania i oceny.  
             Aby pobrać cały dokument, można użyć tego  linku. 

 

Jak ocenić umiejętności przedsiębiorcze uczestników DIG-IN? 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8201&furtherPubs=yes


 

1. Po pierwsze, należy zidentyfikować konkretną umiejętność przedsiębiorczości, którą ma            
przynieść każda sesja, w oparciu o  EntreComp framework.   

             Na przykład Aktywność 1.5 w module 4 jest ukierunkowana na wiele kompetencji 

ENTRECOMP,  
             takich jak "Mobilizacja zasobów", "Praca z innymi", "Planowanie i zarządzanie", a także  
             (i co ważne) "Etyczne i zrównoważone myślenie".  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8201&furtherPubs=yes


2. Następnie należy pomyśleć o tym, jak zostanie przeprowadzone sprawdzenie  
postępów w nauce. Czy będzie to kwestionariusz? Czy też w formie ustnej ? 

 
3. Następnie należy zapisać jedno/dwa pytania na każdy efekt uczenia 

się, aby ocenić, czy został on osiągnięty. Na przykład w przypadku 

Aktywności 1.5 w module 4 można zapytać: w jaki sposób można 

wykorzystać koncepcję Wejść/Przepustowości/Wyjść do stworzenia 

zrównoważonego modelu? Czy uważasz, że biznes może być 

zrównoważony? Jakie zasoby należy zmobilizować, aby osiągnąć cel 

zrównoważonego rozwoju? Itd. 

 

UWAGA: Należy pamiętać, że nawet jeśli nie zadaje się bezpośrednich lub 

wyraźnych pytań na dany temat, to zawsze można ocenić, czy uczestnik go 

zrozumiał, zadając pytania, które w pośredni sposób dotyczą samego tematu. 

 

Ocena jest ważna, aby zebrać informacje zwrotne na temat ćwiczenia/zadania 

i aby w razie potrzeby moć wprowadzić poprawki (pamiętaj: szkolenie nie jest 

procesem stałym!). 

 
Sprawdzanie postępów uczenia się jest ważne, aby uświadomić uczestnikom 

jakie postępy robią i aby utrzymać ich motywację na wysokim poziomie. 

Zgodnie z metodami Edukacji Pozaformalnej korzystniej jest dokonać oceny 

ustnie i, co najważniejsze, nie powinna być ona osądem ! Jeśli ktoś utknął w 

jakimś temacie, sprawdzanie postępów uczenia się pozwoli trenerowi 

przekazać takiej osobie więcej szczegółów i wyjaśnień. 

 

 

FORMULARZ OCENY WARSZTATÓW 
 

Prosimy o odesłanie tego formularza do trenera lub organizatora na 

zakończenie warsztatów. 

 
Twoja opinia ma dla nas kluczowe znaczenie, aby upewnić się, że spełniamy Twoje 

potrzeby      
 edukacyjne dzięki tym warsztatom. Bylibyśmy wdzięczni, gdybyś mógł poświęcić 

kilka minut na podzielenie się z nami swoją opinią, tak abyśmy mogli Ci jeszcze lepiej 
służyć. 

 
 

 

Tytuł warsztatu: 

Data:     

Trener:    



 

                                                  Zdecydowanie zgadzam się    Zdecydowanie nie zgadzam się  

1. Treść była zgodna z opisem w materiałach reklamowych  1 2 3 4 



5 

2. Warsztaty były przydatne w mojej pracy  

 

1 2 3 4 

5 

 3. Polecę ten warsztat innym  

5 

1 2 3 4 

4.Program był dobrze zaplanowany w wyznaczonym 
czasie  

5 

1 2 3 4 

5. Trener był dobrą osobą kontaktową   

                          5 

1 2 3 4 

6. Materiał został zaprezentowany w sposób 

zorganizowany    5 
1 2 3 4 

7 Trener miał wiedzę na ten temat  

 5 

1 2 3 4 

8. Byłbym zainteresowany uczestnictwem w kontynuacji, bardziej 
zaawansowanych warsztaty na ten sam temat  

3    4   5 

 1 2 

9. Biorąc pod uwagę temat, czy ten warsztat był :  a.  

a / zbyt krótki    b/ właściwej długości    c/ zbyt długi  

 b. c. 

10. Twoim zdaniem, warsztaty były:  a. Wstępne  b. Średnio zaawansowane 
  c. Zaawansowane  

 

Prosimy o ocenę następujących elementów: 

                                                                 Doskonałe  Bardzo dobre  Dobre  Przyzwoite  Słabe 
 

a. Prezentacje     

b. Materiały     

c. Zadania/ćwiczenia     

d. Materiały wizualne/ 

    materiały informacyjne  

    

e. Program całościowo     

f. Interakcje z trenerami     

g. Interakcje z innymi 
uczestnikami  

 
 

 
 

 


 
 

h.   Jakość treści     



11. Co najbardziej doceniłeś / podobało Ci się / myślałeś, że było najlepsze podczas 
warsztatów ? Sugestie dotyczące możliwości poprawienia jakiegoś aspektu ?? 

Tabela 2 Ocena warsztatów  



APPENDIX I 

Materiały informacyjne 1 – Talia kart 

Styl jazdy 
- Sterowanie 
- Decydujące 
- Szybkie tempo 
- Aktywny 
- Zdeterminowany  
 
Ich Potrzeba: Wyniki  
Ich Orientacja: Akcja, Działanie 
I Ich Działanie Rozwojowe: słuchanie 
 
Styl wyrazisty 
- Entuzjastyczny 
- Emocjonalny 
- Gadatliwy 
- Opiniotwórczy 
 
Ich Potrzeba: Osobista aprobata   
Ich Orientacja: Spontaniczność 
Ich Działanie Rozwojowe: Sprawdzanie  
 
Styl sympatyzujący 

- Przyjazny 

- Wspierający  

- Oparty na relacjach  

- Nieformalny 

- Łatwy,niefrasobliwy 

 
Ich Potrzeba: Bezpieczeństwo osobiste  
Ich Orientacja: Relacje  
Ich Działanie Rozwojowe: Inicjowanie  
 

Styl analityczny  

-  Przemyślany 

-  Z rezerwą / wstrzemięźliwy  

-  Z Powolnym tempem 

-  Cichy 

-  Logiczny 

 
Ich Potrzeba: Mieć rację  
Ich Orientacja: Myślenie 
Ich Działanie Rowojowe: Deklarować 
 
 



Materiały informacyjne 2 – Quiz na temat zrównoważonego rozwoju 
 
1. Recykling pojedynczej puszki aluminiowej po napoju o pojemności 330 ml może 

zaoszczędzić    
wystarczającą ilość energii, aby zasilić telewizor przez ile godzin? 

A. Ponad 5 godzin 
B. Ponad 4 godziny 
C.    Ponad 3 godziny (poprawne) 
D.    Ponad 2 godziny 
 

2. Ile razy mniej energii wytwarzają baterie jednorazowe niż energia 

ucieleśniona produkcji? 

a. 50 razy (poprawnie) 

b. 60 razy 

ok. 70 razy 

d. 80  

3.  Ile atramentu na druku oszczędza się na przejściu z czcionki "Arial" na 

"Century Gothic"  

A. 10% 

B. 30% (poprawne) 

ok. 50% 

D. 70% 

              4. Ile wody potrzeba, aby wyprodukować jedną bawełnianą koszulkę? 

                  a. około 1.200 litrów 

                  b. około 2.700 litrów (poprawne) 

                  c. około 3 500 litrów 

                  d. około 4.200 litrów  

              5. Ile z około 8 milionów gatunków na Ziemi jest zagrożonych 

wyginięciem? 

                   a. 0,5 mln 

                   b. 1 milion (poprawnie) 

                   c. 2 mln 

                   d. 3 mln  

         6. Przez ile lat wystarcza 1 tona CO2 do zasilania brytyjskiej żarówki ? 

              a. 3 lata 



              b. 5 lat 

            c. 7 lat 

      d. 10 lat (poprawnie) 

          7/.  Jaki % z 250 największych firm na świecie informuje obecnie o 

zrównoważonym                      

                rozwoju?  

                 A. 63% 

B. 76% 

C. ok. 83% 

D. 93% (Poprawnie) 

2. Pozostawienie wentylatora działającego przez noc w lecie marnuje 

wystarczającą ilość energii, aby zasilić laptop na jak długo? 

a. 1 rok (poprawnie) 

b. 2 lata 

c. 3 lata 

d. 4 lata  

3. Światła biurowe pozostawione na noc zużywają wystarczającą ilość 

energii w ciągu roku, aby ogrzać dom przez jak długo? 

a. prawie 1 miesiąc 

b. prawie 3 miesiące 

c. prawie 5 miesięcy (poprawnie) 

                  d. prawie 6 miesięcy   

4. Ile kg emisji CO2 rocznie może usunąć wyłączenie niepotrzebnych świateł? 

a. 50kg 

b. 96 kg 

c. ok. 143 kg 

d. 171 kg (prawidłowo) 

           11. Ile kg aluminium pozwala zaoszczędzić recykling wkładów atramentowych/tonerowych? 

                 a. 8400kg 

                 b. 9600kg (prawidłowo) 

                 c. ok. 10300kg 

                 d. 11200kg  



   12/ Który z tych krajów NIE był jednym z czternastu narodów, które 

zobowiązały  

         się w 2022 r. aby w zrównoważony sposób zarządzać 100% swoich 

oceanów? 

a.  Wielka Brytania (poprawne) 

b.  Jamajka 

c.  Ghana 

   d.  Grecja 

          13/ Według badań przeprowadzonych przez University of Manchester 

zmniejszenie    

                poziomu zanieczyszczenia powietrza o 20% może zwiększyć zdolność 

dziecka do                

               uczenia się jak długo w roku? 

               a. 3 dni 

               b. 1 tydzień 

               c. 2 tygodnie 

               d. 4 tygodnie (poprawne) 

         14/. Najbogatsze 10% światowej populacji zużywa ………… razy więcej energii 

niż  

                najbiedniejsze 10%? 

a. 3 razy więcej energii 

b. 4 razy więcej energii 

c. 10 razy więcej energii 

d. 20 razy więcej energii (poprawne)  

            15/. Gdyby ludzie na całym świecie przestawili się na energooszczędne 

żarówki, ile    

                   pieniędzy co roku mógłby zaoszczędzic świat ? 

                    a.   50 mld USD 

                    b. 120 mld USD (poprawne) 

                    c. 160 mld USD 

                    d. 200 mld USD 



                     Materiały informacyjne 3 – Inicjatywa ONZ Global Compact 

 

 
 

 

Jakich zasad UN Compact 

przestrzegasz? 

 

Jaką formą działalności jesteś? 

(usługi, produkty) 

 

Wejścia  

Przepustowość  

Wyjścia  

Co poddać recyklingowi  

Co ponownie wykorzystać  

Czego nie można poddać recyklingowi  

(a zatem zmniejszyć) 
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