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Modułowy system szkoleń – 11 kompetencji 

Opis wybranych metod i materiałów szkoleniowych 

METODY SZKOLENIOWE 

Burza mózgów 

Problem zostaje rozwiązany na podstawie pomysłów 

uczestników. Dzielą się oni wszelkimi pomysłami, jakie przyjdą 

im do głowy. Można puścić wodze fantazji; jakakolwiek krytyka 

jest zakazana. Następnie uczestnicy proszeni są o szersze 

przedstawienie swoich propozycji, a na koniec ich pomysły  

są poddawane analizie i ocenie. W ramach modułowego 

systemu szkoleń metoda ta często wykorzystywana jest  

do przeprowadzenia tzw. rundy pomysłów, co pozwala 

otrzymać informacje zwrotne, a uczestnikom szkolenia 

umożliwia czerpanie inspiracji od siebie nawzajem. 

Dyskusja 

Uczestnicy sami rozwiązują problem, trener jedynie nadzoruje  

i nadaje kierunek dyskusji. Listę pytań pomocniczych, które 

można wykorzystać, zawiera podręcznik trenera. 

Zamiana ról 

Odbywający szkolenie stają się trenerami. Otrzymują materiały 

szkoleniowe, omawiają je, a następnie przedstawiają wnioski 

pozostałym uczestnikom. Metoda ta wykorzystywana jest 

głównie w ćwiczeniach grupowych. 

Prezentacja Uczestnicy przedstawiają zagadnienie na forum grupy. 

Studium przypadku 

Uczestnikom prezentowane są fikcyjne sytuacje, które  

w większości przypadków opierają się na rzeczywistych 

zdarzeniach. Uczestnicy mają za zadanie przeanalizować  

te sytuacje i zastanowić się nad możliwymi rozwiązaniami. 

Praca indywidualna 

Trener wyznacza uczestnikom indywidualne zadania, nad 

którymi pracują. Metoda ta sprawdza się głównie podczas 

dokonywania podsumowania dotychczasowego przebiegu 

szkolenia. 

Nauka samodzielna 

Przewodniki dotyczące umiejętności zawierają teksty,  

które uczestnicy szkolenia czytają samodzielnie. Instrukcje 

odnoszące się do tego ćwiczenia znajdują się w podręczniku 

trenera. 

Ćwiczenia grupowe 

Uczestnicy na podstawie instrukcji wspólnie wykonują 

określone ćwiczenia. Zdobywają wiedzę poprzez 

doświadczenie. Realizują określone cele, mają możliwość 

przeanalizowania i oceny ćwiczeń z perspektywy czasu. 
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Modułowy system szkoleń – 11 kompetencji 

Opis wybranych metod i materiałów szkoleniowych 

Wykład 

Metoda stosowana do przekazywania informacji, faktów  

i teorii: wykładowca mówi, a uczestnicy słuchają i mogą 

notować. Wykłady w ramach modułowego systemu szkoleń 

powinny być stosunkowo krótkie i nieprzeładowane 

informacjami. 

Interaktywny film wideo 

Podczas ćwiczeń szkoleniowych uczestnicy są nagrywani 

kamerą wideo. Później mogą zobaczyć, przeanalizować  

i ocenić swoje zachowania. 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

1 Podręcznik trenera 

Kompletny zestaw wskazówek dla trenera:  

co i kiedy należy robić. Podręcznik umożliwia zapoznanie się  

z teorią i podpowiada, jak wykorzystać teorię w praktyce. 

Zawiera: cele ćwiczeń lub całych modułów, listy 

przygotowawcze, godziny, poprawne rozwiązania, 

proponowane pytania dla uczestników. 

2 Przewodnik po umiejętnościach 

Materiały pomocnicze przeznaczone dla uczestników 

szkolenia. Przewodnik umożliwia trenerowi przygotowanie się 

do sesji szkoleniowej. Można z niego korzystać także 

bezpośrednio na szkoleniu. Uczestnicy mogą zatrzymać 

przewodnik. 

3 Wprowadzenie do szkolenia 
Zawiera pełny opis szkolenia, harmonogram, zestaw metod 

szkoleniowych wykorzystywanych w danym module. 

4 Zeszyt ćwiczeń 

Pełni zarówno rolę zeszytu ćwiczeń, jak i notatnika.  

Umożliwia odbywającemu szkolenie ocenę swoich 

umiejętności. Uczestnicy mogą zatrzymać zeszyty ćwiczeń. 
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k1 Komunikacja (poziom podstawowy)  

OPIS SZKOLENIA 

Ze wszystkich kompetencji i umiejętności, jakie kiedykolwiek zdobyliście, 

najbardziej użyteczne są te, które dotyczą komunikacji. Umiejętność 

komunikacji to nasz najcenniejszy indywidualny atut – w szkole, w pracy, w 

kontaktach społecznych czy też w domu, w kontaktach z najbliższymi. 

Zdolność komunikacji po części stanowi naszą spuściznę po przodkach, po 

części zaś umiejętność, którą można z powodzeniem doskonalić i rozwijać. To 

jest właśnie główny cel naszego szkolenia – wprowadzenie terminologii oraz 

wyjaśnienie pewnych podstawowych zasad, przede wszystkim jednak 

umożliwienie Wam samodzielnego wypróbowania w praktyce różnych form 

komunikacji. 

Proces komunikacji obejmuje dwa główne systemy sygnałów. Innymi słowy 

komunikacja przyjmuje dwie formy – werbalną i niewerbalną. Komunikacja 

werbalna obejmuje słowa i mowę, czyli sygnały, które odbieramy słuchem. 

Komunikacja niewerbalna to z kolei każdy komunikat przekazywany bez użycia 

słów. Obie formy komunikacji są dla nas równie ważne, ponieważ obie 

wpływają na sukces lub porażkę w kontaktach z innymi osobami. 

Komunikacja na piśmie (korespondencja) to jedna z form komunikacji, bez 

której w dzisiejszych czasach nie możemy się obejść. Słowo pisane jest 

wszechobecne i ma bardzo duże znaczenie. Jeśli poszukujemy pracy, nie 

obejdzie się bez komunikacji pisemnej: odpowiadamy na oferty, piszemy 

życiorysy i listy motywacyjne. W każdym z przygotowywanych dokumentów 

aplikacyjnych przedstawiamy siebie i wystawiamy sobie świadectwo. Dlatego 

jednym z celów szkolenia jest przygotowanie Was do świadomego i 

zwieńczonego sukcesem znalezienia się na rynku pracy. 

CELE 

Zapoznanie uczestników z formami komunikacji, zasadami 

prawidłowego słuchania, komunikacją niewerbalną i jej znaczeniem 

dla komunikatu, pracą z informacją oraz przygotowanie do aktywnego 

i świadomego poruszania się na rynku pracy. 

− Zaznajomienie uczestników z zasadami prawidłowego słuchania. 

− Omówienie błędów, które popełniamy w postrzeganiu innych. 

− Sprawdzenie własnej umiejętności słuchania i postrzegania. 

− Zaznajomienie się ze wszystkimi formami komunikacji i zdobycie wiedzy 

na temat ich wpływu na wynik procesu. 

− Realizacja ćwiczeń na wymowę. 

− Aktywizacja w zakresie użycia języka (słownictwo). 

− Wyjaśnienie uczestnikom, jak pracować z informacjami. 

− Poinformowanie uczestników na temat znaczenia informacji i oceny. 

− Poinformowanie uczestników o poprawnej formie prezentowania  

i dzielenia się informacji. 

− Podkreślenie znaczenia informacji zwrotnych. 

− Ustalenie, o co chodzi w ofertach pracy i jak na nie odpowiadać. 

− Sporządzenie dokumentów aplikacyjnych. 

− Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej. 
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k1 Komunikacja (poziom podstawowy)  

PROGRAM 

1 
Osoba komunikująca się  

i inni ludzie 

a. Sposoby komunikowania się 

b. Model komunikacji 

c. Motywy komunikacji. Rola emocji w komunikowaniu się 

2 Słuchanie 

a. Zakłócenia i bariery w procesie komunikowania 

b. Komunikacja jedno i dwustronna 

c. Postrzeganie społeczne jako część komunikacji – błędy popełniane  

w postrzeganiu innych 

3 Formy komunikacji 

a. Komunikacja niewerbalna: sygnały ciała (język ciała) – ogólny 

wygląd, mimika, kontakt wzrokowy, gesty, ogólna postawa, 

parajęzyk 

b. Komunikacja werbalna – wymowa, artykulacja, słownictwo, 

poziom skomplikowania wypowiedzi 

4 Praca z informacjami 

a. Bezcenne informacje – informacja jako wartość 

b. Przekazywanie informacji – rodzaje przekształceń 

c. Analiza informacji 

5 
Złe nawyki 

komunikacyjne 

a. Złe nawyki „w nas i bez nas” – bariery komunikacyjne 

b. Czynniki irytujące i komplikujące w procesie komunikacji 

6 Komunikacja pisemna 
a. Co mówi nam oferta pracy? 

b. Odpowiedź na ofertę pracy – CV i list motywacyjny 

METODOLOGIA SZKOLENIOWA 

Metody pracy warsztatowej aktywizujące wszystkich uczestników,  

w tym: studium przypadku, dyskusje, symulacje, scenki, mini wykłady, 

ćwiczenia w grupach zadaniowych, prezentacje, burza mózgów, testy, 

ćwiczenia. 

CZAS TRWANIA 2 dni x 8 godzin dydaktycznych 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

1) Podręcznik trenera 

2) Przewodnik po umiejętnościach 

3) Wprowadzenie do szkolenia 

4) Zeszyt ćwiczeń 
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k1 Komunikacja (poziom podstawowy)  

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE 

REZULTATÓW I KORZYŚCI 

Uczniowie będą: 

− posiadać wiedzę na temat procesu komunikacji 

− znać zakres komunikacji niewerbalnej oraz jej wpływ na wynik procesu 

− zdawać sobie sprawę ze znaczenia i siły informacji 

− orientować się w procesach intelektualnych zachodzących w trakcie 

sortowania informacji 

− przypomną sobie znaczenie informacji zwrotnych przekazywanych przez 

odbiorcę 

− mieć za sobą doświadczenie w zakresie dzielenia się informacjami 

− wiedzieć, w jaki sposób przekazywane informacje ulegają zniekształceniu  

w procesie komunikacji 

− wiedzieć, że nawet jeśli niektóre informacje są jednoznaczne i tak mogą 

pojawić się trudności z ich analizowaniem 

− wiedzieć, że dokładność i uwaga mają bardzo duże znacznie  

w procesie analizowania informacji 

− znać różne złe nawyki i czynniki irytujące rozmówcę, które komplikują 

proces komunikacji 

− wiedzieć, jak czytać ofertę pracy 

− lepiej rozumieć – poprzez wykorzystanie sytuacji modelowych – proces 

oceny odpowiedzi na ofertę pracy oraz oceny ofert pracy 

− wiedzieć, jak poprawnie odpowiedzieć na ofertę pracy 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k1 Komunikacja (poziom podstawowy), dzień 1 

punkt programu metoda czas trwania 

część 1 Wprowadzenie 

1.1.  Wprowadzenie do szkolenia wykład 20 min 

1.2.  Poznajmy się! 
praca w grupach 
prezentacja 
dyskusja 

35 min 

1.3.  Moje oczekiwania przedstawianie opinii 15 min 

część 2 Osoba komunikująca się i inni ludzie 

2.1.  Sytuacja z życia wzięta  10 min 

2.2.  Model komunikacji  10 min 

2.3.  Dlaczego ze sobą rozmawiamy?  10 min 

część 3 Słuchanie 

3.1.  Zakłócenia i bariery  wykład 5 min 

3.2.  Tangram praca w parach 40 min 

3.3.  Autorefleksja dotycząca słuchania praca indywidualna 15 min 

3.4.  Postrzeganie społeczne jako część komunikacji   

3.4.1.  Ćwiczenie „Ecce Homo” praca indywidualna 25 min 

3.4.2.  Postrzeganie społeczne 
wykład 
burza mózgów 
praca indywidualna 

25 min 

3.5.  Ćwiczenie „Robot” praca indywidualna 15 min 

3.6.  Ćwiczenie „Kasztelan z Catsburgh’a” zamiana ról 35 min 

część 4 Formy komunikacji 

4.1.  Komunikacja niewerbalna 
wykład 
burza mózgów 

15 min 

4.2.  Komunikacja werbalna 
wykład 
praca indywidualna 

15 min 

4.3.  Ćwiczenie wymowy praca indywidualna 15 min 

4.4.  Aktywizacja językowa praca indywidualna 40 min 

Podsumowanie 
wykład 
burza mózgów 
praca indywidualna 

10 min 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k1 Komunikacja (poziom podstawowy), dzień 2 

punkt programu metoda czas trwania 

Wprowadzenie do dnia drugiego wykład 5 min 

część 5 Praca z informacjami 

5.1.  Bezcenne informacje 
wykład 
burza mózgów 
praca indywidualna 

25 min 

5.2.  Przekazywanie informacji wykład 10 min 

5.3.  Głuchy telefon 
praca w grupach 
zamiana ról 

50 min 

5.4.  Analiza informacji praca indywidualna 15 min 

część 6 Złe nawyki komunikacyjne 

6.1.  Złe nawyki „w nas i bez nas” praca w grupach 35 min 

6.2.  Studium przypadku – kłótnia praca indywidualna 35 min 

6.3.  Studium przypadku – błędy w komunikacji praca indywidualna 15 min 

6.4.  Twarzą w twarz praca indywidualna 15 min 

część 7 Komunikacja pisemna 

7.1.  Co mówi nam oferta pracy? 
wykład 
praca indywidualna 

35 min 

7.2.  Studium przypadku  
Ogłoszenie – poszukujemy pracownika na 
stanowisko… 

praca indywidualna  40 min 

7.3.  Odpowiedź na ofertę pracy praca indywidualna 40 min 

Podsumowanie 
praca indywidualna 
dyskusja 

10 min 

Zakończenie i ocena 
wykład 
dyskusja 

20 min 
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k2 Współpraca (poziom podstawowy) 

OPIS SZKOLENIA 

Słowo „współpraca” (kooperacja) wywodzi się od dwóch łacińskich słów: 

operari – pracować, robić coś oraz ko – grupa ludzi. Współpraca stanowi 

nieodłączny element naszego codziennego życia: prywatnego, szkolnego, czy – 

w przyszłości – zawodowego. Zadania, przed jakimi stajemy, są często tak 

trudne i złożone, że wymagają współpracy całych zespołów. Na dzisiejszym 

rynku pracy umiejętność współpracy staje się coraz bardziej istotna i ceniona. 

Współpraca może prowadzić do osiągania lepszej jakości, oszczędzania czasu, 

ekonomii kosztów i skuteczności (zasoby w ujęciu ogólnym), nowych 

pomysłów, innowacyjnych rozwiązań oraz lepszej konkurencyjności. 

Umiejętność współpracy jest postrzegana jako gotowość i zdolność do 

aktywnego i sumiennego włączenia się w pracę grupy. Umiejętność ta stanowi 

przeciwieństwo niezdrowej konkurencji oraz tendencji do pracy 

indywidualnej. Obejmuje ona następujące aspekty: przydatność (kto i w jaki 

sposób ma udział w wysiłku grupy), cele (co jest konieczne, aby je osiągnąć) 

oraz podejście (postawa wobec innych). 

„Efekt synergii” powstaje w sytuacji, kiedy nadzwyczajnie dobra i efektywna 

współpraca grupy ludzi prowadzi nie tylko do połączenia ich mocnych stron, 

ale nawet do wzajemnego sprzężenia wyzwalającego kreatywność. Wysiłki 

poszczególnych osób zostają połączone i ludzie wzajemnie na siebie 

oddziałują. Wynik pracy zespołowej nie jest więc sumą wkładu pracy 

poszczególnych członków zespołu, ale znacznie go przewyższa i stanowi w ten 

sposób zupełnie nową jakość. 

CELE 

Zdobycie umiejętności współpracy w zespole; poznanie wpływu pracy 

zespołowej na realizacje zadań; „efekt synergii”; poznanie różnych 

rodzajów współpracy oraz uświadomienie konieczności podejmowania 

odpowiednich wysiłków przy realizacji wspólnego celu. 

− Uświadomienie sobie, w jaki sposób relacje interpersonalne wpływają  

na współpracę. 

− Uznanie współpracy za proces dynamiczny. 

− Zrozumienie znaczenia informacji zwrotnych. Poznanie typów zachowań  

w grupie. 

− Zorientowanie się, jak poszczególne typy zachowań wpływają na 

współpracę. 

− Doświadczenie w praktyce wyzwania, jakim jest realizacja zadań w 

grupie. 

− Zdanie sobie sprawy z wagi zasad współpracy w realizacji wspólnego 

celu. 

PROGRAM 
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k2 Współpraca (poziom podstawowy) 

1 Czym jest współpraca? 

a. Ustalenie definicji współpracy 

b. Relacje interpersonalne sprzyjające współpracy 

c. Równouprawnienie w relacji 

d. Wzmocnienie emocjonalne 

e. Współpraca i współzawodnictwo 

2 
Dlaczego powinniśmy 

współpracować? 

a. Zespół wie więcej – efekt synergii 

b. Techniki pracy zespołowej 

c. Zalety i wady pracy w zespole 

3 
Jakie czynniki mają wpływ 

na współpracę? 

a. Atrakcyjność interpersonalna 

− Efekt Podobieństwa 

− Efekt Kontekstu 

− Współpraca i życzliwość 

b. Nadawanie na tych samych falach 

− Empatia 

− Przewidywanie 

− Zjawisko samospełniającej się przepowiedni 

4 Informacja zwrotna 
a. Przekazywanie informacji zwrotnej 

b. Przyjmowanie informacji zwrotnej 

5 Typy zachowań w grupie 

c. Relacje pomiędzy członkami grupy 

− Skłonny do rywalizacji 

− Indywidualista 

− Skłonny do współpracy 

6 
Rozproszona 

odpowiedzialność 

d. Przydzielanie zadań 

e. Taktyka zapobiegająca praktyce „free-ridingu” (podczepianiu się) 

− Wolny wybór lub wybór zgodnie z umiejętnościami 

− Określony zakres odpowiedzialności za określone zadanie 

− Uczciwość 
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k2 Współpraca (poziom podstawowy) 

METODOLOGIA SZKOLENIOWA 

Metody pracy warsztatowej aktywizujące wszystkich uczestników,  

w tym: studium przypadku, dyskusje, symulacje, scenki, mini wykłady, 

ćwiczenia w grupach zadaniowych, prezentacje, burza mózgów, testy, 

ćwiczenia. 

CZAS TRWANIA 2 dni x 8 godzin dydaktycznych 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

1) Podręcznik trenera 

2) Przewodnik po umiejętnościach 

3) Wprowadzenie do szkolenia 

4) Zeszyt ćwiczeń 

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE 

REZULTATÓW I KORZYŚCI 

Uczniowie będą: 

− dobrze rozumieć znaczenie terminu „współpraca” 

− zdawać sobie sprawę, jakie korzyści płyną ze współpracy 

− dobrze rozumieć znaczenie terminu „efekt synergii” 

− dobrze rozumieć znaczenie terminów „empatia” i „przewidywanie” 

− zdobędą praktyczne doświadczenie współpracy uwieńczonej sukcesem 

− znać zasady przekazywania i odbierania informacji zwrotnych 

− poznają 3 typy zachowań w grupie 

− dobrze rozumieć typy zachowań w grupie 

− zdobędą doświadczenie w pracy w grupach w warunkach rywalizacji 

− zdobędą praktyczne doświadczenie w dzieleniu się wiedzą i 

umiejętnościami 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k2 Współpraca (poziom podstawowy), dzień 1 

punkt programu metoda czas trwania 

część 1 Wprowadzenie 

1.1.  Wprowadzenie do szkolenia wykład 20 min 

1.2.  Moje oczekiwania 
praca w grupach 
prezentacja 
dyskusja 

15 min 

1.3.  Zasady obowiązujące w grupie 
praca w parach 
dyskusja 

20 min 

1.4.  Co nas łączy albo kto pyta, nie błądzi? 
praca w parach 
prezentacja 

30 min 

część 2 Dlaczego powinniśmy współpracować? 

2.1.  Ja i my albo krótka wycieczka po psychologii 
społecznej 

wykład 10 min 

2.2.  Korzyści płynące ze współpracy 
praca w grupach 
prezentacja 
dyskusja 

15 min 

2.3.  Poszukiwacze efektu synergii – zadanie zespołowe praca w grupach 40 min 

2.4.  Kiedy 1 + 1 > 2 wykład 5 min 

część 3 Jakie czynniki mają wpływ na współpracę? 

3.1.  Atrakcyjność interpersonalna wykład 10 min 

3.2.  Szósty zmysł – umiejętność wczuwania 
i dostosowania się do grupy 

praca indywidualna 
dyskusja 

30 min 

3.3.  Na tych samych falach wykład 5 min 

3.4.  Wieża w sercu Europy – zadanie konstrukcyjne  praca w parach 50 min 

3.5.  Informacje zwrotne  wykład 15 min 

3.6.  Krok w bok – ćwiczenia w przekazywaniu 
pozytywnych 

informacji zwrotnych 
praca w parach 25 min 

część 4 Typy zachowań w grupie 

4.1.  Typy zachowań w grupie wykład 25 min 

4.2.  Przykłady z życia wzięte 
praca indywidualna 
prezentacja 

25 min 

Podsumowanie 
wykład 
burza mózgów 
praca indywidualna 

10 min 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k2 Współpraca (poziom podstawowy), dzień 2 

punkt programu metoda czas trwania 

Wprowadzenie do dnia drugiego burza mózgów 5 min 

4.3.  W pewnej firmie – studium przypadku 

studium przypadku 
praca indywidualna 
praca w grupach 
prezentacja 

65 min 

4.4.  Rozproszona odpowiedzialność 
wykład 
burza mózgów 

40 min 

część 5 Współpraca w praktyce 

5.1.  Układanka – ćwiczenie praca w grupach 45 min 

5.2.  Ciche babcie z linami – ćwiczenie praca w grupach 40 min 

5.3.  Słowa i wizja praca w grupach 40 min 

5.4.  Przekazywanie informacji zwrotnych praca w grupach 25 min 

5.5.  Czy jesteś skłonny do współpracy? test 25 min 

5.6.  Plakat praca w grupach 30 min 

Podsumowanie 
praca indywidualna 
dyskusja 

10 min 

Zakończenie i ocena praca indywidualna 25 min 
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k3 Przedsiębiorczość (poziom podstawowy) 

OPIS SZKOLENIA 

Przedsiębiorczość odnosi się do sposobów myślenia i tworzenia, które 

umożliwiają osiągnięcie korzystnych wyników. Osoba przedsiębiorcza dba o 

realizację swoich pomysłów, podejmuje inicjatywę, jest aktywna, bardzo 

angażuje się w swoją pracę, jest pełna pomysłów, ciekawa, kreatywna, 

elastyczna, ma apetyt na zwycięstwo i sukces, jest skuteczna, zdolna do 

pokonywania przeszkód, wierzy we własne zdolności, jest przewidująca, 

przekonana do swojego pomysłu, odporna na stres, entuzjastyczna itp. 

Przedsiębiorczość to absolutna konieczność w dzisiejszych czasach.  

Z przedsiębiorczością można spotkać się nawet w środowisku szkolnym i tu ją 

rozwijać, tak aby zaprocentowała, kiedy już trafimy na rynek pracy, do 

istniejących firm, a może nawet do firm, które w przyszłości sami założymy. 

Przedsiębiorczość przejawia się w tworzeniu czegoś nowego, poprzez 

świadczenie usług, tworzenie produktów, poprzez dobre pomysły lub ciekawe 

innowacje. Przedsiębiorczość pomaga w definiowaniu i spełnianiu potrzeb, a 

także sprzyja samorealizacji, osiąganiu zysków finansowych i zdobywaniu 

szacunku. 

Przedsiębiorczość może przynieść sukces, pieniądze, poczucie swobody, 

niezależność w podejmowaniu decyzji, dobre samopoczucie w związku z 

wykonywaną pracą, satysfakcję i rozwój. 

Przedsiębiorczość to siła napędowa. Im bardziej jest się przedsiębiorczym, tym 

większe ma się możliwości zabezpieczenia swojej przyszłości, a także ma się 

wpływ na jakość swojego życia oraz na swoje otoczenie. Im większa jest liczba 

przedsiębiorców, tym bardziej region lub kraj, w którym się znajdują, korzysta 

z siły gospodarczej, społecznej i politycznej. 

CELE 

Zdobycie wiedzy o przedsiębiorczości oraz umiejętności korzystania  

z własnej kreatywności; poznanie przekonań ograniczających 

przedsiębiorczość; poznanie etapów wprowadzania innowacji i 

realizacji celów; rozwijanie wiary we własne możliwości i potencjał. 

− Przedstawienie różnych punktów widzenia na przedsiębiorczość  

i zmotywowanie uczestników do myślenia. 

− Zrozumienie wagi kreatywnego myślenia i uświadomienie uczestnikom,  

że są kreatywni i zdolni do zgłaszania nowych pomysłów. 

− Wiedza o tym, jak przejść całą drogę od wygenerowania pomysłu  

do jego ostatecznej realizacji oraz jak stworzyć plan zmian / realizacji 

pomysłu, co umożliwi przekształcenie początkowego pomysłu w 

rzeczywistość, być może w sukces (biznesowy / zawodowy lub osobisty). 

− Praktyczne wypróbowanie ustalania określonego planu zmian/realizacji 

pomysłu. 

PROGRAM 
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k3 Przedsiębiorczość (poziom podstawowy) 

1 
Czym jest 

przedsiębiorczość? 

a. Czym charakteryzuje się przedsiębiorca? 

b. Gdzie możemy spotkać się z przedsiębiorczością? 

c. Co jest produktem lub rezultatem przedsiębiorczości? 

d. Co można zyskać lub stracić poprzez przedsiębiorcze 

postępowanie? 

2 

Motywacja, czyli skąd 

bierze się 

przedsiębiorczość? 

a. Motywacja i przedsiębiorczość 

b. Bodźce (motywatory) 

− Motywy wewnętrzne 

− Bodźce zewnętrzne 

− Automotywacja 

3 
Piramida potrzeb według 

Abrahama Maslowa 

a. Poszukiwanie motywacji 

b. Piramida potrzeb w środowisku pracy 

4 

Przeszkody na drodze  

do przedsiębiorczości  

i metody ich 

pokonywania 

a. Lenistwo, ignorancja, brak motywacji 

b. Obawa przed porażką i niskie poczucie pewności siebie 

c. Pozbywanie się starych nawyków i oczekiwań 

d. Brak wsparcia i zrozumienia ze strony rodziców i pracodawcy 

e. Bez oceny, bez nagrody 

5 Kreatywność 

a. Co oznacza bycie kreatywnym? 

b. Burza mózgów – efektywne narzędzie kreatywności 

− Klucz do burzy mózgów 

− Zasady burzy mózgów 

− Struktura burzy mózgów 

6 
Myślenie konwergencyjne  

i dywergencyjne 

a. Myślenie konwergencyjne – logiczne i analityczne 

b. Myślenie dywergencyjne – nielogiczne i niezorganizowane 

7 
Podróż od pomysłu  

do realizacji 

a. Motywacja przychodzi wraz z pomysłami 

b. Krok po kroku, drogą od pomysłu do jego realizacji 

c. Przygotowanie planu realizacji / planu zmian 
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k3 Przedsiębiorczość (poziom podstawowy) 

8 
Cele osobiste  

a cele biznesowe 

a. Określenie pomysłu 

b. Technika SMART 

c. Osobiste doświadczenie 

9 Trzy klucze do sukcesu 

a. Wiara we własne możliwości 

b. Wytrwałość 

c. Entuzjazm 

METODOLOGIA SZKOLENIOWA 

Metody pracy warsztatowej aktywizujące wszystkich uczestników,  

w tym: studium przypadku, dyskusje, symulacje, scenki, mini wykłady, 

ćwiczenia w grupach zadaniowych, prezentacje, burza mózgów, testy, 

ćwiczenia. 

CZAS TRWANIA 2 dni x 8 godzin dydaktycznych 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

1) Podręcznik trenera 

2) Przewodnik po umiejętnościach 

3) Wprowadzenie do szkolenia 

4) Zeszyt ćwiczeń 

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE 

REZULTATÓW I KORZYŚCI 

Uczniowie będą: 

− wiedzieć więcej na temat sposobów wykazywania przedsiębiorczości  

(w pracy i w czasie wolnym) 

− łączyć przedsiębiorczość z własnymi doświadczeniami i z przykładami  

ze swojego otoczenia 

− w stanie opisać swoje potrzeby i motywy, które mogą wzbudzać 

przedsiębiorczość (według Maslowa) 

− świadomi przeszkód, które mogą utrudniać rozwój przedsiębiorczości 

− w stanie połączyć nowe informacje z własnymi doświadczeniami 

− posiadać ocenę swojej osobistej sytuacji w zakresie postępów 

− mieć opracowany osobisty plan przedsiębiorczości 

− zdawać sobie sprawę z ogólnych problemów związanych z 

realizowaniem pomysłów w praktyce 

− mieć świadomość tego, że na realizację ich pomysłów wpływa wiele 

aspektów 

− w stanie samodzielnie ocenić, czy ich pomysł ma szansę na realizację  

w praktyce, oraz co muszą zrobić, aby go zrealizować 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k3 Przedsiębiorczość (poziom podstawowy), dzień 1 

punkt programu metoda czas trwania 

część 1 Wprowadzenie 

1.1.  Wprowadzenie do szkolenia wykład 20 min 

1.2.  Poznajmy się! 
praca w grupie 
prezentacja 
dyskusja 

35 min 

1.3.  Moje oczekiwania prezentacja opinii 15 min 

część 2 Motywacja 

2.1.  Opowieści o przedsiębiorczości 

ćwiczenie w grupie 
samodzielna nauka 
prezentacja 
dyskusja 
wykład 

75 min 

2.2.  Motywacja, czyli skąd bierze się przedsiębiorczość? 

wykład 
praca indywidualna 
praca w grupie 
prezentacja 
dyskusja 

65 min 

2.3.  Przeszkody na drodze do przedsiębiorczości 
i metody ich pokonywania 

samodzielna nauka 
ćwiczenie w grupie 
prezentacja 
dyskusja 

70 min 

2.4.  Osobisty plan rozwoju przedsiębiorczości praca indywidualna 20 min 

Podsumowanie 
praca indywidualna 
dyskusja 

10 min 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k3 Przedsiębiorczość (poziom podstawowy), dzień 2 

punkt programu metoda czas trwania 

Wprowadzenie do dnia drugiego wykład 10 min 

część 3 Kreatywność 

3.1.  Kreatywność 
wykład 
test 
dyskusja 

90 min 

3.2.  Burza mózgów – efektywne narzędzie kreatywności 
wykład 
burza mózgów 

20 min 

3.3.  Jak nie przejeść się w Gospodzie Pod Głodną 
Gąsienicą 

studium przypadku 50 min 

część 4 Podróż od pomysłu do realizacji 

4.1.  Podróż od pomysłu do realizacji (część 1) wykład 50 min 

4.1.  Podróż od pomysłu do realizacji (część 2) 
praca w grupie 
prezentacja 
dyskusja 

60 min 

4.2.  Niezrealizowane pomysły 

wykład 
praca w grupie 
prezentacja 
dyskusja 

30 min 

Plakat przedsiębiorczości 
praca w grupie 
prezentacja 

30 min 

Podsumowanie 
praca indywidualna 
dyskusja 

10 min 

Wnioski i ocena 
praca indywidualna 
dyskusja 

20 min 
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k4 Elastyczność (poziom podstawowy) 

OPIS SZKOLENIA 

Ludzki mózg jest najbardziej złożonym i najdoskonalszym wytworem natury, 

jaki istnieje na naszej planecie. W ciągu 9 miesięcy, które upływają pomiędzy 

zapłodnieniem a narodzinami, powstaje ok. 10 miliardów komórek 

nerwowych mózgu (neuronów). 

Podobnie jak nasze ciało, mózg również jest asymetryczny. Po raz pierwszy 

teorię tę przedstawił Paul Broca, który stwierdził, że lewa półkula używana jest 

podczas mówienia. Ośrodek Broki (nazwany tak właśnie na jego cześć) to ta 

część ludzkiego mózgu, która odpowiedzialna jest za procesy językowe, mowę 

oraz rozumienie. Niedługo po tym naukowcy odkryli połączenie pomiędzy 

półkulą odpowiedzialną za język, a zwiększoną sprawnością prawej części 

ciała. Mózg zarządza zatem naszym ciałem „na krzyż”: lewa półkula 

odpowiedzialna jest za jego prawą część i vice versa. 

Półkule mózgowe mają ściśle określone funkcje i każda z nich jest w pewnym 

zakresie dominująca. U większości ludzi lewa półkula odpowiada za mowę, 

pisanie, logikę analityczną oraz myślenie abstrakcyjne, podczas gdy prawa 

półkula to ośrodek syntetycznego myślenia, przykładów oraz emocji. Każda 

półkula ma swój własny język, pamięć oraz nastroje. 

Naukowcy wciąż badają obie półkule. Są one pełne tajemnic. Co prawda do tej 

pory udało się odkryć małą ich część, ale były to bardzo ważne odkrycia. Być 

może naukowcom uda się w XXI w. dostrzec nowe możliwości mózgu podczas 

badania wyższych czynności nerwowych. Poznawanie ludzkiego umysłu 

dopiero się zaczęło. 

Techniki zwiększające elastyczność, kreatywność, poprawiające pamięć i 

koncentrację angażują obie półkule. Wykorzystują potencjał, który posiadamy, 

pokazują inne, często nietypowe drogi docierania do wiedzy. Bo ona jest w 

nas, musimy tylko w to uwierzyć. 

CELE 

Rozwijanie elastyczności poprzez ćwiczenie kreatywności oraz 

poznanie sposobów, zwiększających wykorzystanie potencjałów 

intelektualnych oraz technik efektywnego zarządzania czasem  

w procesie dostosowywania się do zmiany. 

− Pobudzenie aktywności umysłowej. 

− Elastyczne myślenie. 

− Zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu. 

− Poznanie rodzajów pamięci. 

− Poznanie technik zwiększających elastyczność i kreatywność. 

− Doświadczenie elastyczności oraz jej ocena. 

− Przemyślenia na temat własnego podejścia do nowych spraw oraz  

do zmiany. 

PROGRAM 

1 Co to jest elastyczność? 
a. Elastyczność jako gotowość do zmiany 

b. Metody radzenia sobie ze zmianą 
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k4 Elastyczność (poziom podstawowy) 

2 Elastyczność umysłu 

a. Ludzki mózg – półkule mózgowe 

− Budowa mózgu 

− Przepływ informacji miedzy półkulami 

− Rzeczywiste możliwości ludzkiego mózgu 

b. Pamięć 

− Pamięć jako proces 

− Rodzaje pamięci 

c. Uwaga 

− Uwaga bierna 

− Uwaga czynna 

3 
Techniki zwiększające 

elastyczność 

a. Metoda luki (gap) 

− Badanie problemu 

− Określanie luk, problemów i braków 

b. Lista Osborna 

− Znaczenie perspektywy 

− Pomocne pytania 

c. SCAMPER 

− Elastyczne reagowanie 

4 

Elastyczność w 

zarządzaniu własnym 

życiem 

a. Jak koordynować wszystkie obszary życia? 

− Role życiowe 

− Koordynacja zadań 

b. Zarządzanie sobą w czasie 

− Matryca Eisenhowera 

− Klasyfikacja zadań – pilne czy/i ważne 

METODOLOGIA SZKOLENIOWA 

Metody pracy warsztatowej aktywizujące wszystkich uczestników,  

w tym: studium przypadku, dyskusje, symulacje, scenki, mini wykłady, 

ćwiczenia w grupach zadaniowych, prezentacje, burza mózgów, testy, 

ćwiczenia. 

CZAS TRWANIA 2 dni x 8 godzin dydaktycznych 
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k4 Elastyczność (poziom podstawowy) 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

1) Podręcznik trenera 

2) Przewodnik po umiejętnościach 

3) Wprowadzenie do szkolenia 

4) Zeszyt ćwiczeń 

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE 

REZULTATÓW I KORZYŚCI 

Uczniowie będą: 

− znali różne sposoby na pobudzenie aktywności umysłowej 

− uznawali potrzebę bycia elastycznym w dzisiejszym świecie 

− bardziej otwarci na nowe idee i procesy 

− potrafili wprowadzać innowacje i testować różne opcje 

− rozumieli model relacji interpersonalnych 

− wiedzieli, który styl relacji wolą 

− umieli w razie potrzeby skorzystać ze stylu alternatywnego 

− staną się bardziej otwarci na nowe idee i procesy 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k4 Elastyczność (poziom podstawowy), dzień 1 

temat metody czas trwania 

część 1 Wprowadzenie 

1.1.  Wstęp do szkolenia wykład 20 min 

1.2.  Klucze 
praca w parach 
prezentacja 
dyskusja 

40 min 

1.3.  Moje oczekiwania prezentacja opinii 20 min 

część 2 Przebieżka dla umysłu 

2.1.  Przebieżka dla umysłu Dzień 1 
− Elastyczność i przebieżka dla umysłu 
− „Kobieta Wędkarz” – ćwiczenie logiczne 
− „Jaką masz pamięć?” – test 
− „Śledzenie elementów” – ćwiczenie 

wykład 
praca samodzielna 
dyskusja 

50 min 

część 3 Chęć do zmiany nawyków 

3.1.  Niełatwa decyzja 
praca indywidualna 
prezentacja 
dyskusja 

60 min 

część 4 Doświadczanie elastyczności 

4.1.  Wyścigi Ecce aktywność outdoorowa 180 min 

Podsumowanie 
praca samodzielna 
dyskusja 

10 min 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k4 Elastyczność (poziom podstawowy), dzień 2 

temat metody czas trwania 

Wstęp do dnia drugiego 
wykład 
dyskusja 

10 min 

2.2.  Przebieżka dla umysłu Dzień 2 
− Pamięciowe ćwiczenie słuchowe 
− Szkolny inspektor – ćwiczenie 
− Podtrzymany przez trójkąty – ćwiczenie 

praca samodzielna 
dyskusja 

45 min 

4.2.  Informacja zwrotna do zadania Wyścigi Ecce dyskusja 50 min 

część 5 Techniki zwiększające elastyczność 

5.1.  Co jest do udoskonalenia 
praca grupowa 
prezentacja 

40 min 

5.2.  Jak to udoskonalać 
praca samodzielna 
dyskusja 

60 min 

5.3.  Elastyczność w zarządzaniu sobą 
praca grupowa 
dyskusja 

65 min 

5.4.  Opowieści z zacięciem 
praca grupowa 
scenki 
dyskusja 

95 min 

Podsumowanie 
praca samodzielna 
dyskusja 

10 min 

Zakończenie i ocena 
praca samodzielna 
dyskusja 

20 min 
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k5 Orientacja na klienta (poziom podstawowy) 

OPIS SZKOLENIA 

Klienci mają kluczowe znaczenie dla każdej firmy, to ich zadowolenie często 

ma znaczący wpływ na sukces. Oznacza to, że kompetencja spełniania potrzeb 

klientów to jeden z najważniejszych wymogów, jakie stawia się pracownikom. 

Klient stanowi kluczowy element każdej branży oraz – w szerszym kontekście – 

całego społeczeństwa. Klienci znajdują się nie tylko w sklepach. Klientem może 

być pojedynczy człowiek – petent w urzędzie, pacjent zgłaszający się do 

lekarza lub uczeń chodzący do szkoły. Żadna organizacja nie jest w stanie 

funkcjonować bez klientów, a bez zadowolonych klientów żadna organizacja 

nie może osiągać sukcesów. 

Zadowolony klient jest niezmiernie cenny, a obsługa klienta to jeden z 

elementów przewagi, jaką firma może mieć nad swoją konkurencją. Ponadto 

właściwe traktowanie klientów generuje większe korzyści niż na przykład 

kosztowny marketing. Okazuje się, że klienci kierują się nie tylko ofertą 

towarów lub usług, lecz w coraz większym stopniu o wyborze miejsca zakupu 

stanowią osoby kontaktowe, czyli sprzedawcy. Klienci oczekują 

profesjonalnego podejścia i zrozumienia ich potrzeb. 

Prawie wszystko, co kiedykolwiek chcieliśmy kupić i co kupiliśmy, nabyliśmy z 

określonego powodu. Dlatego właśnie rozpoznanie i zdefiniowanie tego 

powodu jest tak ważne dla udanego marketingu. Tak jak silnik napędza 

samochód, tak ujawnienie tej emocjonalnej przyczyny zakupu zwiększa szanse 

udanej transakcji. 

CELE 

Zapoznanie uczestników ze standardami obsługi klienta; zdobycie 

umiejętności identyfikowania rzeczywistych potrzeb klienta; 

uświadomienie wpływu jakości obsługi klienta na sukces firmy; 

wywoływanie pozytywnego nastawienia do pracy z klientem. 

− Zapoznanie się z pojęciem klient oraz potrzebami i oczekiwaniami 

klienta. 

− Uświadomienie sobie własnego nastawienia do klientów i porównanie 

go z prawidłowym podejściem ukierunkowanym na klienta. 

− Zrozumienie znaczenia dobrej wiedzy o produkcie oraz jej wpływu  

na mój entuzjazm przy oferowaniu tego produktu klientom. 

− Zrozumienie znaczenia lojalności wobec firmy, organizacji lub grupy,  

do której należę. 

PROGRAM 

1 Słowo kluczowe: KLIENT 

a. Znaczenie jakości obsługi klienta 

b. Kto jest klientem? 

c. Wymagania i oczekiwania klientów 

2 Potrzeby klientów 
a. Rzeczywiste potrzeby i motywy klientów 

b. Piramida potrzeb 
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k5 Orientacja na klienta (poziom podstawowy) 

3 
Czynniki wpływające  

na decyzję klientów 

a. Cechy produktu i ich wpływ na decyzję o jego posiadaniu 

b. Rola miejsca i otoczenia 

c. Jakość obsługi 

d. Czynniki niezależne 

4 
Zasady uprzejmego 

zachowania 
 

5 

Zasada prestiżu 

społecznego – kim jest 

VIP? 

 

6 
Powitanie  

i nawiązanie relacji 

a. Podawanie ręki 

b. Witanie się, pozdrawianie 

c. Przedstawianie się 

d. Podziękowania i prośby 

7 
Dwa rodzaje kompetencji 

sprzedawcy 

a. Merytoryczne 

  Wiedza o firmie i produkcie 

b. Sprzedażowe 

  Entuzjazm 

  Ukierunkowanie na klienta 

8 
Podstawy skutecznej 

prezentacji 

a. Co jest celem prezentacji, dlaczego ją wygłaszam? 

b. Kto jest odbiorcą – dla kogo? 

c. Struktura prezentacji – w jaki sposób? 

  Powiedz, o czym zamierzasz opowiedzieć 

  Opowiedz to 

  Przypomnij, co opowiedziałeś 

d. Wzbudzanie ciekawości odbiorców 

e. Przekonywanie i argumentacja 

9 Pozytywne myślenie 
a. Zasady pozytywnego generowania uczuć 

b. Siła pozytywnego myślenia 
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k5 Orientacja na klienta (poziom podstawowy) 

METODOLOGIA SZKOLENIOWA 

Metody pracy warsztatowej aktywizujące wszystkich uczestników,  

w tym: studium przypadku, dyskusje, symulacje, scenki, mini wykłady, 

ćwiczenia w grupach zadaniowych, prezentacje, burza mózgów, testy, 

ćwiczenia. 

CZAS TRWANIA 2 dni x 8 godzin dydaktycznych 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

1) Podręcznik trenera 

2) Przewodnik po umiejętnościach 

3) Wprowadzenie do szkolenia 

4) Zeszyt ćwiczeń 

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE 

REZULTATÓW I KORZYŚCI 

Uczniowie będą: 

− rozumieli pojęcie klient 

− znali różne typy klientów i dowiedzą się, jak można z nimi postępować 

− zapoznani z kluczowymi zasadami pracy z klientem, wymaganiami  

i oczekiwaniami klientów 

− zdawali sobie sprawę, w jaki sposób klienci są zazwyczaj traktowani 

− wiedzieli, jakie zachowanie wygląda pozytywnie oraz jakie zachowanie 

jest postrzegane jako negatywne 

− wiedzieli, że ważne jest zidentyfikowanie potrzeb klienta i dostosowanie 

się do nich w jak największym stopniu, dopasowanie do nich produktu 

lub usługi 

− mieli za sobą możliwość wykazania się kreatywnością i zweryfikowania 

swojej zdolności do zdobycia czyjejś uwagi w celu przekonania tej osoby 

− zapoznani z podstawowymi czynnikami wpływającymi na klienta 

− wiedzieli, po co i jak być uprzejmym w kontakcie z klientami 

− zdawali sobie sprawę, jak ważna jest wiedza o produkcie w kontaktach  

z klientami, ich podejście i umiejętności prezentacyjne 

− widzieli, w jaki sposób ich podejście ujawnia się w komunikacji werbalnej  

i niewerbalnej 

− czuli się pozytywnie nastawieni wobec innych ludzi, zwłaszcza wobec 

klientów 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k5 Orientacja na klienta (poziom podstawowy), dzień 1 

temat metody czas trwania 

część 1 Wprowadzenie 

1.1.  Wprowadzenie do szkolenia 
wykład 
burza mózgów 

20 min 

1.2.  Wywiad z gwiazdą 
praca indywidualna 
prezentacja 
dyskusja 

35 min 

1.3.  Moje oczekiwania prezentacja opinii 15 min 

część 2 Ja i/lub mój klient 

2.1.  Słowo kluczowe: KLIENT 

wykład 
praca indywidualna 
burza mózgów 
dyskusja 

35 min 

2.2.  Ludzie są różni – rodzaje klientów 

wykład 
scenki 
prezentacja 
dyskusja 

85 min 

2.3.  Studium przypadku – Historia napisana przez życie 
praca w grupie 
prezentacja 
dyskusja 

50 min 

2.4.  Taki jestem – ja jako klient 

test 
praca w grupie 
burza mózgów 
dyskusja 

40 min 

część 3 Potrzeby klientów 

3.1.  Ćwiczenie – Oryginalna biżuteria 
dyskusja 
ćwiczenie w grupie 
prezentacja 

45 min 

3.2.  Potrzeby klienta  

wykład 
ćwiczenie w grupie 
burza mózgów 
dyskusja 

35 min 

Podsumowanie 
praca indywidualna 
burza mózgów 

10 min 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k5 Orientacja na klienta (poziom podstawowy), dzień 2 

temat metody czas trwania 

Wprowadzenie do drugiego dnia 
wykład 
dyskusja 

10 min 

część 4 Co wpływa na klientów? 

4.1.  Co wpływa na klienta? 
praca w grupie 
burza mózgów 
dyskusja 

30 min 

4.2.  To może nawet tak wyglądać 

wykład 
praca indywidualna 
praca w grupie 
test 

60 min 

4.3.  Co za dzień! 
ćwiczenie w grupie 
dyskusja 

30 min 

część 5 Wiedza o firmie i produkcie oraz lojalność pracowników 

5.1.  Serce 

praca indywidualna 
prezentacja 
wykład 
dyskusja 

70 min 

5.2.  Wiedza o firmie i produkcie oraz lojalność 
pracowników 

 45 min 

część 6 Pozytywne myślenie 

6.1.  Zacznijmy od siebie samych! 
praca indywidualna 
wykład 
dyskusja 

25 min 

6.2.  Pozytywne myślenie 

praca w grupie 
wykład 
praca indywidualna 
dyskusja 

45 min 

Podsumowanie 
praca indywidualna 
dyskusja 

10 min 
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k6 Efektywność (poziom podstawowy) 

OPIS SZKOLENIA 

Efektywność nie odnosi się jedynie do rozwoju podstawowych umiejętności 

lub spełniania wymogów stawianych przez szkołę czy pracę. Prawdziwa 

efektywność powinna opierać się na konsekwentnym osiąganiu dobrych 

wyników oraz utrzymywaniu motywacji do dalszych starań. Każdy może 

pokonywać napotkane przeszkody oraz wykonywać wiele zadań, jeżeli 

podchodzi do nich bez lęku oraz posiada dobrą motywację. 

W życiu zdarzają się chwile, kiedy jesteśmy mocno zdeterminowani, chcemy w 

pełni zaangażować się w daną czynność, sprostać pewnemu wyzwaniu i coś 

osiągnąć. Nasze podejście do tego zadania jest entuzjastyczne, szczególnie w 

początkowym okresie. Potem jednak nasz zapał stygnie, zastępuje go zniechęcenie 

i wymówki. Oczekiwany sukces nie nadchodzi. Tym co mogło zapewnić nam 

osiągnięcie upragnionego celu, poza wytrwałością, była odpowiednia motywacja.  

Z biegiem czasu została ona jednak utracona. 

Czasami trudno jest się samemu zmotywować. Skutecznym sposobem, aby to 

osiągnąć, jest zwiększenie swojej pewności siebie. Pomaga zadanie sobie 

pytania, w czym jestem dobry/a i co do tej pory udało mi się osiągnąć. Jest to 

jeden ze sposobów na automotywację. Podobnie jak wspominanie i jak 

najczęstsze przywoływanie dobrych chwil i zrealizowanych celów. Nawet w 

niewielkich sukcesach może tkwić ogromny potencjał, bo przecież każdy z nich 

to lekcja wiary w siebie i tym samym potwierdzenie naszej skuteczności. 

Kiedy nie chcemy czegoś zrobić, zawsze znajdziemy sensowną wymówkę, żeby 

w danej chwili tego robić. Odkładamy coś na później, ryzykując, że upływający 

czas sprawi, że zadanie to będziemy realizować w ogromnym stresie, a co się z 

tym wiąże – mało efektywnie. Osoby aktywne nigdy nie odkładają niczego na 

później. Ich motto brzmi: „Zrób to teraz”. 

Każdy z nas wyznacza sobie cele, które chciałby osiągnąć. Często robimy to na 

początku nowego roku, jest to bowiem czas postanowień noworocznych. 

Deklaracje te są jednak dość krótkotrwałe. Dlaczego? Dzieje się tak, ponieważ 

nasze postanowienia – czy raczej intencje – nie są właściwie sformułowane. 

Każdy cel powinien spełniać określone kryteria, musi być jasny i atrakcyjny, a 

jego realizacja powinna skutecznie zwiększać naszą motywację. 
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CELE 

Zdobycie umiejętności automotywacji; poznanie wpływu motywacji  

na efektywność podejmowanych działań; poznanie różnych sposobów 

planowania czasu pracy oraz uświadomienie konieczności planowania  

i stawiania sobie celów. 

− Zrozumienie zależności pomiędzy skutecznością a motywacją. 

− Uświadomienie sobie, iż każdy człowiek posiada pewne potrzeby,  

które muszą zostać spełnione, aby dana osoba była szczęśliwa. 

− Określenie czynników motywujących ludzi. 

− Nauka o wewnętrznych i zewnętrznych przeszkodach wpływających  

na skuteczność. 

− Uświadomienie sobie wpływu stresu na własną skuteczność. 

− Uświadomić sobie swoje mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. 

− Nauczyć się poprawnie definiować cele i czynniki ważne w odnoszeniu 

sukcesu. 

− Uświadomić sobie, jak ważne jest zarządzanie czasem. 

− Nauczyć się organizować i planować swój czas efektywniej. 

− Nauczyć się rozwijać swój potencjał. 

− Uświadomienie sobie, że poprzez powtarzanie czynności zwiększamy 

naszą skuteczność dzięki procesowi uczenia się i samodoskonalenia. 

− Zrozumienie, że jakość jest tak samo ważna jak szybkość. 

PROGRAM 

1 Czym jest motywacja? 

a. Ustalenie definicji motywacji 

− Bodziec 

− Motyw 

− Motywacja 

b. Czynniki determinujące motywację 

− temperament 

− obecny nastrój 

− samorealizację i cele długoterminowe 

c. Natura motywacyjna 

− Koncentracja na wynikach 

− Koncentracja na związkach 

− Gotowość ryzyka 

− Potrzeba bezpieczeństwa 
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2 
Piramida motywacji według 

Abrahama Maslowa 

a. Rodzaje potrzeb 

b. Budowa i znaczenie piramidy motywacji 

3 
W jaki sposób utrzymać 

motywację? 

a. Powody, dla których wyznaczamy cele 

b. Entuzjazm i determinacja 

c. Cele i planowanie, zasada SMART 

d. Osiągnięcia i nagrody 

4 

Co możemy zrobić,  

żeby zwiększyć naszą 

pewność siebie? 

a. Twoja pozytywna informacja zwrotna 

b. Lista osiągnięć 

c. Dwadzieścia powodów, aby zabrać się za to już teraz 

5 Przeszkody dla efektywności 

a. Zewnętrzne 

b. Wewnętrzne 

c. Efekt Zeigarnik 

6 
Jak radzić sobie  

ze stresem? 

a. Najczęstsze przyczyny stresu 

b. Stres ostry i przewlekły 

c. Fizyczny (fizjologiczny) oraz emocjonalny poziom stresu 

d. Pierwsza pomoc w przypadku silnego stresu 

7 Osobista analiza SWOT 
a. Skąd się wzięła analiza SWOT? 

b. W jaki sposób stworzyć analizę SWOT? 

8 Poprawnie wyznaczony cel a. Zasada SMART 

9 Planowanie 

a. Efektywny plan 

b. W jaki sposób planować nasz czas 

c. Pożeracze czasu 

1

0 

W jaki sposób możemy 

zwiększyć naszą 

efektywność? 

a. Dlaczego należy poprawiać swoją efektywność 

b. Samoocena 

c. Jakość a ilość wykonywanej pracy 

− Jak osiągać lepsze rezultaty? 

− Jak utrzymać dużą efektywność w pracy? 

d. Mapy myśli 
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METODOLOGIA SZKOLENIOWA 

Metody pracy warsztatowej aktywizujące wszystkich uczestników,  

w tym: studium przypadku, dyskusje, symulacje, scenki, mini wykłady, 

ćwiczenia w grupach zadaniowych, prezentacje, burza mózgów, testy, 

ćwiczenia. 

CZAS TRWANIA 2 dni x 8 godzin dydaktycznych 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

1) Podręcznik trenera 

2) Przewodnik po umiejętnościach 

3) Wprowadzenie do szkolenia 

4) Zeszyt ćwiczeń 

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE 

REZULTATÓW I KORZYŚCI 

Uczniowie będą: 

− inspirować się wzajemnie historiami ludzi sukcesu 

− poznają znaczenie słowa motywacja i zaznajomią się z odpowiednimi 

przykładami 

− zrozumieją, że motywacja wpływa na skuteczność podczas wykonywania 

określonego zadania 

− przetestują swoje umiejętności znajdowania rozwiązań dla modelowej 

sytuacji stresowej 

− przetestują swoją zdolność wydajnej pracy w sytuacjach stresowych  

oraz odporność na stres 

− zdobędą doświadczenie, jak radzić sobie z przeszkodami mającymi 

wpływ  

na skuteczność 

− skupią się na zewnętrznych przeszkodach, mających wpływ  

na skuteczność oraz nauczą, jak je pokonywać 

− zdefiniują przyczyny swoich stresów 

− zapoznają się ze wskazówkami oraz technikami radzenia sobie  

ze stresem 

− zdefiniują niektóre wewnętrzne przeszkody dla skuteczności, które mogą 

osłabić motywację, potrzebną do osiągnięcia wyznaczonego celu 

− zrozumieją, że mamy tendencje do znajdowania wymówek, aby nie 

wykonać wyznaczonych zadań 

− zrozumieją sens pozytywnego i aktywnego podejścia do czynności, zadań  

i problemów 

− umieli rozpoznać swoje mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia 

− uświadomią sobie, jak ważne jest kierowanie swoim życiem i 

wyznaczanie celów 

− potrafili wykorzystywać swoje zalety dla rozwoju osobistego 

− rozumieli jak ważne jest zarządzanie czasem 

− potrafili wykonać prosty plan osiągnięcia celu 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k6 Efektywność (poziom podstawowy), dzień 1 

temat metody czas trwania 

część 1 Wprowadzenie 

1.1.  Wprowadzenie do szkolenia wykład 20 min 

1.2.  Klucze 
praca w parach 
prezentacja 
dyskusja 

40 min 

1.3.  Moje oczekiwania przedstawianie opinii 15 min 

część 2 Motywacja 

2.1.  Ludzie sukcesu, których znam 

praca indywidualna 
praca w grupach 
prezentacja 
dyskusja 

45 min 

2.2.  W jaki sposób utrzymać motywację 

burza mózgów 
wykład 
praca indywidualna 
praca w grupach 
dyskusja 

60 min 

część 3 Stres i przeszkody dla efektywności 

3.1.  Kiedy dwoje ludzi wykonuje to samo zadanie 
praca w grupach 
dyskusja 

15 min 

3.2.  Problem 
praca indywidualna 
praca w grupach 
dyskusja 

65 min 

3.3.  Uleganie stresowi i stresowanie innych 

test 
praca w grupach 
wykład 
dyskusja 

45 min 

3.4.  Wymówki i usprawiedliwienia 
praca w grupach 
dyskusja 

25 min 

Podsumowanie 
praca indywidualna 
dyskusja 

10 min 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k6 Efektywność (poziom podstawowy), dzień 2 

temat metody czas trwania 

Wprowadzenie do dnia drugiego burza mózgów 10 min 

część 4 Zarządzanie sobą 

4.1.  Zabawa z piłką, czyli 
Gdzie znajdują się rezerwy skuteczności? 

praca w grupach 
dyskusja 

30 min 

4.2.  Kim jestem i dokąd zmierzam? – stawianie sobie 
celów 

praca indywidualna 
praca w parach 
prezentacja dyskusja 

90 min 

4.3.  Kamienie w butelce – 
Czy na pewno nie można tego zrobić? 
– lista ograniczeń 

praca w grupach 
dyskusja 

40 min 

4.4.  Poprawnie wyznaczony cel, SMART 
burza mózgów 
praca indywidualna 
prezentacja 

25 min 

4.5.  Planowanie 
wykład 
praca indywidualna 
prezentacja dyskusja 

40 min 

część 5 Samoocena 

5.1.  Pudełko – ćwiczenie 
praca indywidualna 
dyskusja 

85 min 

część 6 Plan rozwoju osobistego 

6.1.  Mapa osobistego rozwoju, czyli 
Co zrobię, żeby wypaść jeszcze lepiej? 

wykład 
praca indywidualna 
prezentacja dyskusja 

40 min 

Podsumowanie 
praca indywidualna 
dyskusja 

10 min 

Wnioski i ocena 
praca indywidualna 
dyskusja 

20 min 
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OPIS SZKOLENIA 

Osoba niezależna potrafi sobie radzić sama, podejmuje decyzje i ponosi za nie 

odpowiedzialność. Jest wierna swoim poglądom, nawet jeśli nie są one 

podzielane przez większość. Osoba taka wykazuje wytrwałość w realizacji 

zadań. Radzi sobie z nowymi, niespodziewanymi sytuacjami i wykonuje swoją 

pracę nawet wtedy, kiedy nie jest do końca pewna, jakie kroki należy podjąć. 

Wykazuje inicjatywę konieczną do uzyskania informacji oraz środków 

niezbędnych do wykonania zadania, potrafi dostrzec rozwiązania 

alternatywne, ocenić je, wybrać najlepsze z nich i zastosować je w praktyce. 

Nie oznacza to jednak, że osoba taka zawsze musi być samowystarczalna. 

Kiedy jest to konieczne, potrafi dostosować się do grupy i współpracować z nią 

dla dobra realizacji celu. Zna swoje mocne i słabe strony, dzięki temu bez 

problemu rozpoznaje sytuacje, kiedy należy poprosić o pomoc lub poradę. Jest 

zatem świadoma i odważna, a jednocześnie skuteczna i efektywna w realizacji 

zadań w wyznaczonym czasie. 

Czas to wielki skarb, którym wszyscy zostaliśmy obdarzeni w równym stopniu. 

Dlatego powinniśmy zawsze kierować się tym, co jest dla nas w życiu 

najważniejsze. 

W życiu odgrywamy pewne role – w szkole, w domu, wśród przyjaciół, a także 

w innych sferach. Uporządkowanie tych oddzielnych ról tworzy naturalne 

ramy dla przyjęcia zasad i ustalenia życiowej równowagi. W czasie szkolenia 

poświęcimy dużo czasu na odkrywanie i precyzowanie naszych oczekiwań w 

stosunku do życia oraz tego, co jest dla nas ważne. Zastanowimy się także, czy 

poświęcamy temu wystarczającą ilość uwagi i czy chcielibyśmy coś zmienić. 

Dobrym sposobem osiągnięcia prawdziwych zmian jest spisanie umowy z 

samym sobą. Umowa to poważny dokument, nie można łamać jej 

postanowień, w przeciwnym wypadku grożą nam poważne konsekwencje. 

Umowa to zobowiązanie. 
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CELE 

Rozwijanie niezależności poprzez ćwiczenia w zdobywaniu informacji  

i pracy z nią oraz poznanie sposobów i technik na zwiększenie własnej 

niezależności, decyzyjności, samoświadomości, również poprzez 

organizację czasu i planowanie przyszłości. 

− Motywowanie uczestników do rozwijania kompetencji niezależności oraz 

zapewnienie ich, że każda osoba jest w pewnych sytuacjach niezależna. 

− Przypomnienie uczestnikom o wadze niezależności i jej związku z 

sukcesem  

w pracy i życiu prywatnym. 

− Odkrycie, które elementy tej kompetencji uczestnicy już posiadają. 

− Umiejętność przyjmowania dużej ilości informacji, odsiewania ich  

oraz kreowania własnego, niezależnego punktu widzenia. 

− Odkrycie, jakie błędy są popełniane w czasie pracy z informacjami. 

− Stworzenie indywidualnych instrukcji krok po kroku dotyczących 

sposobów pracy z informacjami. 

− Sprecyzowanie, czego chcemy od życia. 

− Uświadomienie sobie, jak wykorzystujemy swój czas i jak możemy 

wykorzystywać go bardziej efektywnie. 

− Zmotywowanie uczestników do dokonywania zmian. 

PROGRAM 

1 Niezależność w XXI wieku  

2 
Rodzaje niezależności  

i skale jej pomiaru 

a. Rodzaj dostarczanych informacji 

− Informacje szczegółowe 

− Informacje ogólne 

b. Charakter pracy 

− Praca samodzielna 

− Praca w zespole 

3 
Motywacja jako 

podstawa niezależności 

a. Znajomość celu – Czego chcę? 

b. Umiejętność proszenia o radę 

c. Praca z informacją 

d. Planowanie 

e. Podejmowanie decyzji 
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4 

Postrzeganie osób  

w procesie zbierania 

informacji 

a. Schemat procesu postrzegania 

− Percepcja 

− Porządkowanie 

− Interpretacja i ocena 

b. Błędy w postrzeganiu 

− Efekt halo 

− Projekcja 

− Błąd kontrastu i bliskości 

− Efekt łagodności i pobłażliwości 

− Stereotypy i uprzedzenia 

− Efekt pierwszego wrażenia 

5 Praca z informacjami 

a. Rewolucja informacyjna 

b. Skuteczne zbieranie informacji 

c. Optymalny zakres informacji 

d. Jakiej ilości informacji potrzebujemy? 

6 

Umowa z samym sobą  

– Jak wytrwać przy 

własnych 

postanowieniach? 

a. Najważniejsze elementy umowy z samym sobą 

− Opis stanu obecnego 

− Opis pożądanego stanu rzeczy 

− Terminy 

− Jakie konkretne kroki zostaną podjęte dla realizacji celu 

− Zabezpieczenia i sankcje 

− Podpis i zachowanie egzemplarza umowy 

METODOLOGIA SZKOLENIOWA 

Metody pracy warsztatowej aktywizujące wszystkich uczestników,  

w tym: studium przypadku, dyskusje, symulacje, scenki, mini wykłady, 

ćwiczenia w grupach zadaniowych, prezentacje, burza mózgów, testy, 

ćwiczenia. 

CZAS TRWANIA 2 dni x 8 godzin dydaktycznych 
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MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

1) Podręcznik trenera 

2) Przewodnik po umiejętnościach 

3) Wprowadzenie do szkolenia 

4) Zeszyt ćwiczeń 

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE 

REZULTATÓW I KORZYŚCI 

Uczniowie będą: 

− uświadomią sobie, dlaczego pracodawcy potrzebują niezależnych 

pracowników oraz dlaczego pracownicy potrzebują niezależności 

− zdawać sobie sprawę, że niezależność może być przydatna w życiu 

prywatnym 

− rozumieć znaczenie różnych aspektów niezależności 

− dowiedzą się, jacy są i jakie rodzaje zadań im odpowiadają 

− rozumieć, co jest ważne, by stać się niezależnym 

− zmotywowani do niezależnego rozwiązywania problemów 

− dostrzegą, jakie cechy pomagają w rozwiązywaniu problemów  

w trudnych sytuacjach 

− wiedzieć, jakich cech im brakuje, by być w pełni niezależnymi 

− przetestują własną zdolność do wyczuwania i dedukcji 

− zrozumieją pojęcie percepcji społecznej 

− dowiedzą się, jak poruszać się w gąszczu informacji 

− uświadomią sobie, że niezbędna jest umiejętność odróżniania ważnych 

informacji od tych mniej ważnych 

− odkryją, jakie błędy popełniają podczas pracy z informacjami  

(głównie niedokładne czytanie instrukcji) 

− spróbują uzyskać informację, a następnie pracować z nią, analizując  

i oceniając 

− uświadomią sobie, w jakim celu mogą wykorzystać informacje 

− uświadomią sobie, że podczas gromadzenia informacji dobrze mieć 

ustalony cel i priorytety 

− zyskają motywację do udoskonalenia swojej umiejętności pracy  

z informacjami 

− uświadomią sobie, w jaki sposób praca z informacjami może sprzyjać  

ich rozwojowi 

− zobaczą, jak mogą wykorzystywać swoje zmysły podczas pracy  

z informacjami 
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k7 Niezależność (poziom podstawowy), dzień 1 

temat metody czas trwania 

część 1 Wprowadzenie 

1.1.  Wprowadzenie do szkolenia wykład 20 min 

1.2.  Klucze 
praca w grupie 
prezentacja 
rozmowa 

40 min 

1.3.  Moje oczekiwania przedstawienie opinii 20 min 

część 2 Motywacja 

2.1.  Niezależność w XXI wieku 
praca w grupie 
prezentacja 
rozmowa 

60 min 

2.2.  Jaka jest moja pozycja? 
test 
praca w grupie 
wykład 

40 min 

A 2.3.  Tak, Panie Prezydencie! praca w parach 35 min 

B 2.4.  Superman 
praca w grupie 
prezentacja 
rozmowa 

60 min 

część 3 Praca z informacjami 

3.1.  Przedstaw to 
praca indywidualna 
wykład 

45 min 

Podsumowanie 
praca indywidualna 
rozmowa 

10 min 

Uwięzieni w jaskini wgląd w siebie 15 min 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k7 Niezależność (poziom podstawowy), dzień 2 

temat metody czas trwania 

Wprowadzenie do dnia drugiego 
wykład 
rozmowa 

15 min 

3.2.  Labirynt informacji 
wykład 
praca w parach 

35 min 

3.3.  Symbole praca indywidualna 20 min 

3.4.  Kupujemy chomika dzieciom 
praca w grupie 
prezentacja 
rozmowa 

65 min 

3.5.  Szpiedzy 
praca indywidualna 
rozmowa 

30 min 

3.6.  Jak niezależnie pracuję z informacjami 
praca indywidualna 
test 
rozmowa 

55 min 

Baza danych praca w grupie 10 min 

część 4 Samoorganizacja 

4.1.  Fragment życia 
praca indywidualna 
wgląd w siebie 
rozmowa 

45 min 

4.2.  Złota rybka 
praca indywidualna 
wgląd w siebie 

35 min 

4.3.  Umowa z samym sobą 
praca indywidualna 
wgląd w siebie 

20 min 

Podsumowanie 
praca indywidualna 
rozmowa 

10 min 

Wnioski i podsumowanie 
praca indywidualna 
rozmowa 

20 min 
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OPIS SZKOLENIA 

Słowo „problem” pochodzi z Greki. Oznacza trudne, niejasne zadanie. 

Wyraz problem może sam w sobie stanowić zagadnienie do dyskusji, ponieważ 

w większości przypadków jest postrzegany jako coś negatywnego, pewnego 

rodzaju odstępstwo od normy, wynik niezgodny z oczekiwaniami, przeszkodę 

na drodze do celu. Problemy pojawiają się wówczas, kiedy jakiś element 

„mechanizmu” zawodzi. Coś dzieje się nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Aby 

rozwiązać problem, trzeba zacząć od najważniejszego pytania – dlaczego, czyli 

odszukać jego genezę. Termin „rozwiązywanie problemów” można zatem 

zastąpić wyrażeniem „analiza przyczyn”. 

Umiejętne rozwiązywanie problemów polega na wczesnym ich rozpoznaniu, 

właściwym zdefiniowaniu, rozważeniu i sklasyfikowaniu w odpowiednim 

kontekście. Inne wymagane umiejętności w ramach tej kompetencji to: 

umiejętność postrzegania problemów z różnych perspektyw, wybór właściwej 

drogi i przewidywanie efektów końcowych. Dobrze jest postępować 

elastycznie i odpowiednio reagować na zmiany, spowodowane wdrożeniem 

pewnego rozwiązania. Kolejną ważną rzeczą jest przeanalizowanie procesu, 

który nastąpił, oraz wyciągnięcie wniosków na przyszłość, zarówno w 

odniesieniu do danego problemu, jak i nas samych. Na tym etapie nie jest 

ważne, czy osiągniemy określony cel, bo nawet negatywne doświadczenie 

może okazać się w przyszłości cenne. Problem zatem to nie tylko przeszkoda. 

Każdy z nich – nawet ten najmniejszy – może być świetną lekcją 

pomysłowości, kreatywności i – przede wszystkim – komunikacji z grupą. 

Ważne jest, w jaki sposób wykorzystamy swoje doświadczenia – zarówno 

pozytywne, jak i negatywne – oraz to, że sytuacje problemowe są dla nas 

okazją do dalszego rozwoju. 

CELE 

Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów poprzez ćwiczenie 

kreatywności, pracy z informacją oraz poznanie sposobów i technik 

rozwiązywania problemów indywidualnych i grupowych. 

− Stawienie czoła wyzwaniom, jakie niosą ze sobą różne zadania. 

− Stymulacja intelektualna uczestników szkolenia. 

− Rozwój następujących umiejętności: zrozumienie sedna problemu  

oraz systematycznego do niego podejścia. 

− Doświadczenie wyzwań, jakie niesie ze sobą grupowe rozwiązywanie 

problemów. 

− Zapoznanie się z grupowym rozwiązywaniem problemów. 

− Doświadczenie elastycznej współpracy, komunikacji i wymiany 

informacji. 

− Sformułowanie definicji problemu. 

− Uzmysłowienie sobie, iż każda osoba postrzega dany problem w inny 

sposób. 

− Określenie potencjalnych przeszkód. 

− Poznanie zasad i technik radzenia sobie z problemami. 

PROGRAM 
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1 

Czym jest umiejętność 

rozwiązywania 

problemów? 

a. Składowe kompetencji rozwiązywanie problemów 

− Umiejętności zrozumienia sedna problemu 

− Umiejętności rozumienia i dostrzegania przyczyn  

oraz szerszych konsekwencji określonych problemów 

− Umiejętności systematycznego podejścia do problemów 

− Umiejętności zadawania pytań, które pomogą ujawnić 

najważniejszy problem 

− Umiejętności realistycznej oceny problemu 

2 

Przeszkody  

w rozwiązywaniu 

problemów 

b. Sposób w jaki postrzegamy daną sytuację 

c. Poznawanie nowych rzeczy 

d. Wpływ grupy 

e. Kwestie organizacyjne 

f. Czas 

g. Stres 

h. Relacje międzyludzkie 

3 

Tradycyjne  

i niekonwencjonalne 

podejścia do kwestii 

rozwiązywania 

problemów 

a. Podejście tradycyjne (analityczne) 

− Etapy podejścia tradycyjnego (analitycznego) 

− Sytuacje odpowiednie dla podejścia analitycznego 

− Zalety podejścia analitycznego 

− Wady podejścia analitycznego 

b. Alternatywne (innowacyjne) rozwiązywanie problemów 

− Etapy podejścia alternatywnego (innowacyjnego) 

− Sytuacje odpowiadające podejściu innowacyjnemu 

− Zalety podejścia alternatywnego 

− Wady podejścia alternatywnego 
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4 
Metody rozwiązywania 

problemów 

a. 6 podstawowych pytań 

− KTO? – pytania dotyczące osób 

− CO? – pytania dotyczące rzeczy, przedmiotów 

− GDZIE? – pytania dotyczące miejsc 

− KIEDY? – pytania dotyczące czasu 

− DLACZEGO? – pytania dotyczące powodów 

− W JAKI SPOSÓB? – pytania dotyczące sposobów, rodzajów 

podejść 

b. Lista Osborna 

c. Metoda SCAMPER 

d. Burza mózgów 

− Zasady burzy mózgów 

− Opis burzy mózgów 

5 

Indywidualne a grupowe 

rozwiązywanie 

problemów 

a. Indywidualne rozwiązywanie problemów 

b. Grupowe rozwiązywanie problemów 

METODOLOGIA SZKOLENIOWA 

Metody pracy warsztatowej aktywizujące wszystkich uczestników,  

w tym: studium przypadku, dyskusje, symulacje, scenki, mini wykłady, 

ćwiczenia w grupach zadaniowych, prezentacje, burza mózgów, testy, 

ćwiczenia. 

CZAS TRWANIA 2 dni x 8 godzin dydaktycznych 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

1) Podręcznik trenera 

2) Przewodnik po umiejętnościach 

3) Wprowadzenie do szkolenia 

4) Zeszyt ćwiczeń 
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ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE 

REZULTATÓW I KORZYŚCI 

Uczniowie 

− zdefiniują słowo „problem” 

− uświadomią sobie, jakie sytuacje postrzegają jako problemowe 

− określą przeszkody, które można napotkać podczas rozwiązywania 

problemów 

− określą właściwe przykłady oraz standardy rozwiązywania problemów 

− poznają dwa podstawowe rodzaje podejść do rozwiązywania problemów  

oraz sytuacje, w których sposoby te należy wykorzystywać 

− poznają metodę sześciu podstawowych pytań, stosowaną podczas 

analizowania i klasyfikowania problemów 

− poznają listę Osborna oraz metodę SCAMPER jako sposoby znajdowania 

rozwiązań 

− nauczą się metody zwanej burzą mózgów 

− wypróbują i porównają indywidualne oraz grupowe rozwiązywanie 

problemów 

− zdobędą doświadczenie w zakresie grupowego rozwiązywania 

problemów 

− zdobędą doświadczenie związane z koniecznością umiejętnej 

współpracy, komunikacji i wymiany informacji 

− poznają wyzwania, jakie niesie ze sobą grupowe rozwiązywanie 

problemów 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k8 Rozwiązywanie problemów (poziom podstawowy), dzień 1 

temat metody czas trwania 

część 1 Wprowadzenie 

1.1.  Wprowadzenie do szkolenia 
wykład 
burza mózgów 

20 min 

1.2.  Szybkie wprowadzenie 
praca indywidualna 
prezentacja 
dyskusja 

45 min 

1.3.  Moje oczekiwania prezentacja 15 min 

część 2 Rozwiązywanie problemów 

2.1.  Rozgrzewka intelektualna – dzień 1. 
− Dobierz słowo 
− Ciągi liczbowe 
− Zastanów się! 

praca indywidualna 45 min 

część 3 Sytuacje problemowe i ich postrzeganie 

3.1.  Kiedy słyszymy słowo „problem” praca indywidualna 20 min 

3.2.  Kiedy coś nie układa się po naszej myśli 
praca w grupach 
dyskusja 

45 min 

3.3.  Kiedy coś nam się udaje 
praca indywidualna 
praca w grupach 
prezentacja 

45 min 

3.4.  Na sali sądowej 
praca w parach 
zamiana ról 
dyskusja 

40 min 

2.2.  Tajemnicze pudełko praca w grupach 30 min 

część 4 Rodzaje podejść do rozwiązywania problemów 

4.1.  Przy kasie 

praca indywidualna 
praca w grupach 
zamiana ról 
dyskusja 

60 min 

Podsumowanie 
wykład 
praca indywidualna 
burza mózgów 

10 min 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k8 Rozwiązywanie problemów (poziom podstawowy), dzień 2 

temat metody czas trwania 

Wprowadzenie do dnia drugiego 
wykład 
burza mózgów 

10 min 

2.3.  Rozgrzewka intelektualna – dzień 2. 
− Cel – uwaga 
− Kto z kim, o czym 
− Propozycje, opozycje 
− Kuzynki w podróży 

praca indywidualna 45 min 

4.2.  Weryfikacja rozwiązania wykład 25 min 

4.3.  Incognito 
praca w grupach 
dyskusja 

60 min 

4.4.  Kierownik fabryki produkującej cegły 
praca w grupach 
prezentacja dyskusja 

55 min 

4.5.  Plastikowy świat 
wykład 
praca w grupach 
prezentacja dyskusja 

40 min 

2.4.  Wspinaczka na Rysy 
praca indywidualna 
praca w grupach 
prezentacja 

50 min 

2.5.  Pomocnicy 
praca w grupach 
dyskusja 

70 min 

Podsumowanie praca indywidualna 10 min 

Wnioski i ocena 
praca indywidualna 
dyskusja 

20 min 
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k9 Planowanie i organizacja pracy (poziom podstawowy) 

OPIS SZKOLENIA 

Czasu nie da się kontrolować, nie możemy się z nim także spierać. Płynie stale 

w niezmiennym rytmie – sześćdziesiąt sekund na minutę, sześćdziesiąt minut 

na godzinę. 

Czas obiektywny można mieć pod kontrolą, natomiast czas subiektywny 

bardzo łatwo jej się wymyka. To nasze podejście do tego, co robimy, ma 

ogromny wpływ na upływ czasu subiektywnego. Można go zwolnić tak, że się 

wlecze, ale można go również przyspieszyć, żeby pędził „jak zwariowany”. 

Efektywne wykorzystanie czasu przekłada się na to, ile możemy osiągnąć, 

pracując nad danym zadaniem. Czasu nie można kontrolować, ale 

niewątpliwie możemy kontrolować to, w jaki sposób z niego korzystamy. 

Zarządzając czasem, możemy wpływać na jakość naszego życia. 

Ludzie często robią różne rzeczy w pośpiechu i na ostatnią chwilę, co nie 

wpływa dobrze ani na jakość wykonywanej pracy, ani na zdrowie i 

samopoczucie. Idealnym rozwiązaniem jest zarządzanie czasem w taki sposób, 

aby wszystko to, co jest ważne, zakończyć w optymalnym terminie. Trzeba 

panować nad czasem, planując. 

„Organizowanie” i „Planowanie” są to kompetencje, które w sposób naturalny 

i automatyczny łączą się z procesem pracy. Nic dziwnego więc, że to właśnie te 

umiejętności plasują się wysoko na liście cech, jakimi powinien odznaczać się 

wartościowy pracownik. Dobre umiejętności organizacyjne oraz planowanie 

pracy pozwalają efektywnie wykorzystywać godziny pracy, osiągać stałą 

wydajność i jakość działania. Można również założyć, że przy dobrej organizacji 

i planowaniu moglibyśmy uniknąć konfliktów, wieloznaczności, nieporozumień 

i stresu. 

CELE 

Zdobycie umiejętności planowania i organizacji czasu; poznanie 

różnych sposobów i technik planowania czasu pracy i ustalania 

priorytetów oraz barier uniemożliwiających efektywne zarządzanie 

czasem, jak również uświadomienie konieczności planowania  

w codziennym życiu. 

− Zrozumienie pojęcia „zarządzanie sobą w czasie”. 

− Jak dobrze planować i co może zdziałać dobre organizowanie? 

− Poznanie zasad planowania. 

− Informacje o kilku technikach planowania. 

PROGRAM 
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k9 Planowanie i organizacja pracy (poziom podstawowy) 

1 
Co znaczy pojęcie 

„zarządzanie czasem”? 

a. Zasady skutecznego planowania czasu 

− Ustalenie priorytetów 

− Planowanie orientacyjne czasu trwania zadań 

− Przerwy 

− Podział dużych zadań na mniejsze 

− Oszacowanie trwania poszczególnych czynności 

− Ewaluacja 

− Delegowanie 

b. Wskazówki na każdy dzień 

− Pozytywne nastawienie 

− Systematyczny harmonogram 

− Przygotowanie 

− Pożeracze czasu 

− Kontrola wyników 

− Relaks 

2 

Przeszkody  

w organizowaniu  

i planowaniu pracy 

a. Nasza postawa 

b. Inni ludzie 

c. Brak informacji 

d. Brak zasobów 

e. Brak czasu na planowanie 

3 Planowanie i jego etapy 

a. Ustalenie celu 

− Zasada SMART 

b. Planowania czynności i gromadzenie zasobów 

− Technika ALPEN 

− Zasada Eisenhowera 

− Mapy umysłu 

− Wykresy Gantta 

c. Realizacja / wdrażanie 

d. Ewaluacja i wnioski 
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k9 Planowanie i organizacja pracy (poziom podstawowy) 

METODOLOGIA SZKOLENIOWA 

Metody pracy warsztatowej aktywizujące wszystkich uczestników,  

w tym: studium przypadku, dyskusje, symulacje, scenki, mini wykłady, 

ćwiczenia w grupach zadaniowych, prezentacje, burza mózgów, testy, 

ćwiczenia. 

CZAS TRWANIA 2 dni x 8 godzin dydaktycznych 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

1) Podręcznik trenera 

2) Przewodnik po umiejętnościach 

3) Wprowadzenie do szkolenia 

4) Zeszyt ćwiczeń 

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE 

REZULTATÓW I KORZYŚCI 

Uczniowie będą: 

− rozumieli cel planowania pracy i jej organizacji 

− uzyskają motywację do zrobienia czegoś ze swoim czasem 

− mieli za sobą doświadczenie z zadaniami planowania i organizowania 

− zdawać sobie sprawę z istnienia faktów mogących skomplikować 

planowanie pod względem czasu 

− rozumieli konstrukcję poprawnego planowania 

− mieli określone przeszkody, które mogą napotkać podczas planowania 

− mieli zdefiniowane reguły poprawnego planowania 

− rozumieli jak ważne jest precyzyjne ustalanie celów 

− znali zasady ustalania celów 

− mieli sformułowane różne cele 

− znali technikę ALPEN do krótkoterminowego planowania 

− mieli wypróbowane zastosowanie techniki ALPEN w realnej sytuacji 

życiowej 

 

  



Moduły szkoleniowe 

51 

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k9 Planowanie i organizacja pracy (poziom podstawowy), dzień 1 

temat metody czas trwania 

część 1 Wprowadzenie 

1.1.  Wstęp do szkolenia wykład 20 min 

1.2.  Amerykańska randka 
praca grupowa 
prezentacja 

45 min 

1.3.  Moje oczekiwania prezentacja opinii 20 min 

część 2 Planowanie a ja 

2.1.  Co dostanę w zamian? 
wykład 
test 
praca grupowa 

35 min 

część 3 Baw się dobrze! 

3.1.  Baw się dobrze! Runda 1 konkurs 35 min 

część 4 Proces planowania 

4.1.  Realizacja zadania 
praca indywidualna 
dyskusja 

55 min 

3.2.  Baw się dobrze! Runda 2 konkurs 35 min 

2.2.  Złe wieści  35 min 

4.2.  Dobra kawa itd. 
praca grupowa 
prezentacja 
dyskusja 

50 min 

3.3.  Baw się dobrze! Runda 3 konkurs 45 min 

Podsumowanie praca indywidualna 10 min 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k9 Planowanie i organizacja pracy (poziom podstawowy), dzień 2 

temat metody czas trwania 

Wstęp do dnia drugiego 
wykład 
dyskusja 

10 min 

2.3.  Przeszkody praca grupowa 40 min 

3.4.  Baw się dobrze! Runda 4 konkurencja 35 min 

2.4.  Jak sobie poradzę? 
praca grupowa 
prezentacja 
dyskusja 

40 min 

4.3.  Parametry celu 
praca indywidualna 
wykład 
dyskusja 

60 min 

4.4.  Technika ALPEN 

wykład 
praca grupowa 
prezentacja 
dyskusja 

90 min 

3.5.  Baw się dobrze! Runda 5 konkurencja 35 min 

2.5.  Oda przy planowaniu 
praca grupowa 
prezentacja 

30 min 

3.6.  Baw się dobrze! Runda 6 ewaluacja 10 min 

Podsumowanie 
praca indywidualna 
dyskusja 

10 min 

Wnioski i ewaluacja 
praca indywidualna 
dyskusja 

20 min 
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k10 Uczenie się przez całe życie (poziom podstawowy) 

OPIS SZKOLENIA 

Nie jest prawdą, że uczymy się tylko w szkole, a wiedza i umiejętności, jakie 

wtedy zdobędziemy, muszą wystarczyć nam na całe życie. Świat porusza się i 

zmienia tak szybko, że musimy uczyć się praktycznie nieustannie. 

Uczenie się nie jest tylko zadaniem szkolnym, wiążącym się z zajęciami w sali 

lekcyjnej, wykładami i egzaminami. Ma ono wiele wspólnego z życiem 

codziennym– uczymy się, aby dostosować się do zmian zachodzących w 

otoczeniu. Postęp następuje tak szybko, że rzeczy wokół nas po prostu stają 

się inne. Nie dotyczy to tylko technologii, komputeryzacji, nowych rozwiązań, 

ale także kultury, mody, kuchni, języka. Aby dostosować się do otaczającego 

nas świata, musimy przyswajać wiedzę o nim i ciągle ją aktualizować. 

Chęć uczenia się nowych rzeczy i brania udziału w programach edukacyjnych, 

zależy od potrzeb i motywacji. Warto pamiętać jednak, że pracodawcy 

uważają gotowość do nauki za jedną z najważniejszych kompetencji 

pracowników. Jeśli chcą odnieść sukces na rynku, muszą zatrudniać osoby, 

które są zdolne i chętne do przyswajania nowych informacji, rozwijania się, 

brania udziału w kursach i szkoleniach, a potem do wprowadzania w życie 

tego, czego się nauczyli. 

Powiedzenie „Nie ucz się – życie cię nauczy” jest często prawdziwe. Jeśli 

otworzymy nasze umysły i poddamy ocenie nasze wcześniejsze 

doświadczenia, będziemy się uczyć łatwiej i skuteczniej. 

CELE 

Poznanie stylów uczenia się; rozwijanie umiejętności automotywacji; 

poznanie wpływu motywacji i umiejętności zrządzania czasem na 

efektywność podejmowanych działań i aktywności oraz zrozumienie 

konieczności uczenia się przez całe życie. 

− Uświadomienie sobie, że edukacja jest ważna i że nie odbywa się jedynie  

w szkole. 

− Uświadomienie sobie, ile ważnych rzeczy wiemy. 

− Uświadomienie sobie, co jest dla nas ważne w życiu i co lubimy. 

− Zmotywowanie do ciągłego ukierunkowanego kształcenia. 

− Poznanie granic, które uniemożliwiają ludziom uczenie się. 

− Próba pokonania tych granic. 

− Zrozumienie zależności pomiędzy skutecznością a motywacją. 

− Dowiedzieć się więcej o sobie samym oraz o procesie nauki przez całe 

życie. 

− Określenie najlepszego stylu nauki. 

− Znalezienie sposobu na to, by upewnić się, iż w życiu wykorzystujemy  

jak najwięcej rzeczy, których się nauczyliśmy. 

− Sprawdzenie, jak dużą część wiedzy teoretycznej możemy wykorzystać  

w praktyce. 

PROGRAM 
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k10 Uczenie się przez całe życie (poziom podstawowy) 

1 

Kluczowe pojęcia 

koncepcji uczenia się 

przez całe życie 

a. Uczenie się przez całe życie 

b. Edukacja formalna 

c. Edukacja nieformalna 

d. Edukacja trzeciego stopnia 

2 Style uczenia się 

a. Metoda prób i błędów 

b. Wykład – instrukcje 

c. Imitacja – odtwarzanie czynności 

d. Deliberacja – myślenie logiczne i wnioskowanie 

3 
Jak pokonać przeszkody  

w uczeniu się? 

a. Motywacja wewnętrzna – automotywacja 

− Myślenie pozytywne 

− Twórczość, innowacyjność i zdolność zmiany podejścia 

− Zarządzanie czasem 

b. Motywacja zewnętrzna 

4 

Biografie sławnych 

naukowców  

– „gorsi uczniowie” 

a. Albert Einstein 

b. Vincent van Gogh 

c. Larry Ellison 

d. Woody Allen 

e. Gregor Johann Mendel 

f. Napoleon 

g. Benjamin Franklin 

5 
Jak utrzymać umysł  

w aktywności? 

a. „Przebieżka” dla umysłu 

b. Czytanie 

c. Komunikacja i kontakty 

d. Doświadczenie życiowe 

e. Sen i regeneracja 

METODOLOGIA SZKOLENIOWA 

Metody pracy warsztatowej aktywizujące wszystkich uczestników,  

w tym: studium przypadku, dyskusje, symulacje, scenki, mini wykłady, 

ćwiczenia w grupach zadaniowych, prezentacje, burza mózgów, testy, 

ćwiczenia. 
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k10 Uczenie się przez całe życie (poziom podstawowy) 

CZAS TRWANIA 2 dni x 8 godzin dydaktycznych 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

1) Podręcznik trenera 

2) Przewodnik po umiejętnościach 

3) Wprowadzenie do szkolenia 

4) Zeszyt ćwiczeń 

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE 

REZULTATÓW I KORZYŚCI 

Uczniowie będą: 

− inspirować się wzajemnie historiami ludzi sukcesu 

− uświadomią sobie, czego nauczyli się w życiu 

− uświadomią sobie, że faktycznie uczą się przez całe życie 

− zrozumieją związek pomiędzy wartościami, a decyzjami, jakie 

podejmujemy 

− lepiej zrozumieją swoje własne wartości 

− pogimnastykują umysł 

− przygotują się do podjęcia tematu utrzymywania dobrej kondycji 

intelektualnej 

− przeanalizują bariery, które przeszkadzają ludziom w dalszej nauce 

− poznają argumenty przemawiające za uczeniem się przez całe życie 

− uświadomią sobie swoje postawy wobec barier w samokształceniu i czy 

ich wysiłki ku nauczeniu się czegoś nowego są rzeczywiste, czy jedynie 

zmierzają ku wymyślaniu kolejnych wymówek 

− określą przeszkody, które stoją na ich drodze do nauczenia się czegoś 

nowego 

− uzyskają inspirację do tego, jak radzić sobie z przeszkodami 

− poczynią postanowienia i rozważą, jak radzić sobie w pewnych 

sytuacjach  

i z pewnymi przeszkodami 

− będą zdawać sobie sprawę z tego, jaki styl nauki odpowiada  

im najbardziej oraz że style te można łączyć 

− zrozumieją związek pomiędzy stylami uczenia się a sposobem 

wprowadzania ich w życie 

− będą umieli stosować teorię w praktyce 

− zdadzą sobie sprawę, jak często stosują w praktyce to, czego się nauczyli 

− będą wiedzieć, jak lepiej wykorzystywać w praktyce to, czego nauczyli się 

gdzie indziej 

− podkreślenie konieczności koncentrowania się na mocnych stronach 

− podkreślenie potrzeby systematycznej pracy nad mocnymi stronami 

− uświadomienie sobie, jak wykorzystywać mocne strony przy nauce 

− sformułują plany związane z dalszą nauką, oparte na analizie swoich 

mocnych stron oraz możliwości rozwoju 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k10 Uczenie się przez całe życie (poziom podstawowy), dzień 1 

temat metody czas trwania 

część 1 Wprowadzenie 

1.1.  Wprowadzenie do szkolenia wykład 20 min 

1.2.  Karty  
praca indywidualna 
rozmowa 

50 min 

1.3.  Moje oczekiwania przedstawienie opinii 15 min 

część 2 Motywacja do uczenia się przez całe życie 

2.1.  Czego się nauczyłem 
praca indywidualna 
rozmowa 

60 min 

2.2.  Wartości w życiu 
praca indywidualna 
rozmowa 

40 min 

2.3.  Zagadki 
praca indywidualna 
rozmowa 

20 min 

2.4.  Wolałbym przepłynąć przez Kanał La Manche 
praca indywidualna 
rozmowa 

40 min 

2.5.  Umiejętności uniwersalne 
praca w grupie 
praca indywidualna 
rozmowa 

60 min 

2.6. Przyjaciele aktywnego uczenia się 
praca indywidualna 
rozmowa 

70 min 

Podsumowanie 
praca indywidualna 
rozmowa 

10 min 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k10 Uczenie się przez całe życie (poziom podstawowy), dzień 2 

temat metody czas trwania 

Wprowadzenie do dnia drugiego 
wykład 
rozmowa 

10 min 

część 3 Zastanowienie się nad samym sobą 

3.1.  Style nauki 
praca w grupie 
rozmowa 
wykład 

90 min 

3.2.  Jak tego dokonać 
test 
praca w grupie 
rozmowa 

55 min 

3.3.  Rzeczywistość 

praca w parach 
praca indywidualna 
praca w grupie 
rozmowa 

65 min 

3.4.  Małe palce ćwiczenie rozbudzające 5 min 

część 4 Mocne strony 

4.1.  Spotkanie rodziców z nauczycielami 
praca w grupach 
burza mózgów 
prezentacja 

50 min 

4.2.  Opowieść o chochliku drukarskim praca indywidualna 10 min 

4.3.  Składniki sukcesu praca indywidualna 60 min 

Podsumowanie praca indywidualna 10 min 

4.4.  Plan rozwoju osobistego praca indywidualna 20 min 

Wnioski i podsumowanie 
praca indywidualna 
rozmowa 

20 min 
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k11 Odporność na stres (poziom podstawowy) 

OPIS SZKOLENIA 

Powszechnie wiadomo, że świat wokół nas zmienia się coraz szybciej i 

musimy się do tego dostosować. Zmiany wokół nas oznaczają 

dodatkowy stres. A codzienny stres ma negatywny wpływ nie tylko na 

nasze zachowanie, ale również na nasze zdrowie. 

Stres jest po prostu częścią naszego życia. Jeśli mielibyśmy go 

zdefiniować, to moglibyśmy powiedzieć, że jest to reakcja na napięcie 

wywierane na nas w sferze fizycznej lub psychicznej, które ma 

odzwierciedlenie w naszym ciele, uczuciach, sposobie myślenia oraz w 

środowisku społecznym. 

Termin „stres” został po raz pierwszy użyty przez Hansa Selye, który 

odkrył, że mechanizmy obronne organizmu w trudnej, długotrwałej 

sytuacji były zawsze podobne. Współczesna definicja stresu mówi, że 

jest to reakcja organizmu na każdy rodzaj nadmiernego napięcia. 

Różni ludzie odbierają sytuacje stresowe w różny sposób  

(z odmiennym stopniem natężenia). Stres może wpływać na zdrowie, 

postawy życiowe, relacje z innymi, ale przede wszystkim wpływa na 

emocje i uczucia. Dlatego tak istotną umiejętnością jest poznanie 

sposobów radzenia sobie ze stresem, pozytywna motywacja oraz 

pewność siebie. Jeśli wierzę, że poradzę sobie z sytuacją, szanse na 

sprostanie jej są znacznie większe. Należy traktować przeszkody jako 

wyzwania, natomiast niepowodzenia jako normalną część naszego 

życia. Rzeczywiście, może to być trudne, ale nie jest niemożliwe. 

Spróbujmy! 

CELE 

Zapoznanie uczestników ze zjawiskiem stresu oraz jego przejawami 

fizycznymi, emocjonalnymi, poznawczymi i społecznymi; budowanie 

pewności siebie; nauka zarządzania stresem i radzeniem sobie  

z porażkami; kontrolowanie natężenia stresu we własnym życiu  

oraz poznanie metod radzenia sobie z nim. 

− Zaznajomienie uczestników z tematem stresu i uświadomienie  

im potrzeby wzmocnienia własnej odporności na stres. 

− Uświadomienie sobie jak przeżywamy stres, w jaki sposób odczuwamy 

stres. 

− Zwiększenie pewności siebie uczestników. 

− Uświadomienie sobie w jaki sposób można zwiększyć pewność siebie  

na poziomie fizycznym, emocjonalnym, poznawczym oraz społecznym. 

− Zapoznanie z technikami radzenia sobie ze stresem w przypadku 

krytycznego stresu. 

PROGRAM 
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k11 Odporność na stres (poziom podstawowy) 

1 
Poziomy radzenia sobie ze 

stresem 

a. Co to jest stres 

b. Cztery poziomy stresu: fizyczny, emocjonalny, poznawczy, 

społeczny 

c. Objawy stresu na poszczególnych poziomach 

2 Poczucie własnej wartości 

a. Pewność siebie jako element budowania odporności na stres 

b. Jak budować pewność siebie – techniki  

c. Wpływanie na pewność siebie u innych osób 

d. Rola informacji zwrotnej 

3 
Zdrowy tryb życia i jego 

znaczenie – Jak żyjemy? 

a. Podstawowe zasady związane ze stylem życia 

b. Higieniczny styl życia i jego wpływ na poziom naszych emocji 

c. Sposoby poprawy stylu życia – poradnik 

4 
Sposoby radzenia sobie  

z niepowodzeniami 

a. Względność niepowodzeń 

b. Pięć zasad dotyczących radzenia sobie z niepowodzeniami 

5 
Metody radzenia sobie  

ze stresem 

a. Zapobiegawcze 

b. Incydentalne 

c. Korektywne 

METODOLOGIA SZKOLENIOWA 

Metody pracy warsztatowej aktywizujące wszystkich uczestników,  

w tym: studium przypadku, dyskusje, symulacje, scenki, mini wykłady, 

ćwiczenia w grupach zadaniowych, prezentacje, burza mózgów, testy, 

ćwiczenia. 

CZAS TRWANIA 2 dni x 8 godzin dydaktycznych 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

1) Podręcznik trenera 

2) Przewodnik po umiejętnościach 

3) Wprowadzenie do szkolenia 

4) Zeszyt ćwiczeń 
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k11 Odporność na stres (poziom podstawowy) 

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE 

REZULTATÓW I KORZYŚCI 

Uczniowie będą: 

− świadomi, co to jest stres i co wywołuje u nich stres 

− świadomi powodów dla wzmocnienia własnej odporności na stres; 

zapoznają się z poszczególnymi elementami kompetencji odporności  

na stres 

− będą zdawać sobie sprawę z obecnego poziomu stresu w ich życiu oraz 

jego wpływu na ich zachowanie 

− będą rozumieć znaczenie pojęcia „pewność siebie” 

− będą wiedzieć, ze postawa wpływa na nasz stan psychiczny, dlatego 

ważne jest, aby dbać o postawę świadomie 

− będą mieć świadomość w jaki sposób panować nad efektywnością  

w stresujących sytuacjach i jak sobie radzić z towarzyszącym stresem  

i frustracją 

− będą wiedzieć w jaki sposób przezwyciężać trudności 

− będą wiedzieć w jaki sposób rozpoznawać i radzić sobie z reakcjami  

na stresujące sytuacje na czterech poziomach – poznawczym, 

emocjonalnym, fizycznym i społecznym 

− będą znali podstawowe techniki zarządzania stresem, a mianowicie 

technikę zapobiegania, technikę zarządzania dotkliwym stresem  

oraz technikę późniejszego uwalniania stresu 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k11 Odporność na stres (poziom podstawowy), dzień 1 

temat metody czas trwania 

część 1 Wprowadzenie 

1.1.  Wprowadzenie do szkolenia wykład 20 min 

1.2.  Gra zapoznawcza – Moje słodkie ja 
praca indywidualna 
prezentacja 
dyskusja 

50 min 

1.3.  Moje oczekiwania przedstawienie opinii 20 min 

część 2 Ja i stres 

2.1.  Co to jest stres? 
praca indywidualna 
wykład 

20 min 

2.2.  Analiza przypadku – opis kariery sportowca 
praca w parach 
dyskusja 

25 min 

2.3.  Objawy stresu na poziomach: 
fizycznym, emocjonalnym, poznawczym, społecznym. 
Ćwiczenie – Królowa Angielska 

test 
wykład 
praca indywidualna 
dyskusja 

50 min 

część 3 Pewność siebie 

3.1.  Pewność siebie 

praca w grupie 
wykład 
praca indywidualna 
dyskusja 

60 min 

3.2.  Jak budować pewność siebie? 
indywidualna – praca w 
grupie 
dyskusja 

15 min 

Ocena skuteczności  5 min 

część 4 Techniki panowania nad stresem 

4.1.  Gra interpersonalna generująca stres – Potwór 
morski 

praca w grupie praca 
indywidualna 
dyskusja 

70 min 

4.2.  Technika relaksacyjna 
– Opróżnianie pojemnika ze stresem 

ćwiczenie fizyczne 15 min 

Ocena skuteczności i podsumowanie 
praca indywidualna 
dyskusja 

20 min 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k11 Odporność na stres (poziom podstawowy), dzień 2 

temat metody czas trwania 

Wprowadzenie do dnia drugiego 
wykład 
dyskusja 

15 min 

Gra – Skrócone imiona 
praca indywidualna 
prezentacja 
dyskusja 

45 min 

4.3.  Techniki zarządzania stresem 
wykład 
praca w grupie 
prezentacja 

60 min 

część 5 Jak żyjemy 

5.1.  Studium przypadku – Historia Nory 

praca indywidualna 
prezentacja 
praca w grupie 
prezentacja  

70 min 

5.2.  Przygotowanie prezentacji – Mój dom 

burza mózgów 
praca w grupie 
prezentacja 
dyskusja 

60 min 

Docenienie prezentacji  5 min 

5.3.  Autor własnego stresu – autorefleksja  35 min 

5.4.  Zabawa dostarczająca pozytywnych informacji 
zwrotnych 

– Dłonie 

praca indywidualna 
wgląd w siebie 
dyskusja 

45 min 

Docenienie osiągnięć i podsumowanie 
praca indywidualna 
dyskusja 

15 min 

Wnioski i ocena 
praca indywidualna 
dyskusja 

20 min 
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k1 Komunikacja (poziom rozszerzony) 

OPIS SZKOLENIA 

Typologia osobowości 

Ludzie są różni, a każdy z nas jest wyjątkowy. Chodzi nie tylko o to, że 
wyglądamy w odmienny sposób, ale także różnimy się zachowaniem, 
prezencją, stylem komunikacji, naszymi reakcjami na różne sytuacje i cechami 
charakterologicznymi – czyli w skrócie – różnimy się osobowością. 

Od czasów starożytnych psycholodzy i filozofowie usiłują ustalić zasady 
klasyfikacji ludzkich zachowań. Greccy uczeni stworzyli opis czterech typów 
zachowań (choleryka, sangwinika, melancholika, flegmatyka), który to opis 
przetrwał do dnia dzisiejszego. Aktualnie istnieje ponad dwieście różnych 
narzędzi badawczych, które można zastosować, aby dowiedzieć się więcej o 
swoim typie zachowania. Wiele z nich stanowi odmiany tych czterech 
podstawowych typów opisanych przez Greków ponad dwa tysiące lat temu. 

Z jednej strony, każda typologia, szufladkowanie innych, zaliczanie ich do 
różnych kategorii, upraszcza i zniekształca bezpośredni odbiór człowieka, jego 
niepowtarzalność i indywidualność. Z drugiej strony jednak, porządkuje pewne 
cechy i umiejętności ludzi, pozwala w lepszym stopniu ich zrozumieć. 

Rozumienie innych rozpoczyna się od zrozumienia samego siebie. Dlaczego 
zachowujemy się tak, a nie inaczej? Jakie są nasze mocne i słabe strony? Jaki 
mamy stosunek do innych, styl porozumiewania się, jak podejmujemy decyzje, 
jaki preferujemy styl pracy? Znając różne typy osobowości, możemy 
przewidzieć zachowanie danej osoby, a także, choćby częściowo, odpowiednio 
dostosować do niego nasze zachowanie. A to może okazać się pomocne 
podczas komunikacji. 

Prezentacja 

Słowa potrafią poruszyć słuchaczy, a kto nauczy się nimi posługiwać, 
zdobędzie bardzo przydatne narzędzie do pracy z ludźmi. 

Ćwiczenie umiejętności przemawiania jest bardzo stare i było znane już w 
starożytnej Grecji. „Retoryka” Arystotelesa (napisana ponad 2300 lat temu), 
dotycząca zagadnienia przemów publicznych, stanowi nadal jedną z 
podstawowych prac z tej dziedziny. Każdy, kto przygotowuje prezentacje i 
pragnie wywrzeć dobre wrażenie na publiczności, musi sobie najpierw zadać 
kilka kluczowych pytań i potrafić na nie odpowiedzieć. Pytania te są 
następujące: Dlaczego? Co? Dla kogo? W jaki sposób? W trakcie szkolenia 
poznamy sposoby przygotowywania udanej prezentacji oraz nauczymy się, jak 
ją wygłaszać, aby była płynna i interesująca dla odbiorców. Zmierzymy się 
również z tematem tremy – zmorą i jednocześnie sprzymierzeńcem wszystkich 
występujących. 

Asertywność 

Pojęcie asertywności pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, a jego początki 
odnoszą się do kierunku, który w psychologii nazwano „behawioryzmem”. 
Ojcem asertywności był przywódca tego kierunku, terapeuta behawioralny, 
Andrew Salter, który w swojej książce o terapii opartej na zasadach uczenia się 
wymienił asertywność jako jedną z umiejętności społecznych. 

Słowo „asertywność” wywodzi się od łacińskiego czasownika assere, 
oznaczającego przywłaszczyć sobie coś, oznajmić z pewnością, akcentować. 
„Asertywność” tłumaczymy czasem jako „umiejętność obrony własnych 
granic”. Asertywne podejście do życia i innych ludzi, pokazuje, że każda osoba 
jest jednostką niezależną, która dostrzega i respektuje prawa i opinie innych. 
Jednocześnie jest to osoba, która zna swoje prawa i potrafi je egzekwować. 
Oznacza to działanie w taki sposób, aby nie lekceważyć praw innych, ale też 
nie dopuszczać do sytuacji, w której inni nas wykorzystują. 

Możemy zatem powiedzieć, że asertywność to zbiór zasad komunikacji, ale 
także podejście do życia. To my decydujemy, czy i kiedy postąpimy asertywnie. 
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k1 Komunikacja (poziom rozszerzony) 

Najważniejsze jest to, żebyśmy wszystkie decyzje podejmowali świadomie, w 
zgodzie z wyznawanymi przez siebie wartościami. 

CELE 

Zapoznanie uczestników z typami osobowości i doskonalenie 
umiejętności komunikacyjnych, dostosowanych do typu osobowości 
odbiorcy; przygotowanie prezentacji oraz praktyczna nauka 
występowania publicznego; rozpoznawanie zachowań asertywnych, 
agresywnych, uległych; zapoznanie z prawami asertywności. 

− Przedstawienie uczestnikom szkolenia głównych typologii 

osobowości oraz sposobów wykorzystania ich znajomości  

w procesie komunikacji. 

− Poznanie stylów komunikacji poszczególnych typów osobowości. 

− Zrozumienie znaczenia prezentacji oraz celów, do jakich używa 

się prezentacji. 

− Uświadomienie sobie, na czym polega przygotowanie prezentacji. 

− Zdobycie umiejętności przygotowania dobrej prezentacji. 

− Przygotowanie planu prezentacji. 

− Zapoznanie się z podstawową terminologią związaną z pojęciem 

asertywności. 

− Nauka rozpoznawania różnych rodzajów zachowań. 

− Nauka prawienia i przyjmowania komplementów. 

PROGRAM 

1 Typologia osobowości 

a) Typologia klasyczna 

b) Typ ekstrawertyczny i introwertyczny 

c) Typologia oparta na podstawowych cechach charakterologicznych 

d) Cechy charakterystyczne indywidualnych typów 

2 
Przygotowanie 
prezentacji 

a) Czym jest prezentacja? 

− Wprowadzenie 

− Cel prezentacji 

− Interesująca prezentacja 

− Przed rozpoczęciem prezentacji 

b) Przygotowanie prezentacji 

− W jakim celu? Co? Dla kogo? W jaki sposób? 

− Zwiększanie dynamiki prezentacji 
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k1 Komunikacja (poziom rozszerzony) 

− Standardowa struktura prezentacji 

c) Prezentacje indywidualne 

d) Strach przed wystąpieniem, radzenie sobie ze stresem 

e) Własna prezentacja 

f) Analiza nagrania wideo 

3 Asertywność 

a) Wprowadzenie do asertywności 

b) Czym jest „asertywność” 

c) Rodzaje zachowań 

− Podstawowe rodzaje zachowań 

− Pod lupą – test 

d) Prawa asertywności 

e) Komplementy. Przyjmowanie i prawienie komplementów 

METODOLOGIA SZKOLENIOWA 

Metody pracy warsztatowej aktywizujące wszystkich uczestników,  
w tym: studium przypadku, dyskusje, symulacje, scenki, mini wykłady, 
ćwiczenia w grupach zadaniowych, prezentacje, burza mózgów, testy, 
ćwiczenia. 

CZAS TRWANIA 2 dni x 8 godzin dydaktycznych 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

1) Podręcznik trenera 

2) Przewodnik po umiejętnościach 

3) Wprowadzenie do szkolenia 

4) Zeszyt ćwiczeń 
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k1 Komunikacja (poziom rozszerzony) 

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE 
REZULTATÓW I KORZYŚCI 

Uczniowie będą: 

− znali klasyczne typy temperamentów oraz odpowiadające im style 

komunikacji 

− znali znaczenie słów „ekstrawertyk” oraz „introwertyk” oraz style 

komunikacji charakterystyczne dla tych typów 

− znali style komunikacji określone na podstawie typologii opartej  

na podstawowych cechach charakterologicznych 

− znali znaczenie prezentacji oraz cele, do jakich używa się tego rodzaju 

komunikacji 

− świadomi tego, na czym polega przygotowanie prezentacji 

− wiedzieli, w jaki sposób przygotować dobrą prezentację 

− posiadali doświadczenie w zakresie przygotowywania własnych 

prezentacji 

− otrzymają informacje zwrotne, dotyczące ich zachowania podczas 

interakcji z innymi 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k1 Komunikacja (poziom rozszerzony), dzień 1 

temat metody czas trwania 

część 1 Wprowadzenie 

1.1.  Wprowadzenie do szkolenia wykład 20 min 

1.2.  Poznajmy się! 
praca w grupach 
prezentacja 
dyskusja 

35 min 

1.3.  Moje oczekiwania przedstawianie opinii 15 min 

część 2 Typologia osobowości lub „Bóg stworzył ludzi różnych” 

2.1.  Typologia klasyczna 
wykład 
dyskusja 

30 min 

2.2.  Typ ekstrawertyczny i introwertyczny 
studium przypadku 
wykład 

25 min 

2.3.  Typologia oparta na podstawowych cechach 
charakterologicznych 

2.3.1.  Wprowadzenie do typologii 

wykład 
burza mózgów 

15 min 

2.3.2.  Fragmenty filmowe i ich analiza 
praca indywidualna 
dyskusja 

35 min 

2.3.3.  Cechy charakterystyczne indywidualnych typów 
praca w grupach 
dyskusja 

30 min 

2.3.4.  Do dzieła! praca w grupach 40 min 

część 3 Prezentacja 

3.1.  Czym jest prezentacja? 
3.1.1.  Wprowadzenie 
3.1.2.  Cel prezentacji 
3.1.3.  Interesująca prezentacja 

wykład 
praca w grupach 
burza mózgów 
dyskusja 

45 min 

3.2.  Przed rozpoczęciem prezentacji 
3.2.1.  W jakim celu? Co? Dla kogo? W jaki sposób? 
3.2.2.  Przygotowanie prezentacji 
3.2.3.  Zwiększanie dynamiki prezentacji 
3.2.4.  Standardowa struktura prezentacji 

wykład 
praca w grupach 
praca samodzielna 
burza mózgów 
dyskusja 

45 min 

3.3.  Prezentacje indywidualne 
3.3.1.  Strach przed wystąpieniem 

autoanaliza 
dyskusja 

10 min 

Podsumowanie 

wykład 
burza mózgów 
praca indywidualna 
dyskusja 

10 min 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k1 Komunikacja (poziom rozszerzony), dzień 2 

temat metody czas trwania 

Wprowadzenie do dnia drugiego wykład 5 min 

3.3.2.  Własna prezentacja praca indywidualna 85 min 

3.4.  Analiza nagrania wideo dyskusja 40 min 

część 4 Asertywność 

4.1.  Wprowadzenie do asertywności 
wykład 
praca indywidualna 
dyskusja 

20 min 

4.2.  Czym jest „asertywność“ 
praca indywidualna 
dyskusja 

20 min 

4.3.  Rodzaje zachowań 
4.3.1.  Podstawowe rodzaje zachowań 
4.3.2.  Pod lupą 

praca w grupach 
praca indywidualna 
test 

60 min 

4.4.  Prawa asertywności praca indywidualna 40 min 

4.5.  Technika CARES wykład 15 min 
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OPIS SZKOLENIA 

Współpraca oznacza wspólną pracę grupy osób, zmierzającą do realizacji tych 
samych celów. Zazwyczaj działają one zgodnie, pomagają sobie nawzajem, 
rozdzielają zadania i wykazują chęć znalezienia wspólnych rozwiązań. Ale czy 
oznacza to brak dyskusji, odmienności opinii lub nieporozumień podczas 
współpracy? Niestety, a może na szczęście – nie! 

Większość ludzi tradycyjnie postrzega konflikty jako coś negatywnego, 
najeżonego problemami, wiążącego się z frustracją, zdenerwowaniem, 
brakiem równowagi lub innymi nieprzyjemnymi doświadczeniami. Wiążą się 
one, przykładowo, z kłótniami, sporami, wybuchami złości, problemami, 
zmartwieniami, wojnami, poczuciem straty, zakłóceniem spokoju 
wewnętrznego, pewności siebie, strachem itp. 

I nic w tym dziwnego – analiza słowa „konflikt” nie daje nic pozytywnego. 
Słowo to pochodzi od łacińskiego conflictus. Con oznacza razem, z czymś (co 
sugeruje, że zagadnienie nie jest jednostronne), a rdzeń fligo oznacza uderzyć 
kogoś. Tak więc wyraźnie widać, że dotyczy ono walki z kimś lub z czymś. 
Konflikty są jednak naturalnym elementem relacji interpersonalnych. 

Mimo tego, z czym kojarzą nam się konflikty, mogą być one użyteczne; mogą 
wiązać się z możliwościami, zmianami, początkiem czegoś nowego. Konflikty 
zapobiegają stagnacji, motywują, uwalniają napięcie, rozwiązują problemy. 

W sytuacjach konfliktowych można wykorzystywać różnorodne techniki i 
strategie. Teoria mówi o pięciu metodach radzenia sobie z konfliktami, 
w zależności od tego, w jakim stopniu próbujemy zaspokoić własne interesy, 
jak wiele rzeczy chcemy zrobić po swojemu, w jakim stopniu jesteśmy skłonni 
pójść na kompromis lub współpracować z innymi. 

CELE 

Rozróżnienie współpracy i współzawodnictwa; poznanie reguł 

wzajemnego postrzegania się; zdobycie umiejętności 

przygotowywania zebrań oraz prowadzenia dyskusji w grupie; 

poznanie stylów rozwiązywania konfliktów. 

− Uświadomienie sobie korzyści płynących ze współpracy. 

− Zmotywowanie uczestników do współpracy. 

− Pokazanie różnic w postrzeganiu innych. 

− Uświadomienie sobie faktu, że istnieją różne punkty widzenia. 

− Doświadczenie w praktyce wyzwania, jakim jest realizacja zadań  

w grupie. 

− Zdanie sobie sprawy z wagi zasad przy współpracy i realizacji wspólnego 

celu. 

− Uświadomienie sobie, że konflikty stanowią normalny element życia,  

jak i relacji zachodzących podczas współpracy. 

− Przeprowadzenie negocjacji w praktyce. 

− Poznanie, jaki styl należy zastosować do określonego rodzaju konfliktu. 

− Doświadczenie w praktyce wyzwania, jakim jest realizacja zadań  

w grupie. 

− Zdanie sobie sprawy z wagi zasad obowiązujących podczas współpracy  

i realizacji wspólnego celu. 

PROGRAM 
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1 
Współpraca  
i współzawodnictwo 

a) Cechy porównawcze współzawodnictwa i współpracy 

b) Od czego zależy umiejętność współpracy? 

2 
Efekt synergii jako zysk  
z pracy w zespole 

a) Zespól wie więcej – „Efekt synergii” 

b) Mocne i słabe strony pracy w zespole 

3 
Jak współpracować  
z nową osobą, czyli inny 
punkt widzenia 

a) Postrzeganie siebie nawzajem 

− Postrzeganie 

− Sortowanie 

− Interpretacja i ocena 

b) Błędy występujące w procesie postrzegania innych osób 

− Efekt „halo” 

− Autoprojekcja 

− Błąd kontrastu 

− Błąd bliskości 

− Efekty umiarkowania i pobłażliwości 

− Uprzedzenia 

− Tradycje i obiegowa opinia 

− Efekt pierwszego wrażenia 

4 Dyskusja w grupie 

a) Główne zasady prowadzenia efektywnego dialogu i dyskusji 

− Samokontrola 

− Aktywne słuchanie, zadawanie pytań 

− Doskonalenie opinii 

− Wrażenia to nie fakty 

− Takt 

− Zamykanie dyskusji  
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5 
Wspólne podejmowanie 
decyzji 

b) Elementy procesu decyzyjnego 

− Identyfikacja problemu 

− Gromadzenie informacji 

− Propozycje / możliwości rozwiązań 

− Ocena opinii – ocena alternatywnych rozwiązań 

− Faktyczny proces decyzyjny (konsensus, głosowanie) 

c) Technika podejmowania decyzji „Za i Przeciw” 

6 Zebrania 

a) Przygotowanie do zebrania 

b) Warunki które powinno spełniać efektywne zebranie 

c) Rola przewodniczącego, lidera 

7 Konflikty a współpraca 

a) Konflikt jako powszechny element współpracy 

b) Style rozwiązywania konfliktów 

− Dostosowanie się – współpracuję, ale nie jestem asertywny 

− Unikanie – nie współpracuję i nie forsuję swojej osoby 

− Kompromis – obie strony rezygnują z części swoich celów 

− Współpraca – współpracuję, ale jednocześnie forsuję własne 

pomysły 

− Rywalizacja – forsuję swoją osobę i nie współpracuję 

c) Jak radzić sobie z konfliktami podczas współpracy 

− Strategia „zwycięzca–przegrany” 

− Strategia „obie strony przegrywają” 

− Strategia „obie strony wygrywają” 

METODOLOGIA SZKOLENIOWA 

Metody pracy warsztatowej aktywizujące wszystkich uczestników,  
w tym: studium przypadku, dyskusje, symulacje, scenki, mini wykłady, 
ćwiczenia w grupach zadaniowych, prezentacje, burza mózgów, testy, 
ćwiczenia. 

CZAS TRWANIA 2 dni x 8 godzin dydaktycznych 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

1) Podręcznik trenera 

2) Przewodnik po umiejętnościach 

3) Wprowadzenie do szkolenia 

4) Zeszyt ćwiczeń 
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ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE 
REZULTATÓW I KORZYŚCI 

Uczniowie 

− będą zdawać sobie sprawę z tego, jakie korzyści płyną ze współpracy 

− będą lepiej zdawać sobie sprawę z tego, w jaki sposób postrzegamy 

innych 

− zdobędą doświadczenie w zakresie dążenia do wspólnego celu 

− zdobędą praktykę w formułowaniu opinii 

− zdobędą doświadczenie w przydzielaniu zadania 

− zdobędą doświadczenie w pracy grupowej w warunkach konkurencji 

− dowiedzą się, jaki styl odpowiada poszczególnym rodzajom konfliktów 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k2 Współpraca (poziom rozszerzony), dzień 1 

temat metody czas trwania 

część 1 Wprowadzenie 

1.1.  Wprowadzenie do szkolenia wykład 20 min 

1.2.  Moje oczekiwania 
praca w grupach 
prezentacja 
dyskusja 

15 min 

1.3.  Zasady obowiązujące w grupie 
praca w parach 
dyskusja 

15 min 

1.4.  Co nas łączy albo kto pyta, nie błądzi? 
praca w parach 
prezentacja 

25 min 

część 2 Dlaczego powinniśmy współpracować? 

2.1.  Korzyści płynące ze współpracy praca w grupach 15 min 

2.2.  Poszukiwacze 
praca indywidualna 
praca w grupach 

40 min 

część 3 Inny punkt widzenia 

3.1.  Kim jest ta osoba? 
praca indywidualna 
wykład 

20 min 

3.2.  Abigail i Sindbad – grupowe podejmowanie decyzji 
praca w grupach 
dyskusja 

60 min 

3.3.  Dyskusja w grupie 
wykład 
praca w grupach 

15 min 

część 4 Współpraca w praktyce – Runda 1 

4.1.  Tangram praca w parach 40 min 

4.2.  Prasa brukowa – ćwiczenie 
praca w grupach 
dyskusja 

60 min 

4.3.  Satelita – ćwiczenie 
praca w grupach 
dyskusja 

60 min 

Podsumowanie 
praca indywidualna 
dyskusja 

10 min 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k2 Współpraca (poziom rozszerzony), dzień 2 

temat metody czas trwania 

Wprowadzenie do dnia drugiego wykład 5 min 

część 5 Konflikty a współpraca 

5.1.  Czy lubisz konflikty? test 15 min 

5.2.  Konflikty jako standardowy element współpracy 
praca indywidualna 
wykład 

20 min 

5.3.  Parlament – ćwiczenie 
praca w grupach 
dyskusja 

55 min 

5.4.  Kiedy i jak? – style rozwiązywania konfliktów 

praca indywidualna 
praca w grupach 
dyskusja 
test 

65 min 

5.5.  Jak radzić sobie z konfliktami pojawiającymi się 
podczas współpracy? 

praca indywidualna 
burza mózgów 

15 min 

część 6 Współpraca w praktyce – Runda 2 

6.1.  Ciuciubabka – gra ruchowa praca w grupach 20 min 

6.2.  Konferencja – ćwiczenie praca w grupach 60 min 

6.3.  Kolorowe kwadraty – gra strategiczna w parach praca w parach 65 min 

6.4.  Plakat  praca w grupach 25 min 

Podsumowanie dyskusja 10 min 

Zakończenie i ocena dyskusja 25 min 
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OPIS SZKOLENIA 

Dobre pomysły często pojawiają się pod wpływem impulsu. Wtedy wyłącznie 
od nas zależy, czy pozostawimy je tylko w sferze wyobraźni, mówiąc: „Hmm, 
to mogłoby być interesujące…”, czy też będziemy próbowali je zrealizować. 

Pojawienie się pomysłu nie musi być jednak wynikiem przypadkowego 
impulsu. Może być rezultatem ukierunkowanych starań, systematycznych 
obserwacji oraz oceny otoczenia. Wtedy działamy celowo według tego, co 
dzieje się wokół nas. Oceniamy przyczyny zdarzeń, możliwości poprawy 
zastanej sytuacji, sposoby realizowania nowych pomysłów itp. 

Od momentu pojawienia się pomysłu do jego realizacji wiedzie długa droga. 
Im bardziej się przygotujemy, tym lepiej zabezpieczymy się przed 
zabłądzeniem w tej niełatwej podróży. Powinniśmy uwzględnić i starannie 
przemyśleć wszystkie opcje, opierając się na konkretnych informacjach. Przy 
realizowaniu pomysłu nie wystarczy tylko mieć nadzieję, że wszystko się uda. 
Trzeba mieć także dużo odwagi do działania. 

Wszystkie działania powinny następować kolejno po sobie w porządku 
chronologicznym. Muszą być one prosto opisane, zrozumiałe, a ponadto każde 
z nich powinno mieć określone ramy czasowe. Im bardziej dokładny i 
szczegółowy jest plan realizacji naszego pomysłu, tym większe szanse na 
osiągnięcie sukcesu. Zatem powodzenia! 

CELE 

Zdobycie wiedzy o przedsiębiorczości oraz umiejętności korzystania  

z własnej kreatywności; zdobycie informacji na temat wdrażania 

projektów, planowania oraz przeciwdziałania ryzyku. 

− Zrozumienie wagi kreatywnego myślenia i uświadomienie uczestnikom,  

że są kreatywni i zdolni do zgłaszania nowych pomysłów. 

− Dostarczenie wiedzy o tym, jak przejść całą drogę od wygenerowania 

pomysłu do jego ostatecznej realizacji oraz jak stworzyć plan zmian / 

realizacji pomysłu, co umożliwi przekształcenie początkowego pomysłu  

w rzeczywistość, być może w sukces (biznesowy / zawodowy lub 

osobisty). 

− Praktyczne wypróbowanie ustalania określonego planu zmian / realizacji 

pomysłu. 

PROGRAM 

1 
Czym jest 
przedsiębiorczość? 

a) Czym charakteryzuje się przedsiębiorca? 

b) Gdzie możemy spotkać się z przedsiębiorczością? 

c) Co jest produktem lub rezultatem przedsiębiorczości? 

d) Co można zyskać lub stracić poprzez przedsiębiorcze 
postępowanie? 

2 
Motywacja, czyli skąd 
bierze się 
przedsiębiorczość? 

a) Motywacja i przedsiębiorczość 

b) Bodźce (motywatory) 

− Motywy wewnętrzne 

− Bodźców zewnętrznych 

− Automotywacja 
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3 Kreatywność 

a) Pojęcie kreatywności 

b) Sławni „kreatorzy” 

c) Burza mózgów – efektywne narzędzie kreatywności 

− Klucz do burzy mózgów 

− Zasady burzy mózgów 

− Struktura burzy mózgów 

d) Mapa umysłu 

− Mapa vs. myślenie linearne 

− Zalety i wady 

− Przykłady 

4 
Podróż od pomysłu do 
realizacji 

a) Motywacja przychodzi wraz z pomysłami 

b) Krok po kroku, drogą od pomysłu do jego realizacji 

c) Przygotowanie planu realizacji/plan zmian 

d) Możliwe przeszkody i radzenie sobie z nimi 

5 
Cele osobiste a cele 
biznesowe 

a) Określenie pomysłu 

b) Technika SMART 

c) Osobiste doświadczenie 

6 Realizacja Planu 

a) Ramy czasowe 

b) Grupa docelowa – Kim jest twój klient? 

c) Miejsce realizacji 

d) Środki i zasoby niezbędne do realizacji 

e) Konkurencja 

f) Prezentacja – sprzedawanie idei 

g) Scenariusz kryzysowy 

METODOLOGIA SZKOLENIOWA 

Metody pracy warsztatowej aktywizujące wszystkich uczestników,  
w tym: studium przypadku, dyskusje, symulacje, scenki, mini wykłady, 
ćwiczenia w grupach zadaniowych, prezentacje, burza mózgów, testy, 
ćwiczenia. 

CZAS TRWANIA 2 dni x 8 godzin dydaktycznych 
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MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

1) Podręcznik trenera 

2) Przewodnik po umiejętnościach 

3) Wprowadzenie do szkolenia 

4) Zeszyt ćwiczeń 

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE 
REZULTATÓW I KORZYŚCI 

Uczniowie 

− będą rozumieć wagę kreatywnego myślenia i różne sposoby rozwijania 

kreatywności 

− będą praktycznie wykorzystywać i doświadczać swojej kreatywności 

− będą realizować możliwość kreatywnej samo prezentacji 

− zapoznają się z metodą burzy mózgów 

− zapoznają się z innymi technikami rozwijania kreatywności 

− doświadczą procesu powstawania mapy myśli 

− przetestują i spróbują ustalić plan działań przy realizacji pomysłu 

− zdadzą sobie sprawę z wagi ćwiczonych umiejętności w codziennym 

życiu 

− uświadomią sobie z jakimi trudnościami może się zetknąć przedsiębiorca  

(w kontekście środków, które musi wydać z własnej kieszeni) 

− będą łączyć nowe informacje z własnymi doświadczeniami 

− będą samodzielnie oceniać, czy ich pomysł ma szansę na realizację  

w praktyce oraz co muszą zrobić, aby go zrealizować 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k3 Przedsiębiorczość (poziom rozszerzony), dzień 1 

temat metody czas trwania 

część 1 Wprowadzenie 

1.1.  Wprowadzenie do szkolenia wykład 20 min 

1.2.  Poznajmy się! 
praca w grupie 
prezentacja 
dyskusja 

35 min 

1.3.  Moje oczekiwania prezentacja opinii 15 min 

część 2 Kreatywność 

2.1.  Obraz Artysty 

samodzielna praca 
twórcza, nauka 
prezentacja 
dyskusja 

60 min 

2.2.  Burza mózgów – efektywne narzędzie kreatywności 

wykład 
praca indywidualna i 
grupowa 
prezentacja 
dyskusja 

65 min 

2.3.  Mapa umysłu – efektywne narzędzie kreatywności 
wykład 
praca w grupie 
dyskusja 

40 min 

część 3 Podróż od idei do realizacji 

3.1.  Jak rozpocząć? 
wykład 
praca w grupie dyskusja 

80 min 

Podsumowanie 
praca indywidualna 
dyskusja 

5 min 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k3 Przedsiębiorczość (poziom rozszerzony), dzień 2 

temat metody czas trwania 

Wprowadzenie do drugiego dnia burza mózgów 5 min 

3.2.  Srebrna obręcz – część 1 
wykład 
praca w grupach 
dyskusja 

85 min 

3.3.  Srebrna obręcz – część 2 
wykład 
praca w grupach 
dyskusja 

115 

3.3.  Chcę rozpocząć swoją działalność.  
Co powinienem zrobić? 

praca indywidualna 
burza mózgów 

20 min 

3.4.  Zróbmy to! 
praca w grupie 
dyskusja 

80 min 

Plakat przedsiębiorczości 
praca w grupie 
prezentacja 

30 min 

Podsumowanie 
praca indywidualna 
dyskusja 

10 min 

Wnioski i ocena 
praca indywidualna 
dyskusja 

20 min 
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OPIS SZKOLENIA 

Wyrażenie „Panta rhei” znaczy „wszystko płynie”, a czasami tłumaczone jest 
także jako „Nie można wstąpić dwa razy do tej samej rzeki”. Słowa te, 
przypisywane starożytnemu greckiemu filozofowi, Heraklitowi z Efezu, oddają 
istotę umiejętności, która jest przedmiotem naszego treningu, czyli 
elastyczności. 

Życie wiąże się z ciągłymi zmianami. Począwszy od momentu narodzin, 
stykamy się z różnymi ludźmi, stajemy w obliczu różnych sytuacji, poznajemy 
nowe wyrażenia oraz dostrzegamy nowe rzeczy. Musimy się przystosowywać, 
przyzwyczajać, reagować na nowe sytuacje oraz radzić sobie z tym, czego 
wcześniej nie znaliśmy. Musimy być elastyczni, ponieważ przed zmianami nie 
da się uciec. Każdy z nas radzi sobie z nimi w inny sposób. Bez elastycznego 
myślenia oraz zachowania niemożliwe jest uczenie się, szukanie i znajdowanie 
pracy, porozumiewanie się z przyjaciółmi, krewnymi, partnerem. 

Nauka elastyczności oparta na różnych, dość nietypowych sytuacjach i 
zadaniach, zmusza do wysiłku nasz mózg i stanowi świetną okazję do 
rozwijania kreatywności. Jednym z najefektywniejszych i najciekawszych 
wyzwań dla twórczego myślenia jest praca w grupie. 

Burza mózgów to technika pracy w zespole, stosowana w celu zbierania 
informacji i danych, koniecznych do rozwiązywania problemów, ukazywania 
innych możliwości i werbalizowania różnych aspektów rozwiązań. Posługując 
się tą techniką, nie powinniśmy zapominać, że pomysł nie jest równoznaczny z 
rozwiązaniem. Celem burzy mózgów są właśnie pomysły. Podczas sesji ściśle 
zabroniona jest wszelka krytyka i osądzanie. Każdy powinien pozwolić, by jego 
wyobraźnia zaszalała. Nawet kontrowersyjne i nie dające się zaakceptować 
pomysły, mogą być rozwiązaniem wielu rzeczywistych problemów. Burza 
mózgów pozwala na swobodne kojarzenie własnych pomysłów z pomysłami 
innych. Wszystko, co zostanie powiedziane w grupie, może (powinno) być 
wykorzystane jako punkt wyjścia do dalszych rozmyślań. Jedna osoba wpływa 
na inną, stymuluje ją do poszukiwania ciekawych rozwiązań. Z każdej idei 
mogą wyniknąć śmiałe koncepcje, mogą też pojawić się zaskakujące pomysły, 
które przybliżą nas do sukcesu. 

CELE 

Zrozumienie potrzeby elastyczności, otwartości i gotowości do zmian; 

poznanie sposobów i technik na lepsze wykorzystanie potencjałów 

intelektualnych (indywidualnych i grupowych); poznanie różnic  

w stylach relacji interpersonalnych oraz efektywne zarządzanie 

czasem w procesie zmiany. 

− Pobudzenie aktywności umysłowej. 

− Elastyczne myślenie. 

− Poznanie innowacyjnych technik rozszerzania elastyczności. 

− Rozumienie potrzeby elastyczności. 

− Doświadczenie elastyczności oraz jej ocena. 

− Przemyślenia na temat własnego podejścia do nowych spraw oraz do 

zmiany. 

− Otwartość i gotowość do zmiany. 

− Poznanie stylów relacji interpersonalnych. 

PROGRAM 
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1 Co to jest elastyczność? 

a) Elastyczność umysłu 

b) Ludzki mózg – półkule mózgowe 

c) Pamięć 

d) Uwaga 

2 
Techniki zwiększające 
elastyczność 

a) Metoda luki (gap) 

b) Lista Osborna 

c) SCAMPER 

d) Burza mózgów 

− Kluczowe założenia dla burzy mózgów 

− Zasady burzy mózgów 

− Struktura procesu „burza mózgów” 

e) Metoda 635 – BRAINWRITING 

f) Mapy myśli 

− Zalety map myśli 

− Jak stworzyć mapę myśli 

3 
Elastyczność w 
zarządzaniu własnym 
życiem 

a) Jak koordynować wszystkie obszary życia 

b) Zarządzanie sobą w czasie 

c) Klasyfikacja zadań – pilne czy/i ważne 

4 
Styl relacji 
interpersonalnych 

a) Skale relacji interpersonalnych 

− Orientacja na ludzi 

− Orientacja na zadania 

− Tłumienie własnych potrzeb 

− Świadomość własnych potrzeb 

b) Rozwój relacji interpersonalnych 

METODOLOGIA SZKOLENIOWA 

Metody pracy warsztatowej aktywizujące wszystkich uczestników,  
w tym: studium przypadku, dyskusje, symulacje, scenki, mini wykłady, 
ćwiczenia w grupach zadaniowych, prezentacje, burza mózgów, testy, 
ćwiczenia. 

CZAS TRWANIA 2 dni x 8 godzin dydaktycznych 
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MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

1) Podręcznik trenera 

2) Przewodnik po umiejętnościach 

3) Wprowadzenie do szkolenia 

4) Zeszyt ćwiczeń 

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE 
REZULTATÓW I KORZYŚCI 

Uczniowie 

− będą znali różne sposoby na pobudzenie aktywności umysłowej 

− będą uznawali potrzebę bycia elastycznym w dzisiejszym świecie 

− będą bardziej otwarci na nowe idee i procesy 

− będą potrafili wprowadzać innowacje i testować różne opcje 

− będą rozumieli model relacji interpersonalnych 

− będą wiedzieli, który styl relacji wolą 

− będą umieli w razie potrzeby skorzystać ze stylu alternatywnego 

− staną się bardziej otwarci na nowe idee i procesy 

− zostaną zapoznani z burzą mózgów 

− zrozumieją, że dobrze myśli się w grupie 

− będą zdawali sobie sprawę z korzyści wizualnej prezentacji pomysłów 

− przerobią tworzenie map myśli 

− staną się otwarci na nowe pomysły i procesy 

− będą umieli myśleć w bardziej usystematyzowany sposób 

− będą znali swoją reakcję na przeszkody i wiedzieli jak dają sobie radę  

z niepowodzeniem 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k4 Elastyczność (poziom rozszerzony), dzień 1 

temat metody czas trwania 

część 1 Wprowadzenie 

1.1.  Wstęp do szkolenia wykład 20 min 

1.2.  Klucze 
praca w parach 
prezentacja 
dyskusja 

40 min 

1.3.  Moje oczekiwania prezentacja opinii 20 min 

część 2 Przebieżka dla umysłu 

2.1.  Przebieżka dla umysłu Dzień 1 
− Elastyczność i przebieżka dla umysłu 
− ćwiczenie logiczne – Szkoła relaksu 
− test – Jaką masz pamięć? 
− ćwiczenie – Zbyt długa lista zakupów 
− ćwiczenie – Antonimy 

wykład 
praca samodzielna 
dyskusja 

60 min 

część 3 Doświadczyć elastyczności 

3.1.  Rzeka 
praca grupowa 
przegląd 
dyskusja 

60 min 

część 4 Techniki zwiększające elastyczność 

4.1.  SCAMPER 
wykład 
praca samodzielna 
dyskusja 

60 min 

część 5 Chęć zmiany nawyków 

5.1.  Styl relacji interpersonalnych 
wykład 
praca grupowa 
dyskusja 

70 min 

Podsumowanie 
praca samodzielna 
dyskusja 

5 min 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k4 Elastyczność (poziom rozszerzony), dzień 2 

temat metody czas trwania 

Wstęp do dnia drugiego burza mózgów 5 min 

2.2.  Przebieżka dla umysłu. Dzień 2 
− ćwiczenie – Magazyn The Builder 
− ćwiczenie – Analogie słowne 
− ćwiczenie – Uwaga 
− ćwiczenie pamięci – Spotkania dam przy 

kawie 

wykład 
praca samodzielna 
dyskusja 

60 min 

4.2.  Burza mózgów i metoda 635 (brainwriting) 
wykład 
praca grupowa 
prezentacja 

70 min 

4.3.  Mapy myśli wykład 15 min 

5.2.  Największa życiowa okazja 
praca grupowa 
prezentacja 

40 min 

3.2.  Babilon 
praca samodzielna 
dyskusja 

40 min 

3.3.  Wyjątkowo dobre piwo 
praca grupowa 
dyskusja 

70 min 

Plakat na temat elastyczności 
wykład 
praca grupowa 
dyskusja 

20 min 

Podsumowanie 
praca samodzielna 
dyskusja 

5 min 

Zakończenie i ocena 
praca samodzielna 
dyskusja 

20 min 
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k5 Orientacja na klienta (poziom rozszerzony) 

OPIS SZKOLENIA 

Uświadomienie sobie, kim jest nasz klient, jest ważne nie tylko w handlu, ale 
także w codziennym życiu. Każdy sektor rynku, jak i każdy klient, kieruje się 
innymi pobudkami podczas dokonywania zakupu i od nas zależy, czy będziemy 
w stanie rozpoznać te pobudki i uwzględnić je w naszej ofercie. 

Wraz ze wzrostem standardów życia, wymogi klientów ulegają ciągłym 
zmianom. Nasi klienci są coraz bardziej wymagający, co sprawia, że musimy 
być odpowiednio przygotowani. Przygotowanie stanowi zatem pierwszy, 
bardzo istotny etap procesu negocjacji z klientem. W praktyce oznacza to, że 
należy przeznaczyć na nie odpowiednio dużo czasu i uwagi. 

Na czym właściwie powinno takie przygotowanie polegać? Co należy wziąć 
pod uwagę przed rozpoczęciem negocjacji z klientem? Czy zawsze cena 
decyduje o zakupie? Czy rzeczywiście jest ona najważniejsza? Gdyby tak było, 
to wszyscy kupowaliby tam, gdzie jest najtaniej. Tak przecież nie jest, więc 
należy wziąć pod uwagę również inne istotne dla klienta potrzeby, które 
możemy zaspokoić. 

Jeżeli przedstawiciel handlowy, sprzedawca lub agent jest dobrym specjalistą, 
nie będzie dopuszczał do sytuacji konfliktowych z klientem. Niemniej jednak 
zdarzają się momenty, w których niezadowolony klient zaczyna dochodzić 
swoich praw, a jego zdenerwowanie jest uzasadnione. Ważne jest to, aby na 
reklamacje i zastrzeżenia zareagować w taki sposób, by nie stracić klienta i nie 
zyskać przy okazji złej sławy. 

W życiu handlowca zdarzają się sytuacje, kiedy musi poradzić sobie z krytyką 
ze strony klientów lub odmówić spełnienia niemożliwej prośby. Należy 
pamiętać o tym, że przeważnie nie krytykują oni ze złej woli, tylko po to, żeby 
zwrócić uwagę na ważne dla nich problemy czy interesy. W takich sytuacjach 
należy zachować się w sposób asertywny, czyli bez agresji i nadmiernej 
uległości. 

CELE 

Zdobycie umiejętności wyczuwania potrzeb klienta; poznanie etapów 

negocjacji z klientem i sposobów przygotowania się do nich; zdobycie 

umiejętności prowadzenia skutecznych prezentacji handlowych; 

uświadomienie wpływu ceny produktów na skuteczność sprzedaży  

oraz zdobycie umiejętności radzenia sobie z obiekcjami i 

zastrzeżeniami klientów oraz sytuacją konfliktową; poznanie technik 

asertywności. 

− Zastanowienie się nad potrzebami klientów oraz umiejętność nazwania 

najważniejszych z nich. 

− Określenie, czego powinniśmy się dowiedzieć o potrzebach klientów 

oraz zrozumienie różnych sygnałów, poprzez które klienci komunikują 

swoje potrzeby. 

− Docenienie i zrozumienie znaczenia podstawowych etapów obsługi 

klienta. 

− Określenie różnych aspektów, które posiadają bezpośredni wpływ  

na rozwój negocjacji, powstanie i rozwój momentów konfliktowych. 

− Nauka oraz praktyczny trening, jak reagować na uzasadnioną skargę,  

aby zażegnać rodzący się konflikt. 

PROGRAM 
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k5 Orientacja na klienta (poziom rozszerzony) 

1 Potrzeby klientów 
a) Kim jest nasz klient? 

b) Jakie są oczekiwania naszego klienta? 

2 
Klienci zewnętrzni  
i wewnętrzni 

a) Klient zewnętrzny – spoza firmy 

b) Klient wewnętrzny – osoba należąca do naszej firmy 

3 Potrzeby klienta 

a) Antycypacja czyli przewidywanie potrzeb 

− Czy uwzględniliśmy wszystkie potrzeby naszego klienta? 

− Czego więcej może potrzebować mój klient? 

− W jaki sposób mogę się lepiej zatroszczyć o mojego klienta? 

− W jaki sposób możemy mile zaskoczyć naszego klienta? 

4 
Etapy negocjacji z 
klientem 

b) Przygotowanie do negocjacji z klientem 

− Poziom rzeczowy (merytoryczny) 

− Poziom organizacyjny 

− Poziom społeczny 

c) Wprowadzenie i rozpoczęcie negocjacji 

− Powitanie i wprowadzenie 

− Przełamywanie pierwszych lodów 

− Rozpoczęcie negocjacji 

d) Zbieranie informacji 

− Zadawanie pytań otwartych i zamkniętych 

− Pytania o informacje 

− Pytania kontrolne 

− Metoda zadawania pytań SPIN 

− Aktywne słuchanie 

e) Udzielanie informacji 

− Prezentacja oferty 

− Posługiwanie się językiem korzyści 

f) Zakończenie transakcji 

− Pytania sugestywne 

− Pytania alternatywne 
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k5 Orientacja na klienta (poziom rozszerzony) 

− Pożegnanie klienta 

5 
Podstawy skutecznej 
prezentacji 

a) Cel prezentacji 

b) Adresat prezentacji 

c) Sposób prezentowania – struktura wystąpienia 

d) Atrakcyjność przekazu 

e) Język korzyści w prezentacji handlowej 

6 Prezentacja cen 

a) Za co płaci kinet – dodatkowa wartość 

b) Podkreślanie zalet 

c) Odwlekanie informacji o cenie 

d) Przygotowanie na ewentualne ustępstwa cenowe 

e) Radzenie sobie z zastrzeżeniami klienta 

7 
Sytuacje konfliktowe 
podczas obsługi klienta 

a) Znaczenie konfliktu 

b) Czynniki mające wpływ na wystąpienie konfliktu 

c) Sytuacje konfliktowe podczas obsługi klientów 

d) Reakcja na wyrażenie konfliktowe 

e) Łagodzenie konfliktu 

8 Asertywność 

a) Zachowania ulegle, agresywne, manipulacyjne i asertywne 

b) Podstawowe prawa asertywności 

c) Techniki asertywności 

− Umiejętność mówienia „Nie” 

− Umiejętność proszenia o przysługę 

− Umiejętność wyrażania i przyjmowania komplementów 

− Umiejętność wyrażania i przyjmowania krytyki 

METODOLOGIA SZKOLENIOWA 

Metody pracy warsztatowej aktywizujące wszystkich uczestników,  
w tym: studium przypadku, dyskusje, symulacje, scenki, mini wykłady, 
ćwiczenia w grupach zadaniowych, prezentacje, burza mózgów, testy, 
ćwiczenia. 

CZAS TRWANIA 2 dni x 8 godzin dydaktycznych 
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k5 Orientacja na klienta (poziom rozszerzony) 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

1) Podręcznik trenera 

2) Przewodnik po umiejętnościach 

3) Wprowadzenie do szkolenia 

4) Zeszyt ćwiczeń 

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE 
REZULTATÓW I KORZYŚCI 

Uczniowie 

− będą znali oczekiwania swoich klientów 

− dowiedzą się, na czym polega antycypacja potrzeb 

− zrozumieją podstawowe etapy obsługi klienta 

− dowiedzą się o podstawowych oraz ważnych etapach obsługi klienta 

− poznają metodę zadawania pytań SPIN oraz nauczą się ją stosować 

− poznają rolę prezentacji i jej przygotowania w procesie sprzedaży 

− zdobędą doświadczenie w zakresie prezentacji produktów i cen 

− sprawdzą swoją kreatywność i umiejętność wzbudzania zainteresowania 

innych 

− dowiedzą się jak sprawić, żeby prezentacja była interesująca i atrakcyjna 

− dowiedzą się jak prezentować ceny 

− poznają pięć aspektów, posiadających bezpośredni wpływ na rozwój 

konfliktu 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k5 Orientacja na klienta (poziom rozszerzony), dzień 1 

temat metody czas trwania 

część 1 Wprowadzenie 

1.1.  Wprowadzenie do szkolenia 
wykład 
burza mózgów 

20 min 

1.2.  Wywiad z gwiazdą 
praca indywidualna 
prezentacja 
dyskusja 

35 min 

1.3.  Moje oczekiwania przedstawianie opinii 15 min 

część 2 Potrzeby klientów 

2.1.  Mój klient 

praca indywidualna 
wykład 
dyskusja 
burza mózgów 

40 min 

2.2.  Niespodziewany spadek – gra symulacyjna 
praca w grupach 
prezentacja 
dyskusja 

35 min 

2.3.  Potrzeby klienta 
wykład 
burza mózgów 
praca w grupach 

45 min 

2.4.  Antycypacja potrzeb  45 min 

część 3 Obsługa klienta 

3.1.  Kto dokonuje sprzedaży? 

praca indywidualna 
praca samodzielna 
zamiana ról 
dyskusja 

40 min 

3.2.  Przed rozpoczęciem negocjacji – 
przygotowanie 

burza mózgów 
wykład 
zadanie grupowe 
dyskusja 

25 min 

3.3.  Obsługa klienta – Część 1 

wykład 
praca indywidualna 
zadanie grupowe 
prezentacja 
burza mózgów 
dyskusja 

40 min 

Podsumowanie 
praca indywidualna 
burza mózgów 

10 min 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k5 Orientacja na klienta (poziom rozszerzony), dzień 2 

temat metody czas trwania 

Wprowadzenie do dnia drugiego 
wykład 
dyskusja 

10 min 

3.3.  Obsługa klienta – Część 2 

wykład 
praca indywidualna ćwiczenie 
grupowe presentation 
burza mózgów 
dyskusja  

45 min 

część 4 Podstawy skutecznej prezentacji 

4.1.  Wenecka noc 

praca indywidualna prezentacja 
praca samodzielna 
zamiana ról 
wykład 
dyskusja 
interaktywne nagranie wideo 

65 min 

4.2.  Jak prowadzić prezentacje w sposób 
przekonujący 

ćwiczenie grupowe 
burza mózgów 
wykład 
dyskusja 

30 min 

4.3.  Mój sukces w sprzedaży 
praca w grupach 
prezentacja 
dyskusja  

35 min 
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k6 Efektywność (poziom rozszerzony) 

OPIS SZKOLENIA 

Wiele osób ma problem z brakiem czasu. Przez cały dzień nie mają chwili, aby 
się zatrzymać; pracują w pośpiechu; nie mają czasu dla siebie, na rozwijanie 
swoich zainteresowań. Nawet gdy nadchodzi weekend, czują się zmęczeni. 
Pomimo to, ciągle wydaje im się, że zrobili za mało, że nie udało im się 
wykonać swoich zadań na czas albo że z powodu stresu jakość ich pracy była 
niezadawalająca. Zarządzanie czasem stanowi istotny element zarządzania 
sobą. W jaki sposób sprostać problemowi ciągłego braku czasu? 

Zasada generała Eisenhowera pomaga ustalić priorytety i uczy, jak najlepiej 
zajmować się naprawdę ważnymi dla nas zagadnieniami. Pomaga unikać 
niepotrzebnych żądań, poprzez jasne określenie kwestii, które są naprawdę 
istotne i/lub pilne. Dzięki prostej analizie, praca może stać się bardziej 
wydajna, ponieważ wiemy, co musimy zrobić natychmiast, co możemy odłożyć 
na później, a czym nie warto zajmować się wcale. 

Wyobraźcie sobie, jakby to było, gdybyśmy zawsze otrzymywali cenne 
informacje na temat naszej pracy, gdybyśmy zawsze dowiadywali się, że 
pewne zadania wykonaliśmy dobrze, że coś nam się udało, że postąpiliśmy we 
właściwy sposób. Nasza pewność siebie zwiększyłaby się i prawdopodobnie 
zadanie to następnym razem wykonalibyśmy w ten sam sposób. A co stałoby 
się, gdybyśmy dowiedzieli się, że coś nam się nie udało, popełniliśmy błąd, 
postąpiliśmy niewłaściwie? Prawdopodobnie wyciągnęlibyśmy wnioski z 
naszego doświadczenia i staralibyśmy się poradzić sobie lepiej następnym 
razem. W rzeczywistości rzadko dowiadujemy się, z czym poradziliśmy sobie 
dobrze, a z czym sobie nie poradziliśmy. 

Ten rodzaj informacji nazywamy informacją zwrotną. Pomaga nam ona 
dowiedzieć się czegoś o nas samych, co inni myślą o naszych czynach i jaki 
mają one na nich wpływ. Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej jest 
bardzo trudne. Wymaga pewności siebie, wzajemnego szacunku, zrozumienia i 
taktu. 

CELE 

Poznanie różnic w sposobie motywowania w zależności od 

osobowości; poznanie zasad skutecznej motywacji; zdobycie 

umiejętności planowania  

i organizacji czasu, hierarchizowania zadań oraz udzielania i 

przyjmowania konstruktywnej informacji zwrotnej. 

− Określenie czynników motywujących ludzi. 

− Nauka tego, w jaki sposób możemy wyznaczać sobie cele (priorytety),  

zdać sobie sprawę z naszych sukcesów, mocnych i słabych stron, 

możliwości i zagrożeń, skutecznie planować i organizować własny czas, 

oraz szukać rezerw wykonania. 

− Uświadomienie, sobie że poprzez powtarzanie określonych czynności, 

zwiększamy naszą efektywność, uczymy się i samodoskonalimy. 

− Nauka dokonywania oceny skuteczności, sposobów wyciągania 

wniosków na przyszłość, osiągania większej wydajności. 

− Zrozumienie różnicy pomiędzy uzasadnioną i nieuzasadnioną krytyką. 

− Dostrzeżenie, iż właściwie sformułowana krytyka posiada duże znaczenie  

i może być pomocna dla odbiorcy. 

− Poznanie zasad reagowania na krytykę oraz tego w jaki sposób udzielać 

informacji zwrotnych i je przyjmować. 

PROGRAM 
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k6 Efektywność (poziom rozszerzony) 

1 
Czynniki wywierające 
wpływ na poziom 
motywacji 

 

2 
Piramida motywacji  
wg Abrahama Maslowa 

a) Hierarchia potrzeb 

3 Poziom motywacji 

a) Typologia motywacji – skale 

− Koncentracja na wynikach / celach 

− Koncentracja na sposobie osiągania / związkach z ludźmi 

− Gotowość ryzyka 

− Potrzeba bezpieczeństwa 

b) Typy zachowań – klasyfikacja i charakterystyka 

− Zdobywcy 

− Odkrywcy 

− Harmonizatorzy 

− Specyfikatorzy 

4 
W jaki sposób 
pracodawcy podchodzą 
do kwestii motywacji 

a) Zasada pięciu „I” – skuteczny sposób na zwiększenie motywacji 

− Interesting work (interesująca praca) 

− Information (informacje) 

− Involvement in decision-making (zaangażowanie  

w podejmowanie decyzji) 

− Independence (niezależność) 

− Increased visibility within a team (większa zauważalność  

w zespole) 

b) Motywacja w celu zwiększenia wydajności pracy 

− Wewnętrzna 

− Zewnętrzna 

1) motywacja finansowa 

2) motywacja niefinansowa 

c) Plan kafeteryjny 

5 
Poprawnie wyznaczony 
cel 

a) Dlaczego wyznaczamy cele? 

b) Zasada SMART 
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k6 Efektywność (poziom rozszerzony) 

6 Planowanie 

a) Efektywny plan 

b) W jaki sposób planować nasz czas 

c) Obraz dnia 

7 
Zasady wyznaczanie 
celów i planowania zadań 

a) Zasada Eisenhowra 

b) Zasada Pareto 

c) Metoda 5m 

8 
Kapryśne liczby lub  
Jak zwiększyć swoją 
efektywność? 

 

9 
Krytyka oraz informacja 
zwrotna 

a) Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej – FAST 

b) Radzenie sobie z zastrzeżeniami 

c) Czterostopniowy proces łagodzenia sytuacji konfliktowych 

d) Nieuzasadnione zastrzeżenia 

METODOLOGIA SZKOLENIOWA 

Metody pracy warsztatowej aktywizujące wszystkich uczestników,  
w tym: studium przypadku, dyskusje, symulacje, scenki, mini wykłady, 
ćwiczenia w grupach zadaniowych, prezentacje, burza mózgów, testy, 
ćwiczenia. 

CZAS TRWANIA 2 dni x 8 godzin dydaktycznych 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

1) Podręcznik trenera 

2) Przewodnik po umiejętnościach 

3) Wprowadzenie do szkolenia 

4) Zeszyt ćwiczeń 
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k6 Efektywność (poziom rozszerzony) 

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE 
REZULTATÓW I KORZYŚCI 

Uczniowie 

− poznają różne typy ludzkie, określone na podstawie ich poziomu 

motywacji 

− odkryją techniki i narzędzia, które pomogą im skoncentrować się  

na rutynowych czynnościach 

− zdefiniują swoje cele osobiste 

− nauczą się stworzyć Obraz dnia i zastosować w praktyce zasadę 

Eisenhowera w odniesieniu do wybranych kwestii 

− poznają zasadę Pareto i metodę planowania 5M oraz ich zastosowanie 

praktyczne 

− rozumieć różnicę między uzasadnioną i nieuzasadnioną krytyką 

− nauczą się zasad reagowania na krytykę 

− uświadomią sobie, że zazwyczaj są oceniani i czego z tego mogą się 

nauczyć 

− nauczą się przyjmować informację zwrotną od innych osób 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k6 Efektywność (poziom rozszerzony), dzień 1 

temat metody czas trwania 

część 1 Wprowadzenie 

1.1.  Wprowadzenie do szkolenia wykład 20 min 

1.2.  Klucze 
praca w parach 
prezentacja 
dyskusja 

40 min 

1.3.  Moje oczekiwania przedstawianie opinii 15 min 

część 2 Motywacja 

2.1.  Poziom motywacji 

wykład 
praca w grupach 
odgrywanie ról 
dyskusja 

55 min 

2.2.  Pałeczka  
praca w grupach 
dyskusja 

35 min 

2.3.  W jaki sposób pracodawcy podchodzą  
do kwestii motywacji 

wykład 15 min 

część 3 Zarządzanie sobą 

3.1.  Matryca  
praca indywidualna 
praca w parach 
dyskusja 

35 min 

3.2.  Kim jestem i dokąd zmierzam? – Moje cele 
wykład 
praca indywidualna 
dyskusja 

25 min 

3.3.  Poprawnie wyznaczony cel 
burza mózgów 
praca indywidualna 
prezentacja 

25 min 

3.4.  Spinacze – gra 
praca w grupach 
dyskusja 

30 min 

3.5.  Zarządzanie czasem, w jaki sposób 
organizować swój czas (I) 

praca w grupach 
dyskusja 

50 min 

3.6.  Zarządzanie czasem, w jaki sposób 
organizować swój czas (II) 

wykład 
burza mózgów 

30 min 

Podsumowanie 
praca indywidualna 
dyskusja 

10 min 
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k6 Efektywność (poziom rozszerzony), dzień 2 

temat metody czas trwania 

Wprowadzenie do dnia drugiego burza mózgów 10 min 

część 4 Samoocena 

4.1.  Szał ciał 
praca grupowa 
dyskusja 

10 min 

4.2.  Kapryśne liczby 
praca indywidualna 
dyskusja 

80 min 

część 5 Informacja zwrotna 

5.1.  Krytyka oraz informacja zwrotna 

odgrywanie ról 
praca indywidualna 
wykład 
dyskusja 

90 min 

3.7.  Żabki  
praca grupowa 
wykład 
dyskusja 

40 min 

5.2.  Zasady przyjmowania informacji zwrotnej 
praca grupowa 
prezentacja 
wykład 

30 min 

5.3.  Udzielanie informacji zwrotnej 
praca w parach 
dyskusja 

35 min 

5.4.  Chcę Ci powiedzieć, że… 
praca w parach 
dyskusja 

15 min 

część 6 Plan rozwoju osobistego 

6.1.  Mapa rozwoju osobistego, czyli Co zrobię,  
żeby zwiększyć wydajność mojego zespołu 

wykład 
praca indywidualna 
prezentacja 

40 min 

Podsumowanie 
praca indywidualna 
dyskusja 

10 min 

Wnioski i ocena 
praca indywidualna 
dyskusja 

20 min 
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OPIS SZKOLENIA 

Każdego dnia podejmujemy decyzje. Niektóre z nich dotyczą spraw błahych: o 
której mam wstać? w co się ubrać? co mam zjeść na śniadanie? lepiej iść na 
basen czy spotkać się z kolegami? kiedy umówić się na wizytę do dentysty? 
Inne mają wpływ na całe nasze życie: którą uczelnię wybrać? uczyć się 
angielskiego czy niemieckiego? 

O ile dla niektórych podejmowanie decyzji jest rzeczą naturalną i prostą (to ci, 
którzy oceniają sytuację i natychmiast wiedzą, co robić), dla innych jest to 
proces trudny, skomplikowany i stresujący. To przecież od naszych decyzji 
zależy to, jak potoczy się nasze życie, czy będziemy szczęśliwi i spełnieni, czy 
sfrustrowani i wiecznie niezadowoleni. 

Co składa się na proces podejmowania decyzji i co wpływa na wynik naszego 
wyboru? Jakie cechy posiadają ludzie, którzy wiedzą, jak podejmować decyzje? 

Informacja ma kluczowe znaczenie dla procesu podejmowania decyzji oraz 
procesu rozwiązywania problemów. Dostęp do informacji jest bardzo ważny, 
jednak często jest ich tak dużo, że możemy czuć się wręcz przytłoczeni ich 
nadmiarem: telewizja, książki, czasopisma, Internet, otaczający nas ludzie. 
Sami musimy zdecydować, które informacje są dla nas ważne, a które nie. 

Aby podjąć decyzję i/lub rozwiązać dany problem, potrzebujemy wiedzy, 
doświadczenia oraz rozsądku. Musimy także nauczyć się zbierać niezbędne 
informacje, dokonywać ich selekcji i prawidłowo je interpretować. 

Wiele decyzji (tych codziennych i tych życiowych) podejmujemy w oparciu o 
posiadaną wiedzę. Kiedy chcemy kogoś do czegoś przekonać, musimy 
dostosować się do świata słuchaczy, zrozumieć interesy oraz potrzeby tych 
osób, a także użyć odpowiednich argumentów. 

CELE 

Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, podejmowania 

decyzji i argumentowania oraz poznanie sposobów na zwiększenie 

własnej niezależności poprzez wzrost samoświadomości oraz 

efektywne komunikowanie się w formie ustnej i pisemnej. 

− Motywowanie uczestników do rozwijania kompetencji niezależności oraz 

zapewnienie ich, że każda osoba jest w pewnych sytuacjach niezależna. 

− Przypomnienie uczestnikom o wadze niezależności i jej związku z 

sukcesem w pracy i życiu prywatnym. 

− Odkrycie, które elementy tej kompetencji uczestnicy już posiadają. 

− Rozwinięcie umiejętności budowania argumentów i obrony własnego 

zdania. 

− Uświadomienie sobie, które argumenty są błędne. 

− Pomoc uczestnikom w odkryciu, czy dobrze wykorzystują swój potencjał. 

− Sprawdzenie czy uczestnicy potrafią planować swoją pracę i zajęcia. 

− Doświadczenie wyzwań związanych z wykonywaniem różnych zadań. 

PROGRAM 

1 
Znaczenie 
niezależności 
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2 
Rewolucja informacyjna – 
style podejmowania 
decyzji 

a) Styl racjonalny 

b) Styl emocjonalny 

c) Ilość informacji, jakiej potrzebujemy do rozwiązania problemu 

3 Argumentacja 

a) Zdolność formułowania odpowiednich argumentów 

b) Struktura argumentu 

− Problem – problem może mieć formę pytania 

− Teza argumentu – stwierdzenie 

c) Koncentracja na grupie docelowej 

− Punkt koncentracji 

− Interesy rozwojowe i osobiste 

− Ograniczenia rozwojowe i osobiste 

d) Błędy popełniane podczas dyskusji i sposoby reagowania na „nie” 

− Wątpliwości co do prawdziwości argumentów 

− Wyższość intelektualna – język specjalistyczny 

− Porównania 

− Skupienie na szczegółach 

− Wyśmiewanie i powątpiewanie 

− Negatywne streszczenie 

− Taktyki dywersyjne 

4 Struktura argumentu 

a) Ustalenie na czym polega problem 

b) Lista negatywnych konsekwencji niezajęcia się tym problemem 

c) Propozycja rozwiązania 

d) Pozytywne skutki rozwiązania 

e) Propozycja działań 

5 
Rozwiązywanie 
problemów 

a) Analityczne rozwiązywanie problemów 

b) Niekonwencjonalne (kreatywne) rozwiązywanie problemów 

− Burza mózgów 
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6 Komunikacja na piśmie 

a) Korespondencja prywatna 

b) Korespondencja biznesowa 

− Wskazówki dotyczące redagowania listów biznesowych 

− Wymogi formalne dotyczące korespondencji biznesowej 

METODOLOGIA SZKOLENIOWA 

Metody pracy warsztatowej aktywizujące wszystkich uczestników,  
w tym: studium przypadku, dyskusje, symulacje, scenki, mini wykłady, 
ćwiczenia w grupach zadaniowych, prezentacje, burza mózgów, testy, 
ćwiczenia. 

CZAS TRWANIA 2 dni x 8 godzin dydaktycznych 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

1) Podręcznik trenera 

2) Przewodnik po umiejętnościach 

3) Wprowadzenie do szkolenia 

4) Zeszyt ćwiczeń 
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ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE 
REZULTATÓW I KORZYŚCI 

Uczniowie 

− będą rozumieć, że podejmowanie decyzji jest częścią codziennego życia 

− będą mieli stworzone podwaliny pod podejmowanie decyzji oraz 

dostrzegą pojawiające się problemy 

− będą mieli zidentyfikowany styl podejmowania decyzji 

− będą mieć doświadczenie w grupowym i indywidualnym podejmowaniu 

decyzji 

− będą wiedzieć, na czym polega taki proces podejmowania decyzji 

− sprawdzą swoje umiejętności w zakresie budowania argumentów 

− spróbują podejmować decyzje w grupie 

− sprawdzą swoją umiejętność trwania przy swoim zdaniu 

− zrozumieją, że planowanie muszą rozpoczynać od najważniejszych 

czynności 

− uświadomią sobie konieczność wykorzystania własnego potencjału dla 

rozwoju osobistego 

− uświadomią sobie, czy dobrze potrafią planować i organizować swoje 

życie 

− spróbują rozwiązać prosty problem 

− uświadomią sobie, że każdy problem ma rozwiązanie 

− spróbują sami zmierzyć się z informacjami 

− zapoznają się z korespondencją indywidualną 

− przećwiczą prowadzenie korespondencji 

− otworzą się bardziej na nowe pomysły i zainspirują się nawzajem 

− uświadomią sobie, jak wiele ról pełnimy w życiu i czy przykładamy zbyt 

wielką wagę do jednych ról, zapominając o innych 
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k7 Niezależność (poziom rozszerzony), dzień 1 

temat metody czas trwania 

część 1 Wprowadzenie 

1.1.  Wprowadzenie do szkolenia wykład 15 min 

1.2.  Klucze  
praca w grupie 
prezentacja rozmowa 

40 min 

1.3.  Moje oczekiwania przedstawienie opinii 15 min 

część 2Motywacja 

2.1.  Niezależność w XXI wieku 
praca w grupie 
prezentacja 
rozmowa 

60 min 

2.2.  Jak sobie radzę? 
test 
praca w grupie 

40 min 

część 3Praca z informacjami 

a. 3.1  Jak nieugotować chomika 
praca indywidualna 
prezentacja 

70 min 

b. 3.2  Praca z informacjami 
praca indywidualna 
praca w parach 

35 min 

część 4Podejmowanie decyzji 

4.1.  Życie składa się z decyzji 
praca w grupie 
prezentacja 
rozmowa 

40 min 

4.2.  Misja ratunkowa – podejmowanie decyzji 
praca indywidualna 
praca w grupie 
rozmowa 

65 min 

Podsumowanie 
praca indywidualna 
rozmowa 

10 min 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k7 Niezależność (poziom rozszerzony), dzień 2 

temat metody czas trwania 

Wprowadzenie do dnia drugiego 
burza mózgów 
wykład 

15 min 

część 5 Prezentowanie własnego zdania w grupie 

5.1.  Burmistrz 
praca indywidualna 
praca w grupie 
dyskusja 

80 min 

5.2.  Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej 
praca w grupie 
prezentacja 
dyskusja 

40 min 

część 6 Planowanie i organizowanie własnej pracy 

6.1.  Czy potrafię planować? test 20 min 

6.2.  Kamienie w naczyniu 
praca indywidualna 
praca w grupie 
dyskusja 

35 min 

część 7 Doświadczanie niezależności 

7.1.  Babilon 
praca indywidualna 
dyskusja 

30 min 

7.2.  Łańcuchy śnieżne 
praca w grupie 
dyskusja 

15 min 

7.3.  Listy od Mistrala – studium przypadku 
praca indywidualna 
prezentacja 

80 min 

Św. Piotr pyta – autorefleksja 
praca indywidualna 
dyskusja 

30 min 

Powtórzenie 
praca indywidualna 
dyskusja 

10 min 

Wnioski i ocean 
praca indywidualna 
dyskusja 

20 min 

 

  



Moduły szkoleniowe 

103 

k8 Rozwiązywanie problemów (poziom rozszerzony) 

OPIS SZKOLENIA 

Jednym z głównych powodów niepowodzeń podczas rozwiązywania 
problemów, jest nieprawidłowa diagnoza. Większość problemów, z którymi się 
stykamy, posiada wiele przyczyn, można je zatem rozwiązać na więcej niż 
jeden sposób. Jednak zazwyczaj postrzegamy problem jako jednowymiarowe 
zdarzenie, nie biorąc pod uwagę wszystkich jego aspektów. Możemy tego 
uniknąć, dowiadując się o nim jak więcej, ustalając jego ogólny zarys oraz 
sedno. Najważniejszym zadaniem jest zatem określenie przyczyn problemu 
oraz celów, jakie chcemy osiągnąć. Na szczęście istnieją narzędzia, które mogą 
nam to ułatwić. 

Metodą,, która pozwala oddzielić przyczyny od skutków oraz ocenić daną 
sytuację całościowo jest diagram ryby. Twórcą diagramu ryby był socjolog, 
Japończyk Kaoro Ishikawa. Stworzenie diagramu genezy i konsekwencji 
danego problemu powinno być pierwszym krokiem w procesie poszukiwania 
rozwiązania tego problemu. Diagram ryby często daje początek sugestiom, 
które prowadzą do nowych, nietypowych rozwiązań. Wymogiem dla 
powstania skutecznego diagramu jest praca grupowa z wykorzystaniem burzy 
mózgów. 

Jedną z przeszkód, jaką możemy napotkać podczas rozwiązywania problemów, 
może być brak umiejętności elastycznego myślenia. Jest to związane z 
tradycyjnym podejściem do zagadnienia rozwiązywania problemów. Myślenie 
tradycyjne opiera się na logicznej analizie i argumentacji. W dzisiejszych 
czasach to jednak nie wystarczy. Techniką, za pomocą której poznamy różne 
rodzaje myślenia, jest technika „Sześciu kapeluszy”. Kapelusze są kolorowe, 
zatem praca nad problemem może również okazać się bardzo barwna i 
zaskakująca. 
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CELE 

Poznanie metod i technik kreatywnego i analitycznego rozwiązywania 

problemów; uświadomienie sobie szans i zagrożeń, wynikających  

z zespołowej pracy nad problemem oraz poznanie strategii 

wykorzystywanych w sytuacjach konfliktowych. 

− Stawienie czoła wyzwaniom, jakie niosą ze sobą różne zadania. 

− Stymulacja intelektualna uczestników szkolenia. 

− Rozwój następujących umiejętności: zrozumienie sedna problemu oraz 

systematycznego do niego podejścia. 

− Doświadczenie wyzwań, jakie niesie ze sobą grupowe rozwiązywanie 

problemów. 

− Zapoznanie się z grupowym rozwiązywaniem problemów. 

− Doświadczenie elastycznej współpracy, komunikacji i wymiany 

informacji. 

− Zdobycie pewnych wiadomości na temat procesu rozwiązywania 

problemów. 

− Rozróżnienie pomiędzy tradycyjnymi i alternatywnymi sposobami 

rozwiązywania problemów. 

− Uświadomienie sobie, iż ten sam problem można postrzegać w różny 

sposób. 

− Zdobycie doświadczenia odnośnie wyzwań, jakie niesie ze sobą 

rozwiązywanie problemów w grupie. 

− Zdobycie doświadczenia w zakresie uzasadniania własnych opinii oraz 

negocjacji w grupie. 

PROGRAM 

1 
Jak rozwiązać problem? 
(problem solving) 

a) Zdefiniowanie problemu 

b) Gromadzenie informacji 

c) Propozycje rozwiązań, przemyślenia i dokonanie wyboru 

− Aktualność 

− Wykonalność 

− Elastyczność 

d) Wdrożenie wybranego rozwiązania oraz ciągły monitoring 

e) Lekcja na przyszłość 
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2 

Tradycyjne  
i niekonwencjonalne 
podejścia do kwestii 
rozwiązywania 
problemów 

a) Podejście tradycyjne (analityczne) 

− Zdefiniowanie problemu 

− Sprawdzenie, czy ktoś już wcześniej się danym problemem 

zajmował 

− Sprawdzenie, jak wcześniej radzono sobie z danym 

problemem 

− Wybór podobnego rozwiązania i wdrożeniu go w życie 

− Wypróbowanie sprawdzonych metod – diagramu ryby, 

analizy kryteriów, metody SWOT 

− Ocenia zadowolenia z wyników końcowych 

b) Podejście alternatywne (innowacyjne) 

− Koncentracja na celu 

− Sporządzenie listy skojarzeń 

− Korzystanie z metod otwartych – burza mózgów, mapa myśli, 

burza pisania 

− Porównanie indywidualnych rozwiązań z wynikiem 

końcowym 

− Ocenia wyników końcowych 

3 
Indywidualne a grupowe 
rozwiązywanie 
problemów 

a) Indywidualne rozwiązywanie problemów 

− Podejście indywidualne do kwestii ryzyka 

b) Grupowe rozwiązywanie problemów 

− Podejście grupowe do kwestii ryzyka 

− Oznaki „myślenia grupowego” 
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4 
Metody rozwiązywania 
problemów 

a) Metoda SCCA 

b) Sześć podstawowych pytań 

c) Metoda SCAMPER 

d) Burza mózgów 

− Zasady burzy mózgów 

− Opis burzy mózgów 

e) Diagram ISHIKAWY 

f) Lista Osborna 

g) Zasada Pareto 

h) Analiza SWOT 

i) Plan działania 

5 
Problemy w relacjach 
międzyludzkich – 
konflikty 

a) Metody i strategie wykorzystywane w sytuacjach konfliktowych 

− Styl wymijający 

− Styl ustępliwy 

− Styl oparty na współzawodnictwie 

− Styl oparty na kompromisie 

− Styl jednoczący 

METODOLOGIA SZKOLENIOWA 

Metody pracy warsztatowej aktywizujące wszystkich uczestników,  
w tym: studium przypadku, dyskusje, symulacje, scenki, mini wykłady, 
ćwiczenia w grupach zadaniowych, prezentacje, burza mózgów, testy, 
ćwiczenia. 

CZAS TRWANIA 2 dni x 8 godzin dydaktycznych 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

1) Podręcznik trenera 

2) Przewodnik po umiejętnościach 

3) Wprowadzenie do szkolenia 

4) Zeszyt ćwiczeń 
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ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE 
REZULTATÓW I KORZYŚCI 

Uczniowie 

− przygotują się do aktywnego rozwiązywania problemów 

− zapoznają się z dobrymi przykładami rozwiązywania problemów 

− określą, co im przeszkadza, a co pomaga podczas rozwiązywania 

problemów 

− nauczą się różnych sposobów pobudzania aktywności umysłowej  

i wypróbują je 

− rozwiążą pewne problemy wykorzystując różne sposoby myślenia 

− poznają dwa podstawowe podejścia do kwestii rozwiązywania 

problemów 

− uświadomią sobie, iż jeżeli chcą skutecznie poradzić sobie z danym 

problemem, muszą użyć obu rodzajów podejść 

− nauczą się dokonywać oceny rozwiązań 

− uświadomią sobie, że dany problem można postrzegać na różne sposoby 

oraz jakie korzyści niesie ze sobą zapoznanie się z opinią innych 

− poznanie różnych metod rozwiązywania problemów 

− poznają pięć stylów rozwiązywania sytuacji 

konfliktowych/problemowych 

− dowiedzą się, który styl preferują 

− ocenią, które sytuacje pasują do danego stylu 

− nauczą się odróżniać zadania ważniejsze od mniej ważnych oraz lepiej 

organizować swój czas 

− zdobędą doświadczenie w zakresie grupowego rozwiązywani a 

problemów 

− zdobędą doświadczenie w zakresie elastycznej współpracy, komunikacji  

i wymiany informacji 

− poznają wyzwania, jakie niesie ze sobą grupowe rozwiązywanie 

problemów 
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k8 Rozwiązywanie problemów (poziom rozszerzony), dzień 1 

temat metody czas trwania 

część 1 Wprowadzenie 

1.1.  Wprowadzenie do szkolenia 
wykład 
burza mózgów 

20 min 

1.2.  Szybkie wprowadzenie  
praca indywidualna 
prezentacja 
dyskusja 

45 min 

1.3.  Moje oczekiwania prezentacja 15 min 

1.4.  Udało nam się to osiągnąć 
praca indywidualna 
praca w grupach 
dyskusja 

45 min 

część 2 Rozwiązywanie problemów 

2.1.  Rozgrzewka intelektualna. Dzień 1. 
− Analogie 
− Szkolenie w zakresie umiejętności 
− Co widzę  

praca indywidualna 45 min 

2.2.  Spinacze 
praca w grupach 
dyskusja 

30 min 

część 3 Jak radzić sobie z problemami 

3.1.  Jak to zrobić 
wykład 
dyskusja 

45 min 

3.2.  Latawiec 
praca indywidualna 
praca w grupach 
dyskusja 

55 min 

3.3.  Gulasz grzybowy praca indywidualna 15 min 

3.4.  Sześć kapeluszy myślowych 
praca indywidualna 
dyskusja 

65 min 

Podsumowanie 
wykład 
praca indywidualna 
burza mózgów 

10 min 
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k8 Rozwiązywanie problemów (poziom rozszerzony), dzień 2 

temat metody czas trwania 

Wprowadzenie do dnia drugiego 
wykład 
burza mózgów 

10 min 

2.3.  Rozgrzewka intelektualna. Dzień 2. 
− Ciągi liczbowe 
− Wypożyczalnia narzędzi 
− Tłumacz 

praca indywidualna 45 min 

3.5.  Metoda SCCA  wykład  10 min 

część 4 Problemy w relacjach międzyludzkich 

4.1.  Tomaszów 
praca indywidualna 
praca w grupach 
dyskusja 

70 min 

4.2.  Kiedy mamy same problemy – rozwiązywanie 
problemu 

praca indywidualna 45 min 

4.3.  Kiedy mamy same problemy – ocena 

praca indywidualna 
wykład 
praca w grupach 
przentacja 

65 min 

2.4.  Żabki praca w grupach 35 min 

2.5.  Farmaceuta praca w grupach 60 min 

Podsumowanie 
praca indywidualna 
dyskusja 

10 min 

Wnioski i ocena 
praca indywidualna 
dyskusja 

20 min 
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OPIS SZKOLENIA 

Zarządzanie czasem oznacza kontrolę nad pracą i realizacją osobistych celów. 
Zakłada także niedopuszczanie do sytuacji, by to czas panował nad nami. 

Historycznie rzecz biorąc, można wyróżnić cztery generacje zarządzania 
czasem. 

Z pierwszą generacją łączyło się porządkowanie zadań i czynności niezbędnych 
do ich wykonania. W rezultacie powstawały listy celów i zasobów. Ta teoria 
dotyczyła przede wszystkim tego, co powinniśmy zrobić i kiedy powinniśmy to 
zrobić. 

Druga generacja przypisywała zadania i czynności do harmonogramu, tworząc 
plany czasu, kalendarze lub dzienniki zadań. Trzecia generacja dotyczyła 
głównie sposobów realizacji tych zadań: od wytyczenia celów, przez określenie 
strategii, do rozłożenia poszczególnych zadań w czasie. Zajmowała się tym, jak 
coś powinno być wykonane, co powinno być wykonane i kiedy należy to zrobić 
oraz określała priorytetowość zadań. Było to proaktywne podejście do 
problemów i czynności. 

Czwarta generacja rozpoczyna od zapoznania się jednostki z nią samą, 
rozeznania się w jej indywidualnych wartościach. Stanowi pewnego rodzaju 
filozofię życia z naciskiem na osobowość, dobre samopoczucie, 
zrównoważenie, relacje z innymi. Kluczowym aspektem jest osiągnięcie 
poczucia spełnienia i spokoju poprzez zrozumienie strategicznej roli celu – 
dokąd zmierzam. Odczucie, że podążamy we właściwym kierunku, jest 
ważniejsze niż wyniki. Czwarta generacja mówi nie tylko o proaktywnym 
podejściu do problemów, ale także do własnego życia i jego organizacji 
(współpraca pomiędzy logiką a emocjami). 

Właściwy krok we właściwym kierunku to więcej niż uważne planowanie. Tak 
więc „podróż” w czwartej generacji koncentruje się na poszukiwaniu 
priorytetów oraz kierunku, w którym powinna podążać dana osoba. Typowe 
rozważania obejmują pytania takie jak: skąd zaczynamy, dokąd idziemy i jak 
postępujemy. Podstawową ideą jest osiągnięcie długotrwałego poczucia 
satysfakcji. 

Każdy dobrze działający system zarządzania czasem powinien opierać się na 
prostych zasadach. Musi pozwalać na analizowanie siebie i własnych 
priorytetów, skłaniać do myślenia przez pryzmat celów, emocjonalności i 
relacji z innymi. Dopiero wszystko razem pozwala skoordynować indywidualne 
działania, daje szansę wykorzystania ich do samorealizacji oraz uczy 
planowania czasu. 

CELE 

Rozwijanie umiejętności planowania i organizacji czasu; doskonalenie 

znajomości technik planowania czasu i ustalania priorytetów oraz 

uświadomienie konieczności planowania w codziennym życiu. 

− Zdobycie wglądu, co może dać poprawne planowanie i organizacja. 

− Zdobycie wiedzy o tym, jak dobrze planować i co może zdziałać dobre 

organizowanie. 

− Poszerzenie wiedzy o zarządzaniu czasem i umiejętności w tym zakresie. 

− Zdobycie wiedzy o czterech etapach planowania. 

− Wypróbowanie różnych metod pracy nad planowaniem. 

− Nauczenie się czterech stopni planowania. 

− Posiąść informację o kilku technikach planowania. 

PROGRAM 
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1 
Czym jest „Czwarta 
generacja zarządzania 
czasem”? 

a) Dziennik a system planowania 

b) Systemy planowania a nowoczesna technologia 

c) Zasady skutecznego planowania czasu 

− Ustalenie celów i priorytetów 

− Planowanie zasobów koniecznych do realizacji 

1) Czas 

2) Koszty 

3) Ludzie 

− Harmonogram 

− Określenie alternatyw, oszacowanie ryzyka 

− Ewaluacja 

d) Planowanie w ramach tygodnia 

2 
Przeszkody  
w organizowaniu  
i planowaniu pracy 

a) Przegląd zmarnowanego czasu 

3 Planowanie i jego etapy 

a) Ustalenie celu 

− Zasada SMART 

− SWOT – analiza pozytywnych i negatywnych aspektów 

b) Planowania czynności i gromadzenie zasobów 

− Technika ALPEN 

− Zasada Eisenhowera 

1) Znaczenie zadań z ćwiartki B 

− Mapy umysłu T. Buzana 

1) Zalety map myśli 

2) Zasady tworzenia map myśli 

− Wykresy Gantta 

− Analiza sieciowa 

− Metoda CAM (analizy przyczyn zdarzeń wypadkowych) 

− Metoda świateł sygnalizacyjnych 

1) Czerwone światło – Czego unikać? 

2) Żółte światło – Co można zrobić lepiej? 
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3) Zielone światło – Co poszło dobrze? 

c) Realizacja / wdrażanie 

− Weryfikacja założeń planu 

d) Ewaluacja i wnioski 

METODOLOGIA SZKOLENIOWA 

Metody pracy warsztatowej aktywizujące wszystkich uczestników,  
w tym: studium przypadku, dyskusje, symulacje, scenki, mini wykłady, 
ćwiczenia w grupach zadaniowych, prezentacje, burza mózgów, testy, 
ćwiczenia. 

CZAS TRWANIA 2 dni x 8 godzin dydaktycznych 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

1) Podręcznik trenera 

2) Przewodnik po umiejętnościach 

3) Wprowadzenie do szkolenia 

4) Zeszyt ćwiczeń 

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE 
REZULTATÓW I KORZYŚCI 

Uczniowie 

− w pełni doświadczą organizowania i planowania zadania 

− będą rozumieli cel planowania pracy i jej organizacji 

− będą zdawali sobie sprawę, które rzeczy są dla nich ważne i ile miejsca 

na nie przeznaczają 

− będą mieli przeanalizowaną kwestię jak zarządzają swoim czasem i 

życiem 

− będą mieli przeprowadzoną identyfikację rzeczy ważnych dla skutecznej 

organizacji w grupie 

− będą posiadali wiedzę na temat procesu planowania 

− będą mieli za sobą przegląd metod, jakich można użyć podczas różnych 

etapów planowania 

− będą posiadali informację o przygotowywaniu wykresu Gantta 

− będą mieli za sobą próbę określenia czynności i zasobów za pomocą 

wykresu Gantta 

− będą mieli za sobą próbę organizacji pracy wewnątrz grupy 

− będą znali technikę ALPEN do krótkoterminowego planowania 

− zastosują technikę ALPEN w realnej sytuacji życiowej 
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k9 Planowanie i organizacja pracy (poziom rozszerzony), dzień 1 

temat metody czas trwania 

część 1 Wprowadzenie 

1.1.  Wstęp do szkolenia wykład 20 min 

1.2.  Amerykańska randka 
prezentacja pracy 
grupowej 

45 min 

1.3.  Moje oczekiwania prezentacja opinii 20 min 

część 2 Zarządzanie czasem 

2.1.  Kto zarządza moim czasem? 
test 
prezentacja pracy 
grupowej 

40 min 

część 3 Baw się dobrze! 

3.1.  Baw się dobrze! Runda 1 konkurs 35 min 

2.2.  Jeden zwykły poniedziałek praca indywidualna 50 min 

3.2.  Baw się dobrze! Runda 2 konkurs 35 min 

2.3.  Oficjalny egzamin językowy 
praca indywidualna 
wykład 
dyskusja 

60 min 

3.3.  Baw się dobrze! Runda 3 konkurs 45 min 

2.4.  Stopnie w życiu praca indywidualna 25 min 

Podsumowanie 
praca indywidualna 
dyskusja 

10 min 
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k9 Planowanie i organizacja pracy (poziom rozszerzony), dzień 2 

temat metody czas trwania 

Wstęp do dnia drugiego 
wykład 
dyskusja 

10 min 

część 4 Organizowanie pracy grupowej 

4.1.  Kapelusz dobrej jakości 
praca grupowa 
dyskusja 
prezentacja 

70 min 

3.4.  Baw się dobrze! Runda 4 konkurs 35 min 

część 5 Planowanie 

5.1.  Etapy i narzędzia planowania 
praca w parach 
prezentacja 
dyskusja 

40 min 

5.2.  Lunch w górach 

burza mózgów 
wykład 
praca grupowa 
prezentacja 

65 min 

3.5.  Baw się dobrze! Runda 5 konkurs 35 min 

5.3.  Wielkanocne świętowanie – mapa myśli 
praca grupowa 
prezentacja 

85 min 

4.2.  Długi łańcuch 
praca grupowa 
dyskusja 

25 min 

Podsumowanie 
praca indywidualna 
dyskusja 
dyskusja 

10 min 

3.6.  Baw się dobrze! Runda 6 ocena 10 min 

Wnioski i ocena 
praca indywidualna 
dyskusja 

20 min 
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OPIS SZKOLENIA 

Świat wokół nas się zmienia i dzieje się to bardzo szybko. Zmiany wpływają na 
wszystko, z czym mamy do czynienia. Rynek pracy nie jest tu wyjątkiem. 
Dawniej gwarantem znalezienia dobrej posady były kwalifikacje zawodowe lub 
kierunkowe wykształcenie. Jednak dziś pracodawcy wymagają od 
pracowników o wiele więcej. Interesują ich nie tylko kwalifikacje, ale i 
kompetencje. 

Kompetencje to zalety i umiejętności niekoniecznie należące do kwalifikacji 
zawodowych. Łączą one postawy, wiedzę i zachowania, które są uniwersalne 
oraz niezbędne, aby odnieść sukces w życiu zawodowym i prywatnym. 

Osoba kończąca szkołę posiada już pewne przygotowanie do właściwego 
wykonywania swojego zawodu. Z kompetencjami jest niestety inaczej, 
ponieważ reprezentują one obszar, którego zwykle nie uwzględnia nasz 
system szkolnictwa. Szkoła nadal w znacznym stopniu opiera się na 
przekazywaniu wiedzy, a nie umiejętności. Bo czy komunikowanie, 
współpraca, organizowanie własnego czasu, planowanie i motywowanie siebie 
nie jest kluczowe w wielu dziedzinach i na wielu stanowiskach? Trafiając do 
firm i organizacji, musimy wykazać się tymi kompetencjami (tzw. 
umiejętnościami miękkimi) pracując w zespole, kontaktując się z klientami, 
tworząc coś lub produkując. Jako przyszli pracownicy lub pracodawcy 
powinniśmy być skuteczni i przedsiębiorczy. 

CELE 

Autodiagnoza kluczowych kompetencji (umiejętności miękkich); 

poznanie stylów uczenia się; zdobycie umiejętności automotywacji; 

poznanie metod radzenia sobie z przeszkodami w uczeniu się; 

zrozumienie konieczności uczenia się przez całe życie. 

− Umożliwienie uczestnikom lepszego poznania siebie. 

− Skupienie uwagi na rozwijaniu umiejętności miękkich. 

− Uświadomienie sobie swoich mocnych stron. 

− Ustalenie najlepszego stylu uczenia się. 

− Skupienie uwagi uczestników na wzmacnianiu ich mocnych stron. 

− Zdobycie wiedzy o sobie i procesie uczenia się przez całe życie. 

− Motywowanie do dalszej ukierunkowanej nauki. 

− Rozpoznawanie barier uniemożliwiających naukę. 

− Próba pokonania tych barier. 

− Zapoznanie się z technikami oceny sukcesu oraz wypróbowanie ich  

w praktyce. 

− Nakłonienie uczestników do oceny poprzednich doświadczeń oraz 

sprawdzenie, w jakim stopniu wykonali plan. 

PROGRAM 
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1 
Kluczowe kompetencje  
– autodiagnoza 

a) Kryteria oceny 

− Wiedza i umiejętności 

− Postawy i emocje 

− Uczenie się z doświadczeń 

− Wiara w wykonanie zadania 

2 
Kompetencje potrzebne  
na rynku pracy 

a) Czym są kompetencje? 

b) Jakie kompetencje powinni posiadać dobrzy pracownicy? 

c) Lista kompetencji i ich cechy użyteczne w pracy zawodowej 

1) Komunikacja 

2) Współpraca 

3) Przedsiębiorczość 

4) Elastyczność 

5) Orientacja na klienta 

6) Efektywność 

7) Niezależność 

8) Rozwiązywanie problemów 

9) Planowanie i organizacja pracy 

10) Uczenie się przez całe życie 

11) Odporność na stres 

3 Osobista analiza SWOT 
a) Skąd pochodzi nazwa SWOT? 

b) Jak przeprowadzić osobistą analizę SWOT? 

4 
Motywacja i kariera  
w świetle wybranych 
teorii 

a) Teoria potrzeb D. McClellanda 

b) Teoria RIASEC J. Hollanda 

c) Koncepcja kotwic kariery E.H. Schein 

5 Style uczenia się 

a) Styl kinestetyczny (dotyk i ruch) 

b) Styl wzrokowy 

c) Styl słuchowy 
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6 
Jak pokonać przeszkody  
w uczeniu się? 

a) Motywacja wewnętrzna – automotywacja 

− Myślenie pozytywne 

− Twórczość, innowacyjność i zdolność zmiany podejścia 

− Zarządzanie czasem 

b) Motywacja zewnętrzna 

7 
Jak utrzymać umysł  
w aktywności? 

a) „Przebieżka” dla umysłu 

b) Czytanie 

c) Komunikacja i kontakty 

d) Doświadczenie życiowe 

e) Sen i regeneracja 

METODOLOGIA SZKOLENIOWA 

Metody pracy warsztatowej aktywizujące wszystkich uczestników,  
w tym: studium przypadku, dyskusje, symulacje, scenki, mini wykłady, 
ćwiczenia w grupach zadaniowych, prezentacje, burza mózgów, testy, 
ćwiczenia. 

CZAS TRWANIA 2 dni x 8 godzin dydaktycznych 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

1) Podręcznik trenera 

2) Przewodnik po umiejętnościach 

3) Wprowadzenie do szkolenia 

4) Zeszyt ćwiczeń 
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ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE 
REZULTATÓW I KORZYŚCI 

Uczniowie 

− uświadomią sobie, czego nauczyli się w życiu 

− uświadomią sobie swoje mocne/słabe strony przy pomocy 

kwestionariusza 

− uświadomią sobie swoje silne/słabe strony 

− dowiedzą się, jakie posiadają kompetencje i które z nich powinni dalej 

rozwijać 

− zastanowią się nad dalszym rozwojem swoich kluczowych kompetencji 

− zapoznają się z metodą SWOT i dowiedzą się, czemu ona służy 

− nauczą się przeprowadzać prostą analizę SWOT 

− uświadomią sobie, jak ważne jest budowanie sukcesu na własnych 

silnych stronach 

− dowiedzą się, jaki styl uczenia się pasuje do nich najlepiej 

− uświadomią sobie, że korzystne jest łączenie różnych stylów uczenia się 

− pomyślą o możliwości zmiany, co miałoby doprowadzić do większej 

satysfakcji bądź poprawy kariery 

− zrozumieją, że warto wkładać wysiłek w postęp 

− zastanowią się nad przeszkodami w czasie uczenia się oraz jak je ominąć 

− ponownie sprawdzą właściwą definicję celów oraz zaplanują kluczowe 

zadania 

− będą umieli pokonywać przeszkody – przewidywać je oraz obmyślać 

środki zaradcze oraz korygujące 

− uświadomią sobie, jak ważny jest zdrowy tryb życia dla nauki 

− będą w stanie ocenić, jak złożoną czynnością jest zajmowanie się sobą 

− zastanowią się nad wprowadzeniem pozytywnych zmian 

− zobaczą, czy ich doświadczenia osobiste naprawdę wzbogacają ich 

wiedzę 

− poznają zasady uczenia się na podstawie własnych doświadczeń 

− będą znać technikę oceniania sukcesu 

− uświadomią sobie wagę motywacji przy planowaniu celów 

− ocenią własne motywy osiągania określonych celów 

− podzielą cele na poszczególne kroki oraz określą bodźce skłaniające ich 

do działania 
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k10 Uczenie się przez całe życie (poziom rozszerzony), dzień 1 

temat metody czas trwania 

część 1 Wprowadzenie 

1.1.  Wprowadzenie do szkolenia wykład 20 min 

1.2.  Karty  
praca indywidualna 
rozmowa 

50 min 

1.3.  Moje oczekiwania prezentacja opinii 15 min 

część 2 Diagnostyka osobista 

2.1.  Czego się nauczyłem 

praca w parach 
praca indywidualna 
prezentacja 
rozmowa 

65 min 

2.2.  Moje kluczowe kompetencje – kwestionariusz  praca indywidualna 30 min 

2.3.  Moje kluczowe kompetencje – podsumowanie 
praca indywidualna 
rozmowa 

25 min 

Kiedy dwoje ludzi robi to samo 
praca indywidualna 
rozmowa 

15 min 

2.4.  Osobista analiza SWOT  55 min 

2.5.  Rodzaj kariery – studium przypadku 
praca indywidualna burza 
mózgów 
praca w grupie 

45 min 

2.6.  Sznurówki – style uczenia się 
praca indywidualna 
wykład 

50 min 

Podsumowanie 
praca indywidualna 
rozmowa 

10 min 
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k10 Uczenie się przez całe życie (poziom rozszerzony), dzień 2 

temat metody czas trwania 

Wstęp do dnia drugiego 
wykład 
burza mózgów 

15 min 

część 3 Motywacja do dalszej nauki 

3.1.  Nigdy nie jest za późno 
praca w grupie 
rozmowa 

45 min 

3.2.  Jak to się stało, że nie udało mi się podjąć dalszej 
nauki 

praca indywidualna 
praca w grupie 

40 min 

3.3.  Zdrowy tryb życia 
praca w grupie 
rozmowa 

50 min 

3.4.  Nauka a doświadczenie 
burza mózgów 
praca w grupie praca 
indywidualna 

70 min 

Ludzka plątanina – zabawa relaksująca  praca w grupie 10 min 

część 4 Ocenianie sukcesu 

4.1.  Alfabet praca w grupie 65 min 

4.2.  Delfin 

praca indywidualna 
rozmowa 
wykład 
burza mózgów 

50 min 

Podsumowanie praca indywidualna 10 min 

4.3.  Plan rozwoju osobistego praca indywidualna 20 min 

Zakończenie i ocena 
praca indywidualna 
rozmowa 

20 min 
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k11 Odporność na stres (poziom rozszerzony) 

OPIS SZKOLENIA 

Złą stroną stresu NIE jest to, że jesteśmy mu poddawani lecz to, JAK może to 
na nas wpływać. Nasze ciało jest przystosowane do radzenia sobie z różnymi 
rodzajami napięć. Kiedyś głównymi czynnikami wywołującymi stres były walki 
z innymi plemionami lub zagrożenie wywołane przez dzikie zwierzęta. Nadal 
rozróżniamy dwa rodzaje reakcji na stres – ucieczkę i walkę. Jednak w 
dzisiejszych czasach stresujące wydarzenia są zupełnie inne. Klasówki, 
egzaminy, próby dotrzymania terminów, nieporozumienia z rodzicami, 
niewystarczająca ilość czasu… a więc nic, co można by rozwiązać za pomocą 
szybkiej ucieczki lub ataku. 

Każdy z nas może do pewnego stopnia zrozumieć zasady, którym podlega stres 
i dać sobie radę w trudnej sytuacji. Ważnym krokiem w radzeniu sobie ze 
stresem, jest uświadomienie sobie, jakie są nasze mocne i słabe strony: kiedy 
czujemy się silni i zakładamy, że świetnie sobie poradzimy, a w jakich 
sytuacjach przewidujemy porażkę. Część dotycząca „słabości” pomoże 
dostrzec nam, jak działa na nas stres, kiedy sobie z nim radzimy, a kiedy jest to 
zbyt trudne. W życiu codziennym dysponujemy wieloma sposobami radzenia 
sobie ze stresem. Przyjrzymy się dokładnie kilku z nich: racjonalizacji, 
autosugestii i relaksacji. Sposobów radzenia sobie ze stresem poszukamy także 
w mądrości wschodu: w jodze, prawidłowym oddychaniu i mandali. 

Mandala oznacza cały wszechświat, od mikrokosmosu do makrokosmosu – 
wszyscy jesteśmy częścią skomplikowanej struktury. To nie tylko percepcja 
wzrokowa – to punkt w czasie. Można ją dostrzec w sztuce, nauce, religii lub w 
samym życiu. Mandala jest encyklopedią wiedzy, a także wykracza ku 
nieskończoności. 

CELE 

Zapoznanie uczestników z technikami radzenia sobie ze stresem  

i jego skutkami; zdobycie wiedzy dotyczącej rozwiązywania 

problemów i radzenia sobie z emocjami, które generują;  

poznanie procesu racjonalizacji, znaczenia autosugestii  

i pozytywnego nastawienia; rysunek mandali. 

− Zaznajomienie uczestników z tematem stresu i uświadomienie im 

potrzeby wzmocnienia własnej odporności na stres. 

− Doświadczenie sytuacji stresowej. 

− Radzenie sobie z rutynowymi zadaniami. 

− Podejmowanie właściwych działań w sytuacjach stresowych. 

− Opanowanie metody radzenia sobie z ostrym stresem. 

− Poznanie krytycznych, zapobiegawczych, oraz następczych metod 

radzenia sobie z presją. 

− Pokazać, że wiele problemów można rozwiązać poprzez ich 

przemyślenie. 

− Uświadomić sobie, jaki skutek mają negatywne emocje na umiejętność 

radzenia sobie ze stresem. 

− Podkreślić znaczenie pozytywnego myślenia. 

PROGRAM 
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k11 Odporność na stres (poziom rozszerzony) 

1 Stres i zdrowie 

a) Etapy reakcji na długotrwały stres 

b) Wpływ na zdrowie i motywację dwóch rodzajów stresu  

– eustresu i dystresu 

c) Poziomy radzenia sobie ze stresem 

d) Radzenie sobie z rutynowymi zadaniami 

e) Zjawisko stresu pourazowego – zespól specyficznych reakcji  

na silny stres 

2 

Metody radzenia sobie ze 
stresem – zapobiegawcze, 
incydentalne i 
korektywne 

a) Techniki relaksacyjne i oddechowe 

b) Techniki wizualizacyjne 

c) Styl życia i jego zmiana 

d) Znaczenie pozytywnej informacji zwrotnej 

e) Siła pozytywnego myślenia – autosugestia 

3 Kontrolowanie emocji 
a) Emocje podczas rozwiązywania problemu 

b) Wyparcie negatywnego myślenia 

4 Mechanizmy obronne 

a) Racjonalizacja 

− Kwaśne winogrona 

− Słodkie cytryny 

− Relatywizacja 

a) Interferencja – izolowanie negatywnych myśli 

− Zwiększona intensywność bytu 

− Zmiana otoczenia 

− Rozrywka 

5 

Metody  
relaksacyjno-projekcyjne 
zaczerpnięte z innych 
kultur 

a) Mandala 

b) Łapacz marzeń / snów 

METODOLOGIA SZKOLENIOWA 

Metody pracy warsztatowej aktywizujące wszystkich uczestników,  
w tym: studium przypadku, dyskusje, symulacje, scenki, mini wykłady, 
ćwiczenia w grupach zadaniowych, prezentacje, burza mózgów, testy, 
ćwiczenia. 

CZAS TRWANIA 2 dni x 8 godzin dydaktycznych 
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MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

1) Podręcznik trenera 

2) Przewodnik po umiejętnościach 

3) Wprowadzenie do szkolenia 

4) Zeszyt ćwiczeń 

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE 
REZULTATÓW I KORZYŚCI 

Uczniowie 

− będą znać negatywny i pozytywny wpływ stylu życia na odporność na 

stres 

− zauważą, że czynności rutynowe wiążą się często z gorszymi wynikami 

− zyskają większą pewność siebie 

− będą świadomi różnicy pomiędzy napięciem a relaksacją 

− uświadomią sobie, które problemy pogłębiają się przez negatywne 

nastawienie 

− uświadomią sobie podstawowe błędy w rozwiązywaniu problemów 

− będą mieć przegląd swoich dotychczasowych metod radzenia sobie  

z problemami 

− będą potrafili rozróżnić pomiędzy dającymi i niedającymi się 

zaadoptować sposobami rozwiązywania problemów 

− będą znali metody wspomagania koncentracji i łagodzenia stresu 

− będą mieć okazję stworzenia mandali 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k11 Odporność na stres (poziom rozszerzony), dzień 1 

temat metody czas trwania 

część 1 Wprowadzenie 

1.1.  Wprowadzenie do szkolenia wykład 20 min 

1.2.  Moje słodkie ja – Zabawa interakcyjna 
praca indywidualna 
prezentacja 
dyskusja 

50 min 

1.3.  Moje oczekiwania przedstawienie opinii 20 min 

część 2 ja i stres 

2.1.  Co to jest stres? 
praca w grupie 
praca indywidualna 
prezentacja 

45 min 

2.2.  Gra wywołująca stres – Urodziny 
praca indywidualna 
praca w grupie 
dyskusja 

70 min 

część 3 Metody radzenia sobie ze stresem 

3.1.  Kontrolowane oddychanie praca indywidualna 10 min 

3.2.  Styl życia i jego zmiana 

test 
praca samodzielna 
prezentacja 
dyskusja 

45 min 

3.3.  Korekty 
praca indywidualna 
dyskusja 

55 min 

Ocena efektywności praca indywidualna 5 min 

3.4.  Relaksacja progresywna ćwiczenie fizyczne 30 min 

Ocena efektywności i podsumowanie 
praca indywidualna 
dyskusja 

20 min 
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HARMONOGRAM SZKOLENIA 

k11 Odporność na stres (poziom rozszerzony), dzień 2 

temat metody czas trwania 

Wprowadzenie do dnia drugiego 
wykład 
dyskusja 

10 min 

3.5.  Studium przypadku – Sympozjum 
praca w parach 
prezentacja 
dyskusja 

80 min 

3.6.  Uścisk – Zabawa interakcyjna ćwiczenie fizyczne 10 min 

3.7.  Studium przypadku – Mary 
praca w grupie 
prezentacja 
dyskusja 

60 min 

część 4 Panowanie nad emocjami 

4.1.  Emocje podczas rozwiązywania problemu 
praca indywidualna 
dyskusja 

35 min 

4.2.  Racjonalizacja 
wykład 
praca indywidualna 

20 min 

4.3.  Wyparcie negatywnego myślenia 
wykład 
praca w grupie 

20 min 

4.4.  Autosugestia wykład 
praca indywidualna 

35 min 

Ocena wyników praca indywidualna 5 min 

3.5.  Mandala dla wszystkich 
wykład 
praca w grupie 

90 min 

Ocena wyników i podsumowanie praca indywidualna 
dyskusja 

20 min 

Wnioski i ocena 
praca indywidualna 
dyskusja 

20 min 

 


