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Podręcznik dla trenerów Emocjonalna Inteligencja na Rynku Pracy został opracowany jako otwarty 
zasób edukacyjny dla doradców VET w Europie w ramach projektu Emotional Intelligence on Labour 
Market (EILM). 

 
Projekt Inteligencja Emocjonalna na Rynku Pracy (EILM) wspiera młodych dorosłych, 
zdobywających pierwsze doświadczenia zawodowe, a także osoby już pracujące, ale chcące się 
doskonalić lub zmienić pracę, w rozwijaniu ich inteligencji emocjonalnej i lepszej integracji na coraz 
bardziej wymagającym rynku pracy. Projekt został przygotowany przez uczelnię, firmy, agencje 
publiczne i organizacje pozarządowe w celu stworzenia innowacyjnych i aktualnych zasobów 
edukacyjnych i narzędzi coachingowych, aby wesprzeć doradców ds. kształcenia i szkolenia 
zawodowego (VET) w ich pracy z uczniami ‐ młodymi dorosłymi i dorosłymi. 

 
W latach 2019‐2022 partnerzy EILM z Włoch, Polski, Austrii, Hiszpanii, Rumunii i Bułgarii pracowali 
nad osiągnięciem następujących celów: 

 
 Podniesienie jakości praktyki edukacyjnej doradcy VET; 
 Opracowanie innowacyjnych materiałów szkoleniowych i metod coachingu w celu 

przygotowania doradców VET do zwiększania kompetencji emocjonalnych uczniów, 
zwłaszcza młodych dorosłych; 

 Stworzenie interaktywnych i internetowych narzędzi wspierających uczących się, młodych 
dorosłych i dorosłych, w samoocenie i poprawie ich inteligencji emocjonalnej w celu 
zwiększenia ich szans na zatrudnienie. 

 
Projekt EILM był prowadzony przez Eduformę SRL (Włochy) i realizowany we współpracy 
z WSEI ‐ Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie (Polska), Amadeus Association (Austria), 
Fundația Danis pentru Dezvoltare Managerială (Rumunia), Ayuntamiento De Alzira ‐ IDEA Alzira 
(Hiszpania) oraz Personnel Training EOOD (Bułgaria). Został współfinansowany przez Komisję 
Europejską w ramach programu Erasmus+ oraz Włoską Agencję Narodową ‐ INAPP. Więcej o 
projekcie można przeczytać po adresem https://www.eduforma.it/ios‐and‐project‐activities/. 

 
Podręcznik EILM dla trenerów jest częścią materiałów pomocniczych EILM dla doradców 
zawodowych, których celem jest poprawa jakości praktyk edukacyjnych doradców oraz zwiększenie 
kompetencji w zakresie inteligencji emocjonalnej ich uczniów, zwłaszcza młodych dorosłych 
gotowych do wejścia na rynek pracy. 

Rozdział 1. 
Wprowadzenie do podręcznika 



#3  

 
 

Podręcznik EILM został opracowany w celu wspierania doradcy VET w pracy z uczniami, zwłaszcza 
młodymi dorosłymi wchodzącymi na rynek pracy, w budowaniu lub doskonaleniu ich kompetencji 
inteligencji emocjonalnej i lepszym przygotowaniu do coraz bardziej wymagającego środowiska 
pracy. Podręcznik zawiera teoretyczne omówienie zagadnień, połączone z planami warsztatów na 
konkretne tematy związane z inteligencją emocjonalną. 

 
Partnerzy EILM opracowali zagadnienia dotyczące Inteligencji Emocjonalnej, które mają istotne 
znaczenie w miejscu i na rynku pracy, wykorzystując swoją własną wiedzę w tej dziedzinie. 
Wykorzystano także modele opracowane przez takich autorów jak Mayer, Caruso, Salovey (2016), 
Goleman (1998, 2017), Lynn (2008) oraz Mersino (2007). W części dotyczącej prowadzenia 
warsztatów i szkolenia oparto się na modelu Adeli B. Lynn (2008). Model ten uwzględnia 
następujące obszary inteligencji emocjonalnej: samoświadomość 
i samokontrola, empatia, wiedza społeczna, wpływ osobisty oraz opanowanie celu i wizji. 

 
W następnych rozdziałach omówione są zagadnienia, w których uwzględniono także inne, oprócz 
wymienionych wyżej modele. Zagadnienia te koncentrują się wokół następującej tematyki 
zaprezentowanej w poszczególnych rozdziałach: 

 Samopoznanie i kontrola emocjonalna (rozdział 3); 
 Empatia i świadomość społeczna (Rozdział 4); 
 Umiejętności i zdolności społeczne (Rozdział 5); 
 Przywództwo i samozarządzanie (Rozdział 6); 
 Zarządzanie celami zawodowymi i osobistymi (Rozdział 7). 

Dodatkowo Rozdział 8 wyjaśnia, jak powstał test EILM na inteligencję emocjonalną i jak można go 
wykorzystać w pracy z młodymi dorosłymi i innymi uczącymi się osobami. 

 
Każdy rozdział przedstawia więc dane dotyczące konkretnego tematu, z którymi należy się zapoznać 
przed zorganizowaniem działań edukacyjnych i planów warsztatów, aby rozwinąć lub wzmocnić 
określone kompetencje w zakresie inteligencji emocjonalnej swoich uczniów. Każdy plan 
warsztatów     zawiera     następujące     informacje,     które     pomogą     Ci     w     przygotowaniu 
i organizacji warsztatów: 

 
Cele dydaktyczne 
Cele te wskazują co uczestnicy powinni wiedzieć i co powinni umieć zrobić po wzięciu udziału 
w warsztacie. Możesz wykorzystać te cele do promowania warsztatu wśród uczestników, 
powiedzieć    im     o     czym     jest     warsztat     i     przedstawić     oczekiwania     związane 
z warsztatem na początku szkolenia. 
 

Rozdział 2. 
Jak korzystać z podręcznika EILM 
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Zalecana wielkość grupy 
Te informacje pomogą Ci wybrać warsztat, który odpowiada wielkości Twojej grupy lub zapisać 
na warsztat odpowiednią liczbę uczestników w zależności o rodzaju omawianych zagadnień. 

 
Szacowany czas 
Pomoże Ci to zaplanować warsztaty pod względem czasowym, poinformować uczestników o 
długości szkolenia i zarezerwować salę szkoleniową na odpowiedni czas. 

 
Potrzebne materiały 
Informacje te pomogą Ci przygotować odpowiednie i wystarczające materiały do warsztatów. 
Jest to swego rodzaju lista kontrolna, z której będziesz korzystać przed rozpoczęciem 
warsztatów. Przygotuj te materiały odpowiednio wcześnie; zalecamy zrobić to najpóźniej 
dzień przed warsztatem. 

 
Etapy warsztatów 
Etapy określają, co należy zrobić podczas warsztatów: jak je rozpocząć, jak poinstruować 
uczestników w zakresie konkretnej pracy, jak podzielić grupę na zespoły, jak kontynuować i 
przemyśleć działania oraz ile czasu należy zaplanować i przeznaczyć na każdą część 
warsztatów. Wszystkie podane przedziały czasowe są przybliżone do czasu potrzebnego na 
każdy etap, ale warto zachować te przedziały jeśli chcesz utrzymać długość warsztatu, zgodnie 
z zapowiedzią na początku zajęć. 

 
Podręcznik EILM został opracowany z myślą o początkujących i doświadczonych doradcach. Nawet 
jeżeli nie masz wcześniejszych doświadczeń w zakresie inteligencji emocjonalnej na pewno pomoże 
Ci to w zapewnieniu wyjątkowych zajęć edukacyjnych! Zapoznaj się z innymi zasobami EILM, które 
opracowaliśmy dla doradców ds. kształcenia 
i szkolenia zawodowego i nie wahaj się skontaktować z zespołem projektowym, jeśli masz pytania, 
uwagi lub sugestie. 

 
Zasoby 

● Goleman, D. 1998. Working with Emotional Intelligence (Praca z Inteligencją Emocjonalną). 
New York: Bantam Books, 

● Goleman, D. 2017. What Makes a Leader? In HBR's 10 Must Reads on Emotional 
Intelligence, pp. 32‐94. 

● Lynn, A. B. 2008. The EQ Interview: Finding Employees with High Emotional Intelligence 
(Wywiad z EQ: Poszukiwanie Pracowników o Wysokiej Inteligencji Emocjonalnej). New 
York: AMACOM 

● Mayer, J. D., Caruso, D. R., Salovey, P. 2016. The Ability Model of Emotional Intelligence: 
Principles and Updates. Emotion Review, 8(4), 290‐300. DOI: 10.1177/1754073916639667. 

● Mersino, A. C. 2007. Emotional Intelligence for Project Managers: The People Skills You 
Need to Achieve Outstanding Results (Inteligencja emocjonalna dla kierowników 
projektów). New York: AMACOM
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Podrozdział 3A. Samopoznanie 

Samopoznanie lub samoświadomość jest postrzegana jako pierwszy składnik lub blok inteligencji 
emocjonalnej w wielu modelach teoretycznych opracowanych w celu wyjaśnienia, czym jest 
inteligencja emocjonalna i jakie kompetencje obejmuje. Samoświadomość okazuje się być 
niezbędna w każdym miejscu pracy i jest również uważana za kluczową kompetencję 
przedsiębiorców. Bycie samoświadomym oznacza dokładną świadomość własnych emocji, zdolność 
do ich oceny i zrozumienia oraz jak mogą one wpływać na zachowanie, pracę, wyniki i relacje z 
innymi.     Obejmuje     ona     również     pewność     siebie     i     świadomość     swoich     mocnych 
i słabych stron, a także zdolność do odczytywania u innych, jak wpływają na nich nasze emocje i 
zachowania. Samoświadomość jest tak bardzo potrzebna w miejscu pracy, ponieważ wpływa na 
wyniki, uczenie się i rozwój, relacje z innymi ‐ współpracownikami, przełożonymi czy klientami, a 
także na proces podejmowania decyzji. 

 
Niniejszy rozdział pomoże doradcom VET dowiedzieć się więcej na temat wymiaru inteligencji 
emocjonalnej, jakim jest samoświadomość. Po pierwsze, poznasz podstawy tego komponentu i trzy 
kompetencje, które on obejmuje. Następnie uzyskasz dostęp do trzech planów warsztatów, które 
możesz wykorzystać w pracy z uczniami, aby wspierać ich w rozwijaniu samoświadomości i 
pewności siebie. 

 
Co powinieneś wiedzieć o samopoznaniu 

 
Wielu teoretyków inteligencji emocjonalnej uważa samopoznanie lub samoświadomość za pierwszy 
składnik tego typu inteligencji. Jak pisze Daniel Goleman, "samoświadomość oznacza posiadanie 
głębokiego      zrozumienia      swoich      emocji,      mocnych      i      słabych      stron,      potrzeb 
i popędów" (Goleman, 2017, s. 48) . W miejscu pracy, osoby o wysokiej samoświadomości są w 
stanie   rozpoznać   swoje   uczucia   i   to,   jak   wpływają   one   na   nich   samych,   ich   pracę 
i współpracowników. W oparciu o model Golemana, Anthony Mersino (2007) uznaje 
samoświadomość za punkt wyjścia inteligencji emocjonalnej, obejmującej następujące 
kompetencje: samoświadomość emocjonalną (bycie świadomym swoich uczuć), dokładną 
samoocenę (dokładne postrzeganie siebie i poszukiwanie informacji zwrotnej od innych) oraz 
pewność siebie (pewność swoich uczuć, wartości, celów itp.). 

 
Adele B. Lynn wykorzystuje ten początkowy model i umieszcza go w kontekście miejsca pracy, 
dzieląc samoświadomość na trzy podobne kompetencje: 

 
1. "Wpływ na innych", czyli dokładne zrozumienie tego, jak nasze zachowanie lub słowa 

wpływają na innych; 
2. Świadomość emocjonalna i wewnętrzna, czyli dokładne zrozumienie, w jaki sposób emocje 

i myśli wpływają na nasze zachowanie; oraz 
3. Dokładna ocena umiejętności i zdolności, czyli dokładna ocena swoich mocnych i słabych 

stron." (Lynn, 2008, s. 16). 

Rozdział 3. 
Samopoznanie i kontrola emocjonalna 
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Korzystając z opisów Lynn (2008), przeanalizujmy pokrótce każdą z trzech kompetencji, które 
uczący się powinni rozwijać: 

 
1. Wpływ na innych pomaga uczestnikom zrozumieć i być świadomym tego, jak ich 

zachowanie, emocje i słowa wpływają na innych. Profesjonalista, który potrafi odczytywać 
innych poprzez niewerbalne wskazówki i inne sygnały, jest w stanie lepiej dostrzegać 
problemy, znajdować rozwiązania, podejmować lepsze decyzje i budować bardziej ufne 
relacje. Tak więc, kiedy uczący się zdobędą tę kompetencję, będą w pełni świadomi tego, w 
jaki sposób ich zachowanie wpływa na innych i będą rozpoznawać swoje negatywne 
zachowania; będą chcieli podjąć działania w celu poprawy swojego zachowania; będą 
potrafili odczytywać u innych skutki własnego zachowania. 

 
2. Świadomość Emocjonalna i Wewnętrzna obejmuje dokładne zrozumienie przez uczących 

się ich emocji oraz wpływu, jaki emocje te mają na ich wyniki w pracy. Uczestnicy powinni 
być w stanie zrozumieć, w jaki sposób nastroje i emocje, takie jak niepokój, złość, 
roztargnienie itp. mogą wpływać na ich pracę i relacje ze współpracownikami, przełożonymi 
lub klientami. Emocje wywierają silny wpływ, jeśli nie zostaną rozpoznane i rozwiązane. 
Osoby uczące się powinny również uświadomić sobie czynniki wyzwalające emocje i 
nastroje. Kiedy uczący się posiądą tę kompetencję, będą w pełni świadomi swoich emocji i 
będą rozumieć, w jaki sposób wpływają one na ich zachowanie i wyniki; będą w stanie 
przewidywać i unikać czynników wywołujących negatywne emocje i reakcje. Posiądą więc 
umiejętność ponoszenia odpowiedzialności za swoje zachowania, rozumiejąc, jakie emocje 
je   wywołują;   będą   w   stanie   zastanowić   się   nad   swoim   obecnym   zachowaniem 
i wykorzystać tę refleksję do zmiany swoich przyszłych zachowań. 

 
3. Precyzyjna ocena umiejętności i zdolności to kompetencja, która umożliwia refleksję, ocenę 

i uczenie się przez całe życie. Jeśli uczestnicy nie są w pełni świadomi swoich mocnych stron, 
nigdy nie będą w stanie wykorzystać ich efektywnie i w pełni swojego potencjału. Jeśli 
uczestnicy nie są w pełni świadomi swoich słabości, są mniej otwarci na rozwój lub 
informacje zwrotne i konstruktywną krytykę. Kiedy uczący się nabywają tę kompetencję, 
potrafią wymienić i przedstawić dowody swoich mocnych 
i słabych stron, przyjmować i uwzględniać uwagi innych, oceniać swoje osiągnięcia 
i określać działania służące poprawie. 

 
Jak samoświadomość może pomóc Twoim uczniom i dlaczego jest ona istotna w życiu 
zawodowym? 

 
Korzyści i zalety samoświadomości w życiu zawodowym wiążą się z tym, że jeśli uczący się staną się 
świadomi własnych emocji, trafnie je ocenią i zrozumieją, jak wpływają one na nich samych, ich 
zachowanie i wyniki, a także na innych, to zyskają następujące korzyści: 

 
● Będą w stanie ocenić, jakie są ich cele i wartości zawodowe oraz dlaczego chcą je osiągnąć; 
● Będą wiedzieć, jak ich emocje wpływają na to, co myślą, robią i mówią; 
● Potrafią dokładnie i otwarcie mówić o swoich emocjach i o tym, jak mogą one wpływać na 

ich pracę i wyniki, a tym samym budować bardziej ufne relacje ze współpracownikami; 
● Będą bardziej świadomi swoich ograniczeń i mocnych stron; będą czuli się swobodnie 

rozmawiając o nich; 
● Będą poszukiwać konstruktywnej krytyki, informacji zwrotnych i nowych perspektyw od 

innych; 
● Będą bardziej refleksyjni i otwarci na wyciąganie wniosków z doświadczeń 

i samorozwój; 
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Kroki Czas 

Krok 1 
Przedstaw uczestnikom cele sesji: nauczenie się, w jaki sposób ich pozytywne lub 
negatywne emocje mogą wpływać na ich zachowanie w miejscu pracy, na nastawienie 
i nastrój ich kolegów, a także na motywację i wydajność pracy; oraz umiejętność 
wdrożenia konkretnych wskazówek dotyczących okazywania negatywnych lub 
pozytywnych emocji w miejscu pracy. 

15 min. 

● Będą mniej skłonni do ulegania poczuciu rozczarowania lub porażki, ponieważ są bardziej 
świadomi swoich możliwości i ograniczeń; 

● Będą potrafili zaprezentować się z pewnością siebie i podejmować decyzje pomimo 
niepewności i wywieranej presji. 

 
W następnej części przedstawimy szczegółowo trzy plany warsztatów, które można wykorzystać w 
pracy z uczniami, by wesprzeć ich w budowaniu samoświadomości. Jednakże można wykorzystać 
także wiele innych działań i zasobów, aby pomóc uczniom stać się bardziej świadomymi siebie i 
pewnymi siebie. Wiele z nich można znaleźć w poniższych materiałach. 

 
● Goleman, D. 1998. Working with Emotional Intelligence (Praca z Inteligencją Emocjonalną). 

New York: Bantam Books. 
● Goleman, D. 2017. What Makes a Leader? In HBR's 10 Must Reads on Emotional 

Intelligence, pp. 32‐94. 
● Lynn, A. B. 2008. The EQ Interview: Finding Employees with High Emotional Intelligence 

(Wywiad z EQ: Poszukiwanie Pracowników o Wysokiej Inteligencji Emocjonalnej). New 
York: AMACOM. 

● Mersino, A. C. 2007. Emotional Intelligence for Project Managers: The People Skills You 
Need to Achieve Outstanding Results (Inteligencja emocjonalna dla kierowników 
projektów). New York: AMACOM. 

 

Plany warsztatów 
Wspieranie uczniów w zdobywaniu samoświadomości 

 
  1. Plan warsztatów "Przetrwanie emocji" 

 
Cele dydaktyczne: 

● Uczestnicy uświadomią sobie, w jaki sposób okazywanie przez nich negatywnych lub 
pozytywnych emocji w miejscu pracy wpływa na ich zachowanie, motywację do pracy, 
wydajność i interakcje ze współpracownikami. 

● Uczestnicy będą w stanie określić konkretne wskazówki dotyczące okazywania pozytywnych 
i negatywnych emocji w miejscu pracy, które pomogą im poprawić zachowania, motywację 
i wydajność pracy oraz interakcje w pracy. 

 
Zalecana wielkość grupy: od 10 do 20 uczniów 
Przewidywany czas: 90 min (1,5 godz.) 
Potrzebne materiały: arkusze papieru do flipchartu, długopisy, ołówki/markery. 

 
Etapy warsztatów: 
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Przedstaw krótki wykład na temat samoświadomości i powiązanych z nią kompetencji, 
takich jak: Wpływ na Innych oraz Świadomość emocjonalna i wewnętrzna. Podaj 
przykłady tego, jak wyrażanie lub powstrzymywanie emocji w miejscu pracy może 
wpłynąć na innych, np. kolegów, rówieśników, przełożonych, klientów. 

 
 

Krok 2 
Podziel uczestników na trzy zespoły i daj każdej grupie dwa z poniższych pytań. Uczniowie 
powinni wymyślić osobiste historie, aby odpowiedzieć na te pytania 
i podzielić się nimi z zespołem. 

 
1. Pomyśl o tym, kiedy ostatnio śmiałeś się w pracy. Jakie to było uczucie? Jak to 

wpłynęło na Twoje interakcje? 
2. Pomyśl o tym, kiedy ostatnio czułeś się bezradny w pracy. Czy inni wyczuli Twój 

nastrój? Jak to wpłynęło na twoją pracę i komunikację? 
3. Pomyśl o tym, kiedy ostatnio czułeś satysfakcję w pracy z osiągniętych wyników. 

Jak to wpłynęło na Twoją motywację do pracy i interakcje 
z kolegami? 

4. Pomyśl o tym, kiedy ostatnio byłeś zły w pracy? Dlaczego byłeś zły? Jak to 
wpłynęło na interakcję z kolegami? 

5. Pomyśl o tym, kiedy ostatnio czułeś się dumny ze swojej pracy i kolegów. Jak ta 
duma wpłynęła na Twoich współpracowników i Twoją motywację do pracy? 

6. Zastanów się, kiedy ostatnio czułeś się rozczarowany swoją pracą 
i współpracownikami. Jak to rozczarowanie wpłynęło na Twoich 
współpracowników i Twoją motywację do pracy? 

 
25 min. 

 

Krok 3 
Poproś uczestników, aby kontynuowali pracę w zespołach i wyodrębnili w trakcie 
dzielonych opowiadań następujące kwestie: 

● Ich zachowania, które zostały wygenerowane przez konkretne emocje. 
● Zmiany nastroju/atmosfery ich kolegów i koleżanek generowane przez to, że nie 

ujawniali lub wyrażali swoje emocje. 
● Każda zmiana w motywacji do pracy lub wydajności pracy uwarunkowana 

emocjami, zachowaniami, nastrojami/nastawieniem. 
Uczestnicy zapisują emocje, zachowania, nastroje/nastawienia oraz zmiany 
w motywacji do pracy i wydajności pracy na flipchart. Sporządzają mapę zależności 
pomiędzy emocjami, zachowaniami, nastrojami/nastawieniami a motywacją do pracy i 
wydajnością pracy. Następnie każdy zespół prezentuje swoją mapę całej grupie. 

20 min. 

 

Na koniec każdy zespół musi się zastanowić i opracować dla siebie wskazówki dotyczące 
okazywania pozytywnych i negatywnych emocji w pracy. Podczas refleksji, uczestnicy 
powinni: 

1) Zdecydować jakie rezultaty pragną osiągnąć w zakresie swoich zachowań, 
nastroju/atmosfery w grupie współpracowników motywacji do pracy 
i wydajności. 

2) W oparciu o te wyniki opracowują wytyczne dotyczące okazywania pozytywnych i 
negatywnych emocji w różnych kontekstach pracy. 

Każdy zespół prezentuje swoje wytyczne a cała grupa omawia je wspólnie i zastanawia się 
nad tym, czego nauczyli się w trakcie tego warsztatu. Ponadto każdy uczestnik wybiera z 
wytycznych te, które chciałby wypróbować od razu i zobowiązuje się do stosowania ich w 
następnym tygodniu w miejscu pracy. 

30 min. 

 
Ten plan warsztatów został zainspirowany ćwiczeniem "Przechodząc przez", które można znaleźć 
w: Lynn, A. B. 2000. 50 Activities for Developing Emotional Intelligence 
(50 działań na rzecz rozwoju inteligencji emocjonalnej). Amherst: HRD Press, Inc. / http://xn‐‐ 
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webducation‐dbb.com/wp‐content/uploads/2019/11/Adele‐B.‐Lynn‐Eileen‐Klockars‐cover‐50‐ activities‐for‐
emotional‐intelligence‐HRD‐Press‐2000.pdf 

 
  2. Plan warsztatów "Oswoić stres" 

 
Cele dydaktyczne: 

● Uczestnicy   staną   się   świadomi   swoich   osobistych   wzorców   doświadczania   stresu 
i reagowania na stres. 

● Uczestnicy będą w stanie zidentyfikować sposoby radzenia sobie ze stresem oraz wywoływać 
pozytywne zachowania i myśli, które mogą złagodzić stres. 

 
Zalecana wielkość grupy: od 10 do 20 uczniów 
Przewidywany czas: 60 min (1 godz.) 
Potrzebne materiały: arkusze papieru A4/A5, arkusze papieru do flipchartów, długopisy, 
ołówki/pisaki. 

 
Etapy warsztatów: 

 
Kroki Czas 

 

Krok 1 
Przedstaw uczestnikom cele sesji: odkrycie ich osobistych wzorców doświadczania stresu 
i reagowania na niego oraz zidentyfikowanie strategii i narzędzi, które mogą im pomóc w 
łagodzeniu stresu. 

 
Przeprowadź krótki wykład na temat samoświadomości i powiązanych z nią kompetencji, 
takich jak Wpływ na Innych oraz Świadomość emocjonalna i wewnętrzna. Podaj przykłady 
tego, jak wysoki poziom stresu wywołuje zaburzenia emocjonalne u nas i u innych. 
Niektórzy ulegają wypaleniu zawodowemu, inni nie mogą się w ogóle skupić i 
prokrastynują, a jeszcze inni stają się drażliwi i agresywni. Nie zawsze da się 
wyeliminować źródła stresu. Obciążenie pracą, presja klientów, presja rynku, krótkie 
terminy mogą być ciągłymi źródłami stresu i trudno je wyeliminować. Można jednak 
nauczyć ludzi sposobów radzenia sobie ze stresem. 

15 min. 

 
 

Krok 2 
Zachęć uczestników do zastanowienia się nad trzema sytuacjami, w których doświadczyli 
silnego stresu z powodu problemów osobistych, obciążenia pracą lub oraz presji 
wywieranej przez współpracowników, przełożonych lub klientów. Uczestnicy 
przedstawiają graficznie każdą z tych sytuacji, w których doświadczyli silnego stresu, 
oceniając, jak zareagowali na stres i zastanawiając się nad własnymi wzorcami reakcji na 
stres. 

 
Podziel uczestników na pary i poproś ich o zastanowienie się nad sytuacjami i źródłami 
stresu oraz ich wzorcami reakcji na stres. 

 
25 min. 

 

Krok 3 
Poproś każdą parę, aby dołączyła do innej pary z grupy i przedstawiła sobie nawzajem 
wyniki swoich przemyśleń z poprzednich etapów. Następnie zachęć ich, aby jako nowy 
czteroosobowy zespół, przeprowadzili dyskusję, która pozwoli stworzyć listę pozytywnych 
działań, mających na w celu złagodzenie stresu: 

● Jak mogliby zmienić swoje wzorce reakcji na stres? 

20 min. 
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Kroki Czas 

Krok 1 
Przedstaw uczestnikom cele sesji: odkrycie ich osobistych cech/mocnych stron oraz 
słabości, aby mogli się rozwijać i doskonalić. 
Przedstaw krótki wykład na temat samoświadomości i powiązanych z nią kompetencji, 
zwłaszcza kompetencji Dokładna Ocena Umiejętności i Zdolności. Wyjaśnij i podaj 
przykłady na to, jak ważna jest ta kompetencja dla rozwoju osobistego i zawodowego 
oraz uczenia się przez całe życie. 

5 min. 

Krok 2 
Zachęć uczestników do stworzenia listy 12‐15 cech/mocnych stron, które ich zdaniem 
posiadają i które są przydatne w życiu osobistym i zawodowym. Mogą użyć kartek 
papieru A4 lub karteczek samoprzylepnych (napisz jedną cechę/mocną stronę). Poproś 
uczestników, aby zastanowili się nad tym, co wiedzą o sobie oraz nad cechami lub 
mocnymi stronami, które zaobserwowali u nich inni. 
Następnie, dla każdej cechy, którą umieścili na liście/karteczkach samoprzylepnych, 
muszą napisać obok, co ta cecha dla nich oznacza lub jak udowodnili tę cechę/moc 
w swoim życiu osobistym lub zawodowym. 

20 min. 

Krok 3 30 min. 

 
 

Ten plan warsztatów został zainspirowany ćwiczeniem "Strung Tight‐Understanding M.O.'s During 
High Stress", które możesz znaleźć w: Lynn, A. B. 2007. Quick Emotional Intelligence Activities for 
Busy Managers: 50 Team Exercises That Get Results in Just 15 Minutes (Szybkie ćwiczenia 
inteligencji emocjonalnej dla zapracowanych menedżerów. 50 ćwiczeń zespołowych, które 
osiągają wyniki w zaledwie 15 minut). New York: AMACOM 

 
 3. Plan warsztatów "Bądź wierny sobie" 

 
Cele dydaktyczne: 

● Uczestnicy uświadomią sobie swoje osobiste cechy oraz mocne i słabe strony. 
● Uczestnicy będą w stanie zidentyfikować mocne strony, które pomogą im osiągnąć swój 

potencjał oraz słabe strony, które muszą poprawić. 
 

Zalecana wielkość grupy: od 10 do 20 uczniów 
Przewidywany czas: 90 min (1,5 godz.) 
Potrzebne materiały: arkusze papieru do flipchartu, długopisy, ołówki/ markery 

 
Etapy warsztatów: 

 

● Jakie pozytywne zachowania lub myśli mogłyby pomóc w złagodzeniu stresu? 
● Do kogo mogliby zwrócić się o pomoc, aby zredukować/złagodzić stres? 

Każdy zespół przedstawia całej grupie swoją listę pozytywnych działań, które może podjąć 
w celu złagodzenia stresu. 

 
Podsumuj sesję prosząc uczestników o zastanowienie się nad tym, czego się nauczyli 
i co będą chcieli wykorzystać w codziennej pracy i życiu, aby zmienić swoje reakcje na 
stres. 
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Podziel uczestników na zespoły 3‐4 osobowe i przedyskutuj ich listy i przemyślenia 
poczynione w Kroku 1. Pozwoli im to zidentyfikować wspólne lub podobne mocne 
strony/cechy i określić, co one oznaczają dla każdego z nich i w jaki sposób udowodnili, że 
te cechy posiadają. 

 
Zachęć ich następnie do wspólnego zastanowienia się nad strategiami, które mogliby 
zastosować, aby wykorzystać swoje wspólne/podobne mocne strony w celu poprawy 
jakości życia zawodowego. Powinni uwzględnić następujące aspekty: 

● W jaki sposób dana mocna strona pomaga/jest obecnie wykorzystywana przez 
nich w środowisku zawodowym? 

● Jak inni postrzegają tę cechę/moc? 
● W jaki sposób ta cecha/moc jest przydatna w pracy/zadaniach związanych 

z pracą lub projektach zawodowych? 
● Jak można wzmocnić tę jakość/moc, aby pomóc im w osiągnięciu pełnego 

potencjału? 
Każdy zespół przedstawia swoje wspólne lub podobne mocne strony/cechy oraz 
strategie, które mogą być wykorzystane w rozwoju zawodowym. 

 

Krok 4 
Zachęć uczestników, aby pomyśleli o 3‐5 sytuacjach, w których ponieśli porażkę lub 
zostali skrytykowani w pracy. Poproś ich o refleksję i zastosowanie techniki 5xWhy 
(zadawanie jak największej liczby pytań dlaczego, aż do ujawnienia prawdziwej przyczyny 
problemu), aby odkryć przyczyny swoich niepowodzeń lub krytyki, z jaką się spotkali. Jeśli 
uczestnicy czują się wystarczająco swobodnie, mogą wykonać ćwiczenie w parach, 
przeprowadzając ze sobą wywiady na temat tych sytuacji. 

 
Zachęć uczestników do zastanowienia się lub przedyskutowania w parach przyczyn 
niepowodzeń lub krytyki i stworzenia listy słabych stron, które wpływają na ich wyniki w 
pracy, motywację do pracy lub interakcje w pracy. Jeśli uczestnicy czują się komfortowo, 
poproś 2‐3 z nich, by podzielili się z całą grupą swoimi przemyśleniami 
i słabościami, które zidentyfikowali, oraz tym, w jaki sposób doprowadziły one do 
niepowodzeń lub krytyki. 

20 min. 

 

 

Krok 5 
Na koniec zachęć uczestników do zastanowienia się nad tym, jak mogliby wykorzystać 
mocne strony, które zidentyfikowali w pierwszych etapach sesji, do pracy nad swoimi 
słabymi stronami. Czy istnieją jakieś konkretne mocne strony, które mogłyby im pomóc w 
rozwoju i przekształceniu słabości w mocne strony? Jakie zachowania lub działania 
powinni podjąć, aby pracować nad swoimi słabościami? Kto mógłby im pomóc 
w utrzymaniu ich na ścieżce rozwoju? 

15 min. 

Zaproś 2‐3 uczestników do podzielenia się, jeśli czują się swobodnie, swoimi strategiami i 
planami, które poczynili, aby przekuć słabości w mocne strony. 
 
Podsumuj sesję, prosząc uczestników o zastanowienie się nad tym, w jaki sposób 
dokładna samoocena może pomóc im w poprawieniu wyników w pracy i ogólnie 
w życiu zawodowym. 
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Podrozdział 3B. Kontrola emocjonalna 

Kontrola emocjonalna lub samokontrola jest częścią bloku inteligencji emocjonalnej zwanego 
samoregulacją, związanego ze zdolnością do zarządzania emocjami, szczególnie zakłócającymi 
pozytywne lub negatywne uczucia. Umiejętność radzenia sobie z silnymi emocjami skutkuje jasnym 
myśleniem pod presją lub w trudnych momentach, zdolnością do rozładowywania złości, strachu, 
stresu, frustracji, odwagą, asertywnością i odpornością. Wszystkie te pozytywne rezultaty 
opanowania samokontroli są bardzo istotne w miejscu pracy lub przy zakładaniu i prowadzeniu 
działalności gospodarczej. Osoby, które opanowały samokontrolę, są bardziej skoncentrowane na 
swoich celach i wynikach, mają lepsze relacje ze współpracownikami, przełożonymi czy klientami, 
lepiej kontrolują każdą sytuację, polegają na swoich mocnych stronach w radzeniu sobie z 
negatywnymi sytuacjami i potrafią szybciej wyciągać wnioski z niepowodzeń czy informacji 
zwrotnych, aby dążyć do realizacji swoich ostatecznych celów osobistych i zawodowych. 

 
Niniejszy rozdział poszerza wiedzę doradców VET na temat tego wymiaru inteligencji emocjonalnej. 
Po pierwsze, jako doradca VET, poznasz najważniejsze elementy tego komponentu i odpowiadające 
mu kompetencje. Następnie uzyskasz dostęp do trzech planów warsztatów, które możesz 
wykorzystać w pracy z uczestnikami, by pomóc im w rozwijaniu samokontroli i związanymi z nią 
umiejętnościami wyrażania emocji, odwagi i asertywności oraz odporności. 

 

Co powinieneś wiedzieć o samokontroli 
 

Samokontrola jest jedną z kompetencji emocjonalnych wchodzących w skład bloku inteligencji 
emocjonalnej zwanego samoregulacją (Goleman, 1998). Osoby o wysokim poziomie samoregulacji 
są w stanie zarządzać swoimi impulsami, emocjami oraz radzić sobie z tymi uczuciami. 
Samoregulacja jest tym składnikiem inteligencji emocjonalnej, który "uwalnia nas od bycia 
więźniami naszych uczuć" (Goleman, 2017, s. 61‐62) . Samokontrola jest kompetencją emocjonalną, 
która pomaga w samoregulacji poprzez "skuteczne zarządzanie zakłócającymi emocjami i 
impulsami" (Goleman, 1998, s. 211) . Kiedy teoretycy mówią o zarządzaniu zakłócającymi emocjami, 
wskazują, że okazywanie pozytywnych emocji w pewnych sytuacjach może być niewłaściwe lecz 
przede wszystkim dotyczy to emocji negatywnych (Mersino, 2007). Kiedy ludzie nie są w stanie 
kontrolować swoich emocji ‐ szczególnie tych negatywnych, doświadczają pewnego rodzaju 
załamania emocjonalnego. 
W miejscu pracy, te emocjonalne załamania mogą być obserwowane w zachowaniach, działaniach, 
takich      jak:      gniewne      tyrady,      trzaskanie      drzwiami,      mailowa      bomba,      wycofanie 
i izolacja, utrzymywanie urazy i wyrównywanie rachunków, krytykowanie, sarkazm lub 
nieodpowiedni humor, odgrywanie ofiary, itp. (Mersino, 2007). 

 
Jeśli uda Ci się wesprzeć uczestników w rozwijaniu lub ulepszaniu samokontroli, będą oni 
w stanie: 

● Dobrze radzić sobie z impulsywnymi uczuciami i niepokojącymi emocjami; 
● Zachować spokój, pozytywne nastawienie i nie poddawać się nawet w trudnych 

momentach; 
● Myśleć jasno i zachować koncentrację nawet pod presją" (Goleman, 1998, s. 212). 

 
Jednakże w kontekście miejsca pracy należy podzielić samokontrolę na cztery podstawowe 
kompetencje, które ludzie mogą wykorzystać w swoim życiu zawodowym. Są to: 

1. Ekspresja emocjonalna, czyli zarządzanie sposobem wyrażania gniewu, ekscytacji i frustracji 
oraz przeżywania stresu; 

2. Odwaga lub asertywność, czyli radzenie sobie z lękiem; 
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3. Odporność, która oznacza radzenie sobie z rozczarowaniem, niepowodzeniami 
i porażkami; oraz 

4. Planowanie tonu rozmów (Lynn, 2008, s. 34). 
 

Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo tym czterem kompetencjom emocjonalnym związanym z 
samokontrolą lub zarządzaniem sobą, tak jak je rozumie Lynn (2008) oraz temu, jak mogłyby one 
wspierać uczestników w życiu osobistym i zawodowym: 

 
1. Kompetencja Ekspresji Emocjonalnej pozwala ludziom budować relacje i osiągać cele, 

ponieważ     potrafią     oni     radzić     sobie     "z     rutyną,     ze     strachem,     ze     złością 
i z rozczarowaniem" oraz motywować się do zachowań, które wspierają to, co chcą osiągnąć. 
Kiedy    uczestnicy    będą     wiedzieli,     jak     opanować     wyrażanie     emocji,     będą 
w stanie wyrażać w myślach emocje mające wpływ na innych; będą temperować entuzjazm, 
kiedy to konieczne, aby okazać wrażliwość wobec innych; będą konstruktywnie wyrażać złość 
i będą w stanie podać przykłady wyrażania wdzięczności wobec innych. 

 
2. Kompetencja odwagi lub asertywności w miejscu pracy polega na "podejmowaniu 

skalkulowanego ryzyka, aby mówić o sprawach, celach i problemach w miejscu pracy, które 
mają wpływ na organizację, klienta, pacjenta lub produkt i robić to w sposób produktywny" 
(Lynn, 2008, s. 39) . Opanowanie tej kompetencji pozwala wyrażać odmienne opinie, 
kwestionować status quo, rozpoczynać trudne rozmowy, zajmować się problemami, by 
rozwiązywać je dla siebie i innych. Umożliwia też podejmowanie działania w ważnych 
kwestiach w miejscu pracy i rozpoznawanie tego co jest warte zakwestionowania mimo 
pojawiających się obaw. 

 
3. Odporność dotyczy tego, na ile ludzie są w stanie zachować pogodę ducha, kiedy sprawy nie 

układają się po ich myśli, na ile są w stanie przezwyciężyć napotykane przeszkody oraz jak 
szybko potrafią wyciągnąć wnioski z porażek i błędów i zacząć od nowa. Odporni ludzie 
potrafią podać przykłady uczenia się na porażce lub krytyce; są gotowi zaakceptować 
wyzwania, problemy, przeszkody i dążyć do rozwiązań; opanowali mechanizmy radzenia 
sobie z negatywnymi sytuacjami; biorą odpowiedzialność za swoje działania przekształcają 
negatywne sytuacje w możliwości i polegają na swoich mocnych stronach, by radzić sobie z 
niekorzystnymi sytuacjami. 

 
4. Kompetencja Planowanie tonu   rozmów   pomaga   danej   osobie   pójść   o   krok   dalej 

w kontrolowaniu swoich emocji i planowaniu rozmów ze współpracownikami, przełożonymi, 
klientami itp. w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów. Kompetencja ta pozwala im 
przewidywać        reakcje,        określone        rezultaty        oraz        wpływ        na        wyniki 
i relacje. Kiedy uczestnicy zdobędą tę kompetencję, będą świadomi tego, czego chcą, jak 
powinni kontrolować uczucia i nadawać ton poszukiwanym rezultatom. 

 
W jaki sposób samokontrola może pomóc uczestnikom szkoleń i dlaczego jest ona istotna w życiu 
zawodowym? 

 
Kiedy uczący się właściwie opanują kompetencje związane z samokontrolą lub zarządzaniem sobą, 
będą mieli bardziej produktywne i zdrowsze relacje w miejscu pracy; będą odnosić większe sukcesy 
w swoich zadaniach i projektach. Będąc w stanie przezwyciężyć wyzwania, negatywne sytuacje i 
wywołane przez nie uczucia; będą bardziej innowacyjni, będą mieli odwagę kwestionować status 
quo. Będą też podatni na efektywne uczenie się mimo niepowodzeń bądź krytyki, pozostając 
skoncentrowanymi na swoich celach zawodowych. Korzystając z doświadczeń Golemana (1998, 
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2017), Lynn (2008) i Mersino (2007), podsumowujemy tutaj korzyści, jakie uczestnicy mogą odnieść 
z nabycia i wykorzystania kompetencji samokontroli: 

 
● Kiedy panują nad swoimi uczuciami i impulsami, są opisywani jako rozsądni, tworząc 

środowisko pracy pełne zaufania i uczciwości dla swoich kolegów oraz klientów; 
● Będą w stanie dobierać słowa ostrożnie w interakcji z innymi, nie spiesząc się 

z pochopnymi wnioskami, osądami czy działaniami; 
● Poprawią się ich stosunki pracy, ponieważ zdołają kontrolować złość, frustrację lub zbyt 

wiele entuzjazmu i skupią ich energię na ostatecznym celu każdego działania ; 
● Z czasem praktyki samokontroli pomogą uczącym się być mniej skłonnymi do złości, 

depresji, frustracji, niepokoju w obliczu konfliktów w pracy lub innych niekorzystnych 
sytuacji; 

● Ponadto, uczestnicy będą mogli czuć się bardziej komfortowo w obliczu niejednoznaczności 
i zmian. Kiedy opanują swoje emocje, będą w stanie poradzić sobie ze zmianami w pracy: 
nie będą panikować, będą szukać i prosić o informacje oraz słuchać ludzi, którzy mogą 
wyjaśnić zmiany i ich przyczyny; 

● Samokontrola zwiększa umiejętności kierowania innymi ludźmi, ponieważ zazwyczaj złe 
decyzje są podejmowane pod presją, kiedy impulsywne zachowanie i emocje nie są 
kontrolowane; 

● Uczestnicy poprawią również swoje zarządzanie czasem. Będą w stanie trzymać się 
codziennego harmonogramu, ponieważ świadczy to o samokontroli, opieraniu się 
przyjemnościom, rozproszeniom lub trywialnym czynnościom; 

● Będą również mieli poczucie kontroli nad swoimi reakcjami na to, co spotyka ich 
w miejscu pracy. Będą w stanie przeformułować okoliczności z wyzwań na możliwości i 
przekierować swoją energię, aby ruszyć do przodu ze swoimi zadaniami i celami. 

 
W następnej części podajemy trzy przykłady warsztatów, które można zorganizować w celu 
poprawienia    kompetencje    samokontroli.     Skupimy     się     na     wspieraniu     uczestników 
w odkrywaniu, czym jest kontrola, odkrywaniu, jak radzić sobie z lękami lub innymi negatywnymi 
emocjami oraz uczeniu się, jak wyciągać wnioski z niepowodzeń. Szczegółowe informacje na ten 
temat można znaleźć w podanych niżej książkach. 

 
●  Goleman, D. 1998. Working with Emotional Intelligence (Praca z Inteligencją Emocjonalną). 

New York: Bantam Books. 
● Goleman, D. 2017. What Makes a Leader? In HBR's 10 Must Reads on Emotional 

Intelligence, pp. 32‐94. 
●  Lynn, A. B. 2008. The EQ Interview: Finding Employees with High Emotional Intelligence 

(Wywiad z EQ: Poszukiwanie Pracowników o Wysokiej Inteligencji Emocjonalnej). New 
York: AMACOM. 

●  Mersino, A. C. 2007. Emotional Intelligence for Project Managers: The People Skills You 
Need to Achieve Outstanding Results (Inteligencja emocjonalna dla kierowników 
projektów). New York: AMACOM. 
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Plany warsztatów 
Wspieranie uczestników w opanowaniu samokontroli 

 
  1. Plan warsztatów Upodobania, niechęci i samokontrola 

 
Cele dydaktyczne: 

● Uczestnicy staną się świadomi swoich uczuć wobec kolegów, rówieśników, przełożonych, 
klientów oraz tego, jak te uczucia wpływają na ich interakcje w pracy. 

● Uczestnicy będą potrafili określić strategie samokontroli swoich uczuć w celu poprawy 
relacji w pracy. 

 
Zalecana wielkość grupy: od 10 do 20 uczniów 
Przewidywany czas: 90 min (1,5 godz.) 
Potrzebne materiały: arkusze papieru A4/A5, arkusze papieru do flipchartów, długopisy, 
ołówki/pisaki. 

 
Etapy warsztatów: 

 
Kroki Czas 

 

Krok 1 
Przedstaw uczestnikom cel sesji: ukazanie, w jaki sposób ich uczucia wobec kolegów, 
rówieśników, przełożonych, klientów wpływają na ich interakcje i pracę z innymi; 
uświadomienie sobie tego wpływu i znalezienie sposobów na poprawę swoich interakcji 
w pracy poprzez większą samokontrolę. 

 
Poproś uczestników o wzięcie kilku arkuszy papieru A4/A5 oraz ołówków/markerów 
i narysowanie 7‐10 typów postaci/ludzi, których lubią lub nie lubią. Powinni narysować 
postacie w oparciu o cechy osobowości, rodzaje zachowań lub postaw, które lubią lub nie 
lubią. Poproś ich o nadanie imion postaciom w zależności od tego, co w nich lubią/nie 
lubią. Następnie pogrupuj typy ludzi, których lubią na jednym papierze flipchartowym, a 
ludzi, których niekoniecznie lubią na innym papierze flipchartowym. 

30 min. 

 

Krok 2 
Przedstaw krótki wykład na temat tego, że wszyscy jesteśmy subiektywni, niezależnie od 
pozycji w pracy oraz jak nasze uczucia wobec innych wpływają na relacje w pracy, np. 
dlaczego lubimy lub nie lubimy pewnych cech osobowości, zachowań, postaw, itp. 
Podkreśl, w jaki sposób kompetencje samokontroli, takie jak wyrażanie emocji 
i asertywność, pomagają poprawić nasze relacje w pracy, o ile stajemy się bardziej 
świadomi naszych uczuć i tego, w jaki sposób sprawiają one, że jesteśmy stronniczy w 
określonych interakcjach. 

 
Podziel uczestników na pary i poproś, aby przeprowadzili ze sobą wywiad i omówili dla 
każdej wylosowanej grupy osób (tych, które lubią i tych, których nie lubią) następujące 
zagadnienia: 

● Ile czasu spędzają na rozmowach, związanych i niezwiązanych z pracą, 
z ludźmi, których lubią i z tymi, których nie lubią? 

● Jak zmienia się ich mowa ciała i uwaga podczas interakcji z ludźmi, których lubią, 
oraz z tymi których nie lubią? 

40 min. 
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Kroki Czas 

Krok 1 15 min. 

 
 

Ten plan warsztatów został zainspirowany ćwiczeniem "Konkurs osobowości", które można znaleźć 
w Lynn, A. B. 2000. 50 Activities for Developing Emotional Intelligence (50 działań na rzecz rozwoju 
inteligencji emocjonalnej). Amherst: HRD Press, Inc. / http://xn‐‐webducation‐dbb.com/wp‐ 
content/uploads/2019/11/Adele‐B.‐Lynn‐Eileen‐Klockars‐cover‐50‐activities‐for‐emotional‐ 
intelligence‐HRD‐Press‐2000.pdf 

 
  2. Plan warsztatów Walka ze Smokami 

 
Cele dydaktyczne: 

● Uczestnicy zrozumieją różnicę między uczuciami a myślami i nauczą się planować swoje 
interakcje w oparciu o wyniki, które chcą osiągnąć; 

● Uczestnicy będą w stanie zidentyfikować swoje lęki, zachowania, interakcje, które hamują 
ich osobiste i zawodowe cele; 

● Uczestnicy opracują strategie, które mogą wykorzystać w celu uzyskania większej 
samokontroli nad własnymi lękami, zachowaniami i interakcjami z kolegami, rówieśnikami, 
przełożonymi i konsumentami. 

 
Zalecana wielkość grupy: od 10 do 20 uczestników 
Przewidywany czas: 120 min (2 godziny) 
Potrzebne materiały: duże karteczki samoprzylepne lub arkusze papieru kolorowego A4/A5, 
długopisy/markery. 

 
Etapy warsztatów: 

 

● Jak zmieniają się ich myśli/stan psychiczny, kiedy muszą zbliżyć się do ludzi, 
których lubią i do tych których lubią mniej? 

Swoje wnioski i zaobserwowane różnice uczestnicy zapisują na kartkach z flipchartu obok 
narysowanych przez siebie profili osób, które lubią/nie lubią. 
 
Następnie uczestnicy zastanawiają się w dużej grupie nad tym, czego nauczyli się podczas 
wywiadów, stając się bardziej świadomi tego, jak ich osobiste uczucia wobec ludzi mogą 
zmienić ich interakcje w pracy. 
 
Krok 3 
Poproś uczestników, aby wrócili w swoich parach do swoich rysunków i wniosków 
i omówili strategie kontrolowania swoich uczuć wobec ludzi oraz strategie, które mogliby 
rozwinąć, aby uzyskać większą samokontrolę nad tymi uczuciami. Zachęć ich do 
zastanowienia się również nad rezultatami, jakie mogą uzyskać z tych interakcji 
w pracy, kiedy wykażą się lepszą samokontrolą nad swoimi uczuciami. 

20 min. 

Kiedy skończą, poproś pary o podzielenie się swoimi dyskusjami i strategiami, które 
wspólnie odkryli. 
 
Podsumuj sesję, zachęcając uczestników do refleksji nad tym, czego się nauczyli o tym, jak 
ich uczucia wpływają na komunikację i relacje w pracy oraz jak świadomość tych uczuć 
pomaga w samokontroli i poprawia interakcje w pracy oraz jej wyniki. 
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Przedstaw uczestnikom cel sesji: odkrycie ich największych lęków lub destrukcyjnych 
cech, zachowań i umożliwienie przezwyciężenia ich za pomocą skutecznych, 
spersonalizowanych strategii samokontroli. 

 
Poproś uczestników, aby przypomnieli sobie interakcje z kolegami/przyjaciółmi, kiedy nie 
potrafili zapanować nad swoimi negatywnymi lub pozytywnymi emocjami, co 
doprowadziło do interakcji, z których nie byli zbyt dumni lub których żałowali. Zaproś 2‐3 
uczestników do podzielenia się zapamiętanymi sytuacjami i wyrażenia tego, co czuli w 
tych momentach i czego żałują. 

 
 

Krok 2 
Przeprowadzenie krótkiego wykładu na temat samokontroli i tego, jak jest ona ważna, 
szczególnie w interakcjach związanych z pracą, ze współpracownikami, przełożonymi lub 
klientami. Porozmawiaj z uczestnikami o tym, jak ważne jest rozróżnienie pomiędzy tym, 
co czują, a tym co myślą w pewnych sytuacjach, jak powinni rozpoznawać uczucia i myśli 
oraz planować swoje interakcje w oparciu o cel, jaki chcą osiągnąć. Można użyć 
konkretnych przykładów, takich jak: 

● Przemyślenia: "Myślę, że mój zespół nie ma szans na ukończenie projektu 
w planowanym terminie, ponieważ nie oszacowaliśmy poprawnie czasu 
potrzebnego na wykonanie naszych zadań". 

● Uczucie: "Obawiam się, że rozczarujemy naszego przełożonego, że nie uda nam 
się ukończyć projektu na czas. Zależy mi na tym, aby powiedzieć naszemu 
przełożonemu, że popełniliśmy błąd w szacowaniu potrzebnego nam czasu." 

 
Następnie podziel uczestników na pary i poleć im, by przeprowadzili ze sobą wywiad na 
temat sytuacji, które omawiali w Kroku 1, zadając pytania takie jak: 

 
● Co czułeś w tym momencie? Jak to uczucie wpłynęło na twoją reakcję? 
● Co myślałeś w tym momencie lub później? W jaki sposób wyraziłeś te myśli? 
● Co chciałbyś zmienić w tej interakcji lub podobnych interakcjach? 
● Jaki byłby wynik interakcji/komunikacji, którego byś sobie życzył? 
● Jak mógłbyś zmienić interakcję, aby uzyskać taki rezultat? 

 
Uczestnicy zastanawiają się nad tym, czego nauczyli się podczas rozmów, identyfikując 
swoje uczucia, myśli, wyniki interakcji oraz różne strategie, które mogliby zastosować w 
podobnych sytuacjach. Zaproś 2‐3 uczestników do podzielenia się z grupą swoimi 
wnioskami i refleksjami. 

 
40 min. 

 

Krok 3 
Poproś uczestników, aby kontynuowali swoją refleksję i zidentyfikowali jak najwięcej 
"smoków" w swoich cechach osobowości, zachowaniach, postawach, interakcjach 
z innymi, itp., które hamują ich rozwój zawodowy lub osobisty. Poproś ich 
o sporządzenie listy tych "smoków", z którymi muszą walczyć, aby osiągnąć to, czego 
pragną na poziomie osobistym i/lub zawodowym. Wśród "smoków" mogą wymienić takie 
rzeczy, jak niepokój/strach, egocentryzm, lenistwo, inercja, zastraszona uległość, 
ignorowanie prawdy/nierealistyczne planowanie, bałaganiarstwo, itp. Po tym jak skończą 
swoją listę, poproś ich o wyróżnienie gwiazdkami/wybranie najbardziej destrukcyjnych 
"smoków". 

 
Następnie zaproś uczestników, aby ustawili się na środku sali i rozpoczęli "Bazar 
Smoków": powinni chodzić po sali i szukać osób z podobnymi smokami, skupiając się na 
tych najbardziej destrukcyjnych. Następnie powinni połączyć się w zespoły po 4‐5 osób, 
aby wspólnie walczyć z tymi samymi "smokami". 

25 min. 
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Kroki Czas 

Krok 1 
Przedstaw uczestnikom cel sesji: nauczenie się, jak budować odporność poprzez 
odkrywanie, jak przejść do porządku dziennego po chwilach niepowodzeń 
w negatywnych sytuacjach. 

25 min. 

Poproś uczestników, aby przypomnieli sobie trudne sytuacje i momenty niepowodzeń 
w życiu zawodowym lub osobistym i narysowali dywaniki dla każdego niepowodzenia, 
które chcieliby, aby zniknęło. Na odwrocie każdego dywanika, narysowanego na 
karteczce samoprzylepnej lub kartce papieru, powinni napisać swoje niepowodzenia. Na 
koniec powinien powstać większy dywanik, na którym znajdą się wszystkie małe dywaniki 
opisujące ich historie niepowodzeń lub trudnych momentów w życiu. 

 
 

Ten plan warsztatów został zainspirowany zajęciami "Myślę, czuję", "Rzucanie kamieniami" 
i "Zabójcy duchów", które można znaleźć w: 

● Lynn, A. B. 2007. Quick Emotional Intelligence Activities for Busy Managers: 50 Team 
Exercises That Get Results in Just 15 Minutes (Szybkie ćwiczenia inteligencji emocjonalnej 
dla zapracowanych menedżerów. 50 ćwiczeń zespołowych, które osiągają wyniki w zaledwie 
15 minut). New York: AMACOM. 

● Lynn, A. B. (2002). The Emotional Intelligence Activity Book: 50 Activities for Promoting EQ at Work 
(Księga ćwiczeń inteligencji emocjonalnej). New York: AMACOM. 

 

  3. Budowanie odporności ‐ Plan warsztatów Pod dywanem  
 

Cele dydaktyczne: 
● Uczestnicy zrozumieją, w jaki sposób przezwyciężyli trudne momenty w życiu i co pomogło 

im w osiągnięciu celów osobistych lub zawodowych; 
● Uczestnicy będą potrafili wyciągać wnioski z porażek i zwiększać swoją odporność. 

 
Zalecana wielkość grupy: od 10 do 20 uczniów 
Przewidywany czas: 90 min (1,5 godz.) 
Potrzebne materiały: duże karteczki samoprzylepne lub arkusze papieru kolorowego A4/A5, 
długopisy, markery. 

 
Etapy warsztatów: 

 

Krok 4 
Zespoły dyskutują i zastanawiają się nad swoim wspólnym "smokiem" lub "smokami" oraz 
identyfikują odwagę i konkretne strategie walki ze swoimi smokami. Każdy zespół 
przygotowuje krótką, 5‐7 minutową inscenizację/odgrywanie ról, opowiadając o swoim 
smoku i walce, jaką chcą z nim podjąć. Następnie uczestnicy odgrywają scenkę/ 
przedstawienie przed całą grupą. 

40 min. 

Omówienie sesji poprzez zaproszenie uczestników do dyskusji i refleksji nad wyciągniętymi 
wnioskami: jakie są ich największe lęki/destrukcyjne uczucia, zachowania, postawy, 
interakcje; w jaki sposób mogą je kontrolować i rozpraszać; jakie strategie mogliby 
zastosować, aby się ich pozbyć i wzmocnić swój rozwój osobisty lub zawodowy. 
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Krok 2 
Rozdaj uczestnikom nowe karteczki samoprzylepne i poproś ich, aby obok każdego 
narysowanego dywanu napisali spostrzeżenia dotyczące uczenia się. Poproś uczestników, 
aby zastanowili się, czego nauczyli się dzięki każdemu z doświadczeń, jakie możliwości 
otworzyły się przed nimi, jak każde z doświadczeń pomogło im 
w życiu osobistym lub zawodowym. 

 
Uczestnicy zastanawiają się i udzielają odpowiedzi, pisząc spostrzeżenia na temat nauki 
obok dywaników opisujących ich niepowodzenia. 

 
Kiedy skończą, poproś niektórych z nich o przedstawienie swoich refleksji ‐ wniosków, 
jakie wyciągnęli oraz, jeśli są otwarci, błędów, jakie popełnili, a także tego, jak się 
rozwinęli dzięki tym błędom. 

25 min. 

 

Krok 3 
Poproś uczestników, aby dobrali się w pary i pomogli sobie nawzajem w analizie 
wniosków z nauki. Uczestnicy powinni zadawać pytania i dyskutować na temat każdego 
spostrzeżenia dotyczącego uczenia się: 

1) dlaczego wybrali tę naukę, co ona dla nich znaczy. 
2) w jaki sposób ta nauka łączy się z innymi spostrzeżeniami, które odkryli dzięki 
swoim dywanikom awaryjnym. 

 
Uczestnicy zastanawiają się i dyskutują w parach, a następnie zapiszą swoje wzorce 
uczenia się i najważniejsze lekcje, które otrzymali w życiu do tej pory. 

30 min. 

 

Krok 4 
Poproś niektórych uczestników, aby podzielili się z całą grupą swoimi wynikami, 
momentami "aha", które mieli podczas ćwiczenia. 

 
Wyjaśnij uczestnikom, w jaki sposób taka refleksja może pomóc im przeformułować swój 
umysł tak, aby następnym razem, gdy staną w obliczu kolejnego niepowodzenia lub 
trudnej sytuacji, mogli potraktować ją jako okazję do nauki, rozwoju i zaciekawienia się 
nią, jednocześnie podążając w kierunku swoich ogólnych celów osobistych lub 
zawodowych. 

10 min. 

 
Ten plan warsztatów został zainspirowany zajęciami "Pod dywanem" z: 
IdeoU. (2018). Unlocking Creativity Activities Workbook. Dostępne z subskrypcją na 
https://www.ideou.com/products/unlocking‐creativity. 
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Podobnie jak inne wymiary, empatia odgrywa istotną rolę w sposobie, w jaki pracownicy 
doświadczają i reagują na różne sytuacje, które mogą pojawić się w środowisku pracy. Empatia jest 
bardzo cenionym czynnikiem w miejscu pracy, ponieważ umożliwia pracownikom przezwyciężenie 
wszelkich niedogodności związanych z pracą, ale przede wszystkim ze współpracownikami. Wynika 
to z faktu, że empatia to działanie polegające na "przemyślanym braniu pod uwagę uczuć 
pracowników ‐ wraz z innymi czynnikami ‐ 
w procesie podejmowania inteligentnych decyzji" (Goleman, 1998a, s. 100). Wykazano, że osoby o 
wysokim poziomie empatii łatwiej radzą sobie z trudnymi sytuacjami w pracy. Osoby empatyczne 
wykazują lepszą wydajność i zwiększoną motywację do wykonywania zadań związanych z pracą, a 
także zwiększoną zdolność do pokonywania stresu i niepokoju. 

 
Ten rozdział pomoże doradcom VET dowiedzieć się więcej o znaczeniu empatii, jak również 
o różnych technikach nauczania empatii. Po pierwsze, przedstawiona zostanie rola empatii 
w środowisku pracy. Ponadto, opracowano trzy plany warsztatów, które pomogą zwiększyć 
zrozumienie empatii przez uczestników i zastosowanie jej w praktyce. 

 

Co powinieneś wiedzieć o empatii 
 

Yukl (1998, s.   99)   mówi   o   empatii   jako   kluczowym   elemencie   w   zachowaniu   lidera 
w kontekście zarządzania relacjami z pracownikami. Osoby empatyczne mogą przejawiać zdolności 
przywódcze, które ujawniają w formie uwagi, życzliwości, wsparcia dla pracowników, a także 
niepokoju w przypadku niepomyślnych zdarzeń (Stogdill, 1965). 

 
Aby pomóc uczestnikom osiągnąć wyższy poziom empatii należy zapoznać się z trzema ważnymi 
kompetencjami opisanymi przez Adele B. Lynn (2008). Są to: 

1. Słuchanie z szacunkiem, czyli umiejętność poświęcania innym pełnej szacunku uwagi; 
2. Odczuwanie wpływu na innych, czyli zdolność do oceny i określenia, w jaki sposób sytuacje, 

a także nasze słowa i działania wpływają na innych; 
3. Orientacja na służbę, czyli chęć pomagania innym. 

 
Ważne jest, by wszyscy doradcy znali te trzy pojęcia, ponieważ są one istotnymi elementami 
dobrego okazywania empatii. Doradcy powinni być w stanie wyjaśnić i opisać te trzy kompetencje 
swoim uczniom oraz podać przykłady dobrych praktyk z nimi związanych. 

 
1. Słuchanie z szacunkiem ‐ aby zrozumieć czyjeś uczucia, trzeba ich wysłuchać. Bycie dobrym 

słuchaczem    jest    ważne,     gdy     mamy     do     czynienia     z     trudnymi     sytuacjami 
w środowisku pracy. Dobrzy liderzy dają swoim pracownikom znać, że są wysłuchiwani, 
okazują zrozumienie i współczucie, kiedy ich pracownicy tego potrzebują. Kiedy jesteśmy 
dobrymi słuchaczami, ludzie czują się szanowani i łatwo nawiązuje się więź wzajemnego 
zaufania. Istotne jest, aby starać się zrozumieć drugą osobę, prowadząc pełen szacunku 
dialog. Niektóre umiejętności słuchania 
z szacunkiem to: 

‐    Uważny odbiór znaczenie słów i języka ciała; 
‐ Zwracanie uwagi na innych, powstrzymywanie się od osądu i bycie aktywnym 

uczestnikiem rozmowy. 

Rozdział 4. 
Empatia i świadomość społeczna 
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2. Odczuwanie wpływu na innych ‐ Świadomość, że sposób traktowania ludzi może wpływać 
na ich emocje. Ważne jest nie tylko słuchanie ludzi, ale także uczenie się, jak rozpoznawać 
pewne emocje i postępować zgodnie z nimi. Należy być świadomym wpływu, jaki nasze 
działania mają na innych i starać się postępować w sposób, który zmniejsza szansę na 
negatywną reakcję. 

 
3. Orientacja na służbę ‐ Zdolność i chęć przewidywania, rozpoznawania i zaspokajania potrzeb 

innych, czasami nawet zanim one powstaną. Ważne jest, aby koledzy z pracy często 
współpracowali ze sobą w celu osiągnięcia wspólnego celu: pomyślnego wykonania zadań. 
Podczas pracy w dynamicznym środowisku, w otoczeniu innych osób, istotne jest, aby nie 
tylko koncentrować się na swoich potrzebach, ale także na potrzebach osób, z którymi się 
współpracuje. 

 
Jak empatia może pomóc Twoim uczniom i dlaczego jest istotna w życiu zawodowym? 

 
Empatia   jest   niezbędna   wśród   współpracowników   w   miejscu   pracy.   Poprzez   okazywanie 
i otrzymywanie empatii, tworzy się więź, która umożliwia istotny wzrost wydajności i motywacji w 
środowisku pracy. 
W swoim artykule Badea, L., i Pană, N. A. (2010) wykorzystują książkę Golemana "Inteligencja 
emocjonalna w przywództwie", aby wyjaśnić, że empatia i umiejętność zarządzania są ze sobą 
powiązane; mówią o koncepcji "władzy interpersonalnej". Koncepcja ta odnosi się do zdolności do 
samokontroli, jeśli chodzi o przezwyciężanie negatywnych emocji w pracy. Ponadto dotyczy tak 
zwanego "zarażania wydajnością", co oznacza, że dzięki wykorzystaniu empatii między sobą i ze 
strony przełożonych, pracownicy determinują się wzajemnie do bardziej wydajnego i skutecznego 
działania. Poziom motywacji jest wyższy u osób, które potrafią okazywać empatię. 

 
Zgłębianie i rozumienie pojęcia empatii, jak również praca nad osiągnięciem większych zdolności 
empatycznych może przynieść następujące korzyści: 

● Zdolność  do łatwiejszej identyfikacji zachowań  związanych  z pracą i odpowiedzialnością, 
jaką ponoszą w związku z zajmowanym stanowiskiem. Są one definiowane   przez   
oczekiwania,   jakie   dana   osoba   ma   wobec   danego   stanowiska i ważne jest, aby była 
ich świadoma i postępowała zgodnie z nimi. 

● Umiejętność   rozpoznawania   i   klasyfikowania   różnych   typów   reakcji   emocjonalnych 
u współpracowników oraz umiejętność odpowiedniego postępowania w sposób pozytywny, 
zorientowany na rozwiązanie problemu. 

● Nauczenie współpracowników, jak pielęgnować zaufanie i przemyślane kontakty z kolegami, 
aby ułatwić stworzenie dobrego środowiska opartego na pracy zespołowej i wzajemnym 
zrozumieniu. Okazuje się, że ma to istotny wpływ na motywację i wyniki pracy pracowników. 

 
Literatura 

 Badea, L., & Pană, N. A. (2010). The Role of Empathy in Developing the Leader's Emotional 
Intelligence. Theoretical & Applied Economics, 17(2). 

 Lynn, A. (2008). The EQ Interview: Finding Employees with High Emotional Intelligence 
(Rozmowa kwalifikacyjna EQ: Znajdowanie pracowników o wysokiej inteligencji 
emocjonalnej). New York: AMACOM. 
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Kroki 
Krok 1 
Wprowadzenie pojęcia aktywnego i pełnego szacunku słuchania. 
Zacznij od wyjaśnienia, że czasami, kiedy prowadzimy rozmowę, mamy tendencję do 
skupiania się na wielu rzeczach jednocześnie; ludziach, pytaniach, tematach. W związku z 
tym, kiedy słuchamy innych, robimy to w sposób ukierunkowany na dyskusję. Często 
myślimy o tym, jaka będzie nasza odpowiedź, co powiemy dalej, zamiast słuchać z pełną 
uwagą. 

Czas 
10 min. 

Jednym ze skutecznych sposobów na rozwiązanie danego problemu jest aktywne 
słuchanie, oznaczające skupienie się na jednej osobie w danym momencie. W tym 
ćwiczeniu, uczestnicy właśnie to zrobią. 
 
Dobrym ćwiczeniem na rozgrzewkę przed warsztatem jest sporządzenie wspólnie 
z uczestnikami listy tego, co dla nich oznacza pełne szacunku i aktywne słuchanie. Niech 
uczestnicy zrobią burzę mózgów i zapiszą na flipcharcie rzeczy, które wymyślą. Każdy 

 Centrum Kreatywnego Przywództwa. (2020). Znaczenie empatii w miejscu pracy. Pobrane 
18 listopada 2020, z https://www.ccl.org/articles/leading‐effectively‐articles/empathy‐in‐ 
the‐workplace‐a‐tool‐for‐effective‐leadership/. 

 Goleman, D, 1998. Working with Emotional Intelligence. New York: Bantam Books, s. 100. 
 Goleman, D., Boyatzis, R.E., McKee, A. (2005). Emotional intelligence in leadership 

(Inteligencja emocjonalna w przywództwie). Bucuresti: Curtea Veche Pub. 
 Yukl, Gary A. Leadership in Organizations, 4th ed., Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 

1998, s. 99. 
 Stogdill, R. M., Day, D. R. (1965). Managers, Employees, Organizations ‐ A Study of 27 

Organizations ‐ Bureau of Business Research Monograph No. 125 (Menedżerowie, 
pracownicy, organizacje). Ohio: University Press 

 

Plany warsztatów 
Wspiernie uczestników w zdobywaniu większej empatii 

 
Istnieje wiele działań, które można podjąć w pracy nad empatią, jasne jest, że w zależności od etapu 
edukacyjnego, niektóre zasoby lub inne będą używane, a rodzaj aktywności zostanie dostosowany. 
Podkreślimy trzy działania spośród wielu, które można przeprowadzić. 

 
  1. Plan warsztatów Słuchanie i relacje 

 
Cele dydaktyczne: 

● Uczestnicy nawiążą pozytywną komunikację, która sprzyja zrozumieniu. 
● Uczestnicy będą potrafili odpowiedzieć na pytania: Co on/ona mówi? Co on/ona myśli? Co 

on/ona czuje? 
 

Zalecana wielkość grupy: od 2 do 40 uczniów 
Przewidywany czas: 90 min (1 godzina i pół) 
Potrzebne materiały: arkusze papieru do flipchartów, markery. 

 
Etapy warsztatów: 
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powinien zapisać przynajmniej jedną rzecz, która przychodzi mu do głowy, kiedy myśli o 
aktywnym słuchaniu. 

 

Krok 2 
Ćwiczenie polegające na odgrywaniu ról. Są 3 różne role, a każdy z uczestników będzie 
odgrywał jedną z nich: 

 
Podmiot: Rolą podmiotu jest zbadanie pytania lub problemu z jego/jej osobistej 
perspektywy. Osoba odgrywająca tę rolę powinna zwrócić uwagę na kilka szczegółów: 
Pozwolić uczestnikom czuć się komfortowo z tym, że uwaga jest skupiona na nich 
i pozwolić, aby ich wypowiedzi płynęły naturalnie. 

 
Aktywny słuchacz: Rolą aktywnego słuchacza jest słuchanie z pełną obecnością, skupienie 
się na temacie i traktowanie rozmowy z szacunkiem. Ponadto powinien słuchać całym 
ciałem, obserwować i analizować, parafrazować to, co słyszy i zadawać otwarte pytania 
rozmówcy. 

 
Obserwator: Jego rola polega na obserwowaniu procesu bez zabierania głosu. Czyni 
spostrzeżenia i uwagi z zewnętrznej perspektywy, widzi i słyszy rzeczy, które umknęły 
pozostałym dwóm osobom. Osoba ta powinna pamiętać o tym, aby: zachować milczenie 
podczas całej rozmowy pomiędzy podmiotem a słuchaczem; obserwować 
i notować to, co słyszy; po tym, jak podmiot skończy, podzielić się spostrzeżeniami z 
pozostałymi. 

10 min. 

 

Krok 3 
Poproś uczestników o przygotowanie kontekstu i problemu, który zostanie wykorzystany 
w trakcie odgrywania ról. Kontekst i problem jest tym, co każdy uczestnik będzie musiał 
zbadać i nad czym się zastanowić. Może to być pytanie wspólne dla wszystkich, najlepszą 
opcją będzie wybranie wyzwania w miejscu pracy, z którym w pewnym momencie się 
zmagali. Każdy uczestnik może wyznaczyć swój własny problem, którym chce się zająć. 

 
Upewnij się, że wszyscy uczestnicy rozumieją ćwiczenie oraz to, co powinni zbadać 
i nad czym się zastanowić. 

 
Na koniec podziel uczestników na trzyosobowe grupy. Każdy z uczestników powinien 
pełnić każdą rolę przez określony czas. 

 
Daj grupom łącznie około 30 minut, po 10 minut w każdej roli (podmiot, aktywny 
słuchacz i obserwator). 
Odmierzaj czas, aby każdy mógł doświadczyć każdej roli. 

40 min, 

 

Krok 4 
Sprawozdanie: Kiedy uczestnicy skończą, przeprowadź sesję podsumowującą ćwiczenie, 
używając pytań mających na celu skłonienie ich do refleksji nad omawianymi kwestiami. 
Poproś każdą grupę o zadanie pytań związanych z ćwiczeniem i poproś wszystkich o 
udzielenie odpowiedzi na wszystkie te pytania. 

30 min. 

 
Warsztat ten został zainspirowany warsztatem Active Listening opracowanym przez zespół Hyper 
Island: H. (b.d.). Active Listening. Retrieved November 12, 2020, from 
https://toolbox.hyperisland.com/active‐listenin
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 2. Plan warsztatów Emocje i odpowiedzialność 
 

Cele dydaktyczne: 
● Uczący się zidentyfikują najczęstsze emocje pojawiające się w miejscu pracy, sposoby ich 

wyrażania oraz osobistą odpowiedzialność za sposób zarządzania emocjami 
 

Zalecana wielkość grupy: od 2 do 40 uczniów 
Przewidywany czas: 60 min (1 godz.) 
Potrzebne materiały: Flipchart, tablica, markery, notatniki, długopisy. 

 
Etapy warsztatów: 

 

 
Krok 1 

Kroki Czas 
10 min. 

Poproś uczestników, aby zastanowili się nad różnymi sytuacjami, w których doświadczyli 
konfliktów w zespole. Mogą to być sytuacje z klasy lub spoza niej, a także z organizacji lub 
spoza niej. 

 
Powinni to zrobić indywidualnie, identyfikując jak najwięcej istotnych konfliktów, mogą 
również myśleć retrospektywnie. Swoje pomysły powinni zapisać w notatnikach. 
(Uwaga: nazwiska i dane identyfikacyjne osób w przykładach należy pominąć ze względu 
na poufność). 

 

Krok 2 
Uczestnicy powinni ocenić zapisane konflikty w skali od 1 do 3. 
1 = Konflikt, z którym sobie dobrze poradziłem 
2 = Konflikt, z którym poradziłem sobie w miarę dobrze 
3 = Konflikt, który źle rozwiązałem 
Krok 3 
Przedstaw i wyjaśnij uczestnikom model Thomasa‐Kilmanna dotyczący zarządzania 
konfliktem. Możesz użyć dowolnych materiałów, aby poprzeć to wyjaśnienie. 

 
Poproś ich o zastanowienie się nad sobą, a następnie poproś, aby podzielili się swoimi 
refleksami w parach lub grupach trzyosobowych i odpowiedzieli na poniższe pytania: 

● Jakie reakcje pojawiały się podczas zidentyfikowanych przeze mnie konfliktów? 
● Jakie zachowania i działania były skuteczne w rozwiązywaniu konfliktów? 
● Jakie zachowania i działania nie były skuteczne w rozwiązywaniu konfliktów? 

Porównaj model pod linkiem: http://www.kilmanndiagnostics.com/overview‐thomas‐ 
kilmann‐conflict‐mode‐instrument‐tki 

10 min. 
 
 
 
 

20 min. 

 

Krok 4 20 min. 
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Kroki 
Krok 1 
Przedstaw uczestnikom cel i temat warsztatu. Omów temat odgrywania ról, który może 
być stworzony przez każdego prowadzącego warsztaty; wskazane jest jednak, aby temat 
był związany ze środowiskiem pracy. Tematem może być sytuacja związana 
z obsługą i satysfakcją klienta. Porozmawiaj o rolach, które będą odgrywane. Na przykład, 
jeśli szkolenie dotyczy interakcji z klientem, rozpocznij rozmowę o klientach. Podziel się 
kilkoma swoimi historiami i poproś uczestników o podzielenie się swoimi historiami 
dotyczącymi trudnych klientów i sytuacji. Z drugiej strony, porozmawiaj 
o idealnych klientach, o pozytywnych doświadczeniach. Taka rozmowa na rozgrzewkę 
pozwala uczestnikom zastanowić się nad tematem odgrywania ról i pomaga im użyć 
wyobraźni w wymyślaniu pomysłów do odgrywania ról. 

Czas 
10 min. 

Może być również konieczne zapoznanie się z odpowiednią terminologią. Wszystko to w 
ramach przygotowania do ćwiczenia. 

 
 

Warsztat ten został zainspirowany warsztatem Conflict Responses stworzonym przez zespół Hyper 
Island z: H. (n.d.). Conflict responses. Retrieved November 12, 2020, from 
https://toolbox.hyperisland.com/active‐listening as well as the Thomas Kilmann Conflict Mode 
instrument from: Thomas, K. W., & Kilmann, R. H. (2001). Thomas‐Kilmann Conflict Mode 
Instrument Profile and Interpretive Report (pp. 2‐11, Rep.). doi: 
https://kilmanndiagnostics.com/wp‐content/uploads/2018/03/TKI_Sample_Report.pdf 

 
 

  3. Plan warsztatów Immersja poznawcza 
 

Cel nauczania: 
● Uczestnicy powinni zrozumieć istniejącą rzeczywistość poprzez postawienie się na miejscu 

typowego użytkownika. 
 

Zalecana wielkość grupy: od 2 do 40 uczniów 
Przewidywany czas: 60 do 120 minut (1 do 2 godzin) 
Potrzebne materiały: flipchart, pisaki. 

 
Etapy warsztatów: 

 

 

Krok 2 
Istnieją trzy sposoby na zorganizowanie odgrywania ról w grupach 

1. Podziel uczestników na pary (lub dowolną liczbę osób potrzebną do odegrania 
roli) i poproś, aby wszyscy odgrywali scenkę jednocześnie między sobą. Osoba 
prowadząca może chodzić wokół par, aby upewnić się, że odgrywanie ról 
przebiega tak, jak powinno i zadawać pytania. Po zakończeniu uczestnicy powinni 
podzielić się swoimi doświadczeniami, a zwłaszcza wszelkimi nieoczekiwanymi 
odkryciami i spostrzeżeniami. Taka struktura jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli 
głównym celem ćwiczenia jest przećwiczenie nowo poznanej techniki. 

2. Wybierz dwie osoby lub zaproś ochotników, aby odegrali swoje role przed innymi 
uczestnikami. Po zakończeniu wszyscy są proszeni o podzielenie się swoimi 

10 min. 

Po refleksji w parach lub małych grupach poproś każdą osobę o podanie 2‐3 wskazówek 
dotyczących skutecznego radzenia sobie z konfliktami, które jej zdaniem powinny być 
odtąd przestrzegane. 
Poproś wszystkich o podzielenie się swoimi wytycznymi i ostatecznie uzgodnijcie zestaw, 
z którego wszyscy są zadowoleni i którego chętnie będą przestrzegać. 
Spisz wytyczne i podziel się nimi ze wszystkimi. 
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przemyśleniami i wspólną refleksję nad sytuacją i wynikiem ćwiczenia. Często 
osoby obserwujące odgrywanie ról widzą rzeczy i mają wkład w sytuację, którego 
nie mają odgrywający rolę. Taką strukturę należy zastosować, jeśli uczestnicy 
będą odgrywać kilka krótszych ról dla różnych scenariuszy. 

3. Podziel grupę na dwa zespoły. Każdy zespół spotyka się, aby omówić swoją rolę i 
wszelkie prywatne informacje oraz zdecydować o swojej strategii. Następnie 
jeden lub kilku członków każdego zespołu odgrywa rolę. W każdej chwili podczas 
odgrywania roli osoby odgrywające mogą zwrócić się do swoich zespołów o radę. 
Po zakończeniu omawia się wyniki. Takie podejście powinno być stosowane 
głównie wtedy, gdy odgrywanie ról dotyczy bardziej złożonej sytuacji. 

 

Krok 3 
Odgrywanie ról jest w zasadzie odtworzeniem określonej historii lub sytuacji. Należy też 
określić cel do którego zmierzamy. Cel może być wspólny, np. pomyślne zakończenie 
negocjacji w sprawie pracy lub wykonanie zadania związanego z pracą; lub indywidualny. 
Każda ze stron może mieć cel, który nie zgadza się z celem drugiej strony. W takim 
przypadku należy dążyć do kompromisu, który może zaowocować zupełnie innym celem 
niż oczekiwany. 

10 min. 

 

Krok 4 
Opisz uczestnikom scenariusz, który będzie odgrywany. Zachęć ich do zadawania pytań i 
zaangażowania, a jeśli tego nie zrobią, zadawaj im pytania, aby upewnić się, że rozumieją 
cel ćwiczenia oraz sytuację przedstawioną w odgrywanej roli. 

 
Dopiero po tych wszystkich przygotowaniach uczestnicy mogą przystąpić do odgrywania 
swoich ról. 

30 min. 

 

Krok 5 
Po zakończeniu odgrywania ról należy je omówić. Jest to często ważniejsze niż sama rola, 
którą odgrywają, ponieważ sprzyja dzieleniu się pomysłami i opiniami na dany temat, a 
także pozwala trenerowi zobaczyć, kto zrozumiał ćwiczenie i czy cel został osiągnięty 

 
Po dyskusji podsumowującej można przeprowadzić kolejną scenkę, podobną do 
poprzedniej, zmieniając jednak sytuację na tyle, by stanowiła ona wyzwanie dla 
uczestników. Na zakończenie przeprowadź dysekuję o zdobytej przez uczestników 
wiedzy. 

20 min. 
(więcej, jeśli 

scenki 
zostaną 

powtórzone) 

 

Warsztat ten został zainspirowany warsztatem Role Play, zaczerpnięty z: Priestley, D. (2017, June 
12). Running a Training Roleplay: How to run a Role‐Play Tips. Retrieved November 12, 2020, from 
https://ventureteambuilding.co.uk/role‐play‐training/ as well as from: Baumgartner, J. (n.d.). The 
Power of Role Play Play in Creative Training. Retrieved November 12, 2020, from 
https://www.creativejeffrey.com/creative/role_play_2.php 
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"Ekspertywność społeczna" lub "umiejętności społeczne" są kluczowe w życiu codziennym i 
rzeczywistości organizacyjnej. Zdolność do interakcji z innymi jest więc ważnym aspektem 
inteligencji emocjonalnej. Bycie "emocjonalnie inteligentnym" oznacza bycie świadomym własnych 
emocji, jak również "nadawanie sensu i konstruktywne wykorzystywanie" ich, zarówno w sytuacjach 
przyjemnych, jak i nieprzyjemnych. Jak wskazują Goleman oraz Lynn, osiągnięcie sukcesu wymaga 
efektywnej świadomości, kontroli i zarządzania emocjami własnymi i innych ludzi, czyli umiejętności 
społecznych. 

 
Umiejętności   społeczne   oznaczają   zdolność   do   budowania   autentycznych   relacji   i   więzi 
z innymi w oparciu o założenie równorzędnej komunikacji. Doświadczenie społeczne pozwala 
również wybierać "odpowiednie" działania w oparciu o własne uczucia i poprzez nawiązywanie 
empatycznych relacji z innymi. Na przykład rozwiązywanie konfliktów bez naruszania własnych 
podstawowych przekonań i wartości jest jednym z najważniejszych elementów doświadczenia 
społecznego. W miejscu pracy umiejętność budowania wysokiej jakości relacji ze 
współpracownikami jest ważna zarówno dla pracy w zespole, jak i dla wywierania pozytywnego 
wpływu na innych i inspirowania ich. Osoby "inteligentne emocjonalnie" mają poczucie 
bezpieczeństwa, są w stanie lepiej kierować ludźmi i wiedzą, jak sprawić, by inni czuli się 
komfortowo. W trudnych sytuacjach nie wpadają w panikę i koncentrują się na rozwiązaniach, 
zawsze mają pozytywny ogólny obraz sytuacji, co pomaga im reagować prężnie dzięki dobrej 
emocjonalnej regulacji swoich zachowań i postaw. 

 
W tym rozdziale przeanalizujemy ważne umiejętności społeczne, które można poprawić, 
a także jakie narzędzie szkoleniowe może zastosować nasz doradca zawodowy, aby rozwinąć 
umiejętności społeczne które obejmują: Budowanie relacji, Współpracę, Rozwiązywanie 
konfliktów oraz Zarządzanie konfliktami a także Bystrość organizacyjną. 

 

Co powinieneś wiedzieć o umiejętnościach społecznych 

Emocje przyczyniają się do skutecznego uczenia się, do internalizacji wiedzy i doświadczeń, do 
poprawy osobistych relacji. Przez długi czas główną tendencją w europejskim systemie edukacji było 
faworyzowanie sztywnych i rygorystycznych procedur, ignorujących złożoność stosunków 
międzyludzkich. Obecnie prowadzone badania wykazały znacznie aspektu emocjonalnego zarówno 
w interakcjach społecznych, jak i w uczeniu się. 

 
Zarówno Wygotski (1896‐1934)   jak   i   Piaget   (1896‐1980)   podkreślali   znaczenie   emocji 
w    procesie    uczenia   się.    Podkreśla    się    obecnie,    że    emocje   pełnią   rolę    przewodnika 
w podejmowaniu decyzji, a także w formułowaniu myśli. Jest to ważne dla harmonijnego rozwoju 
osobowości,      biorąc     pod     uwagę      ścisły      paralelizm     między      płaszczyzną     afektywną 
i intelektualną. Howard Gardner (1943) wskazywał, że uczniowie, którzy podchodzą do wiedzy z 

Rozdział 5. 
Umiejętności społeczne 
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entuzjazmem i zaciekawieniem łatwo przyswajają wiedzę, podczas gdy dane pozbawione 
emocjonalnych odwołań są szybko zapominane. Ponadto Goleman (1946) przekonuje, że 
inteligencja emocjonalna wpływa na codzienne praktyki życiowe, a także odpowiada za sukcesy lub 
porażki danej osoby. 

 
Wzmocnienie inteligencji emocjonalnej staje się zatem fundamentalne dla dobrostanu 
psychicznego, który rozumiany jest jako zdolność osoby do znalezienia równowagi pomiędzy 
pozytywnymi i negatywnymi stanami emocjonalnymi. Doświadczenia emocjonalne wyniesione z 
dzieciństwa i okresu dojrzewania kształtują nasze reakcje emocjonalne, dlatego też konieczna jest 
interwencja od najwcześniejszych lat szkolnych. Jeśli są one odpowiednio wzmacniane przez 
nauczanie mogą zostać przekształcone w zasoby wykorzystywane w późniejszym okresie życia. 

 
Również w przypadku pośrednictwa pracy emocje odgrywają istotna rolę. Badania pokazują, że 
pozytywne doświadczenia w miejscu pracy zwiększają nie tylko dobre samopoczucie pracowników, 
ale także motywację, zaangażowanie, koncentrację i kreatywność, przyczyniając się do wzmocnienia 
pozycji firmy i produktywności. Z kolei klimat oparty wyłącznie na racjonalizacji, w którym emocje 
nie znajdują miejsca, zmniejsza dobre samopoczucie i prowadzi do obniżenia wydajności i braku 
utożsamiania się z firmą. 

 
Również w przypadku poszukiwania pracy, umiejętność zarządzania emocjami oznacza umiejętność 
zapobiegania sytuacjom, w których obawy i lęki całkowicie zawładną umysłem danej osoby. Doradca 
zawodowy, który zajmuje się pośrednictwem pracy, musi wiedzieć, jak radzić sobie z tymi emocjami 
i pomagać w tym samym osobom poszukującym pracy. 

 
BUDOWANIE RELACJI: SOCJALIZACJA I MOTYWACJA DO PRACY W GRUPIE 

 
Uwzględnienie emocji w kontekście pracy oznacza tworzenie pozytywnych relacji w grupie. 

 
Socjalizacja to proces, w którym człowiek poznaje i przyswaja wartości, postawy, opinie 
i akceptuje zachowania związane z kulturą danej organizacji lub grupy. Doświadczenia socjalizacyjne 
kształtują sposób, w jaki przystosowujemy się do otaczającego nas świata. Stanowią one o 
przyjętych wartościach, postawach i zachowaniach. Socjalizacja jest ściśle związana z uczeniem się. 
Zachodzi wtedy, gdy następuje trwała zmiana w zachowaniu, którą można przypisać doświadczeniu 
jednostki. Uczenie się może również odbywać się poprzez obserwację innych lub poprzez 
modelowanie własnego zachowania z uwzględnieniem zachowań innych ludzi. Społeczne uczenie 
się występuje w pracy spontanicznie i jest bardzo ważne w fazach pośrednictwa pracy i szkolenia. 
Jedna z pierwszych faz obejmuje obserwację i refleksję, aż do rzeczywistego zaangażowania danej 
osoby w przyjmowanie nowych wzorców zachowań (modelowanie). Badanie osobowości jest     
przydatne w interpretowaniu i zarządzaniu sytuacjami zaistniałymi w danej organizacji. Stanowi 
kluczowy element w zrozumieniu adaptacji do pracy i kariery, rozwiązywaniu problemów, 
podejmowaniu decyzji, a także w przywództwie. 
Istotną rolę odgrywa też motywacja związana z różnymi celami, zainteresowaniami i potrzebami. 
W środowisku pracy motywacja jest postrzegana jako działanie mające na celu stymulowanie 
zachowań, które mogą przynieść oczekiwane rezultaty. Rola menedżera polega więc na 
motywowaniu współpracowników do pracy na miarę ich możliwości. Motywowanie i docenianie 
współpracowników wiąże się ze zrozumieniem ich potrzeb. Należy uwzględnić fakt, że pracownicy 
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mają różnego rodzaju potrzeby, gdyż zrozumienie potrzeb jednostek i grup umożliwia bardziej 
efektywne działanie. 

 
WSPÓŁPRACA: GRUPY ROBOCZE I NARZĘDZIA PRACY ZESPOŁOWEJ 

 
Grupa to zbiór dwóch lub więcej osób, które wzajemnie na siebie oddziałują i są od siebie zależne, 
aby osiągnąć wspólny cel. Grupa istnieje, gdy te osoby określają się jako jej członkowie i gdy jej 
istnienie jest uznawane przez przynajmniej jedną inną osobę. Zespół jest szczególną formą grupy, 
która ma zdefiniowane zadania i działania, określone role i duże zaangażowanie ze strony jej 
członków. Posiadanie wspólnych, wymagających współpracy celów jest bardzo silnym bodźcem 
motywacyjnym do tworzenia i utrzymywania zespołu Wybór kryterium podziału pracy według 
funkcji (handlowej, administracyjnej, marketingowej, zarządczej, planistycznej itp.) wzmacnia 
orientacje poznawcze, postawy i opinie u osób pracujących w poszczególnych funkcjach, ułatwiając 
pracę zespołową, współpracę i współdziałanie. Bycie częścią zespołu zaspokaja również potrzeby 
przynależności i szacunku, gdyż pozytywne wzmocnienia pochodzące od innych członków mogą 
sprawić, że osoba czuje się akceptowana, kompetentna i dumna z przynależności do tej grupy. 
Efektywność zespołu zależy zarówno od właściwego planowania organizacyjnego (funkcje i role), 
jak i od odpowiedniego rozwoju funkcji i ról społecznych: niezadowoleni członkowie osiągają 
gorsze wyniki i mogą również opuścić grupę lub odizolować się psychicznie, co wpływa ujemnie na 
wyniki pracy, zaś okazywanie wsparcia, zrozumienia i aprobaty ze strony zespołu może w 
znacznym stopniu przyczynić się do zjednoczenia ludzi dla dobra współpracy całej grupy. 

 
CO Z KONFLIKTAMI? 

 
Rozwiązywanie konfliktów i zarządzanie konfliktami stanowi o umiejętności skutecznego 
zarządzania dzięki odczytywaniu i rozumieniu własnych emocji, jak również emocji innych osób. 
Według Gordona konflikt to przeciwieństwo między dwoma lub więcej jednostkami, które się 
zdarzają: 

 Kiedy zachowanie jednego z nich koliduje z potrzebami drugiego, 
 Gdy istnieje rozbieżność wartości. 

 
Konflikty mogą wystąpić zarówno w miejscu pracy, jak i w życiu codziennym. Problemem nie jest 
jednak zaistnienie konfliktów, ale niemożność ich rozwiązania. 

 
Rodzaje konfliktów 
Nie wszystkie konflikty są tego samego typu i nie powinny być rozwiązywane w ten sam sposób. 
Przyczynami, które wywołują konflikt mogą być: 

 Nieporozumienia, 
 Rywalizacja dotycząca dostępu do określonych zasobów, 

 Potwierdzenie autorytetu, 
 Brak współpracy, 
 Różnice w metodach lub stylu, 
 Odmienne wartości lub cele; 

 
Konflikt sam w sobie nie jest ani dobry, ani zły, ale w zależności od dynamiki interakcji można 
wyróżnić: 

 Konflikt konstruktywny 
 Konflikt destrukcyjny 
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W przypadku konfliktu konstruktywnego celem komunikacji między osobami jest znalezienie 
punktów stycznych. Osoby te są skłonne wysłuchać poglądów innych i są gotowe do współpracy. 
Różnice zdań są przetwarzane i przeżywane w pozytywny sposób, w klimacie łagodnej konfrontacji 
opartej na wzajemnym szacunku. 

 
Z kolei w konflikcie destrukcyjnym ludzie mają tendencję do narzucania innym swoich pomysłów i 
przekonań. Panuje atmosfera rywalizacji i nie ma chęci do słuchania. Proces współpracy jest 
całkowicie nieobecny, a celem jest udowodnienie, że ma się rację, nie biorąc pod uwagę osiągnięcia 
wspólnych celów. 

 
Konflikt i emocje 

 
Konflikty wyzwalają silne emocje, ale także poczucie rozczarowania i złe samopoczucie. Mogą 
prowadzić do urazy i nieodwracalnych rozpadów więzi społecznych. Natomiast w przypadku 
właściwego postępowania, wzrasta zrozumienie i zaufanie, a więzi ulegają wzmocnieniu. Aby 
poradzić sobie z konfliktem we właściwy sposób, konieczne jest rozpoznanie własnych uczuć 
i emocji, aby zrozumieć również swoje potrzeby. Jeśli dana osoba nie zna swoich uczuć, bardzo 
trudno jest się z nią porozumieć i rozwiązać konflikt. Zdolność do skutecznego rozwiązania konfliktu 
zależy od tego, czy dana osoba potrafi kontrolować stres i emocje, dbać o innych oraz czy szanuje 
występujące w grupie różnice. 

 
 Kontrola stresu: jeśli szybko będziesz w stanie kontrolować stres, nie przestając być 

uważnym    i    spokojnym,    będziesz    w    stanie    dokładnie    zinterpretować    werbalne 
i niewerbalne komunikaty swojego rozmówcy. 

 Kontrola emocji i zachowania: jeśli jesteś w stanie utrzymać kontrolę nad swoimi emocjami, 
możesz komunikować swoje potrzeby bez grożenia lub straszenia (fizycznie lub werbalnie) 
innych ludzi. 

 Zwracanie uwagi: sposób, w jaki można odkryć uczucia ludzi 
 Świadomość    i    poszanowanie    różnic:    należy    unikać    lekceważenia    wypowiedzi 

i działań, gdyż umożliwia to szybsze rozwiązanie problemu. 
 

Ponadto, aby lepiej radzić sobie z konfliktami, które pojawiają się w naszym codziennym życiu, 
należy pamiętać o dwóch następujących kwestiach: 

 
 Empatia (Empatheia) w języku greckim oznacza "czuć w sobie", ale także "odbierać 

subiektywne doświadczenia drugiego człowieka". W zarządzaniu konfliktem oba te aspekty 
są    bardzo    ważne,    ponieważ    uwaga,    jaką    poświęcamy    sobie,    uspokaja    nas 
i pozwala nam łatwiej i lepiej przyjmować stanowisko innych osób. Jeśli chcemy nauczyć się, 
jak zarządzać konfliktami, w obliczu których stajemy, nie możemy zapominać o odmiennych 
punktach widzenia różnych uczestników danej sytuacji. Dlatego ważne jest, aby postawić się 
w warunkach słuchania, aby zaakceptować inny punkt widzenia, emocje i potrzeby. 

 Asertywność oznacza afirmowanie siebie bez obezwładniania innych ludzi. Jeśli wyobrazimy 
sobie linię, na której jeden skraj wyznacza bierność, a drugi agresję, asertywność znajduje 
się dokładnie w centrum. Wiąże się to z umiejętnością wyrażania, stwierdzania swoich 
potrzeb i emocji bez osądzania, obwiniania i agresji, jeśli naprawdę chcemy zrozumieć siebie. 
Obejmuje to również umiejętność mówienia "Nie!" i stawiania granic, zawsze z szacunkiem 
dla innych ludzi. 

 
Czego potrzebujemy do zarządzania konfliktami? 

 

Umiejętność zarządzania konfliktem ma na celu sprawienie, by każdy czuł się wysłuchany 
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i szanowany, a jednocześnie wynegocjowanie korzystnego dla obu stron rozwiązania, które każdy 
może zaakceptować. Niekoniecznie oznacza to zadowolenie wszystkich lub usunięcie wszelkich 
nieporozumień, w celu zapewnienia, że wszelkie nieporozumienia zostaną profesjonalne 
rozwiązane. 

 
Umiejętności miękkie, które każdy powinien posiadać, aby ułatwić rozwiązywanie konfliktów to: 

 Umiejętności relacyjne: niezbędne do regulowania stosunków między ludźmi lub grupami 
ludzi. Umiejętność słuchania i rozumienia próśb i zaistniałych problemów jest najlepszym 
początkiem do rozwiązania konfliktu; 

 Umiejętności komunikacyjne: często, aby uniknąć konfliktu, wystarczy jasna komunikacja 
werbalna i pisemna; 

 Rozwiązywanie     problemów:      wśród      najczęstszych      przyczyn      konfliktu      jest 
z pewnością napięcie, spowodowane niemożnością znalezienia natychmiastowego 
rozwiązania problemu. 

 
Dobre zarządzanie konfliktem obejmuje takie aspekty jak: 

 
 Słuchanie: dobry menedżer musi   umieć   wysłuchać   wszystkie   strony   zaangażowane 

w konflikt, dając każdemu możliwość przedstawienia swojej wersji; 
 Spotkanie zespołu: jeśli w zespole roboczym dochodzi do napięć, dobrze jest wspólnie 

porozmawiać i poszukać rozwiązań korzystnych dla obu stron; 
 Bezstronność: dobry menedżer stara się mediować pomiędzy przeciwnymi stronami 

i poświęcić odpowiedni czas na refleksję, zanim podejmie jakąkolwiek decyzję. Nie powinien 
ulegać uprzedzeniom, lecz oddzielać ludzi od zaistniałego problemu. 

 
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACYJNA ‐ CO TO ZNACZY LEPIEJ WSPÓŁPRACOWAĆ Z INNYMI? 

 
Oznacza to zdolność do pokonywania tego typu problemów i osiągania lepszych wyników właśnie 
dzięki współpracy, pomimo trudności i różnorodności sytuacji, z jakimi możemy się spotkać. Stawką 
są nasze umiejętności relacyjne, które są ważnymi umiejętnościami i mają ścisły związek z emocjami. 

 
Problemy w związkach wywołują silne emocje: złość, frustrację, niepokój, by wymienić tylko trzy 
pierwsze. Ważne jest więc, jak przeżywamy te emocje, aby nas nie niszczyły, a przede wszystkim nie 
zmieniały naszej wizji rzeczywistości i zdolności do konstruktywnego działania. Praca nad emocjami 
będzie nam towarzyszyć przez całe życie, ale pierwszym krokiem jest właśnie rozpoznanie emocji, 
które odczuwamy, zaakceptowanie ich i unikanie oceniania.  Jakie umiejętności należy rozwinąć, 
aby lepiej współpracować z innymi? 
 

 PRĘŻNOŚĆ 
 

W psychologii prężność definiuje się jako zdolność jednostki do pozytywnej adaptacji do 
negatywnych i traumatycznych warunków. Według wielu ekspertów jest to zdolność 
należąca do ludzkiej natury, która nie zawsze jest aktywowana, a nawet jeśli jest 
aktywowana, nie zawsze prowadzi do pozytywnych rezultatów. Na odporność jednostki 
wpływają czynniki indywidualne, społeczne i relacyjne. Ta różnorodność wyjaśnia dlaczego, 
w warunkach traumatycznych i silnego stresu niektórym udaje się wyjść z niego bez 
odnotowania negatywnych skutków długoterminowych, podczas gdy u innych prowadzi do 
negatywnych następstw psychologicznych. 

 
 ORGANIZACJA CZASU I PRACY ‐ UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI 
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Satysfakcjonująca organizacja czasu zakłada przezwyciężenie ograniczeń, które jednak 
trzeba umieć rozpoznawać. Rozwijanie "autonomii i samodyscypliny" w celu ustanowienia 
programu pracy i zdolności do przestrzegania go, pomimo częstych przerw lub 
nieoczekiwanych wydarzeń, może być skomplikowane, zwłaszcza w okresie, w którym 
ludzie są hiper‐połączeni i zawsze online. 

 
Umiejętna organizacja własnych działań wymaga uwzględnienia następujących czynników: 

 Ustalenia priorytetów; 
 Zaplanowania porządku kolejności działań; 
 Odpowiedniego zarządzania przerwami; 
 Umiejętności zarządzania ryzykiem; 
 Opanowanie sztuki delegowania zadań i współpracy; 
 Umiejętności mówienia NIE (najcenniejszy sposób na zaoszczędzenie czasu!). 

 
Przede wszystkim konieczne jest rozpoczęcie od spraw do zrobienia w pierwszej kolejności, do 
zrobienia osobiście, a następnie tych, które można delegować. Musimy też nadać priorytety ważnym 
działaniom, biorąc pod uwagę terminy ich wykonania. Znaczenie poszczególnych działań może 
zmieniać się w czasie, ze względu na to, jak zmieniają się nasze cele. Warto pamiętać, że mamy 
tendencję      do      robienia      wielu      rzeczy,      co      daje      poczucie       bycia      efektywnym. 
W rezultacie wykonujemy czynności dalekie od ustalonych celów. Czujemy wówczas, że byliśmy 
efektywni, ale mało skuteczni. Należy więc koncentrować się na tym, co jest najistotniejsze. Dlatego 
tak ważne jest planowanie. Można na to poświęcić pół godziny każdego dnia rano i każdego 
popołudnia. Musimy nauczyć się delegować zadania i prosić o pomoc, zarówno w życiu 
zawodowym, jak i prywatnym. Zawsze też możemy powiedzieć NIE w reakcji na prośbę, której nie 
jesteśmy w stanie spełnić. 

 
Zasoby 

 Massimo Pilati, Henry L. Tosi, Management 4 vol., wyd. Università Bocconi, Il sole 24 ore i 
La Repubblica (s.115‐166). 

 Goleman, D. 2000. Working with Emotional Intelligence (Praca z inteligencją emocjonalną. 
Jak wynaleźć nowy związek z pracą). New York: Bantam 
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             Plany warsztatów 
Wspieranie uczestników w zdobywaniu umiejętności społecznych 

 
  1. Techniki sprzyjające budowaniu atmosfery w grupie 

 
Przykłady wykorzystania tych ćwiczeń zostaną przedstawione w kolejnych punktach jako 
wprowadzenie do różnych tematów proponowanych warsztatów. 

 
Socjalizacja 

 
Cele dydaktyczne: 
W tym podrozdziale przedstawione zostaną ćwiczenia socjalizacyjne, które można wykorzystać na 
początku sesji szkoleniowych lub spotkań grupowych, aby ułatwić uczestnikom stworzenie 
atmosfery współpracy. Ćwiczenia socjalizacyjne są szczególnie ważne dla określenia wyniku pracy 
grupowej i mogą być stosowane zarówno w celu ułatwienia nawiązania znajomości między ludźmi, 
jak i zachęcenia do udziału w działaniach proponowanych po ćwiczeniach "lodołamacza". 
Socjalizacja ułatwia wymianę informacji, pozwalając na szerszą dyskusję między ludźmi, pomagając 
stworzyć poczucie przynależności i większą płynność w przepływach komunikacyjnych z korzyścią 
dla celów, które grupa zamierza realizować. 

 
Zalecana wielkość grupy: od 4 do 12 osób 
Szacowany czas: 15 do 20 min. na każde ćwiczenie 
Materiały: patrz każde ćwiczenie 

 
Etapy warsztatowe: 

 
Działalność Czas*. Materiały 

 

Papier toaletowy 
Prowadzący prezentuje grupie rolkę papieru toaletowego, pozostawiając czas 
na komentarze i śmiech. Zachęca każdego uczestnika do wybrania, ile arkuszy 
papieru toaletowego chce, a sam chodzi wokół grupy, a by każdy mógł wziąć 
swój arkusz. Kiedy jeden z członków grupy wybierze swoją liczbę arkuszy, liczy 
je na głos i dostarcza moderatorowi. Na koniec rundy, kiedy każdy uczestnik 
ma już wybrane arkusze papieru toaletowego, moderator ujawnia, do czego 
one służą: każdy musi opowiedzieć coś o sobie za każdy z kawałków, które ma. 

15 min. 1 rolka 
papieru 
toaletowego 
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Aby przyspieszyć czas, można zostawić trochę czasu uczestnikom, aby napisali 
słowa kluczowe, zanim opiszą siebie. Jeśli grupa już się zna, wówczas należy 
opowiedzieć o tym, czego nikt z obecnych jeszcze nie wie. 

 

Wizytówki 
Do tego ćwiczenia potrzebne są karteczki papierowe lub kartonowe podobne 
do wizytówek. Na jednej stronie kartki znajduje się pytanie, które może 
pomóc w poznaniu danej osoby temat. Każdy członek grupy otrzymuje jedną 
kartkę. Aby zbadać pojęcia związane z pracą i zawodami, można na przykład 
użyć następujących pytań: 

 Jaki zawód chciałeś wykonywać, gdy byłeś dzieckiem? 
 Osobą, która najbardziej Cię zainspirowała jest ... 
 To doświadczenie uświadomiło mi, że to, co naprawdę chcę robić, to 

.... 
 Idealny dzień powinien być... 
 Moim największym hitem jest... 

Zestaw pytań, które prowadzą do opowiedzenia czegoś o sobie, zawsze 
powinien być zorientowanych na pozytywny i pożądany wymiar. Na początku 
ćwiczenia prowadzący przechodzi pomiędzy uczestnikami i prosi ich o wzięcie 
kartki, przeczytanie pytania i krótkie zastanowienie się nad odpowiedzią. 
Następnie uczestnicy są proszeni o wstanie i dołączenie do innego członka 
grupy, aby się przedstawić, tworząc w ten sposób liczbę par w stosunku do 
liczby obecnych. Podczas prezentacji każdy będzie musiał odpowiedzieć na 
pytanie zapisane na swojej kartce. Po zakończeniu prezentacji obu członków 
pary, karta zostaje wymieniona, aby uczestnicy mogli udać się na spotkanie z 
kolejną osobą z nowym pytaniem. 
Aby ułatwić wymianę i uregulować czas, prowadzący może rozpocząć każdą 
sesję prezentacji i wywołać wymianę, aby utworzyć nowe pary. 
Nie jest konieczne, aby każdy znał każdego członka grupy, ale w tym 
przypadku wskazane jest, aby na koniec zrobić przynajmniej jedną rundę 
z imionami wszystkich uczestników, tak aby każdy przedstawił się całej grupie. 

20 min. Papier 
Notes lub 
karton 

 
 

Dlaczego to jest twoje imię? 
Rundę prezentacji grupowych można wzbogacić, zachęcając uczestników o to, 
by każdy opowiedział, co wie o pochodzeniu swojego imienia i dlaczego 
zostało ono dla niego wybrane. W ten sposób powstają ciekawe historie, 
które trudno jest opowiedzieć sobie nawzajem, a które zwiększają empatię 
wśród członków grupy. 

 
15 min. 

 

Fragmenty opowieści 
Do tego ćwiczenia potrzebne są kostki do opowiadania historii, takie jak kostki 
Rory's Story Cubes, które mają różne obrazki dla każdej twarzy. 
Prowadzący rozpoczyna rundę, prosząc każdego z uczestników o wzięcie 
jednej lub więcej kostek do gry, w zależności od liczby osób i dostępnego 
czasu, oraz o rzucenie wziętą (wziętymi) kostką (kostkami). 
Uczestnik będzie musiał wykorzystać obrazek, który pojawił się na kostce do 
opisania siebie i opowiedzenia czegoś o sobie. Obrazki można opisywać 
zarówno realistycznie jak i metaforycznie. Np. jeśli obrazem jest żółw, 
uczestnik może opowiedzieć o swoim prawdziwym zwierzęciu lub o własnej 
powolności. Szczególnie ważne jest, aby każdy wybrał znaczenie, jakie 
przypisuje się temu, co wyłoniło się z kostek. 
Po pierwszej prezentacji, kostki są ponownie składane i kolejno każdy 
z uczestników rzuca kostka i przedstawia się. 

15 min. Storycubes 
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Historia 
Odmianą poprzedniego ćwiczenia, jeśli nie ma dostępnych kostek do 
opowiadania, jest wykorzystanie osobistego przedmiotu uczestników do 
wzbogacenia prezentacji. Można poprosić każdego o użycie przedmiotu 
spośród tych, które ma przy sobie lub uprzedzić uczestników, aby przynieśli 
jakiś przedmiot na spotkanie. 

15 min. 

 

Rozpoznawanie się z zamkniętymi oczami 
Ćwiczenie angażuje również wymiar cielesny, który często jest pomijany na 
rzecz werbalnego ‐ narracyjnego. Uczestnicy proszeni są o utworzenie dwóch 
koncentrycznych okręgów z taką samą liczbą osób. Osoby w tych dwóch 
kręgach muszą być ustawione w taki sposób, aby znajdowały się 
w parach naprzeciwko siebie. Następnie uczestnicy proszeni są o zamknięcie 
oczu i powolne poruszanie się: wewnętrzny krąg w prawo, a zewnętrzny w 
lewo w celu stworzenia nowych par, w taki sposób, że uczestnicy nie będą w 
stanie zobaczyć nowych kombinacji. Następnie prowadzący zachęca 
uczestników do zrelaksowania się. Każde polecenie musi być wydawane 
bardzo powoli, aby stworzyć atmosferę spokoju 
i przezwyciężyć początkowe zakłopotanie. Użyteczne może być wykorzystanie 
obrazu płynącej wody i zwrócenie uwagi na ogólne poczucie odprężenia. Po 
wywołaniu tego poczucia spokoju, uczestnicy są proszeni 
o wyciągnięcie rąk w kierunku osoby stojącej przed nimi, aby zbadać jej cechy 
charakterystyczne: duże dłonie, małe dłonie, obecność pierścieni, szorstka 
skóra, gładka skóra, ... powoli kierując tym odkrywaniem. Następnie uczestnik 
wewnętrznego kręgu proszony jest o wywołanie 
u swojego partnera pozytywnych odczuć poprzez kontakt swoich dłoni. Po 
kilku chwilach role się odwracają i partner z zewnętrznego kręgu wykonuje to 
samo ćwiczenie. Na koniec para jest proszona jest o uzgodnienie, zawsze 
z zamkniętymi oczami i bez mówienia, znaku/gestu rozpoznawczego, za 
pomocą którego mogą się nawzajem odnaleźć. Zanim uczestnicy otworzą 
oczy, dwa kręgi są przesuwane, aby zachować tajemnice par, następnie z 
otwartymi oczami uczestnicy muszą odszukać swoich partnerów za pomocą 
uzgodnionych gestów/znaków. Na zakończenie uczestnicy wymieniają się 
uwagami na temat tego doświadczenia. 

20 min. 

* Czasochłonność zwykle zależy od liczby osób tworzących grupę i jest podawana na podstawie grupy typu 
8‐10 osób. 

 
Motywacja do pracy zespołowej 

 
Cele dydaktyczne: 
W tej części zaproponowane są dwa ćwiczenia. Celem jest zwiększenie motywacji do budowania 
zespołu.     Może     być     ono     również     wykorzystane     jako     wprowadzenie     do     zajęć 
i spotkań grupowych z osobami, które już się znają. Ćwiczenia uświadamiają potrzebę 
współdziałania dla osiągnięcia wspólnego celu i opierają się na zasadzie gier kooperacyjnych, które 
podkreślają znaczenie niekonkurencyjnego działania grupowego opartego na działaniu każdego 
członka grupy na rzecz innych w dążeniu do wspólnego celu. 

 
Zalecana wielkość grupy: od 4 do 10 uczestników 
Przewidywany czas: 15 min. na każde ćwiczenie 
Materiały: patrz każde ćwiczenie 
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Etapy warsztatów 
 
 

Działalność Czas*. Materiały 
 

Dokończ opowiadanie 
Używając kostek do opowiadania historii lub alternatywnie serii obrazów 
dostępnych wśród uczestników, moderator prosi każdego z uczestników 
o rozpoczęcie opowiadania na podstawie obrazka znajdującego się na trzymanej 
kostce. Opowiadanie to może mieć charakter rzeczywistej lub przenośnej 
historii. W pewnym momencie pierwszy narrator nagle przestaje, a drugi ma za 
zadanie kontynuować narrację. Celem grupy jest stworzenie sensownej 
opowieści, w której każdy wniesie swój własny element, pozostając wiernym 
głównej historii i zachowując klasyczny schemat narracji: wstęp, prezentacja 
postaci, rozwinięcie, zakończenie. Ćwiczenie wymaga dużej umiejętności 
słuchania i zharmonizowania własnego indywidualnego zadania z zadaniem 
grupowym. Pod koniec ćwiczenia można przedyskutować z uczestnikami, co 
sprawia, że ćwiczenie jest łatwiejsze lub trudniejsze i co może być przydatne do 
wykonania ćwiczenia w najlepszy możliwy sposób. Ćwiczenie może być również 
powtórzone w kilku różnych sesjach roboczych, co umożliwia dokonywanie 
ulepszeń. 

15 min. Storycubes 

 

Prześcieradło i balon 
Prowadzący prosi uczestników, aby stanęli w kole i daje im prześcieradło, które 
każdy musi trzymać mocno jedną ręką. Druga ręka pozostaje bierna (nie można 
używać jej podczas gry). Następnie prowadzący wyjmuje nadmuchany balon 
i wyznacza grupie cel: poruszając tylko prześcieradłem za pomocą jednej ręki 
każdego z uczestników, grupa musi odbić balon od sufitu w pokoju. Jeśli sufit 
jest niski, można na postawie obrazka poprosić o wykonanie dwóch lub więcej 
dryblingów, w zależności od umiejętności grupy. Aby odnieść sukces w grze, 
wymagana jest koordynacja i dobra komunikacja między członkami grupy. Pod 
koniec gry można omówić z grupą doświadczenia każdego uczestnika, również w 
odniesieniu do postaw, które każdy członek musi mieć, aby ułatwić pracę grupy. 

15 min. 1 arkusz 
1 balon 

* Czasochłonność zwykle zależy od liczby osób tworzących grupę i jest podawana na podstawie 
grupy typu 8‐10 osób. 

 
  2. Narzędzia pracy zespołowej 

 
Komunikacja interpersonalna 

 
Cele dydaktyczne: 
Celem tej 4‐godzinnej sesji jest poprawa komunikacji w grupie, zwiększenie pozytywnej wymiany 
komunikatów i zwrócenie uwagi na sposoby zwracania się do innych. 

 
Zalecana wielkość grupy: około 5‐12 uczestników 
Przewidywany czas: 240 min. (4 godz.) 
Materiały: Tekst/artykuł; kartki i długopisy dla każdego uczestnika; kartka z kompozycją 
geometryczną. Może być konieczne wyświetlenie aksjomatów lub utrwalenie na plakacie punktów 
wyłonionych przez grupę 

 
Etapy warsztatów: 
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Kroki Czas*. 
 

Krok 1 
Powitanie i socjalizacja: 2 fałszywe i 1 prawdziwy 
Na początek spotkania można zaproponować miłe ćwiczenie przełamujące lody, które może 
być użyteczne zarówno w celach socjalizacyjnych, jak i jako wprowadzenie do tematów 
sesji. Każdy z uczestników proszony jest o wymyślenie 3 małych anegdot do opowiedzenia o 
sobie, z których tylko jedna jest prawdziwa, a dwie pozostałe są fałszywe. Każdy uczestnik 
może poświęcić 5 minut na przemyślenie. Należy zachęcać uczestników do wybierania 
wszystkich prawdopodobnych lub równie dziwacznych rzeczy, ponieważ ostatecznym celem 
będzie zmylenie towarzyszy, aby nie odgadli prawdziwej anegdoty. Po zastanowieniu, 
pierwszy ochotnik zaczyna opowiadać swoje 3 anegdoty, a na koniec każdy członek grupy 
będzie musiał zagłosować, która z 3 historii jest prawdziwa. Następnie narrator zostanie 
poproszony o potwierdzenie, która historia była prawdziwa. Ta procedura będzie 
kontynuowana z każdym uczestnikiem, dopóki wszyscy nie ujawnią swoich historii i nie 
zostanie wyłoniony zwycięzca, który odgadnie największą liczbę prawdziwych historii i/lub 
którego historie nie zostały odszyfrowane. Na koniec moderator prosi uczestników o 
wskazanie, które elementy w opowiadaniach uczestników pomogły im zrozumieć 
prawdziwe historie, a które ich zmyliły. 

30 min. 

 

Krok 2 
Komunikacja interpersonalna 
Należy na początek wprowadzić pojęcia dotyczące komunikacji, zaczynając na przykład od 5 
aksjomatów komunikacji podanych przez Watzlawicka, które określają kluczowe cechy 
każdej wymiany komunikacyjnej. Podczas prezentacji aksjomatów ważne jest, aby połączyć 
praktyczne przykłady sytuacji, w których to, co jest wyrażone przez aksjomat, występuje w 
życiu codziennym. Początkowo przykłady podaje prowadzący, a następnie zachęca 
uczestników do przedstawienia własnych przykładów. Bardzo ważne jest wyjaśnienie, w 
czym dany aksjomat może przyczynić się do umiejętności komunikacyjnych. Na przykład, 
drugi aksjomat mówi, że "każda komunikacja ma 1 aspekt treściowy i 1 aspekt relacyjny". 
Aksjomat ten mówi nam, że sposób, w jaki przekazujemy wiadomość, ton głosu i postawa 
ciała mogą wpływać na to, jak budujemy relacje z innymi. 

40 min. 

 

Krok 3 
Wymiana komunikacyjna: Przycinanie 
Ćwiczeniem sprawdzającym, jakim zniekształceniom ulegają informacje, gdy są 
wymieniane, jest "telefon bezprzewodowy". W tej wersji konieczny jest tekst (artykuł) 
o długości półtorej strony, który porusza temat techniczny. Tekst musi być zasadniczo 
zrozumiały, ale musi zawierać elementy, które tylko eksperci techniczni mogą dobrze 
zrozumieć. Na przykład, artykuł o przycinaniu roślin pnących z magazynu ogrodniczego. 
Prowadzący wybiera dwóch uczestników i zaprasza wszystkich pozostałych do opuszczenia 
sali bez udzielania wyjaśnień. Następnie powierza każdemu z nich zadanie: jeden będzie 
miał artykuł dostępny przez 5 minut i będzie musiał go zapamiętać, bez możliwości robienia 
notatek; drugi będzie miał za zadanie obserwować dynamikę ćwiczenia. Następnie 
prowadzący prosi tylko jednego z uczestników o wejście do sali 
i prosi osobę, która przestudiował artykuł, aby przekazał wiadomość, tylko raz nowemu 
uczestnikowi, który będzie musiał ją zapamiętać, a następnie przekazać ją uczestnikowi, 
który zostanie wezwany do sali po nim. I tak do końca. Na koniec ćwiczenia, możliwe jest 
przekazanie informacji zwrotnej na temat tego doświadczenia z grupą, przy wsparciu 
obserwatora, który przekaże swoje wrażenia na temat zmian w przekazie pomiędzy jednym 
uczestnikiem a drugim. Następnie można zastanowić się, co może sprawić, że 
przekazywanie informacji w grupie będzie bardziej efektywne, tak aby treści były jasne 
i możliwe do przekazania bez zniekształceń, uzupełnień lub istotnych pominięć. 

40 min. 

 

Pauza 15 min. 
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Krok 4 
Informacje zwrotne 
W ramach ćwiczenia przekazywania komunikatów, każdy z uczestników ma przypisaną rolę i 
określone zadanie. Pierwsza część ćwiczenia dotyczy analizy odbioru informacji przez 
"pasywnego" uczestnika (słuchacza). Następnie badamy rolę aktywnego uczestnika (który 
przekazuje informacje). Koncepcja "sprzężenia zwrotnego" podkreśla, w jaki sposób zestaw 
strategii, które każdy z uczestników dialogu wprowadza w życie, decyduje o skuteczności 
przekazu. 

30 min. 

 

Krok 5 
Prostokąty 
Ćwiczenie opiera się na informacji zwrotnej jako narzędziu służącemu poprawie 
komunikacji. Wybrany ochotnik zostaje umieszczony w takim miejscu w sali, aby inni 
członkowie grupy go nie widzieli. Ochotnik otrzymuje kartkę z kompozycją figur 
geometrycznych w różnych pozycjach. Zadaniem ochotnika jest opisanie rysunku na kartce, 
a pozostali członkowie grupy mają rysować według jego wskazówek. Celem jest stworzenie 
takiego samego wzoru, jaki widzi ochotnik. W pierwszej rundzie członkowie grupy nie mogą 
wchodzić w interakcję z ochotnikiem, ani go widzieć. W drugiej rundzie będzie on mógł 
używać gestów/znaków, aby przekazać instrukcje rysowania, będąc widoczny dla całej 
grupy. 
W trzeciej rundzie uczestnicy mogą zadawać pytania, by uzyskać dodatkowe informacje. 
Umożliwia to ukazanie uczestnikom, że efektywne przekazywanie treści jest możliwe 
dopiero przy aktywnym udziale odbiorcy informacji. 

40 min. 

 

Krok 6 
Streszczenie treści i pytania 
Konieczne jest zapewnienie czasu na podsumowanie tego, co pojawiło się podczas 
spotkania i umożliwienie uczestnikom zadawania pytań lub podanie własnych przykładów 
do przedyskutowania z grupą. W ten sposób, nawet ci, którzy nie uczestniczyli w 
bezpośrednich interakcjach mogą zostać zachęceni do wyrażenia swoich własnych sugestii i 
wrażeń. Może to być również okazja do podjęcia konkretnych działań w celu poprawy 
własnych umiejętności komunikacyjnych zarówno w interakcjach indywidualnych jak i 
grupowych. 

30 min. 

 

Krok 7 
Ocena i pożegnanie 
Trening ten kończymy dokonując oceny i dając uczestnikom możliwość uzupełnienia 
następujących wypowiedzi: 

 Dzisiaj najbardziej podobało mi się ... 
 Podczas warsztatów pomyślałem o .... 

Te proste wypowiedzi pozwalają wyodrębnić elementy, które uczestnicy uznali za 
najbardziej istotne. 

15 min. 

 

Słuchanie i rozumienie 
 

Cele dydaktyczne: 
Celem tej 4‐godzinnej sesji jest doskonalenie umiejętności słuchania i zwiększenie zdolności 
rozumienia innych, rozwinięcie empatii oraz poznanie nowych sposobów skutecznego 
komunikowania się poprzez słuchanie. 

 
Zalecana wielkość grupy: około 5‐12 uczestników 
Przewidywany czas: 240 min. (4 godz.) 
Materiały: Tablica lub billboard; film; kartki i długopisy dla każdego uczestnika;
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                 Etapy warsztatów: 
 

Kroki Czas*. 
 

Krok 1 
Powitanie i socjalizacja: 3 minuty o pięknych rzeczach 
Aby rozpocząć zajęcia od ćwiczenia socjalizacyjnego, wprowadzającego w temat, proponuje 
się ćwiczenie dialogowe. Uczestnicy zostają podzieleni na pary i każdemu 
z nich przydzielane są role: jeden będzie mówił, a drugi słuchał. Mówca będzie mówił przez 
3 minuty wyłącznie o pięknych rzeczach, negatywne zwroty są zabronione; słuchacz nie 
interweniuje, zwracając maksymalną uwagę na słowa mówcy. Po pierwszych 3 minutach, 
odmierzanych przez prowadzącego, role w parze zostają odwrócone na kolejne 3 minuty. 
Pod koniec ćwiczenia uczestnicy określają, jak łatwe lub trudne jest mówienie przez 3 
minuty wyłącznie o pozytywnych rzeczach, a ponadto przeanalizowanie, jak trudne jest 
słuchanie bez interakcji. Ćwiczenie to stanowi formę wymuszania słuchania, ale przypomina 
nam, jak ważne jest, aby nie wtrącać się 
w wypowiedzi drugiej osoby i zapewnić dobry poziom słuchania. 

30 min. 

 

Krok 2 
Poziomy słuchania 
W nawiązaniu do pierwszego ćwiczenia, należy przeanalizować różne poziomy słuchania, 
które określają różne stany zaangażowania w wymianę informacji: 
 Słuchanie nieciągłe, rekonstruowanie znaczenia wypowiedzi poprzez wcześniejszą 

wiedzę i wyobrażenia; 
 Słuchanie logiczne, zwracanie uwagi na logiczny sens wypowiedzi; 
 Słuchanie aktywne ‐ empatia, zwracanie uwagi na emocjonalne aspekty wypowiedzi. 

Dla każdego poziomu słuchania warto podać konkretne przykłady sytuacji, zachęcając 
uczestników do znalezieni a przykładów z własnego doświadczenia, dotyczących określonej 
sytuacji. 

30 min. 

 

Krok 3 
Wywiady 
Aby trenować umiejętność słuchania w aktywny i empatyczny sposób proponujemy 
ćwiczenie w parach, w którym jeden z uczestników będzie przeprowadzał wywiad 
z innym uczestnikiem na temat wybrany z podanej listy, np.: HOBBY, SPORT, WAKACJE, 
RELACJE, ..... Każdy uczestnik, po wybraniu tematu, ma 5 minut na przygotowanie 3 pytań z 
oczekiwaną otwartą odpowiedzią. Jedna osoba z danej pary zadaje pytania, notując również 
emocjonalne aspekty wypowiedzi, które można ocenić na podstawie akcentu, pauz, 
wyrażeń itp. Następnie role zostają odwrócone, po czym obaj uczestnicy omawiają to, co 
każdy z nich dostrzegł w komunikacji drugiego. Na zakończenie cała grupa dzieli się 
wrażeniami i odczuciami, jaki wystąpiły w trakcie słuchania wypowiedzi drugiej osoby. 

60 min. 

 

Przerwa 15 min. 
 

Krok 4 
Dekalog dobrego słuchacza 
Aby określić, jakie postawy sprzyjają efektywnemu słuchaniu, prowadzący prosi 
uczestników, aby indywidualnie zastanowili się nad sytuacją, w której czuli się najbardziej 

30 min. 
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wysłuchani. W trakcie refleksji, każdy z uczestników proszony jest 
o zapisanie na kartce papieru: 

 Cechy osoby lub osób, które słuchały: ekspresja, typy interakcji, postawy 
niewerbalne, ... 

 Cechy kontekstu: przestrzeń otwarta lub zamknięta, zatłoczona lub wolna, nieznana 
lub znana ... 

Uczestnicy muszą być pewni, że nie będą musieli opowiadać o epizodzie i treści 
komunikacji. Następnie cechy osób i kontekstów, które ułatwiają słuchanie, zostaną 
przeanalizowane dla każdego uczestnika. Wyróżnia się punkty wspólne i czynniki, które jeśli 
są kontrolowane w sposób strategiczny, mogą pozytywnie wpłynąć na umiejętność 
słuchania i poprawić komunikację. 

 

Krok 5 
Obserwacja ‐ Podobnie jak 
Umiejętność obserwacji również pozwala ludziom uzyskać cenne informacje przydatne do 
zrozumienia rozmówcy, jego celów i emocji w pełniejszy i głębszy sposób. Aby trenować 
umiejętność obserwacji, uczestnicy mogą zostać poproszeni o obserwowanie filmu bez 
dźwięku; celem jest zrozumienie jak największej liczby elementów języka ciała. Może to być 
krótki klip z dość powtarzalną dynamiką, w którym uwypuklony jest żywy moment 
konfrontacji. 
Po obejrzeniu filmu uczestnicy są proszeni o zrekonstruowanie, jako grupa, faktów 
z klipu na podstawie komunikatów niewerbalnych: gestów, mimiki oraz postawy 
obserwowanej w określonej sytuacji. Następnie wyświetlony jest film z dźwiękiem, aby 
zweryfikować to, co zostało zrozumiane. Ma to ukazać, że wiele informacji można uzyskać 
dzięki odpowiedniej obserwacji. 

30 min. 

 

Krok 6 
Streszczenie treści i pytania 
Konieczne jest zapewnienie czasu na podsumowanie tego, co pojawiło się podczas 
spotkania i umożliwienie uczestnikom zadawania pytań lub przytoczenia własnych 
przykładów do przedyskutowania z grupą. Dzięki temu nawet ci, którzy nie uczestniczyli w 
bezpośrednich interakcjach z prowadzącym mogą zostać zachęceni do wyrażenia swoich 
własnych sugestii i wrażeń. Może to być również okazja do wykonania konkretnych działań 
mających na celu poprawę umiejętności słuchania w interakcjach indywidualny i 
grupowych. 

30 min. 

 

Krok 7 
Ocena i pożegnanie 
Na koniec uczestnicy dokonują oceny spotkania uzupełniają dwie wypowiedzi: 

 Dzisiaj najbardziej podobało mi się ... 
 Podczas warsztatów pomyślałem o .... 

Umożliwia to wyróżnienie elementów, które uczestnicy uznali za najbardziej istotne. 

15 min. 

 
 

Zasady budowania zespołu 
 

Cele dydaktyczne: 
Przeprowadzamy    4‐godzinną    sesję    roboczą    w    celu    przeanalizowania    dynamiki    grupy, 
w której poszczególni uczestnicy mają różne role, określony czas na wykonanie określonego zadania 
opartego na pracy zespołowej oraz ograniczone zasoby do wykorzystania. Wszystkie te elementy 
wyznaczają granice i potencjały, z jakimi muszą mierzyć się grupy robocze, aby osiągnąć swoje cele. 

 

Zalecana wielkość grupy: około 5‐12 uczestników 
Przewidywany czas: 240 min. (4 godz.) 
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Materiały: Plik z informacjami na temat zielonego obszaru. Plik może być bardzo prosty (kartka A4) 
i może zawierać tylko ograniczenia, aby uczestnicy mogli rozwinąć pomysł, który rozwiąże problem; 
pędzle, akryl, rozpuszczalnik, 3 stoły, gąbki, ręczniki, woda, kolory do malowania palcami; wycinki z 
gazet, kartki papieru, arkusze papieru i długopisy dla każdego uczestnika. 

 
Etapy warsztatów: 

 

Kroki Czas*. 
 

Krok 1 
Powitanie i socjalizacja: 
W tym przypadku, w ramach powitania warto zaproponować jedno z ćwiczeń 
pobudzających motywację do pracy zespołowej, opisanych w poprzednim rozdziale, na 
przykład: Arkusz i Balonik. 
Podsumowanie tego ćwiczenia, może zostać przełożone na ogólne podsumowanie po 
zakończeniu zajęć. 

20 min. 

 

Krok 2 
Projekt 
Grupa zostaje podzielona na dwie podgrupy. Te dwa zespoły będą musiały zaprezentować 
projekt, który następnie zostanie oceniony przez jury jako najlepszy 
i zaakceptowany do realizacji. Każda grupa będzie musiała opracować projekt przebudowy 
publicznego terenu zielonego i przedstawić go władzom lokalnym, w celu uzyskania 
możliwości realizacji projektu i otrzymania dofinansowania. Uczestnicy otrzymają 
dokumentację zawierającą informacje na temat terenu (wielkość, występujące elementy, 
charakterystyka populacji zamieszkującej teren, ...) oraz informacje na temat dostępnego 
budżetu, jak również życzenia władz lokalnych dotyczące przeznaczenia terenu 
(ograniczenia, potrzeby mieszkańców, itp.) Po otrzymaniu dokumentacji, grupy mają 40 
minut na opracowanie projektu. Można udostępnić materiały do stworzenia projektu lub 
prezentacji: wycinki z gazet, arkusze, kolorowe kartki, markery, itp. Prowadzący sprawdza 
stan pracy każdej z grup i udziela wskazówek. 

50 min. 

 

Krok 3 
Prezentacja projektu 
Po upływie czasu przeznaczonego na opracowanie projektu, zespoły zbierają wytworzone 
materiały i spotykają się, aby zaprezentować opracowany projekt przed jury. W skład jury 
wchodzi prowadzący i/lub inni pracownicy. Po zakończeniu prezentacji projektów, jury 
udaje się na naradę, aby podjąć decyzję o wyborze zwycięskiego projektu do realizacji. 

30 min. 

 

Przerwa 15 min. 
 

Krok 4 
Polowanie na zasoby! 
Podczas przerwy prowadzący lub jego współpracownik ukrywa materiały malarskie w 
obszarze, w którym uczestnicy mogą je znaleźć, jak to ma miejsce w grze w poszukiwanie 
skarbów. Im bardziej rozległy jest ten obszar, tym więcej czasu zajmie poszukiwanie. 
W tym przypadku celem jest zastanowienie się i refleksja nad tym, że do zdobycia 
niezbędnych zasobów potrzebna jest odpowiednia strategia, umiejętności i czas. Uczestnicy 
będą musieli podzielić obszary i poszukać materiałów, mając 10 minut na zorganizowanie 
swojej pracy i 10 minut na poszukiwania. Po upływie tego czasu zostanie ocenione, czy im 
się powiodło i czy wszystkie obiekty zostały odzyskane. 
W przypadku, gdy przedmioty nie zostaną odnalezione, można przyznać dogrywkę lub po 
prostu kazać je przynieść tym, którzy je ukryli. 

20 min. 
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Kroki Metodologia Czas 

Krok 5 
Malowanie 
Z wykorzystaniem zebranych materiałów, projekt który wygrał, będzie realizowany przez 
całą grupę. Po ustawieniu 3 stołów zadaniem grupy jest zastanowienie się i przemyślenie, 
jak zrealizować projekt poprzez malowanie, uzgodnienie elementów, które należy 
wprowadzić i włączenie niektórych aspektów projektu przedstawionego przez drugi zespół. 
Grupa musi mieć w sumie 50 minut na zorganizowanie pracy, a następnie wykonanie jej 
tak, aby wszystkie elementy opisane w projekcie zostały wstawione i wszyscy uczestnicy 
uczestniczyli w realizacji. Na koniec ćwiczenia grupa oceni, które metody sprzyjają pracy 
zespołowej, które postawy doprowadziły do większego sukcesu w realizacji zadań, jak 
zostały podzielone role i jak były interpretowane przez każdego 
z uczestników. 

60 min. 

 

Krok 6 
Streszczenie treści i pytania 
Konieczne jest zapewnienie czasu na podsumowanie tego, co pojawiło się podczas 
spotkania i umożliwienie uczestnikom zadawania pytań lub prezentacji własnych 
przykładów do przedyskutowania z grupą. Dzięki temu nawet ci, którzy nie uczestniczyli w 
bezpośrednich interakcjach z prowadzącym podczas ćwiczeń, mogą zostać zachęceni do 
wyrażenia swoich sugestii i wrażeń. Może to być również okazja przydatna do 
zaproponowania działań mających na celu poprawę własnych umiejętności pracy w zespole 
w interakcjach indywidualnych i grupowych. 

30 min. 

 

Krok 7 
Ocena i pożegnanie 
Oceny spotkania dokonujemy prosząc uczestników o uzupełnienie następujących 
wypowiedzi: 

 Dzisiaj najbardziej podobało mi się ... 
 Podczas warsztatów pomyślałem o .... 

Pozwala to ujawnić elementy, które uczestnicy uznali za najbardziej istotne. 

15 min. 

 

3. Plany warsztatów zarządzania konfliktami 
 

Asertywność 
 

Cele dydaktyczne: 
We własnej karierze zawodowej, jak i we wszystkich dziedzinach życia, aby odnieść sukces 
i zdobyć ważne cele, trzeba się odważyć, rzucić się w wir pracy, eksperymentować. Konieczne jest 
też utwierdzenie przekonanie do swoich założeń współpracowników i przełożonych. Bycie 
asertywnym w pracy jest najlepszą postawą, która jest przeciwnością arogancji typowej dla osób 
agresywnych lub tez braku działania charakterystycznego dla osób pasywnych, wycofujących się. 
Asertywność w miejscu pracy poprawia relacje interpersonalne ze wszystkimi ludźmi, zarówno ze 
współpracownikami, przełożonym, przybyłym świeżo do pracy kolegą, a także z klientami. 

 

Zalecana wielkość grupy: około 5‐12 uczestników 
Przewidywany czas: 120 min. (2 godz.) 
Materiały: ankieta; slajdy; schemat profilu; dialogi 
Etapy warsztatów: 
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Kroki 

Krok 1 
W filmie "Don Juan De Marco": spotkanie z DON OCTAVIO DE FLORIOS 
należy ustawić swój język napisów w "ustawieniach" opcji wideo 
https://www.youtube.com/watch?v=2vAGrmMFFvU&list=PLyjn0CByk 
SR91h5TwuAhgUp6hJt8Xc33c&index=7 
Don Juan De Marco ‐ Master of Love, to film z 1995 roku z Marlonem 
Brando w roli psychoterapeuty i Johnnym Deppem, który gra główną 
rolę. Po uwiedzeniu swoim nieodpartym urokiem kobiety czekającej w 

Metodologia 

Cineforum 

Czas 

15 min. 

Krok 1 
Przeprowadzenie ankiety "Style komunikacji" 
Style komunikacji wchodzą w zakres zachowań w obrębie komunikacji 
werbalnej i niewerbalnej. Prowadzący rozdaje arkusze uczestnikom i 
Uczniowie sami dokonują punktowej oceny poszczególnych odpowiedzi a 
prowadzący oblicza ostateczny wynik i przedstawia go uczestnikom. 
Krok 2 
Style komunikacji 
Następnie prowadzący przedstawia i omawia definicję asertywności 
wskazując, że bycie asertywnym to skuteczne i adekwatne zachowania w 
celu uzyskania pożądanego rezultatu, bez uległości lub agresywności z 
poszanowaniem praw i godności rozmówcy. Wskazuje też, w jaki sposób 
zastosować zachowania asertywne w sytuacjach zawodowych. 
Prezentuje też zagadnienia związane z asertywnością: 
‐ Rodzaje stylów: pasywny, agresywny, asertywny 
‐ Asertywność 
‐ Postawy w związkach 
‐ Zachowania niewerbalne 

Samoocena 30 min. 
 
 
 
 

Wykład 45 min. 

Krok 3 
Zwrot kwestionariusza i uwagi 

Dyskusja 
kierowana 

15 min. 

Krok 4 
Rozpoznaj i zmień zdania z agresywnego i pasywnego na asertywne 
Nauczyciel czyta uczniom 6 zdań i prosi ich o rozpoznanie stylu, a 
następnie prosi, aby indywidualnie zmodyfikowali zdania tak, aby stały się 
asertywne. 
Oceniane są najlepsze rozwiązania dla każdego zdania. 

Ćwiczenie 30 min. 

 

Zarządzanie konfliktami i negocjacje 
 

Cele dydaktyczne: 
Aby umożliwić grupie rozwój zachowań i większą współpracę między jej członkami oraz ich bardziej 
aktywny udział, konieczne jest przejście od prostej interakcji do prawdziwej integracji, aby 
uczestnicy grupy mogli dzielić się potrzebami i wymaganiami. Konkretną realizację współpracy w 
grupie         ułatwia         mechanizm         negocjacji,         który         pozwala         na         porównanie 
i przejście od punktu widzenia poszczególnych osób do wspólnego i podzielanego punktu widzenia, 
aby jak najlepiej osiągnąć wyznaczone cele. 

 
Zalecana wielkość grupy: około 5‐12 uczestników 
Przewidywany czas: 240 min. (4 godz.) 
Materiały: film; slajdy; dialogi 
Etapy warsztatów:
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restauracji na swojego chłopaka, John Arnold De Marco, młody 
mężczyzna, który uważa się za Don Juana, postanawia popełnić 
samobójstwo. Ratuje go psychiatra Jack Mickler (w tej roli Marlon 
Brando), podający się za szlachetnego Don Octavio. Scena filmowa 
pokazuje dialog, w którym Don Octavio udaje się przekonać De Marco, 
by nie popełniał samobójstwa. Ta scena filmowa skłania nas do refleksji 
nad metodami stosowanymi przez psychiatrę i sposobami 
rozładowywania powstałych konfliktów. 
Krok 2 
Konflikt 
Konflikt to sytuacja, która pojawia się za każdym razem, gdy dwie siły 
psychiczne o mniej więcej równym natężeniu, ale w przeciwnych 
kierunkach, działają jednocześnie na jednostkę". Wychodząc od tej 
definicji podanej przez Kurta Levina, trener wprowadza pojęcie 
konfliktu, w szczególności opisując szczegółowo następujące 
zagadnienia: 
‐ Definicje: konflikt intrapersonalny i interpersonalny 
‐ Rodzaje: wartościowe, interesujące, emocjonalne, ... 
‐ Przyczyny 
‐ Sposoby radzenia sobie z nim 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wykład 45 min

                     Krok 3 
Sytuacja negocjacyjna ‐ Pomarańcze: dr Jones (1) i pan Roland (2) 
Wiedza o tym, jak skutecznie negocjować, jest decydującym narzędziem 
do wykonywania swojego zawodu w najlepszy możliwy sposób. Ale jak 
zmierzyć sukces negocjacji i umiejętności negocjatora? Przypadek 
pomarańczy reprezentuje symulację negocjacji, w której każdy student 
wciela się w jednego z dwóch negocjatorów (Dr. Jones lub Mr. Roland), 
oczywiście nie wiedząc, czego potrzebuje drugi: spór dotyczy zakupu tej 
samej ilości pomarańczy. Cele są podobnie, ale jeden potrzebuje skórki 
pomarańczowej, a drugi tylko soku. Rozwiązanie tego konfliktu staje się 
możliwe dopiero po wyjaśnieniu swoich potrzeb przez każdą ze stron. W 
ten sposób, poprzez skuteczną komunikację, możliwe będzie osiągnięcie 
rozwiązania problemu! 
‐ Instrukcje dla uczestników 
‐ Każdy uczestnik decyduje, jaką strategię zastosuje 
‐ Dwustronna debata kończy się, gdy obaj negocjatorzy zrozumieją, że 
obie części pomarańczy są potrzebne (skórka z jednej strony i sok z 
drugiej) 
‐ Debriefing; wskazujemy to, że osiągnięcie kompromisu wymaga 
znajomości potrzeb drugiej strony i że każdy negocjujących musi z 
czegoś zrezygnować, aby uzyskać to, czego oczekuje . 

Tutorial i dyskusja 
kierowana 

60 min. 

Pauza 15 min. 

Krok 4 
Z filmu "Życie jest piękne": w restauracji 
Najpierw należy ustawić odpowiedni język napisów w "ustawieniach" 
opcji wideo 
https://www.youtube.com/watch?v=iEBpsP96Na4  
Odniesienie do "Zasady kontrastu percepcyjnego" (R. Cialdini): 
Postrzeganie i ocena produktu lub przedmiotu zmienia się w zależności 
od rzeczy, która go poprzedzała. Demonstracja w celu zrozumienia tej 
zasady może być przeprowadzona poprzez zatrzymanie się przed trzema 
zbiornikami z wodą: jeden zimny z kostkami lodu, jeden o temperaturze 

Cineforum 15 min. 
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pokojowej i jeden gorący. Po zanurzeniu jednej ręki w zimnej wodzie, a 
drugiej w gorącej, zanurzamy swoje dłonie w ciepłej wodzie w tym 
samym czasie. Chociaż obie ręce zanurzone są w tym samym zbiorniku, 
to ta, która była w gorącej wodzie, wywołuje uczucie zimna, podczas 
gdy druga ręka, która była zanurzona w zimnej wodzie, wywołuje teraz 
uczucie gorąca. Rzecz może więc wydawać się inna w zależności od 
tego, jakie wydarzenie ją poprzedziło. Zasada kontrastu percepcyjnego 
może być wykorzystana również do wywierania wpływu na klienta, 
ponieważ jest niewidzialną bronią perswazji i może być stosowana bez 
poczucia, że rozmówca "manipuluje" sytuacją. 
Krok 5 
Negocjacje 
Stworzenie kultury negocjacji i nauka prawidłowych metodologii w celu 
efektywnego i skutecznego zarządzania relacjami z osobami trzecimi, 
oznacza uzyskanie znaczących efektów w wymiarze biznesowym. Trener 
wyjaśnia słuchaczom potrzebę znajomości technik negocjacyjnych w 
organizacji biznesowej, omawiając następujące jej komponenty: 
‐ Definicja negocjacji 
‐ Przygotowanie 
‐ Negocjacje 
‐ Zamknięcie 
Krok 6 
Zanurzony przez wody 
Uczestnicy stają przed wyborem: muszą zabrać przynajmniej 4 swoje 
rzeczy osobiste (spośród zawartych na liście 30 przedmiotów) ze swoich 
domów tak szybko jak to możliwe i zanim miasto zostanie całkowicie 
zatopione przez sztorm morski. Ćwiczenie ma na celu skłonienie 
uczestników do negocjacji w grupie. Zadaniem każdego z uczestników 
jest przekonanie pozostałych członków grupy do zabrania ze sobą 
wybranych przez siebie przedmiotów. 
Ćwiczenie grupowe odbywa się w 3 etapach: 
1. Trener przedstawia wszystkim sytuację i listę przedmiotów, które 
mają przynieść (10 minut) 
2. Każdy z uczestników decyduje, jakie 4 przedmioty chce zabrać ze sobą 
i w jakiej kolejności (10 minut) 
3. Jako grupa, uczestnicy muszą zdecydować się na listę przedmiotów, 
które mają przynieść i ustalić wspólną kolejność priorytetów (30 minut) 
Na plenum sprawdza się, kto przyniósł ze sobą więcej przedmiotów 
wybranych na początku. 
Krok 7 
Negocjacje 
Prowadzący wyjaśnia uczestnikom następujące zagadnienia: 
‐ Kontekst "RAMKI" 
‐ Skala konfliktu według F. Galsa 
‐ Cechy charakterystyczne dobrego negocjatora 
‐ Filozofia WIN‐WIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykład 15 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ćwiczenie 60 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykład 15 min. 

 

  4. Integracja z organizacją ‐ Kompetencje organizacyjne 

Zarządzanie stresem 
 

Cele dydaktyczne: 
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Inteligencja   emocjonalna   to   zdolność   do   rozumienia   i   zarządzania   emocjami   własnymi 
i innych osób. Jak wskazuje Rex Huppke, lepsza współpraca pracowników i spokojniejsze środowisko 
pracy mogą przynieść realne korzyści. To szkolenie pomoże uczestnikom uzyskać lepszą świadomość 
siebie, swoich myśli i emocji, a także zarządzać nimi, aby nauczyć się podejmować optymalne 
decyzje. 

 
Zalecana wielkość grupy: około 5‐12 uczestników 
Przewidywany czas: 240 min. (4 godz.) 
Materiały: ćwiczenie i karta odpowiedzi; slajdy; fragment utworu, video 
Etapy warsztatów: 

 
Kroki Metodologia Czas 

Krok 1 
3 minuty 
Ćwiczenie to składa się z listy praktycznych czynności, z którymi należy 
się zapoznać w ciągu 3 minut; większość osób wykonuje wszystkie 
wymienione czynności, oczywiście nie będąc w stanie wykonać ich 
wszystkich w ciągu 3 minut przeznaczonych na ćwiczenie. Debriefing: 
‐ Jakie są konsekwencje stresującego wydarzenia dla mojego 
zachowania? Najczęstsze skutki to: brak uwagi/koncentracji, 
zwiększona ilość błędów. 
Uczestnicy zapoznają się także następującymi zagadnieniami: 
Jak rozpoznać stresujące wydarzenie? 
Czas ‐ Nieświadomość/nowość 
Wydajność ‐ poczucie własnej skuteczności 

Symulacja i dyskusja 
kierowana 

5 
min. 

Krok 2 
Kontrola emocjonalna 
W codziennym życiu zdarzają się wydarzenia, które mają na nas 
wpływ, lecz my nie mamy na nie wpływu. Trener wyjaśni, jak można 
reagować na te trudności. Najlepszym sposobem na radzenie sobie z 
tymi niespodziewanymi zdarzeniami jest stosowanie odpowiednich 
technik kontroli emocji. Dzięki nim poczujemy się pewniej i sprawniej 
w każdej chwili i w każdych okolicznościach. 
Szczególnie ważną rolę odgrywają tu następujące czynniki: 
‐ Samoświadomość 
‐ Samokontrola 
‐ Samomotywacja 
‐ Empatia 
‐ Umiejętności relacyjne 
Krok 3 
Kwestionariusz/ankieta na temat świadomości emocjonalnej 
Prowadzący rozdaje uczestnikom kartę odpowiedzi i odczytuje im 
pytania. Prosi też o udzielenie odpowiedzi. 
Krok 4 
Uświadomienie sobie własnych emocji 
(Z ALFABETU EMOCJI autorstwa CLAUDE STEINERA) 
Wykorzystujemy tu przykład balonu ‐ Trener w celu wyjaśnienia 
uczestnikom, w jaki sposób można uświadomić sobie własne emocje, 
porównuje emocje do powietrza w balonie: jesteśmy tak elastyczni 
jak balon i w przypadku odczuwanych emocji dostosowujemy się do 
zaistniałej sytuacji, ale jeśli zbytnio napompujemy balon emocjami, 
ryzykujemy, że pęknie. Dlatego musimy nauczyć się rozpoznawać i 
odpowiednio reagować na zaistniałe emocje, aby pozwolić sobie na 
opróżnienie części powietrza, które wprowadzamy do balonu. Należy 

Wykład 15 
min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odczyt i korekta 30 
min. 

Lektura i komentarz 25 
min. 
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to jednak robić stopniowo, w przeciwnym razie stracimy kontrolę, 
podobnie jak ma to miejsce w przypadku, gdy napęczniały balon 
wyślizguje się z uścisku naszych palców. 
Krok 5 
Ile jest emocji? 
Podajemy uczestnikom następujące polecenia: 

 
1. Wymień wszystkie pozytywne i negatywne emocje, które 

przychodzą ci do głowy. 
2. Przyjrzyj się poniższym zdjęciom i spróbuj przypisać każdemu 

z nich jakąś emocję. 
3. Określ, jakie emocje wynikają ze wskazanych kombinacji. 

 
Należy także wyjaśnić uczestnikom następujące zagadnienia: 

 
‐ Czym są emocje 
‐ Kontrola emocjonalna 
‐ Choroby pokrewne 
Krok 6 
Jakie są podstawowe emocje? 
Materiały: Film Inside Out 
Należy ustawić właściwy język napisów w "ustawieniach" opcji 
wideo 
https://www.youtube.com/watch?v=pI1PY1dxdYs 

 
 
 

Ćwiczenie indywidualne 25 
min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cineforum 15 
min. 

Film ten ukazuje, w jaki sposób emocje pojawiają się u dzieci, które 
najpierw opanowują podstawowe emocje pierwotne (radość i 
smutek), a następnie inne emocje pierwotne (strach, złość i 
obrzydzenie), których połączenie daje życie wszystkim innym 
zdefiniowanym emocjom, jako wtórnym. Prowadzący zachęca 
uczniów do refleksji nad uwarunkowaniami, jakie wydarzenia 
wywierają wpływ na nasze życie, do tego stopnia, że z czasem 
wykształcamy stałe reakcje emocjonalne, zwłaszcza na pewne 
powtarzające się wydarzenia. 
Przerwa 15 

min. 
Krok 7 
Jak działają emocje? 
Materiały: : Film Inside Out 
Należy ustawić odpowiedni język napisów w "ustawieniach" opcji 
wideo 
https://www.youtube.com/watch?v=B3cLarwGhPc 

Cineforum 15 
min. 

 
W filmie prezentowana jest bardzo zabawna scena, w której bohater 
nieświadomie używa smutku jako dominującej emocji. Ukazuje 
jednocześnie jak rodzice, zwracający uwagę na różne aspekty edukacji 
dziecka, radzą sobie z tą sytuacją, zarządzając emocjami na różne 
sposoby. Trener wskazuje, że nasze funkcjonowanie emocjonalne 
zależy w dużym stopniu od tego, jak nauczyliśmy się z niej korzystać. 
Zwraca jednocześnie uwagę na fizjologicznej podstawy reakcji 
emocjonalnych, które są wspólne dla wszystkich istot żywych. 
Krok 8 
Neurologiczne podstawy emocji 
Układ limbiczny odgrywa decydującą rolę w zachowaniach, które mają 
istotne znaczenie dla przetrwania gatunku. Odzwierciedla się to w 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wykład 20 
min. 
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postaci emocji i reakcji wegetatywnych, które im towarzyszą 
(oddychanie, bicie serca, pocenie się, krążenie krwi, ...). Ma też wpływ 
na to co i jak zapamiętujemy. 
Następnie wykładowca krótko omawia składowe elementy układu 
limbicznego oraz sposób jego działania, a w szczególności: 
‐ Anatomiczne korelaty emocji 
‐ Definicja emocji 
‐ Przyczyny ich powstawania 
‐ Motywacje 
Krok 9 
Jakie komunikaty mogą przekazywać poniższe emocje? 
Najczęstszymi przyczynami nieprzystosowania społecznego są 
negatywne postawy i emocje. Poczucie porażki i unikanie 
nieprzyjemnych sytuacji to okoliczności, w których odzywa się nasze 
ciało, zwykle przesyłają sygnały, "że coś jest nie tak, jak powinno". 
Osoby, które nie rozumieją, że reakcje te zależą od przeżywanych 
negatywnych emocji, często cierpią na choroby fizyczne w wyniku 
blokady emocjonalnej. 
Trener nakłania uczestników, aby spróbowali zrozumieć, jakie znaki, 
nasze emocje chcą przekazać, a w te szczególności związane ze: 
 STRACHEM
 ZŁOŚCIĄ
 POCZUCIEM NIEDOSTOSOWANIA
 POCZUCIEM SAMOTNOŚCI
 FRUSTRACJĄ

Krok 10 
Komunikaty, które kryją się za emocjami 
Nasze ciało komunikuje i odzwierciedla to, jak się czujemy, a więc daje 
nam informacje o stanie umysłu oraz całego organizmu. Dlatego 
niezwykle istotne jest zrozumienie komunikatów ukrytych za naszymi 
emocjami, ponieważ skorzysta na tym zarówno nasze zdrowie, jak i 
relacje z innymi ludźmi. ABC emocji ‐ emocje podstawowe wyróżnione 
przez Paula Ekmana to: 

 
‐ Szczęście 
‐ Strach 
‐ Gniew 
‐ Obrzydzenie i pogarda 
‐ Zakłopotanie 
Krok 11 
Ocena wyników uzyskanych w ‐ Kwestionariuszu: Świadomość 
emocjonalna 

 
 
 
 
 
 
 

 
Praca zespołowa 30 

min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lekcja wprowadzająca 30 
min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kierowana samoocena 15 
min. 

 
Prężność psychiczna 

 
Cele dydaktyczne: 

 
W psychologii prężność jest definiowana jako zdolność do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, 
umiejętność niepoddawania się przeciwnościom, budowania i pozytywnej reorganizacji własnego 
życia pomimo doświadczanych trudności. Prężność jest ważną umiejętnością w miejscu pracy i jest 
cechą, której wielu pracodawców poszukuje u swoich pracowników. Szkolenie ma na celu 
dostarczenie uczestnikom (osobom poszukującym pracy) niezbędnych informacji w celu rozwinięcia 
ich zdolności do przystosowania się do nowych i trudnych sytuacji poprzez prawidłowe strategie 
radzenia sobie z zaistniałymi trudnościami. 
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Zalecana wielkość grupy: około 4 ‐14 uczniów 
Przewidywany czas: 30 min. każde ćwiczenie 
Materiały: Patrz każde ćwiczenie 

 
Etapy warsztatu: 

 
Działalnie Metody Czas Materiały 

Role, zadania i obowiązki ‐ Hula Hoop (20'): 
Uczestnicy zostają podzieleni na grupy po około 6/7 osób, 
które otrzymują hula hoop dla każdej grupy. Celem jest 
opuszczenie koła w dół trzymając je tylko dwoma palcami 
ustawionymi w "stylu pistoletowym" (palec wskazujący pod 
kołem, a kciuk prostopadle i skierowany do góry). Koło musi 
opadać równolegle do podłoża, a wszystkie palce muszą 
pozostawać w stałym kontakcie z kołem. Omówienie: 
Najlepszą strategią jest wykorzystanie jak największej ilości 
kontaktu fizycznego pomiędzy uczestnikami (dłonie, 
ramiona, łokcie, kolana, stopy, etc. .. ). Taka kombinacja daje 
stabilność i sprawia, że grupa porusza się w zestrojonym 
rytmie. Zaobserwuj, czy: 
‐ Pojawia się lider, który wydaje polecenia i nadaje tempo; 
‐ Kiedy grupa zatrzymuje się, aby pomyśleć i zaplanować 
strategię; 
‐ Jeśli jedna grupa odnosi sukces, a inne nie, pozwól grupie, 
która odniosła sukces, na zaprezentowanie się, a podczas 
podsumowania niech inni określą, które zasady/techniki 
zwyciężyły. Ćwiczenie ujawnia następujące elementy: 
 Planowanie i działanie
 Koordynacja
 Optymalizacja energii

Ćwiczenie 
grupowe 

30 min. Hula Hoop 

 

Pojęcie prężności 
Celem prowadzonego wykładu jest skłonienie uczniów do 
rozwinięcia szeregu czynników, które umożliwią skuteczne 
działanie w wielu trudnych sytuacjach (poczucie własnej 
wartości, poczucie własnej skuteczności, kreatywność, 
pewność siebie, elastyczność i perspektywy na przyszłość), 
jak również ukształtowanie prężności psychologicznej, 
rozumianej jako elastyczność (na poziomie 
psychospołecznym) oraz jako pozytywna adaptacja w 
odpowiedzi na niekorzystną sytuację, zarówno w przypadku 
niekorzystnych warunków życiowych, jak i nieoczekiwanych 
(głównie negatywnych) wydarzeń. Trener wprowadza 
słuchaczy w pojęcie zmiany, zwracając uwagę na te 
zachowania, które najlepiej sprawdzają się w celu adaptacji i 
wyróżnienia się na tle innych realiów. 

Wykład 30 min. Slajdy 

 

Marshmallow Challenge 
Zasoby: 
Odpowiednie informacje znajdują się pod linkiem: 
https://www.tomwujec.com/marshmallowchallenge 

Konkurs 
grupowy 

20 min. 20 spaghetti, 
metr taśmy 

klejącej, metr 
sznurka i 1 

pianka 
marshmallow 
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Kroki 

Krok 1 
Wprowadzenie do budowania zespołu: 
Definicja organizacji /dezorganizacji 

Metodologia 

Dyskusja 
kierowana 

Czas 

30 min. 

W tym ćwiczeniu grupy składające się z co najmniej 4 osób 
muszą zbudować jak najwyższą wieżę, która może stać 
samodzielnie, używając 20 spaghetti, metra taśmy klejącej, 
metra sznurka i 1 marshmallow. Marshmallow musi być 
umieszczony na szczycie wieży. Choć brzmi to bardzo prosto, 
w rzeczywistości jest dość trudne, ponieważ zmusza ludzi do 
bardzo szybkiej współpracy. Omówienie: Zazwyczaj 
większość ludzi zaczyna od skupienia się na zadaniu do 
wykonania. Ludzie rozmawiają o nim, wyobrażają sobie, jak 
mogłoby wyglądać, rywalizują ze sobą, a następnie spędzają 
czas na planowaniu i organizowaniu. Spędzają większość 
czasu na składaniu spaghetti w rosnącą konstrukcję, aż w 
końcu, gdy czas się kończy, ktoś wyjmuje piankę, ostrożnie 
umieszcza ją na szczycie konstrukcji i podziwia wykonaną 
pracę, wykonaną pracę. Ale to, co dzieje się naprawdę, 
najczęściej jest to, że "niespodzianka" za wykonaną pracę 
zamienia się w "Ops", ponieważ ciężar marshmallow 
powoduje, że cała konstrukcja wygina się i zawala. Wręcz 
przeciwnie, dzieci (które mają silną odporność i zdolność 
adaptacji do nowych sytuacji, ponieważ są wolne od 
uwarunkowań proceduralnych) zaczęłyby od pianki, budując 
prototypy, jeden po drugim, zawsze trzymając piankę na 
wierzchu: mają zatem kilka możliwości naprawienia 
chwiejnych prototypów po drodze. Koncepcja odporności 
również nie odnosi się do pojedynczego osiągnięcia, ale do 
celu osiąganego w czasie i w dłuższej perspektywie. 
Stawanie się odpornym wymaga przyjęcia doskonałych 
postaw w celu osiągnięcia poprawy poprzez rozwój 
umiejętności i zdolności we wszystkich aspektach 
organizacji. 

 
 
 

10 min. 

w zależności 
od 

liczebności 
grupy, która 
ma zamiar 

rzucić sobie 
nawzajem 
wyzwanie 

 
 

Umiejętności organizacyjne i organizacja pracy 
 

Cele dydaktyczne: 
Interwencja szkoleniowa będzie koncentrować się na pogłębieniu dynamiki, która powstaje podczas 
współpracy w zespole roboczym, w zakresie oczekiwań wobec innych osób, uznania każdej roli i 
dynamiki komunikacji, która powstaje w grupie. 

 
Zalecana wielkość grupy: około 4 ‐14 uczniów 
Przewidywany czas: 240 min. (4 godz.) 
Materiały: 2 obrazy; slajdy 

 
Etapy warsztatów: 
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Prowadzący pokazuje uczestnikom obrazki A i B prosząc ich o 
zaznaczenie różnic, jakie dostrzegają pomiędzy tymi dwoma 
prezentowanymi na nich sytuacjami: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podczas podsumowania uczniowie porównują swoje odpowiedzi. Trener 
prosi ich również o wymienienie cech firmy, którą można określić jako 
"ZORGANIZOWANĄ". 
Następnie prowadzący wprowadza uczestników w zagadnienia 
organizacji pracy i pracy zespołowej, a więc czynników warunkujących 
sukces , które organizacja musi wziąć pod uwagę, aby osiągnąć cele 
biznesowe. 
Krok 2 
Zadanie: nauczyciel powierza grupie listę czynności/zadań (w zależności 
od liczby uczestników) do wykonania przez grupę, a jedynymi zasadami 
jest to, że każdy musi mieć przynajmniej jedno zadanie, a tylko jedno 
zadanie może być wykonane. Odgrywanie ról odbywa się w 3 etapach: 
1. 15 minut na przydzielenie zadań (jeśli czas ten pozostanie, nie może 
być wykorzystany w fazie 2); 
2. 15 minut do przedstawienia; 
3. 10 minut na prezentację prac końcowych. 
Debriefing: uczestnicy zazwyczaj oszczędzają czas w pierwszej fazie, nie 
wykorzystując go, również dlatego że decydują się na metodę realizacji 
działań, które zazwyczaj obejmuje: zadania twórcze (wymagające 
koncentracji) i zadania kompilacyjne (wymagające interakcji z innymi). 

 
 
 
 
 
 
 

Odgrywanie 
ról 

 
 
 
 
 
 
 

60 min. 

Krok 3 
Od grupy do grupy roboczej: 
W kontekście biznesowym, pracownicy stale znajdują się w sytuacji 
pracy zespołowej, czasami składającej się z profesjonalistów o skrajnie 
różnym wykształceniu i doświadczeniu. Aby jednak przekształcić tę 
różnorodność w prawdziwe bogactwo, konieczne jest poświęcenie czasu 
i energii w celowy i ustrukturyzowany sposób tworzenia grupy. Należy 
bowiem pamiętać, że grupa ludzi jako taka nie może być uznana za 
zespół. Konieczne jest, aby łączyły ich wspólne zadania i przekonania. 
Trener wyjaśnia różnice pomiędzy grupą, która powstaje spontanicznie 
a grupą, która jest budowana dla celów biznesowych, a w szczególności 
wyjaśnia: rodzaje grup, różnice pomiędzy grupą a grupą roboczą oraz 

Wykład 30 min. 
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Kroki Metodologia Czas 

pojęcie pracy grupowej. Omawia także charakterystykę, czynniki 
ewolucji grupy psychologicznej, funkcjonowanie grup roboczych, 
czynniki warunkujące konsolidację grupy, interakcje zachodzące w 
grupie, takie jak dominacja / zgodność / koncentracja. 
Należy tu wykorzystać 7 kroków opisanych w TEAM BUILDING. 
Pauza 15 min. 
Krok 4 
Dynamika grupy 
Trener wyjaśnia, jak podczas pracy w grupie będą rozwijane trzy główne 
czynniki związane z jej dynamiką: 
 Interakcja: która polega na wspólnym działaniu jednostek i 

wzajemnym procesie adaptacji; 
 Współzależność: dzielenie się metodami pracy, normami, celami i 

rolami; 
 Integracja: dzielenie się i dyskusja pomiędzy członkami grupy. 

W oparciu o te czynniki trener wyjaśnia następujące zagadnienia: 
Korzyści z pracy zespołowej; decyzje grupowe; efekty normalizacji i 
polaryzacji 

Wykład 15 min. 

Krok 5 
Bomba atomowa 
W tym ćwiczeniu zadaniem grupy jest dokonanie wyboru, ze 
zdefiniowanej już listy, 3 osoby do uratowania przed wybuchem bomby 
atomowej, stosując złożoną metodę konsensusu! 
Debriefing: Ćwiczenie to ma uświadomić uczestnikom, że nie ma 
dobrych i złych wyborów, są tylko wybory zależne od tego, jak i przez 
kogo grupa jest tworzona; innymi słowy, umiejętności, które dana osoba 
udostępnia i wartości, które wnosi i którymi dzieli się w grupie. 

Grupowe 
odgrywanie 

ról 

60 min. 

Krok 6 
Krytyczne zagadnienia w zarządzaniu grupą 
Trener wyjaśnia uczestnikom kilka sposobów, które umożliwiają 
zarządzanie krytycznymi momentami i rozwiązywanie problemów 
pojawiających się w grupie roboczej. 
Są to przede wszystkim następujące czynniki: 
Brak zaufania, obawa przed konfliktami, niewystarczające 
zaangażowanie, brak motywacji, brak koncentracji na wynikach. 
W skład wykładu należy także włączyć prezentację możliwych środków 
zaradczych. 

Wykład 30 min. 

 
 

Zarządzanie czasem 
 

Cele dydaktyczne: 
Warsztaty mają na celu rozwijanie umiejętności zarządzania czasem przez uczestników. 

 
Zalecana wielkość grupy: około 4 ‐14 uczestników 
Przewidywany czas: 240 min. (4 godz.) 
Materiały: Wideo; Slajdy 
Etapy warsztatów: 
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Krok 1 
NIE MAM CZASU? SYNDROM BIANCONIGLIO 

Kineforum + 
dyskusja z 

przewodnikiem 

15 min. 

Krok 2 
Wykład ma na celu wyjaśnienie następujących zagadnień: 
Definicja czasu 
Przyczyny marnowania czasu, wykorzystanie czasu, metody i 
narzędzia konsolidacji czasu. 

Wykład 15 min. 

Krok 3 
Koncepcja Priorytetów i Deterministycznego Kwadrantu: umożliwia 
uszeregowanie zadań według ich ważności i kolejności wykonania. 
Macierz Eisenhowera służy do uporządkowania priorytetów poprzez 
oddzielenie tego, co pilne od tego, co zbędne, klasyfikując codzienne 
czynności według stopnia ich pilności i/lub ważności. 
Należy przede wszystkim zauważyć, że "ważne" jest pojęciem 
subiektywnym; pojęcie "pilne" jest natomiast obiektywne, ponieważ 
jest związane ze zmienną czasu. Łącząc te dwa parametry 
otrzymujemy cztery kwadranty, które składają się na Macierz 
Eisenhowera, która znajduje się pod linkiem: 
https://www.eisenhower.me/eisenhower‐matrix/ 

Symulacja/działanie 
doświadczalne 

15 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzięki tej matrycy łatwiej jest podjąć decyzję, jakie działania wdrożyć 
kolejno dla każdej czynności według 4 możliwości: zrób, zaplanuj, 
wyeliminuj lub deleguj. 

 

Krok 4 
Jak mam zorganizować swój dzień! 
Nauczyciel/trener daje uczniom listę czynności do wykonania w 
normalnym dniu pracy, a każdy z nich musi zaplanować swój dzień 
biorąc pod uwagę wszystkie zobowiązania i pomagając sobie 
deterministycznym kwadrantem. Podczas podsumowania trener 
podkreśla, że w organizacji typowego dnia pracy ważne jest, aby 
wziąć pod uwagę pilne i ważne aspekty, które pozwalają nam 
natychmiast określić priorytety i wykonać naszą pracę łatwiej i 
szybciej. Możemy wyeliminować niepotrzebne czynności lub 
czynności, które nie leżą w naszej gestii, możemy też odłożyć na 
później to, co nie jest nieuchronne w sensie terminu. Ponadto 
możemy oddelegować komuś innemu to, co jest dla nas nieistotne, 
ale musi być zrobione. Umożliwia to nam skoncentrowanie się na 
tym, co zależy od nas i co musi być zrobione natychmiast. 

Symulacja 60 min. 
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Przerwa 15 min. 
Krok 5 
Prowadzący omawia następujące zagadnienia dotyczące tematu 
Spotkanie: 

 Rodzaje spotkań 
 Czynniki, którymi należy zarządzać przed, w trakcie i po 

odbytym już spotkaniu. 

Wykład 30 min. 

Krok 6 
Spotkanie na targach międzynarodowych 
Trener przekazuje uczestnikom następujące instrukcje: "Jesteście 
współpracownikami w biurze sprzedaży firmy, która produkuje i 
sprzedaje piece i kominki na rynek włoski. Po raz pierwszy firma 
decyduje się wziąć udział w międzynarodowej wystawie 
wyposażenia wnętrz, która odbędzie się w Trento za 6 miesięcy. 
Zarząd firmy podjął decyzję o utworzeniu grupy projektowej do 
organizacji i zarządzania uczestnictwem w imprezie, nie ukrywając 
faktu, że wybór ten spowodowany jest również spadkiem sprzedaży 
zaobserwowanym w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i w związku z 
tym prosi o wszelkie dalsze propozycje, które mogą poprawić 
marketing produktu. Za pośrednictwem waszego menedżera 
zaproszenie dotarło do was i wszyscy zdecydowaliście się je przyjąć. 
Na pierwszym spotkaniu należy wykonać następujące czynności: 

 Ustalenie celów zespołu. 
 Opracowanie planu, jak można je osiągnąć. 
 Wyznaczenie celów (kamieni milowych) i działań w ramach 

planu. 
 Podjęcie decyzji o metodzie pracy, rolach, czasie i miejscu 

spotkań. 
 Zaprojektowanie systemu monitorowania i kontroli postępu 

prac. 
 Zaprojektowanie narzędzi przydatnych do oceny wyników i 

przedstawienie ich kierownictwu. 

Odgrywanie ról w 
grupie 

60 min. 

Krok 7 
Co się zmienia, jeśli spotkanie biznesowe odbywa się online? 
Omawiamy tu narzędzia do prowadzenia spotkań biznesowych 
online. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
Podstawowe pojęcia, etykiety oraz przygotowanie i zarządzanie 
spotkaniem online. 

 

Dyskusja kierowana 15 min. 
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Podrozdział 6A. Przywództwo 

Umiejętność wpływania na innych jest kompetencją społeczną, która stanowi rdzeń empatii. David 
Goleman   podaje   następującą   definicję:   "Kompetencja   wywierania   wpływu   pozwala być 
perswazyjnym i angażującym innych, kompetencja wywierania wpływu pociąga za sobą empatię" 
(Daniel Goleman, Building Blocks of Emotional Intelligence, Influence, 2017). 

 
Umiejętność   wywierania   wpływu   to   coś   więcej   niż   komunikacja,   więcej   niż   negocjacje 
i prawdopodobnie więcej niż perswazja. Własna wiarygodność zawodowa, tzw. marka osobista, jak 
określiliby ją trenerzy kariery, jest do tego kluczem, ponieważ każdy musi wzbudzać zaufanie. 
Skuteczne wywieranie wpływu polega na przedstawieniu dobrego argumentu, osobiście lub na 
piśmie. Dobre argumenty jasno komunikują korzyści płynące 
z pomysłów i angażują odbiorców zarówno racjonalnie i logicznie, jak i emocjonalnie. Najsilniej 
oddziałują te osoby, które są na tyle elastyczne, że potrafią przemawiać zarówno do głowy, jak i do 
serca, w zależności od sytuacji. 

 
Ten podrozdział pomoże doradcom w szkolnictwie zawodowym, takim jak Ty, dowiedzieć się więcej 
na temat kompetencji wywierania wpływu na innych. Najpierw zapoznasz się z tym pojęciem i 
powiązanymi z nim kompetencjami. Następnie dowiesz się, jak przeprowadzać warsztaty 
przeznaczone do wykorzystania w pracy z uczącymi się w celu ich przeszkolenia. 

 
Co powinieneś wiedzieć o przywództwie i wywieraniu wpływu na innych 

 
"Wszystkie odziedziczone możliwości i wszystkie wpływy ciała, wszystkie wpływy środowiskowe, w 
tym         zastosowanie         edukacyjne,         są         postrzegane,         przyswajane,         trawione 
i odpowiadane przez żywą i dążącą istotę, dążącą do osiągnięcia sukcesu w swoim mniemaniu. 
Subiektywność    jednostki,    jej    szczególny    styl    życia    i    jej    koncepcja    życia    formują 
i kształtują wszystkie wpływy. Indywidualne życie zbiera wszystkie te wpływy i używa ich jako 
cegiełek prowokujących do budowania całości, która zmierza do pomyślnego celu w odniesieniu do 
zewnętrznych problemów" (Alfred Adler, Understanding Human Nature, 1927). 

 
Wpływ jest czynnikiem nadrzędnym w każdym procesie decyzyjnym, relacją i ostatecznie reakcją 
behawioralną. Jest również podstawą do kształtowania takich umiejętności jak posiadanie władzy, 
umiejętność perswazji, przyciąganie i wiele innych, które są bardzo istotne w naszym codziennym 
życiu. 

 
Jak wskazuje David Goleman, aby móc skutecznie wspierać swoich uczniów, należy zapoznać się z 
kompetencjami, które powinni oni zdobyć, aby osiągnąć umiejętność wywierania wpływu ("Working 
with Emotional Intelligence", Bantam Books, 1998). 

 
Należy przede wszystkim rozwijać następujące podstawowe kompetencje: 

1. Komunikacja: wysyłanie jasnych i przekonujących komunikatów. 

Rozdział 6. 
Przywództwo i samozarządzanie 
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2. Zarządzanie konfliktami: negocjowanie i rozwiązywanie nieporozumień. 
3. Przywództwo: inspirowanie i kierowanie jednostkami i grupami. 
4. Katalizator zmian: inicjowanie, promowanie lub zarządzanie zmianami. 

 
Przeanalizujmy pokrótce każdą z tych kompetencji, które powinni opanować uczący się: 

 
1. Komunikacja: otwarte słuchanie i wysyłanie przekonujących komunikatów 

 
Osoby z tą kompetencją: 

• Są skuteczne w dawaniu i przyjmowaniu, rejestrując wskazówki emocjonalne 
w dostosowaniu swojego przekazu; 

• Potrafią bezpośrednio rozwiązywać trudne problemy; 

 Dobrze słuchają, dążą do wzajemnego zrozumienia i w pełni akceptują dzielenie się 
informacjami; 

 Wspierają otwartą komunikację i są otwarte zarówno na złe, jak i dobre wiadomości; 
 

2. Zarządzanie konfliktami: negocjowanie i rozwiązywanie nieporozumień 
 

Osoby z tą kompetencją potrafią: 
• Z dyplomacją i taktem radzić sobie z trudnymi ludźmi i napiętymi sytuacjami. 
• Dostrzegać potencjalne konflikty, ujawniać nieporozumienia i pomagać w ich 

łagodzeniu. 
• Zachęcać do debaty i otwartej dyskusji. 
• Proponować rozwiązania korzystne dla obu stron. 

 
3. Twórcze rozwiązywanie konfliktów 
Oto kilka klasycznych ruchów dla ostudzenia konfliktów: 

• Po pierwsze, uspokój się, wsłuchaj się w swoje uczucia i wyraź je. 
• Okaż chęć rozwiązania problemu poprzez rozmowę, zamiast eskalować go agresją. 
• Przedstaw swój punkt widzenia w neutralnym języku, a nie w tonie argumentacyjnym. 
• Spróbuj znaleźć sprawiedliwe sposoby rozwiązania sporu, pracując wspólnie nad 

znalezieniem rozwiązania, które obie strony będą w stanie zaakceptować. 
 

4. Przywództwo: Inspirowanie i kierowanie jednostkami i grupami 
Osoby z tą kompetencją potrafią: 

• Wyrażać i wzbudzać entuzjazm dla wspólnej wizji i misji. 
• Przewodzić w razie potrzeby, niezależnie od stanowiska. 
• Kierować wynikami pracy innych, jednocześnie rozliczając współpracowników 

z odpowiedzialności. 
• Świecić przykładem. 

 
5. Katalizator zmian: Inicjowanie, promowanie lub zarządzanie zmianami 
Oprócz wysokiego poziomu pewności siebie, skuteczni liderzy zmian charakteryzują się 
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wysokim poziomem wpływu, zaangażowania, motywacji, inicjatywy i optymizmu, a także 
instynktem polityki organizacyjnej, który pozwala im przeprowadzić organizacje przez takie 
zmiany. 

 
Jak umiejętności przywódcze mogą pomóc Twoim uczniom i dlaczego są one istotne 
w życiu zawodowym? 

 
Osoby wywierające skuteczny wpływ posiadają inteligencję emocjonalną, która pozwala im ocenić, 
jak ludzie mogą zareagować na ich pomysły i odpowiednio zmienić techniki komunikacji. Potrafią 
również aktywnie słuchać odpowiedzi innych i radzić sobie 
z ewentualnymi zastrzeżeniami, idąc na kompromis i uwzględniając ich uwagi, jeśli jest to konieczne. 
Potrafią motywować i inspirować innych oraz budować dobre relacje w pracy. 

 
Umiejętność wywierania wpływu jest bardzo istotna, jeśli chodzi o znalezienie pracy. Najbardziej 
wpływowi są ci, którzy wzbudzają zaufanie u innych. Przekonują innych, że są wiarygodni zawodowo, 
"znają się na rzeczy" i są godni zaufania. Są asertywni w wyrażaniu swoich opinii i potrafią wzbudzić 
zaufanie, co ułatwia im zdobycie pracy. 

 
Umiejętność wywierania wpływu jest również bardzo ważna w życiu zawodowym. Opanowanie 
skutecznych umiejętności wywierania wpływu, czyli sztuki perswazji, otwiera drzwi do zwiększenia 
sprzedaży, interakcji z wpływowymi grupami ludzi i poprawy poczucia własnej wartości poprzez 
wyrażanie siebie. Perswazja jest kluczową częścią teorii komunikacji. Skuteczna argumentacja może 
prowadzić do awansów, podwyżek i stanowisk dających władzę i wpływy. 

 
Dorie Clark, autorka książki Entrepreneurial Youm uważa, że wywieranie wpływu w miejscu pracy 
ma "wyraźną wartość": "Robisz więcej i posuwasz do przodu projekty, na których ci zależy i za które 
jesteś odpowiedzialny", co oznacza, że "masz większe szanse na to, że zostaniesz zauważony, 
awansujesz i otrzymasz podwyżki" (Dorie Clark, Y. 2017. Entrepreneurial You, Monetize Your 
Expertise, Create Multiple Income Streams and Thrive"). Według Nicka Morgana "to ważniejsze niż 
kiedykolwiek, aby być w stanie dowodzić wpływami, ze względu na zwiększoną presję na uzyskanie 
wyników. Wszystko sprowadza się do twojego podejścia" (Nick Morgan, M. 2007. Power Cues, The 
Subtle Science of Leading Groups, Persuading Others, and Maximizing your Personal Impact). 

 
Zasoby 

 Richard Nelson Bolles. 2020. What Color is Your Parachute? A Practical Manual for Job‐ 
Hunters and Career‐Changers. (Praktyczny podręcznik dla osób szukających pracy i 
zmieniających karierę).

 Marc Dellaert, Serjey Davydov A., et al. “Influencing, The Skill of Persuasion” ("Wywieranie 
wpływu, umiejętność perswazji") Center for Creative Leadership, Center for Creative 
Leadership, listopad 2011, https://www.ccl.org/wp‐content/uploads/2017/01/Influencing‐ 
the‐skill‐of‐persuasion.pdf

 Rebecca Knight, "How to increase Your Ifluence at Work", Harvard Business Review, 
https://hbr.org/2018/02/how‐to‐increase‐your‐influence‐at‐work
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Plany warsztatów 
Wspieraj swoich uczniów w zdobywaniu umiejętności przywódczych i 
wywierania wpływu na innych 

 
  1. Plan warsztatów z kopertami liderów 

 
Cele dydaktyczne: 

 Uczestnicy będą w stanie określić codzienne zastosowania zasad przywództwa
 Słuchacze będą potrafili przełożyć abstrakcyjne zasady przywództwa na praktyczne 

zachowania w pracy.

 
Zalecana wielkość grupy: 12 uczniów (3 uczniów x 4 zespoły) 
Przewidywany czas: 1 godzina 25 minut 
Potrzebne materiały: 

 Pięć kopert z zasadami przywództwa. Na przodzie każdej koperty napisz jedną z zasad 
przywództwa (Wyzwanie dla procesu, inspirowanie wspólnej wizji, umożliwianie innym 
działania, modelowanie drogi, zachęcanie do działania);

 Karty odpowiedzi. Cztery karty indeksowe dla każdego zespołu;
 Timer;
 Gwizdek,

 
Etapy warsztatów: 

Kroki Czas 

Krok 1 
Przed rozpoczęciem warsztatu prowadzący przygotowuje miejsce do pracy, ustawiając stoły 
w mniej więcej okrągłej formie z krzesłami wokół każdego stołu. Prowadzący dzieli 
uczestników na cztery trzyosobowe zespoły. Następnie zapoznaje uczestników z pięcioma 
zasadami przywództwa. Wyjaśnia uczestnikom, że ćwiczenie wymaga od nich przełożenia 
tych zasad na codzienne zachowania w pracy. Prowadzący rozdaje każdemu zespołowi jedną 
kopertę z zasadami przywództwa i cztery karty indeksowe. 

10 min. 

Krok 2 10 min. 
Prowadzący przeprowadza pierwszą rundę, prosząc uczestników o omówienie zasady 
przywództwa, która znajduje się w kopercie, którą otrzymali oraz o określenie, w jaki sposób 
można tę zasadę zastosować do podejmowania decyzji i zachowań w pracy. Prowadzący 
mówi członkom zespołów, aby zapisali krótkie zdania opisujące te przykłady zastosowań na 
kartce z indeksem, zapowiadając limit czasowy 3 minut i zachęcając zespoły do szybkiej pracy. 
Lider wyjaśnia również, że karty odpowiedzi zespołów będą ostatecznie oceniane zarówno 
pod względem liczby, jak i jakości przykładów. 
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Krok 3 
Prowadzący kończy pierwszą rundę, po upływie 3 minut ogłasza gwizdkiem koniec pierwszej 
rundy. Prowadzący prosi, aby każdy zespół umieścił swoją kartę odpowiedzi (kartę indeksową 
z przykładami zastosowań) w kopercie i przekazał kopertę, niezaklejoną, następnemu 
zespołowi. Prowadzący instruuje zespoły, aby nie otwierały otrzymanej koperty. 

5 min. 

 

Krok 4 
Prowadzący przeprowadza drugą rundę prosząc zespoły, aby zapoznały się z zasadą 
przywództwa znajdującą się w kopercie, którą otrzymały, ale nie przyglądały się przykładom 
jej zastosowania znajdującym się na karcie odpowiedzi. Prowadzący mówi zespołom, aby 
powtórzyły wcześniejszą procedurę i wymieniły przykłady zastosowania tej zasady na nowej 
karcie odpowiedzi. Po 3 minutach prowadzący daje sygnał gwizdkiem i prosi zespoły o 
umieszczenie karty odpowiedzi w kopercie i przekazanie jej następnemu zespołowi. 

15 min. 

 

Krok 5 
Prowadzący przeprowadza rundę ewaluacyjną, informując zespoły, że nie muszą pisać 
kolejnych przykładów zastosowań. Zamiast tego, zespoły muszą ocenić cztery karty 
odpowiedzi znajdujące się w kopercie. Robią to, przeglądając poszczególne przykłady na 
każdej karcie odpowiedzi, a następnie porównując ogólne zalety kart ze sobą. Zespoły mają 
100 punktów do rozdzielenia pomiędzy cztery karty odpowiedzi, aby wskazać względną 
wartość każdej z nich. Określ odpowiedni limit czasowy dla tego ćwiczenia ewaluacyjnego. 

20 min. 

 

Krok 6 
Prowadzący przedstawia wyniki. Po upływie wyznaczonego czasu sprawdza, czy zespoły 
wykonały swoje zadanie i czy zapisały na każdej karcie odpowiedzi liczbę przyznanych 
punktów. Lider wybiera losowo zespół, który zaprezentuje wyniki swojej oceny i prosi go o 
ogłoszenie zasady przywództwa na kopercie i odczytanie przykładów zastosowania na każdej 
z kart, zaczynając od karty, która otrzymała najmniejszą liczbę punktów. Zespół powinien 
przechodzić od jednej karty do następnej w kolejności rosnącej liczby punktów. Po 
przeczytaniu wszystkich czterech kart, zespół powinien ogłosić, w jaki sposób rozdzielił 100 
punktów i krótko wyjaśnić kryteria, którymi kierował się przy rozdzielaniu punktów. 

10 min. 

 

Krok 7 
Prowadzący wyłania zwycięzcę, polecając zespołom umieszczenie wszystkich kart odpowiedzi 
na stole z przodu sali, a następnie wzywając każdy zespół do zebrania swoich kart. 
Prowadzący prosi zespoły o zsumowanie punktów na swoich kartach, aby określić ich łączny 
wynik. Prowadzący zaprasza członków każdego zespołu do ogłoszenia swoich łącznych 
wyników i gratuluje zespołowi, który uzyskał najwyższy wynik. 

5 min. 

 

Krok 8 
Prowadzący przeprowadza dyskusję podsumowującą, aby dodać wartość do ćwiczenia. Oto 
kilka sugerowanych pytań: 

 Jakie są najbardziej interesujące wzorce wśród przykładów aplikacji? 
 Czy potrafisz znaleźć podobieństwa między przykładami zastosowań odnoszącymi się 

do różnych zasad przywództwa? 
 Jaka zasada przywództwa była dla Ciebie najtrudniejsza do wymyślenia odpowiednich 

przykładów zastosowania? A może najłatwiejsza? Dlaczego? 
 Zastanów się nad sytuacją w swoim miejscu pracy. Który pomysł na zastosowanie 

zasady przywództwa mógłbyś natychmiast wdrożyć? 

10 min. 
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Zasoby: Session Lab, www.sessionlab.com, w celu uzyskania dostępu do warsztatu należy się 
bezpłatnie zalogować i wejść na następujący link: 
https://app.sessionlab.com/sessions/olGp5r?blockId=leadership‐ 
envelopes&dialog=method&tab=search 

 

  2. Plan warsztatów Leadership Pizza 
 

Cele dydaktyczne: 
Uczestnicy będą w stanie opracować ramy samooceny, aby określić, jakie umiejętności, atrybuty i 
postawy są ważne dla skutecznego przywództwa, a następnie ocenić własny rozwój i zainicjować 
wyznaczanie celów. 

 Uczestnicy będą w stanie zastanowić się nad różnymi wymiarami umiejętności i postaw, których 
potrzebują, aby być dobrym liderem.

Zalecana wielkość grupy: 12 uczniów (3 uczniów x 4 zespoły) 
Szacowany czas: 30 minut 
Potrzebne materiały: Flipcharty, długopisy, Leadership Pizza (patrz poniżej): 

 Integralność
 Wizja i inspiracja
 Empatia
 Doceniaj i uznawaj ludzi
 Pasja i cel
 Samoświadomość
 Samowystarczalność
 Priorytetyzacja
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Etapy warsztatów: 
 

Kroki Czas 
 

Krok 1 
Prowadzący rozpoczyna ćwiczenie od przedstawienia modelu Pizzy Przywództwa: Jest to 
narzędzie do refleksji i samooceny, dzięki któremu uczestnicy mogą zastanowić się nad 
najważniejszymi umiejętnościami i postawami, które muszą opanować, aby stać się 
wspaniałym liderem. 

10 min. 

 
 

Krok 2 
Prowadzący prezentuje tę wersję przywódczej pizzy, aby zademonstrować przykład. Wyznacza 
czas dla uczestników na przygotowanie własnego zestawu ważnych umiejętności i atrybutów 
przywódczych i prosi ich o narysowanie kształtu pizzy i oznaczenie plasterków wymienionymi 
przez nich elementami. 

 
10 min. 

 
 

Krok 3 
W tym momencie prowadzący może poprosić uczestników o podzielenie się z grupą swoimi 
rysunkami i wyjaśnienie, jakie oznaczenia wybrali. Uczestnicy mogą przedyskutować niektóre 
decyzje i zidentyfikować wspólne wzorce w postrzeganiu dobrego lidera przez grupę. 
Prowadzący prosi uczestników, aby ocenili siebie w skali od 1 do 10 dla każdego wycinka (10 
to krawędź plastra, 1 to środek pizzy). Ta samoocena powinna posłużyć jako punkt odniesienia 
do wyznaczenia osobistych celów w zakresie rozwoju przywództwa. Obszary, w których 
uczestnicy uważają się za słabszych, powinny być w większym stopniu uwzględnione w ich 
przyszłym rozwoju. 

 
10 min. 

 
Zasoby: Session Lab, www.sessionlab.com, aby uzyskać dostęp do warsztatów, należy się 
bezpłatnie zalogować i przejść pod następujący link 
https://app.sessionlab.com/sessions/olGp5r?blockId=leadership‐ 
pizza&dialog=method&tab=search 

 

  3. Tworzenie pozytywnej atmosfery w pracy Plan warsztatów 
 
Cele dydaktyczne: 

 Warsztaty te zainspirują uczestników do zastanowienia się nad różnymi wymiarami ich własnych 
możliwości zawodowych, ich roli jako profesjonalistów oraz warunków pracy. 

 Uczniowie będą w stanie rozwinąć swoje zdolności do pracy i zasoby osobiste oraz zrozumieć, że 
rozwój wszystkich pięter jest ważny przez całą karierę zawodową. Dom Zdolności Zawodowych 
funkcjonuje dobrze i pozostaje stabilny, gdy poszczególne piętra wspierają się wzajemnie. 

 
Zalecana wielkość grupy: 10‐20 uczestników 
Przewidywany czas: 1 godzina 20 minut 
Potrzebne materiały: Flipchart, papier do flipchartu, flamastry, szablon modelu Domu Zdolności 
do Pracy, zwykłe kartki papieru, taśma klejąca i/lub Blu‐tack, wolna przestrzeń na ścianie, na której 
można umieścić arkusze flipchartu, aparat fotograficzny do robienia zdjęć wyników pracy małych 
grup. 
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Kompetencje są na drugim piętrze domu. Podstawowe 
wykształcenie, profesjonalne umiejętności i wiedza oraz 
poprzednie doświadczenie w pracy stanowią bazę dla 
kompetencji. Ciągłe udoskonalanie wiedzy i umiejętności 
(tzw. uczenie się przez całe życie) są ważne ponieważ ciągle 
i w każdej dziedzinie pojawiają się nowe wymagania 
dotyczące zdolności do pracy, jak i nowe obszary 
kompetencji. 

 
Wartości, postawy i motywacje są na trzecim piętrze. Na 
tym poziomie mieszają się aspekty życia zawodowego z 
życiem codziennym i ważne jest uzyskanie równowagi. 
Postawy jednostki względem pracy i przedsiębiorczości 
znacząco wpływają na jej zdolność do pracy. Tożsamość 
profesjonalna oddziałuje na postawy i wartości. Jeśli 
jednostka uważa swoją pracę za wartościową i 
odpowiednio wymagającą to wzmacnia to jej zdolność do 
pracy. Jednakże, jeśli praca jest mało inspirująca i 
niedopasowana do oczekiwań jednostki, zdolność do pracy 
słabnie. Motywacje personelu wpływają na całą 
społeczność w zakładzie pracy. Postawy do pracy i 
przedsiębiorczości mogą się zmieniać z wiekiem. 
Przygotowanie się do i tolerancja względem zmiany, a 
także pragnienie rozwoju czynią zmiany w życiu 
zawodowym łatwiejszymi. 

 
Kierownictwo, społeczność w miejscu pracy, warunki 
pracy i praca są na czwartym piętrze domu. Ten poziom 
odzwierciedla miejsce pracy lub organizację. Jednostka 
może pracować w wielu różnych miejscach (w domu, w 
kawiarni, itp.) a pojedynczy przedsiębiorca może wcale nie 

mieć społeczności w miejscu pracy. To przełożeni i 
dyrektorzy są odpowiedzialni za przygotowanie i 
organizacje działań promujących dobrobyt w miejscu 
pracy. Dobrze funkcjonujące i bezpieczne środowisko 
pracy, dobra atmosfera, poczucie przynależności do 
społeczności i kooperacja są ważne. Systematyczne 
planowanie pracy, przemyślany cel i zmotywowany 
przełożony są również istotne dla dobrobytu pracowników. 

Jedno piętro wspiera kolejne 

Zdolność do pracy dotyczy kompatybilności i równowagi 
między zasobami jednostki i jej pracą. Dom zdolności do 
pracy funkcjonuje gdy wszystkie piętra wzajemnie się 
wspierają. Jednakże zmiany w pracy i w warunkach pracy 
występują nieustannie. Ponadto, wiek czy choroba również 
mogą spowodować znaczne zmiany w zasobach jednostki, 
które są obrazowane na niższych poziomach domu. 

Odpowiedzialność i współpraca 

Ważnym jest by stale rozwijać wszystkie piętra domu w 
trakcie życia zawodowego lub przedsiębiorczości. Celem 
jest zapewnienie zdolności do pracy i dobrostanu zarówno 
w przypadku zmiany w samej jednostce jak i w pracy. 
Oczywiście jednostka jest odpowiedzialna za swoje zasoby, 
ale za pracę i warunki pracy, to jest 4 piętro domu, są 
odpowiedzialni pracodawcy, przedsiębiorcy i przełożeni. 

 
Najlepsze rezultaty w podtrzymywaniu zdolności do pracy i 
promowaniu dobrobytu w miejscu pracy są osiągane 

poprzez współpracę pomiędzy różnymi stronami i 
organizacjami wspomagającymi (włączając usługi 
dotyczące chorób zawodowych oraz komitety 
bezpieczeństwa i higieny pracy). Pracodawca i 
przedsiębiorca mogą na wiele sposobów wesprzeć rozwój 
zasobów, ale ważnym jest by pracownik również aktywnie 
uczestniczył w promowaniu dobrobytu własnego, jak i całej 
społeczności w miejscu pracy. 

 
Dom zdolności do pracy jest oparty miedzy innymi na 
badaniach profesor Juhani Ilmaren, które określiły czynniki 
wpływające na zdolność do pracy. 
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Etapy warsztatów: 
 
 

Kroki Czas 
 

Krok 1 
Przed rozpoczęciem warsztatu prowadzący przygotowuje miejsca pracy dla małych grup (co 
najmniej 3 członków w grupie, co najmniej 3 grupy) w odpowiednich miejscach i dla 
odpowiedniej liczby osób. Model Domu Zdolności do Pracy przyczepiony jest do ściany, a obok 
każdego piętra przyczepione są czyste kartki papieru formatu A4. Prowadzący może również 
narysować na flipcharcie ilustrację przedstawiającą procedurę, cele i instrukcje dotyczące 
warsztatu. Uczestnicy zostają podzieleni na małe grupy składające się z minimum trzech osób. 
Każda grupa otrzymuje jeden arkusz flipchartu i flamastry. Arkusze i pisaki mogą zostać 
wcześniej rozłożone na biurkach małych grup. 

10 min. 

 
 

Krok 2 
Prowadzący wprowadza do warsztatu, wyjaśnia jego cele i procedury. Następnie odczytuje 
wybrane przez siebie pytanie, np. "Czym charakteryzuje się pracownik, który ma wysoki 
poziom dobrego samopoczucia?". Prowadzący podaje przykład, w jaki sposób można 
przeprowadzić ćwiczenie i rysuje na flipcharcie samochód. Prowadzący wskazuje na klakson na 
kierownicy samochodu i wyjaśnia, w jaki sposób można by go uznać np. za symbol czujności 
pracownika. Lider zapisuje tę informację na rysunku. Jeśli chce, może pokazać i narysować 
więcej niż jeden przykład. 
Prowadzący może również zastanowić się nad cechami i częściami samochodu z własnej 
perspektywy i podzielić się osobistymi przykładami. Liczba przykładów powinna być 
umiarkowana, aby nie wpływały one zbytnio na kierunek zajęć. Następnie prowadzący 
zachęca uczestników do zastanowienia się nad pytaniem i cechami samochodu z perspektywy 
własnej pracy. Pomaga to w refleksji nad własną sytuacją, zwłaszcza gdy uczestnicy nie 
reprezentują tego samego środowiska pracy. Prowadzący powinien przypomnieć uczestnikom, 
że nie ma dobrych ani złych odpowiedzi w odniesieniu do cech wylosowanego samochodu. 
Zamiast tego, uczestnicy powinni być zachęcani do uwzględnienia tych cech, które są dla nich 
ważne. 

 
20 min. 

 
 

Krok 3 
Każda mała grupa wybiera swojego przedstawiciela. Uczestnicy mogą przy tej okazji 
przedstawić się pozostałym członkom grupy, jeśli nie są sobie jeszcze znani. Następnie grupy 
przystępują do pracy. Prowadzący daje grupom około 20 minut na wykonanie rysunku. 
Prowadzący zachęca małe grupy do pracy i monitoruje ich postępy. Ważne jest, aby każdy 
uczestnik wniósł co najmniej jedną cechę do rysunku samochodu wykonanego wspólnie przez 
grupę. Prowadzący powinien przypomnieć grupom, aby każdy wniósł swój wkład. Kiedy małe 
grupy skończą rysować swoje rysunki, zostają one przyczepione do ściany. Przedstawiciele 
małych grup kolejno prezentują rysunek swojej grupy pozostałym grupom. 

 
20 min. 

 
 

Krok 4 
Prowadzący przedstawia model Domu Zdolności do Pracy i wyjaśnia uczniom jego zasady. 
Cechy wymienione na rysunkach umieszczane są na różnych piętrach Domu Zdolności do 
Pracy. Cechy są omawiane po kolei, a o ich umiejscowieniu w Domu decyduje się w drodze 
wspólnej dyskusji. Uczestnicy proszeni są o podkreślenie tego, co uważają za najważniejsze 
cechy wymienione na rysunkach. Prowadzący powinien zaznaczyć, że punkt widzenia każdej 
osoby jest równie cenny, a percepcja poszczególnych osób może się znacznie różnić, co 
oznacza, że cechy podkreślone przez innych uczestników należy traktować z otwartym 

 
10 min. 
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umysłem, nawet jeśli dana osoba się z nimi nie zgadza. W miarę pojawiania się cech, 
prowadzący zapisuje je na kartkach papieru obok każdego piętra. Dana cecha może pasować 
do więcej niż jednego piętra (strona 63). Nie wszystkie cechy wymienione na rysunkach muszą 
być umieszczone na poszczególnych piętrach domu. 

 
 

Krok 5 
Jeśli uczestnicy reprezentują tę samą społeczność zawodową po umieszczeniu cech obok Izby 
Umiejętności Zawodowych. Istnieją dwie możliwości 

 Każdy uczeń proszony jest o przypisanie priorytetów cechom odnotowanym obok 
pięter domu za pomocą numerów 1‐3. Cecha uznana za najważniejszą lub o 
najwyższym priorytecie rozwoju otrzymuje numer 1, następna w kolejności cecha 
otrzymuje numer 2 itd. W tym momencie prowadzący powinien wspomnieć, że jeśli 
uczestnicy uważają, że brakuje jakiejś ważnej cechy, mogą dodać nowe cechy obok 
pięter domu podczas przypisywania priorytetów cechom. 

 Każdy z uczestników otrzymuje trzy głosy, które może oddać, rysując krótkie pionowe 
linie obok cech, które uważa za najważniejsze lub najbardziej priorytetowe dla 
rozwoju. Uczestnicy mogą oddać wszystkie trzy głosy na jedną cechę lub podzielić 
głosy na kilka cech. 

 
10 min. 

 

Krok 6 
Dobrym pomysłem jest sfotografowanie wyników do późniejszego wykorzystania. 
Podsumowaniem warsztatu jest wspólny pogląd wszystkich uczestników na trzy najważniejsze 
kwestie związane z dobrym samopoczuciem w pracy, jak również na potencjalne obszary 
rozwoju. Następnie prowadzący przedstawia ustne podsumowanie cech, które otrzymały 
najwięcej głosów uznających je za najważniejsze lub obok których narysowano najwięcej 
pionowych linii. Po tym następuje dyskusja o tym, jak dalej postępować i co zostanie zrobione 
w tych sprawach. Ćwiczenie to służy jako wstęp do wspólnej dyskusji. Prowadzący jest 
odpowiedzialny za to, by wszyscy dobrze zrozumieli, jakie są kolejne kroki. Jeśli dyskusja na 
dany temat wyraźnie nie została zakończona, dobrze jest uzgodnić, kiedy będzie 
kontynuowana. Czasami dyskusje grupowe mogą pozostawić myśli, które nie są w stanie 
utrzymać się pod powierzchnią. Z tego powodu dobrym pomysłem jest zapewnienie 
uczestnikom kanału do przekazywania swoich myśli i opinii po zakończeniu zajęć. Można to 
osiągnąć za pomocą formularzy informacji zwrotnej rozdawanych na koniec warsztatów lub 
innych podobnych narzędzi. 

10 min. 

 
Zasoby:Primer "A workshop model for promoting well‐being at work and work ability", 2017. 
Salmi Nina Nevanperä, Heli Hannonen, Merja Turpeinen, Sanna Vehviläinen, Sirpa Lusa, Anne 
Punakallio, Satu Mänttäri, Kirsi Timonen, Susanna Kemppainen, Eva Tuominen, Jaana Laitinen. 
Fiński Instytut Zdrowia Zawodowego ‐ What is he work ability House, s. 14. 
https://www.ttl.fi/wp‐content/uploads/2016/11/TTL_Primer_2017_NETTI.pdf 

 

  4. Uzyskiwanie wyników poprzez innych Plan warsztatów 
 

Cele dydaktyczne: 

 Uczestnicy będą potrafili delegować zadania i podejmować decyzje, te dwie umiejętności nie 
są czymś binarnym: albo wykonuję zadanie samodzielnie jako kierownik projektu, podejmuję 
decyzję, albo deleguję je do członka zespołu.

 Uczestnicy będą potrafili świadomie wybrać odpowiedni poziom delegowania zadań 
w zależności od ocenianej sytuacji. To, jaki poziom delegowania zadań powinien wybrać
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Kroki Czas 

Krok 1 10 min. 
Przedstaw uczestnikom cel sesji i wyjaśnij im najpierw różne poziomy delegowania: 
1 = POWIEDZIEĆ powiedzieć komuś, aby wykonał zadanie/podjął decyzję jako menedżer, 
2 = SPRZEDAĆ menedżer podejmuje decyzję i wyjaśnia jej zalety członkom zespołu, 
3 = SKONSULTOWAĆ menedżer decyduje o tym, co i jak należy zrobić, ale wcześniej 
konsultuje się z członkiem zespołu4 
= ZGODZIĆ SIĘ menedżer i członek zespołu wspólnie podejmują decyzję5 
= DORADZIĆ członek zespołu podejmuje decyzję, ale wcześniej konsultuje się z menedżerem6 
= DOPYTAĆ menedżer pyta po podjęciu decyzji przez członka zespołu7 
= ODDELEGOWAĆ członek zespołu podejmuje decyzję samodzielnie, ale nie musi informować 
o jej szczegółach, ale wcześniej konsultuje się z menedżerem6 

Krok 2 30 min. 
Każdy zespół zaczyna od stworzenia listy wcześniej zdefiniowanych przypadków lub sytuacji, w 
których uczestnicy chcą stworzyć politykę delegowania uprawnień, ustalając kto ma jaki 
wpływ. Może to dotyczyć zarówno tworzenia projektu i uprawnień, jak i zatrudniania nowych 
członków zespołu. Każdy zespół gra w tę grę inaczej, więc lider może stosować niektóre z 

uczestnik zależy od zadania (trudności), stażu pracy członka zespołu oraz sytuacji (np. presja 
czasu). 

 
Zalecana wielkość grupy: 12 uczniów (3 uczniów X 4 zespoły) 
Przewidywany czas: 1 godzina 
Potrzebne materiały: Flipchart z wizualizacją 7 poziomów delegacji, 49 kart (7 kolorowych kart w 
każdym zestawie, 7 zestawów, patrz poniżej). 

 

 
Etapy warsztatów: 

 



#66  

 
 
Zasoby: Zarządzanie 3.0: Delegowanie i Upoważnianie, Warsztaty i Praktyki Przywództwa założone 
przez Jurgena Appelo https://management30.com/empower‐teams/delegation‐ 
empowerment/#7‐levels‐of‐delegation 

 

Podrozdział 6B. Samozarządzanie 

Powszechnie wiadomo, że to, w jakim stopniu dana osoba osiąga swoje cele i odnosi sukcesy w życiu 
osobistym      i      zawodowym,      zależy      w      dużej      mierze      od      poziomu      motywacji 
i zaangażowania w realizację określonych zadań, prowadzących do pożądanych rezultatów 
końcowych. Znalezienie motywacji, sił fizycznych i emocjonalnych oraz chęci do zaangażowania się 
w realizację tych zadań, do pójścia czasem na kompromis i wyjścia poza swoją strefę komfortu jest 
kwestią procesu samowpływu i samozarządzania. Ponadto, poziom naszego przekonania o własnej 
wizji i działaniach, bezpośrednio oddziałuje na sposób, w jaki wpływamy na innych i przekonujemy 
ich, aby zgodzili się z nami i pomogli nam w osiągnięciu naszych indywidualnych lub wspólnych celów 
(rozdział 6A). Jak twierdzi A. Mersino (2007), jeśli nie potrafisz zarządzać sobą, nie możesz zarządzać 
innymi. Dlatego umiejętność trenowania i rozwijania naszych technik i zdolności wywierania wpływu 
na samego siebie pomaga nam być bardziej efektywnymi, zwiększa naszą elastyczność i zdolność 
adaptacji do zmieniającego się otoczenia, sprawia, że jesteśmy bardziej skoncentrowani na celu i 
chroni nasze dobre samopoczucie, ponieważ nie przeżywamy zadań "do zrobienia" jako 
nieprzyjemnego ciężaru. 

 
Niniejszy rozdział pomoże doradcom w szkolnictwie zawodowym, takim jak Ty, dowiedzieć się 
więcej na temat wymiaru inteligencji emocjonalnej, jakim jest zdolność wywierania wpływu na 
samego      siebie.      Po      pierwsze,      zapoznasz      się      z      podstawami      tej      umiejętności 
i odpowiadającymi jej kompetencjami. Następnie uzyskasz dostęp do dwóch planów warsztatów, 
które możesz wykorzystać w pracy z uczniami, by wspierać ich w rozwijaniu umiejętności wywierania 
wpływu na siebie i zarządzania sobą. 

 

Co powinieneś wiedzieć o samokontroli 
 

Zgodnie z niektórymi teoriami, proces zarządzania sobą jest postrzegany jako zdolność do 
kontrolowania naszych emocji tak, aby one nie kontrolowały nas (Mersino, 2007). Zdolność ta nie 
ogranicza się jedynie do prostego wykrywania emocji i ich kontroli w celu stłumienia nieprzyjemnych 
doświadczeń, ale może nawet iść dalej, do celowego prowokowania pewnych emocji (Goleman, 
1998) lub wykorzystywania ich do osiągnięcia określonych celów (Mayer & Salovey, 1997). 
Umiejętność wstrzymywania własnych chwilowych potrzeb i emocji oraz ciągłego zarządzania 
swoimi skłonnościami może pomóc w realizacji większych, ważniejszych celów w przyszłości (T. 
Bradberry, J. Greaves, 2005). Adele B. Lynn uważa, że wpływ osobisty to "zdolność do pozytywnego 
przewodzenia i inspirowania innych, jak również siebie samego" (A. Lynn, 2008, s.8) . Lynn 

bardziej powszechnych zasad, którymi się tutaj dzielimy, lub może wymyślić własne. Wszystko 
polega na tym, jak każdy zespół radzi sobie z delegowaniem i samoorganizacją. Użyj 
wizualizacji na flipcharcie. 

Krok 3 20 min. 
Dyskusja w grupie: Zastanówcie się wspólnie z uczestnikami, jak zmieniają się poziomy 
delegowania zadań, gdy menedżer koncentruje się raczej na pracowniku i jego potrzebach lub 
jest raczej nastawiony na realizację zadań, lub na jedno i drugie. 
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obserwuje wpływ osobisty w dwóch wymiarach: wpływania na innych i wpływania na siebie, gdzie 
wpływ na siebie jest określany przez 5 kluczowych kompetencji, które można pomóc uczniom 
rozwijać: 

● Pewność siebie 
● Inicjatywa i odpowiedzialność 
● Orientacja na cele 
● Optymizm 
● Elastyczność i zdolność do adaptacji 

 
Przyjrzyjmy się pokrótce każdej z tych pięciu kompetencji, nad którymi możesz pracować ze 
swoimi uczniami: 

 
● Pewność siebie, czyli wiara we własne umiejętności lub zdolności. Rozwijając tę kompetencję, 

uczący się powinni nabyć umiejętności realistycznej oceny własnych możliwości i prezentowania 
ich w przekonujący sposób innym. W trakcie pracy należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy 
pewnością siebie a arogancją. 
Osoba pewna siebie wie, jak zająć stanowisko i wyrazić je bez obrażania swoich rówieśników. 
Dodatkowo możesz pokazać uczniom, jak ważne jest ilustrowanie swoich umiejętności 
konkretnymi faktami z ich przeszłości i teraźniejszości. Możesz zapewnić doradztwo i szkolenie 
w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, ponieważ pewność siebie jest bardzo często 
wyrażana, nawet nieświadomie, poprzez specyficzne użycie języka, słów i mowy ciała. 

 
● Inicjatywa i odpowiedzialność, czyli bycie wewnętrznie kierowanym do podejmowania kroków 

lub działań oraz branie odpowiedzialności za te działania. Możesz zająć się tym tematem z 
uczniami na dwóch etapach: trenować ich proaktywność i siłę inicjatywy oraz oceniać 
konsekwencje inicjatyw w celu ich zaakceptowania i przyjęcia odpowiedzialności. Przeszkol 
uczestników, jak zidentyfikować możliwe obszary inicjatyw w ich środowisku pracy i pomóc im 
znaleźć motywację do włożenia wysiłku w te inicjatywy. Zwróć szczególną uwagę na pojęcie 
"odpowiedzialności", ponieważ bardzo często brak odpowiedzialności po podjęciu inicjatywy 
może prowadzić do negatywnych zachowań i frustracji. 

 
● Orientacja na cele, czyli wyznaczanie celów dla siebie oraz życie i praca na rzecz tych celów. 

Ćwicząc z uczniami orientację na cele, omów różnicę między celami wewnętrznymi i 
zewnętrznymi oraz sposoby ich określania. Podkreśl różnicę pomiędzy inicjatywą a orientacją 
na cele: jedna osoba może podejmować wiele inicjatyw, ale bez wspólnego celu i jasnego 
ukierunkowania, podczas gdy inna może być bardzo kompetentna w wyznaczaniu celów, ale 
brakuje jej inicjatywy, kiedy przychodzi do podejmowania działań zmierzających do osiągnięcia 
tych celów. 

 
● Inicjatywa polega na podejmowaniu działań, orientacja na cel wyznacza kierunek tych działań. 

Możesz zapewnić uczniom doradztwo i przeszkolić ich, jak wyznaczać osobiste cele dla każdej z 
ich różnych ról społecznych. Naucz ich, jak zbudować indywidualny system wyznaczania celów. 
Innym ważnym aspektem, na którym należy się skupić, jest określenie konkretnych celów 
zawodowych w zależności od różnych stanowisk 
i poziomów hierarchii. Jeśli chcesz rozwinąć tę kompetencję, możesz popracować nad 
umiejętnością wyznaczania ram czasowych dla osiągnięcia różnych celów oraz pomóc uczniom 
rozwinąć umiejętności emocjonalne pozwalające stawić czoła nieosiągnięciu celów. 

 
● Optymizm, czyli skłonność do patrzenia na jasną stronę spraw i nadzieja na najlepsze. Jeśli 

chcesz pracować nad tą kompetencją ze swoimi uczniami, zacznij od określenia ich poziomu 
optymizmu/pesymizmu w konkretnych sytuacjach z ich doświadczenia lub postawienia ich w 
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sytuacjach hipotetycznych. Następnie można szkolić uczniów, jak postrzegać trudności jako 
szanse i znaleźć w sobie energię lub chęć do podjęcia trudnych zadań. Naucz ich, jak stawiać 
czoła wyzwaniom z pozytywnym nastrojem i dobrym morale, a także jak akceptować 
niepowodzenie jako szansę na poprawę i krok bliżej do sukcesu. 

 
● Elastyczność i zdolność do adaptacji, czyli umiejętność dostosowania się do potrzeb innych osób 

lub sytuacji w zależności od potrzeb. Twoją misją edukacyjną i szkoleniową podczas pracy nad 
rozwojem       tych       kompetencji       z       uczniami       jest       pomoc       im       w       ocenie 
i zwiększeniu ich elastyczności w myśleniu, podejmowaniu decyzji i zachowaniu, aby byli w 
stanie reagować na ciągle zmieniające się warunki, sytuacje, ludzi i technologie w ich 
środowisku pracy. Zwłaszcza dziś, gdy technologie cyfrowe i robotyzacja mają coraz większy 
wpływ     na    wszystkie     procesy     produkcyjne,     zdolność     do     porzucenia     przeszłości 
i przygotowania się na przyszłość jest kluczowa, jeśli chodzi o integrację siły roboczej. 
"Dostosowywanie się do technologii, nowych rynków, globalnych wpływów, fuzji i przejęć, 
nowych systemów, nowych szefów, nowych przestrzeni budynków, a nawet przestrzeni 
wirtualnej ‐ wszystko to ćwiczy nasze mięśnie elastyczności." (Lynn, 2008). Elastyczność 
i zdolność do adaptacji jest również silnie związana z umiejętnościami pracy zespołowej 
uczniów,        ponieważ        ma        związek        z        umiejętnością        zmiany        organizacji 
i dostosowania się do innych. Można pomóc uczniom ćwiczyć empatię i zdolność do dawania i 
przyjmowania interakcji z innymi. Naucz uczestników o względnym wymiarze "udanych 
zachowań".   Udane   zachowanie    w    jednej    sytuacji    może    prowadzić    do    porażki 
w innym środowisku. Można szkolić uczniów w zakresie umiejętności rozumienia otoczenia, a 
następnie dostosowania swojego zachowania w celu uzyskania pożądanego rezultatu. 

 
Jak wpływanie na siebie może pomóc Twoim uczniom i dlaczego jest to istotne w życiu 
zawodowym? 
Zrozumienie i trenowanie umiejętności wpływania na siebie może pomóc uczniom w następujący 
sposób: 

● Zwiększenie pewności siebie pomoże uczniom podejmować większe ryzyko, pokonywać 
wyzwania, szukać lepszych możliwości zatrudnienia, rozwijać się i odnosić sukcesy w 
podejmowaniu trudnych zadań. 

● Zrozumienie wymiarów pewności siebie pozwoli uczniom wykazać się pewnością siebie w 
miejscu pracy, unikając ryzyka bycia aroganckim i obrażania innych; 

● Zwiększenie ich zdolności do podejmowania inicjatyw sprawi, że Twoi uczniowie będą 
bardziej proaktywni w poszukiwaniu możliwości zatrudnienia i pozwoli im być bardziej 
niezależnymi i lepiej radzić sobie w miejscu pracy, będąc źródłem pomysłów na ulepszenia 
dla swoich zespołów i organizacji; 

● Wiedza o tym, jak wyznaczać cele, zapewni lepszą orientację w procesie poszukiwania 
pracy przez uczestników i pomoże im ocenić swoje priorytety zarówno w życiu osobistym, 
jak i zawodowym; 

● Pewność siebie i optymizm zwiększą motywację Twoich uczniów i ułatwią proces integracji 
zawodowej; 

● Poprzez rozwijanie ich optymizmu i umiejętności dostrzegania szans w każdej trudnej 
sytuacji poprawi wytrwałość uczniów i skuteczne rozwiązywanie problemów oraz zapewni 
dobre zdrowie, a nawet długie życie i wolność od traumy; 

● Elastyczność i zdolność do adaptacji poprawi sukces zawodowy i popularność Twoich 
uczniów oraz zwiększy ich szanse na znalezienie pracy i dopasowanie się do jej wymagań. 

 
W następnej części przedstawimy szczegółowo plany warsztatów, które można wykorzystać 
z uczniami, by wesprzeć ich w realistycznej ocenie i poprawie umiejętności wywierania wpływu na 
samych siebie. Istnieje jednak wiele działań i zasobów, które można wykorzystać, by wesprzeć 
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uczestników w tym procesie uczenia się o sobie, takich jak testy osobowości, autorefleksja i analiza, 
metody wizualne, narzędzia planowania itp. 

 
Zasoby: 
● Mersino, Anthony C. 2007. Emotional intelligence for project managers: the people skills you 

need to achieve outstanding results (Inteligencja emocjonalna dla kierowników projektów: 
umiejętności ludzi, których potrzebujesz, aby osiągnąć wybitne wyniki). 

● Daniel Goleman, 1998. Working with Emotional Intelligence (Praca z Inteligencją Emocjonalną). 
Bathnal Books. 

● Mayer, Salovey, 1997. “What is emotional intelligence?” ("Czym jest inteligencja 
emocjonalna?"), P. Salovey & D. Sluyter (Eds).Travis Bradberry, Jean Greaves, 2005. The 
emotional intelligence quick book: everything you need to know to put your EQ to work 
(Szybka książka o inteligencji emocjonalnej: wszystko, co musisz wiedzieć, aby wykorzystać 
swoje EQ w pracy). 

● Lynn, A. B. 2005. The EQ Difference: A Powerful Program for Putting Emotional Intelligence to 
Work. 

● Lynn, A. B. 2008. The EQ Interview: Finding Employees with High Emotional Intelligence 
(Wywiad z EQ: Poszukiwanie Pracowników o Wysokiej Inteligencji Emocjonalnej). 

 

Plany warsztatów 
Wspieraj uczniów w zdobywaniu umiejętności zarządzania sobą 

 
  1. Plan warsztatów Działaj jak gdyby 

 
Cele dydaktyczne: 
● Uczeń będzie rozumiał, jak przyjmować zachowania, które mogą zmieniać jego stan 

emocjonalny. W konsekwencji, na stan emocjonalny ucznia będzie miało wpływ przyjęte przez 
niego zachowanie. 

● Uczniowie będą trenować następujące umiejętności: wychodzenie poza swoją strefę komfortu, 
podporządkowywanie się okolicznościom zewnętrznym poza własnymi potrzebami i wolą, 
pewność siebie, inicjatywa, orientacja na cel, optymizm, elastyczność. 

 
Zalecana wielkość grupy: od 5 do 15 uczniów 
Przewidywany czas: 60 min. 
Potrzebne materiały: duża przestrzeń, tak aby wszyscy uczestnicy mogli utworzyć koło; podkład 
muzyczny, aby można było odtworzyć muzykę w tle. 

 
Etapy warsztatów: 
 

Kroki Czas 
Krok 1 
Zacznij od zaprezentowania techniki "zachowuj się tak, jakbyś" jako jednego z 
najpotężniejszych narzędzi wykorzystywanych w terapii poznawczo‐behawioralnej, a 
także w praktyce aktorskiej i szkoleniach. "Działaj jak gdyby" może pomóc Twoim 
uczniom przepracować nawyki i wzorce, które przeszkadzają im w osiągnięciu 
zamierzonych celów. Jest to niezwykle przydatne narzędzie do zmiany myśli, przekonań 
i postaw, Technika ta jest również popularnie znana jako "fake it till you make it", a 
swoją prezentację możesz zilustrować przykładem Wilka z Wall Street: "Act as if! 
„Zachowuj się tak, jakbyś był bogatym człowiekiem, a wtedy na pewno staniesz się 
bogaty. 

5 min. 
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Zachowuj się tak, jakbyś miał niezrównaną pewność siebie, a wtedy ludzie na pewno 
będą mieli do Ciebie zaufanie. Zachowuj się tak, jakbyś miał niezrównane 
doświadczenie, a wtedy ludzie będą słuchać twoich rad. I zachowuj się tak, jakbyś już był 
ogromnym sukcesem, a tak pewne, jak to, że stoję tu dzisiaj ‐ staniesz się sukcesem." ‐ 
Jordan Belfort, Wilk z Wall Street. 
 
Działanie jak gdyby jest bardzo potężnym narzędziem, które po prostu polega na 
zachowywaniu się, myśleniu i odczuwaniu tak, jakbyśmy już mieli coś, czego chcemy, 
albo że coś, co chcemy, aby się stało, już się dzieje w naszym życiu, albo że już wiemy, 
jak zrobić coś, co naprawdę chcemy zrobić. 
 
Krótko poproś uczestników o zastanowienie się nad tym i podzielenie się swoimi 
doświadczeniami, jeśli już stosowali podobne podejście w procesie poszukiwania pracy. 
 
Krok 2 
Włącz dynamiczną muzykę jako tło 
Poproś uczniów, aby utworzyli koło. 
Następnie przydziel każdemu z nich rolę. Na przykład: 
"Zachowuj się tak, jakbyś się bał ciemności". 
"Zachowuj się tak, jakbyś był milionerem". 
"Zachowuj się tak, jakbyś podejrzewała swojego męża o niewierność". 
"Zachowuj się tak, jakbyś był laureatem Oscara" 
"Zachowuj się tak, jakbyś właśnie otrzymał awans na prezesa firmy" 
 
Teraz poproś każdego uczestnika, aby po kolei wszedł do środka koła i zachował się 
zgodnie z przydzieloną mu rolą. Uczestnicy mogą wchodzić w interakcje z resztą grupy 
lub działać indywidualnie. Każdy "występ" powinien trwać nie dłużej niż 2 minuty. 
 
Kiedy wszyscy wezmą udział w ćwiczeniu, poproś grupę, aby krótko opowiedziała, co 
było dla nich trudne i jak się czuli podczas ćwiczenia. 

20 min. 

Krok 3 
Teraz poproś każdego uczestnika o zidentyfikowanie automatycznej myśli lub 
dysfunkcyjnego przekonania, które staje na jego/jej drodze do pożądanego stanowiska 
pracy. 
Poproś ich również o określenie wszystkich rzeczy, które zrobiliby, gdyby wierzyli w coś 
zupełnie przeciwnego niż ta myśl. 
Teraz poproś ich, aby ponownie stanęli po kolei na środku i zilustrowali te 
przeciwstawne myśli jednym stwierdzeniem. 
 
Kiedy wszyscy wezmą udział w ćwiczeniu, poproś grupę, aby krótko opowiedziała, co 
było dla nich trudne i jak się czuli podczas ćwiczenia. 

20 min. 

Krok 4 
Omów i zastanów się bardziej szczegółowo nad tymi dwoma ćwiczeniami z grupą 
uczniów. Zaproś każdego uczestnika do porównania dwóch doświadczeń i wyjaśnienia, 
jak się czuł przed, w trakcie i po ćwiczeniu. Poproś uczestników o wyrażenie opinii na 
temat występów innych osób oraz o porównanie wiarygodności występów w obu 
ćwiczeniach. 
 
Możesz zadać im dalsze pytania, takie jak: 

 Co powstrzymałoby Cię przed "działaniem tak, jakby" w prawdziwej sytuacji? 
 Jakie mogą być możliwe konsekwencje dla Ciebie / dla innych? 
 Jak zamierzasz przezwyciężyć trudności, których doświadczyłeś podczas 

ćwiczenia? 

10 min. 
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 Czy dowiedziałeś się czegoś nowego o sobie? 

Krok 5 
Poradź uczniom, aby codziennie, przez co najmniej miesiąc, powtarzali wykonywane 
zachowania i obserwowali efekt. Czy staje się to łatwiejsze? Czy ma to wpływ na ich 
codzienne życie? 
Powiedz im, żeby pomyśleli o innych zachowaniach, które chcieliby zmienić i powtórzyli 
ćwiczenie z tymi przykładami. 

5 min. 

 

To ćwiczenie jest inspirowane przez A.B. Lynn, The EQ Difference, 2005, s. 220 oraz praktykami 
terapii poznawczo‐behawioralnej.
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 2. Ale ja nie miałem tego na myśli... Plan warsztatów 
 

Cele dydaktyczne: 
● Dzięki temu ćwiczeniu uczniowie zobaczą, jak myśleć o wyniku swojego zachowania, a nie o 

jego intencjach. 
● Ćwiczenie powinno przyczynić się do poprawy ich empatii i umiejętności rozwiązywania 

konfliktów. Rozwiną umiejętność spojrzenia na swoje zachowanie z punktu widzenia drugiej 
osoby. 

● Pomoże to uczącemu się łatwiej wpływać na swoje działania w celu osiągnięcia lepszych 
wyników. 

 
Zalecana wielkość grupy: od 10 do 20 uczniów 
Przewidywany czas: 50 min. 
Potrzebne materiały: papier, długopis, arkusz Intencji, jak pokazano poniżej. 

 
Etapy warsztatów: 

 

 
Krok 1: 

Kroki Czas 
5 min. 

Porozmawiaj z uczniami o słowie "intencja". Poproś ich, aby podzielili się swoimi 
wyobrażeniami na temat znaczenia tego słowa. Wyjaśnij, że nasze intencje nie są 
widoczne dla ludzi, z którymi wchodzimy w interakcje. Jedynym sposobem, w jaki 
intencja staje się widoczna, jest zachowanie i słowa. Podaj kilka osobistych przykładów, 
kiedy intencja i zachowanie są zgodne lub niezgodne. 

 

Krok 2: 
1. Rozdaj każdemu uczniowi arkusz ćwiczeń. 
2. Poproś ich, aby pomyśleli o zdarzeniu, w którym ich intencje nie pasowały do ich 

słów lub zachowania. 
3. Poproś ich o wypełnienie arkusza ćwiczeń. 

15 min 

 

Krok 3: 
Po wypełnieniu arkusza ćwiczeniowego przez każdego z uczestników, poproś ich o 
przedstawienie swoich przypadków po kolei. 
Wykorzystaj tę okazję do przedyskutowania z grupą każdego przypadku i zachęć ich do 
szczegółowego zastanowienia się nad swoimi opiniami i odczuciami dotyczącymi 
wspomnianych sytuacji. 
Możesz wykorzystać poniższe pytania, aby wesprzeć dynamikę dyskusji: 

 
● Jaka jest korzyść z refleksji nad sytuacjami, w których nasz zamiar nie przyniósł 

zamierzonego rezultatu? 
● Jak możemy wykorzystać te informacje, aby poprawić nasze interakcje z innymi? 
● Dlaczego ważne jest, aby pomyśleć o alternatywnym sposobie zachowania? (Myśląc 

o alternatywnym sposobie zachowania, przygotowujemy się i ćwiczymy, aby być 
lepiej przygotowanym na następną okazję). 

20 min 
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Arkusz roboczy intencji 
 

Powiedziałem lub 
zrobiłem... 

Chodziło mi o... Wynik... Mógłbym 
powiedzieć/zrobić... 

Przykład: "Nie 
sądziłem, że to coś 
wielkiego". 

Myślałem, że uda nam 
się to zrobić bez 
większego wysiłku. 

Myślałeś, że nie uważam 
tego za ważne. 

"Chętnie pomogę. Nie 
sądzę, że zajmie to dużo 
czasu. 
Kiedy chciałabyś zacząć

 
To ćwiczenie jest inspirowane przez A.B. Lynn, Quick emotional intelligence activities for busy 
managers, 2007, s. 108). 

● Co możemy zrobić po fakcie? (Rozmowa o sytuacji z drugą stroną jest zawsze 
zalecana, abyśmy mogli oczyścić atmosferę. Daje to również możliwość 
przeproszenia i pełnego zrozumienia perspektywy drugiej osoby). 

 
Uwaga: Upewnij się, że podczas ćwiczenia uczący się nie obwiniają drugiej osoby, 
mówiąc takie rzeczy jak: "Źle zrozumiałeś", "Jesteś bardzo wrażliwy" lub "Nie słuchałeś 
mnie". Celem tego ćwiczenia jest pomoc uczestnikom w zbadaniu swojego zachowania i 
tego, jak to zachowanie można było zmienić, aby osiągnąć lepszy rezultat. 
Krok 4: 
Na zakończenie ćwiczenia możesz zadać następujące pytania: 

10 min 

● "Jak się czułeś podczas ćwiczenia?". 
● "Czy dowiedzieliście się czegoś nowego o sobie?". 
● "W jaki sposób mógłbyś chcieć wykorzystać to, o czym dziś rozmawialiśmy, w swojej 

codziennej pracy/poszukiwaniu pracy?". 
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  3. Plan warsztatów wyznaczania celów 
 

Cele dydaktyczne: 
● Spraw, by uczniowie zrozumieli znaczenie każdej ze swoich ról społecznych i określili cele dla 

każdej z nich. 
● Zrozumienie znaczenia zachowania równowagi w osiąganiu każdego celu związanego z rolą 
● Dowiedz się, jak wyznaczać cele SMART 

 
Zalecana wielkość grupy: od 15 do 25 uczniów 
Przewidywany czas: 60 min. 
Potrzebne materiały: papier, długopis, arkusz Cele, jak pokazano poniżej. 

 
Etapy warsztatów: 

 
 
 

Krok 1 
Kroki Czas 

10 min. 
Zacznij od przedstawienia uczniom koncepcji 4 tożsamości, jak pokazano na rysunku: 

 

Przyszłość 
 

 

Zaprogramowana 
tożsamość 

Stworzona 
tożsamość 

 

Inni Ja 
 
 

Tożsamość 
odzwierciedlona 

 
Tożsamość 

zapamiętana 
 
 
 
 

Przeszłość 
 
 
 

Zaprogramowana tożsamość jest związana z tym, jak nasi rodzice, przyjaciele, koledzy, 
kierownicy itp. oczekują od nas wzrostu i rozwoju w naszych rolach osobistych i 
zawodowych. Jest ona silnie związana z oczekiwaniami społeczeństwa, 
w którym żyjemy. 
Tożsamość odzwierciedlona to sposób, w jaki widzą nas inni (rodzice, przyjaciele, itp.) 
na podstawie naszych rzeczywistych zachowań i osiągnięć. 
Tożsamość Zapamiętana reprezentuje naszą osobistą opinię o nas samych i o naszych 
osiągnięciach, opartą na doświadczeniach z przeszłości. Należy podkreślić, że jeśli 10 lat 
temu byliśmy dobrzy w tańcu, a od tego czasu nie tańczyliśmy, to możemy utracić te 
umiejętności. Tak samo, jeśli 5 lat temu nie umieliśmy pisać esejów, ale w ciągu 
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ostatniego miesiąca chodziliśmy na zajęcia z pisania esejów, to teraz mamy lepsze 
umiejętności pisania. Ważne jest, aby ocenić naszą tożsamość w chwili obecnej! 
Tożsamość kreowana jest tam, gdzie chcielibyśmy się udać. Wiąże się z najlepszą 
interpretacją nas samych w przyszłości, jaką chcielibyśmy, aby była. Jest to tożsamość, 
która powinna być brana pod uwagę przy wyznaczaniu przyszłych celów. 
Krok 2 
Teraz poproś uczestników, aby określili 4 role społeczne, które obecnie pełnią. 
Pierwszą rolą powinno być zawsze "Ja". Poproś ich, aby pomyśleli, jakie są ich 
obowiązki, pragnienia, oczekiwania w zakresie osobistych potrzeb i życzeń. Następnie 
można dodać "rolę rodzinną" (siostra, matka, syn itd.), "rolę zawodową" (kierownik, 
kasjer, pielęgniarka itd.), "rolę w określonej grupie społecznej" (przyjaciel, członek 
drużyny sportowej, członek klasy teatralnej itd. 
Krok 3 
Przedstaw koncepcję celu "SMART": 
S ‐ cel powinien być konkretny 
M ‐ cel powinien być mierzalny 
A ‐ cel powinien być osiągalny 
R ‐ cel powinien być związany z konkretną rolą osobistą 
T ‐ cel powinien być ograniczony ramami czasowymi. 
Krok 4 
Teraz poproś uczestników, aby skorzystali z arkusza celów (pierwsze 2 kolumny) i 
określili cel dla każdej z 4 ról, które wcześniej zdefiniowali. 
Przekaż im następujące wskazówki: 

1. Pomyśl o swojej stworzonej tożsamości. Na przykład, chciałbym mówić po 
hiszpańsku. 

2. Pomyśl o celach, które są istotne dla tej tożsamości w obecnej chwili. Na 
przykład: Pracuję z wieloma Hiszpanami i opanowanie tego języka pomogłoby 
mi w pracy. 

3. Sformułuj te cele w bardzo konkretny i mierzalny sposób. Na przykład: 
Opanować język hiszpański na poziomie C2. 

4. Oceń, czy ten cel jest możliwy do osiągnięcia? Czy jesteś bardzo dobry w nauce 
języków obcych? Czy masz odpowiednią ilość czasu, który możesz poświęcić? 
itd. 

5. Wyznacz ramy czasowe, w których chciałbyś osiągnąć ten cel. Na przykład: W 
ciągu 10 miesięcy opanować język hiszpański na poziomie C2. 

Krok 5 
Po zdefiniowaniu celów, poproś każdego uczestnika o ich zaprezentowanie i omówienie 
wyników oraz myśli i odczuć, jakie towarzyszyły uczestnikom podczas ćwiczenia. 
Jakie trudności napotkali? 
Krok 6 
Poproś uczniów, aby zastanowili się, jakie zadania powinni wykonać, aby zbliżyć się do 
zdefiniowanych celów i w jakiej kolejności powinni je realizować? 
Omów znaczenie ustalania priorytetów. Ustalenie priorytetów to siła, która zmusza do 
powiedzenia "Tak" ważnym zadaniom i "Nie" tym mniej ważnym. Poproś uczestników o 
wypełnienie dwóch ostatnich kolumn Arkusza Celów. 
Krok 7 
Aby zakończyć ćwiczenie, możesz omówić z uczestnikami ogólne doświadczenie i 
zapytać ich, czy odkryli coś nowego o sobie i jak wykorzystają technikę SMART w swoim 
procesie poszukiwania pracy. 

 
 
 
 
 

5 min. 
 
 
 
 
 
 

5 min. 
 
 
 
 
 
 

10 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 min. 
 
 
 

10 min. 
 
 
 
 
 

5 min. 
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Arkusz celów 
 

Rola Cel Zadania na najbliższy 
tydzień 

Zadania na najbliższy 
miesiąc 

Przykład: Student 
studiów magisterskich 

Ukończenie studiów 
magisterskich 

Przeczytaj dwa pierwsze 
rozdziały podręcznika 
ekonomii 

Przeczytaj 5 
rozdziałów 
podręcznika ekonomii. 

 

 
 
 
 
 
 
 
To ćwiczenie jest inspirowane książką Seana Covey'a "7 nawyków wysoce efektywnych 
nastolatków". 
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Rozdział 7. 
Zarządzanie celami zawodowymi i osobistymi 
Jest to jeden z głównych wymiarów inteligencji emocjonalnej, który umożliwia opanowanie celu i 
wizji, odkrycie siebie oraz znalezienie pracy lub podążanie ścieżką kariery, która odpowiada 
wartościom, zainteresowaniom, umiejętnościom, upodobaniom, motywacjom, mocnym stronom 
itp. Dlaczego cel jest ważny? Richard N. Bolles, autor bestsellera What Color is Your Parachute? ‐ 
jednego z najlepszych przewodników po karierze w ciągu ostatnich czterech‐pięciu dekad ‐ ma 
najlepszą odpowiedź, która doskonale opisuje obecną sytuację na rynku pracy i osób szukających 
pierwszej pracy lub zmieniających karierę: "Większość osób, którym nie udaje się znaleźć 
wymarzonej pracy, ponosi porażkę nie dlatego, że brakuje im wystarczających informacji o rynku 
pracy, ale dlatego, że brakuje im wystarczających informacji o nich samych" (2012, Kindle Edition, 
Loc. 3352). 

 
Ten rozdział pomoże doradcom VET, takim jak Ty, dowiedzieć się więcej na temat wymiaru 
inteligencji emocjonalnej, jakim jest opanowanie celu i wizji. Po pierwsze, zapoznasz się 
z podstawowymi cechami tej umiejętności i odpowiadającymi jej kompetencjami. Następnie 
uzyskasz dostęp do dwóch planów warsztatów, które możesz wykorzystać w pracy ze swoimi 
uczniami, aby wesprzeć ich w znalezieniu celu, określeniu wartości i zaplanowaniu działań 
zmierzających do osiągnięcia celów zawodowych. 

 

Co powinieneś wiedzieć o celu i wizji 
 

Adele B. Lynn uważa świadomość celu i wizji za jeden z podstawowych obszarów inteligencji 
emocjonalnej, będący "zarówno powodem, dla którego dążymy do inteligencji emocjonalnej, jak i 
siłą napędową, która utrzymuje nas w zakotwiczeniu" (2005, s. 42) . Dlatego też Lynn definiuje ją 
jako "zdolność do wnoszenia autentyczności do swojego życia i realizowania swoich intencji i 
wartości" (Lynn, 2008, s. 129) . Zdolność ta pomaga nam zarządzać naszymi emocjami i relacjami z 
innymi. W zaktualizowanym modelu zdolności inteligencji emocjonalnej Mayer, Caruso & Salovey 
(2016), zdolność ta mogła być zidentyfikowana w czwartej gałęzi ‐ Zarządzanie emocjami, w 
następujących obszarach rozumowania: "Oceniaj strategie podtrzymywania, redukowania lub 
intensyfikowania reakcji emocjonalnej", odpowiednio "Efektywnie zarządzaj własnymi emocjami, 
aby osiągnąć pożądany rezultat" (s. 294). 

 
Aby skutecznie wspierać uczniów, należy zapoznać się z kompetencjami, które powinni oni zdobyć, 
aby osiągnąć mistrzostwo w realizacji celu i wizji. Według Lynn (2008), istnieją trzy podstawowe 
kompetencje. W związku z tym, uczniowie powinni umieć: 

 
1. Zrozumieć swój cel życiowy i wartości; 
2. Podjąć działania, aby osiągnąć ten cel; 
3. Osiągnąć autentyczność w swoim życiu zawodowym. 

 
Przeanalizujmy pokrótce każdą z tych trzech kompetencji, które powinni rozwijać Twoi uczniowie: 

 
1. Poprzez zrozumienie swojego celu i wartości, osoby uczące się powinny nauczyć się jak 

odkryć i zrozumieć siebie, identyfikując i określając jasno swoje wartości, zainteresowania, 
motywacje, umiejętności, talenty, mocne strony, itp. Tak więc, usługi doradcze i szkoleniowe 
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powinny prowadzić ich w tym procesie uczenia się, wspierając ich w zrozumieniu, w jaki 
sposób jasny cel pomaga im zdobyć pracę, o której zawsze marzyli. 
W tym momencie możesz zadać sobie pytanie, jaki jest tego cel. Sądzimy, że najlepszą 
odpowiedzią na to pytanie jest ta, której udzielił Matthew Kelly w swojej książce The Dream 
Manager: "Celem osoby jest stać się najlepszą wersją samej siebie" (2007, s. 21) . Pomóż 
swoim uczniom odkryć, jaka jest ich najlepsza wersja, do której chcą dążyć. Naucz ich 
również, że nie jest to proces rozwiązywania problemów, ale uczenia się, który przebiega 
etapami, poprzez odkrywanie i doświadczanie życia (Bolles, 2017). 

 
2. Twoi uczniowie powinni również wiedzieć, że nie wystarczy odkryć swój cel i wartości, aby 

poprawić swoją inteligencję emocjonalną i życie zawodowe. Powinni również być w stanie 
podjąć działania, aby osiągnąć swój cel i żyć zgodnie ze swoimi wartościami. Możesz pomóc 
im określić, jakie działania muszą podjąć i co motywuje ich do podjęcia tych działań. Powinni 
również nauczyć się konkretnych technik osiągania swoich celów i marzeń, aby zmobilizować 
swoją energię do realizacji celu. Powinni stosować samokontrolę, dyscyplinę, właściwą 
kalibrację emocji, budować dobre relacje z innymi. Wreszcie, powinni umieć rozpoznawać 
apatię i negatywizm, które wynikają z braku związku między ich pracą a celem i wartościami. 

 
3. Uczniowie powinni nauczyć się, jak stać się autentycznymi i przejrzystymi. Jako doradca 

zawodowy, powinieneś pomóc im zrozumieć i dopasować ich motywy, działania, intencje, 
wartości i cele. Dostosowanie wszystkich tych elementów pomaga uczniom prowadzić życie 
zawodowe, w którym jest mniej konfliktów i frustracji, a więcej satysfakcjonujących i 
godnych zaufania relacji. Uczniowie powinni nauczyć się rozpoznawać negatywne emocje 
wynikające z konfliktu wartości lub celów, zarządzać nimi i przyjąć nowe podejście w życiu 
zawodowym. Powinni nauczyć się, że 
w relacjach międzyludzkich autentyczność oznacza po prostu dotrzymywanie zobowiązań i 
obietnic. 

 
W jaki sposób opanowanie celu i wizji może pomóc Twoim uczniom i dlaczego jest to istotne w 
życiu zawodowym? 

 
Badając korzyści płynące z opanowania celu i wizji, jak przedstawia je Lynn (2005, 2008), 
dowiadujemy się, że te kompetencje rozumienia własnego celu i wartości, podejmowania działań w 
tym kierunku i prowadzenia autentycznego życia mogą wspierać uczniów w następujący sposób: 

 
● Określenie celu i wartości pomaga uczniom znaleźć pracę, która ich satysfakcjonuje 

i żyć z mniejszą ilością frustracji, stresu i innych negatywnych emocji. Jak twierdzą Clark, 
Osterwalder i Pigneur (2012): "Wymarzona praca jest częściej tworzona niż znajdowana (...) 
stworzenie jej wymaga silnej samoświadomości" (s. 84). 

● Znając swój cel znacznie łatwiej jest uczniom określić, jakie reakcje emocjonalne powinny 
służyć temu celowi, a jakie będą go sabotować. Dzięki temu mogą efektywnie zarządzać 
swoimi emocjami, aby osiągnąć konkretny cel dla siebie. 

● Podchodząc do życia zawodowego przez pryzmat większego celu, uczniowie będą lepiej 
rozumieć,    gdzie    należy    skierować    swoją    energię    i    będą    tracić    mniej    czasu 
i zasobów na negatywne momenty i emocje. 

● Jasny cel i wartości pomagają również w procesie podejmowania decyzji, gdy uczniowie stają 
przed trudnymi wyborami dotyczącymi pracy lub życia. 

● Cel    utrzymuje    każdego    zmotywowanego    i    zaangażowanego    w    swoją    pracę 
i życie. 

● Kiedy podejmują działania zmierzające do osiągnięcia swojego celu, uczniowie zyskują 
poczucie samokontroli, mocy sprawczej i szczęścia. 
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● Próbując dopasować motywy, działania, intencje, wartości i cele, uczniowie nie będą starali 
się   dopasować   do   organizacji,   które   są   sprzeczne   z   ich   wartościami   lub   celami 
i znajdą dla siebie lepsze miejsca pracy. 

● Autentyczność pomaga im osiągnąć wysoki poziom zaufania i szacunku wśród swoich 
zespołów oraz poprawić relacje w pracy. 

 
W następnej części przedstawimy szczegółowo dwa plany warsztatów, które można wykorzystać z 
uczniami, by wesprzeć ich w określeniu swojego celu i zaplanowaniu działań zmierzających do 
osiągnięcia celu i wartości. Jednakże, można użyć wielu działań i zasobów, by wesprzeć uczniów w 
tym procesie uczenia się o sobie, takich jak testy osobowości, autorefleksja i działania analityczne, 
metody wizualne, narzędzia planowania, itp. Wiele z nich jest dostępnych w materiałach 
wymienionych w tym krótkim wprowadzeniu. 

 
Zasoby 

● Bolles, R. N. 2012 & 2017. What Color is Your Parachute? A Practical Manual for Job‐ 
Hunters and Career‐Changers (Jakiego koloru jest Twój spadochron? Praktyczny podręcznik 
dla osób poszukujących pracy i zmieniających karierę). 

● Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur, Y. 2012. Business Model You. A One‐Page Method for 
Reinventing Your Career (Business Model Ty. Jednostronicowa metoda ponownego 
wymyślenia swojej kariery). 

● Kelly, M. 2007. The Dream Manager (Menedżer marzeń). 
● Lynn, A. B. 2005. The EQ Difference: A Powerful Program for Putting Emotional Intelligence 

to Work. 
● Lynn, A. B. 2008. The EQ Interview: Finding Employees with High Emotional Intelligence 

(Wywiad z EQ: Poszukiwanie Pracowników o Wysokiej Inteligencji Emocjonalnej). 
● Mayer, J.D., Caruso, D. R., Salovey, P. 2016. The ability model of emotional intelligence: 

principles and updates (Model zdolności inteligencji emocjonalnej: zasady i aktualizacje). 
Emotion Review. Vol. 8, No. 4, pp. 290‐300. 

Plany warsztatów 
Wspieraj uczniów, aby osiągnęli mistrzostwo w zakresie celu 
i wizji 

 
  1. Plan warsztatów z zakresu wielu ról 

 
Cele dydaktyczne: 

● Uczestnicy będą w stanie zdefiniować siebie, rozumiejąc swoje wartości, w sposób, który 
pomoże im posunąć naprzód ich życie zawodowe; 

● Uczniowie będą w stanie zidentyfikować kariery/zajęcia, które odpowiadałyby ich 
wartościom, zainteresowaniom, motywacjom lub upodobaniom. 

 
Zalecana wielkość grupy: od 10 do 20 uczniów 
Przewidywany czas: 60 min (1 godz.) 
Potrzebne materiały: duże karteczki samoprzylepne lub arkusze papieru kolorowego A4/A5, 
długopisy, markery 
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Etapy warsztatów: 
 

Kroki Czas 
 

Krok 1 
Wprowadź do ćwiczenia przedstawiając uczestnikom pogląd Richarda N. Bollesa na temat 
"polowania na pracę" (patrz wyżej): "Większość łowców pracy, którym nie udaje się 
znaleźć wymarzonej pracy, ponosi porażkę nie dlatego, że brakuje im informacji o rynku 
pracy, ale dlatego, że brakuje im informacji o nich samych". Chodzi o to, aby pokazać 
uczniom, że w większości przypadków nie chodzi o pracę, która jest dla nich dostępna, ale 
o to, aby dowiedzieć się więcej o tym, kim są, co mogą zrobić, jaka jest ich wartość 
dodana i czego chcieliby dla siebie w tym życiu. 

 
Poproś uczestników, aby zastanowili się nad tym i podzielili się z całą grupą swoimi 
pomysłami lub doświadczeniami, które mogą mieć związek z takim podejściem do rynku 
pracy. 

5 min. 

 

Krok 2 
Powiedz uczestnikom, że zapoznajesz ich z potężnym i szybkim narzędziem opracowanym 
przez Richarda N. Bollesa, zwanym "Kim jestem? Narzędzie to pomaga im zidentyfikować 
wiele ról, z którymi obecnie się identyfikują i określić codzienne rzeczy, które zazwyczaj 
sprawiają, że czują się podekscytowani, spełnieni, użyteczni, zadowoleni, itp. 

 
Poproś każdego z uczniów, aby wziął dziesięć dużych karteczek samoprzylepnych lub 
dziesięć czystych kartek kolorowego papieru. Na górze każdego arkusza papieru muszą 
zapisać pytanie: "Kim jestem?". 

 
Każdy uczeń odpowiada na pytanie "Kim jestem?", identyfikując dziesięć istotnych ról, 
które obecnie odgrywa w życiu osobistym lub zawodowym, np. uczeń, syn/córka, mówca, 
pisarz, inżynier itp. 

 
Uczestnicy zastanawiają się i udzielają odpowiedzi, zapisując lub rysując każdą rolę na 
innej kartce papieru/ karteczce samoprzylepnej. 

5 min. 

 

Krok 3 
Poproś uczestników, aby dobrali się w pary i pomogli sobie nawzajem w analizie ról. 
Uczniowie powinni zadawać pytania i omawiać każdą z ról: 

1) dlaczego wybrali tę rolę/ dlaczego jest ona dla nich ważna; 
2) co ich ekscytuje/uszczęśliwia/sprawia im radość w tej roli. 

 
Na przykład, "mówca", to osoba, która może cieszyć się uwagą, uznaniem, wygłaszaniem 
wspaniałych lub motywacyjnych przemówień, nawiązywaniem kontaktów; podczas gdy 
„pisarza" osoba może cieszyć możliwość wyrażania siebie, twórcza praca, publiczne 
uznanie, itp. 

 
Uczestnicy zastanowią się i przedyskutują w parach, a następnie zapiszą swoje 
odpowiedzi na dwa pytania pod każdą z dziesięciu ról. 

20 min. 

 

Krok 4 
W parach poproś uczestników, aby pomogli sobie nawzajem ustalić priorytety ról, 
omawiając i decydując, które role są dla nich ważniejsze. Najważniejsze role powinny 
pozostać na górze, podczas gdy mniej ważne role znajdą się na dole stosu karteczek 
samoprzylepnych. 

20 min. 
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Uczestnicy są proszeni o wyobrażenie sobie ról i priorytetów w swoim życiu i 
zastanowienie się nad rzeczami, które wpisali pod każdą rolą, aby zidentyfikować wspólne 
mianowniki w tych dziesięciu odpowiedziach. 

 
Na przykład, używając powyższych przykładów "pisarza" i "mówcy", wspólnym 
mianownikiem będzie "rozpoznawanie". Uczniowie zapisują wspólne mianowniki na 
osobnej kartce. 

 
Wyjaśnij uczestnikom, jak te mianowniki, które stale powtarzają się w ich najbardziej 
istotnych rolach zawodowych lub osobistych, reprezentują ich podstawowe wartości, 
upodobania, zainteresowania i motywacje. To one sprawiły, że wybrali te role lub cieszyli 
się nimi w sposób, w jaki je opisali. 

 

Krok 5 
Poproś niektórych uczestników, aby podzielili się z całą grupą swoimi wynikami, 
momentami "aha", które mieli podczas ćwiczenia. 

 
Omów i zastanów się wspólnie z uczestnikami nad wynikami, które uzyskali. Wyjaśnij im, 
że te wspólne mianowniki są ich punktami wyjścia do poszukiwania wymarzonej pracy lub 
konkretnej ścieżki kariery, ponieważ są to rzeczy, które przynoszą im ekscytację, radość, 
satysfakcję, szczęście, itp. 

 
Można również zadać kilka pytań uzupełniających lub rozszerzyć ćwiczenie o kolejne 
momenty refleksji i dyskusji, zaczynając od tych pytań: 

‐ Jak myślisz, jakiej pracy powinieneś szukać dla siebie teraz, kiedy wiesz, co 
sprawia, że czujesz się szczęśliwy/ podekscytowany? 

‐ Jak byś się promował, jak byś budował swoją markę (w CV czy na kontach w 
mediach społecznościowych) teraz, kiedy znasz już swoje najważniejsze role 
zawodowe i oczekiwania/wartości/upodobania/zainteresowania zawodowe? 

10 min. 

 
Ten plan warsztatów został zainspirowany ćwiczeniem Wiele ról z: 
Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur, Y. 2012. Business Model You. Jednostronicowa metoda 
wymyślania swojej kariery na nowo, s. 93‐95. 

 
  2. Plan warsztatów Model Osobistego Biznesu 

 
Cele dydaktyczne: 

● Uczestnicy będą w stanie zwizualizować wartość, jaką mogą dostarczyć każdemu 
pracodawcy lub własnej firmie, 

● Uczestnicy wyjaśnią, jakie działania powinni podjąć, aby zrealizować swoje cele zawodowe. 
 

Zalecana wielkość grupy: od 10 do 20 uczniów 
Przewidywany czas: 100 min (ok. 1,5 godz.) 
Potrzebne materiały: karteczki samoprzylepne, arkusze papieru do flipchartu, markery, długopisy 
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Etapy warsztatów: 
 

Kroki Czas 
 

Krok 1 
Przedstaw uczestnikom cel sesji w sposób bardziej precyzyjny, aby pomóc im w 
opracowaniu profesjonalnego modelu biznesowego, który pozwoli im zarabiać na życie, 
biorąc pod uwagę to, kim są, co posiadają i co chcieliby robić. 

 
Poproś uczestników, aby zbudowali wizualny model tego, kim są, czego chcą, co chcieliby 
robić i jaka jest ich wizja na ich temat. Powinni pomyśleć, że ich przyszły lub obecny 
pracodawca prosi ich o przedstawienie się za pomocą takiego wizualnego modelu 
zbudowanego na jednej kartce papieru flipchart. Poproś uczestników, aby wyobrazili 
sobie, jak skonstruowaliby taką prezentację, w jaki sposób uczyniliby ją bardziej wizualną 
i jakiego rodzaju informacje by w niej zawarli. 

 
Kiedy skończą, poproś niektórych z nich o zaprezentowanie swoich modeli grupie i 
przedyskutowanie podobieństw lub różnic między nimi. 

30 min. 

 

Krok 2 
Powiedz uczestnikom, że taki wizualny model prezentujący ich wizję zawodową już 
istnieje i został zaprojektowany, aby wspierać osoby, które chcą rozpocząć lub zmienić 
swoją karierę. Zaprezentuj uczestnikom Model Personalnego Buznesu opracowany przez 
Clarka, T., Osterwaldera, A. i Pigneura (2012), jako narzędzie do analizy i planowania, 
służące do wizualizacji ich ścieżki zawodowej. Można dołączyć za darmo do społeczności 
Business Model You, linkiem: https://community.businessmodelyou.com/. 

45 min. 

 

Wyjaśnij kanwę, wprowadzając każdy z poniższych bloków za pomocą konkretnych 
przykładów (możesz stworzyć te konkretne przykłady z własnej kariery zawodowej lub z 
konkretnych zawodów, które uważasz za istotne dla uczestników): 

 
1. Kluczowe zasoby ‐ kim jesteś i co posiadasz (uczestnicy powinni określić swoje 

najsilniejsze zainteresowania, zdolności, umiejętności, osobowość, wiedzę, 
doświadczenie, sieć kontaktów, atuty itp. ); 

2. Kluczowe działania ‐ co robisz (kluczowe działania wynikają z kluczowych 
zasobów, które są krytycznymi zadaniami, jakie uczący się mogą wykonać dla 
konkretnych klientów; powinny one również obejmować najważniejsze działania, 
które wyróżniają ich zawody spośród innych, podobnie jak unikalny punkt 
sprzedaży); 

3. Klienci ‐ komu pomagasz (uczestnicy powinni zastanowić się, kim byłyby 
organizacje/osoby, które zapłaciłyby za ich kluczowe działania; kim mogłyby być 
firmy/osoby zainteresowane działaniami, zasobami, wartościami, które mogą 
zaoferować); 

4. Dostarczona wartość ‐ jak pomagasz klientom (uczestnicy powinni zastanowić się 
nad korzyściami, jakie ich klienci mogą odnieść z ich kluczowych działań); 

5.  Kanały ‐ jak cię poznają/jak dostarczasz (uczący się powinni zastanowić się, jak 
klienci, których zdefiniowali w bloku 3. będą odkrywać, wybierać ich spośród 
innych i jak mogliby skorzystać z wartości zidentyfikowanych w bloku 4;) 

6. Relacje z klientem ‐ sposób interakcji (uczestnicy powinni zastanowić się, w jaki 
sposób chcieliby obsługiwać swoich klientów ‐ osobiście, twarzą w twarz, online, 
poprzez doświadczenia typu "hands‐off" itp. ); 

7. Kluczowi partnerzy ‐ kto ci pomaga (uczestnicy powinni pomyśleć o swoich 
zwolennikach, mentorach, trenerach, doradcach lub innych osobach, które 
mogłyby im pomóc poprzez motywację, porady, możliwości rozwoju, 
rekomendacje, dodatkowe zasoby itp.) 
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8. Dochody i korzyści ‐ co otrzymujesz (uczestnicy powinni zastanowić się, jakiego 
rodzaju dochodów i korzyści z pracy by sobie życzyli, w tym niewymierne korzyści, 
takie jak satysfakcja, uznanie, szczęście, zaangażowanie społeczne itp.) 

9. Koszty ‐ to, co dajesz (uczestnicy powinni pomyśleć o "wydatkach", które są 
gotowi ponieść na realizację swojego nowego planu zawodowego/nowej pracy, 
której pragną, takich jak czas, energia, stres, pieniądze na dojazdy, szkolenia, 
urządzenia, ubrania itp.) 

 
Poproś uczestników, aby wrócili do swoich własnych modeli wizualnych opracowanych w 
Kroku 1, przenieśli z nich informacje i dodali więcej informacji o sobie do tego nowego 
narzędzia wizualnego – Model Osobistego Biznesu. 

 

Krok 3 
Podziel uczestników na pary i poproś ich, by zaprezentowali sobie nawzajem Płytę 
Modelu Osobistego Biznesu, który sami stworzyli. Powinni przeprowadzić refleksyjną 
dyskusję na temat swoich modeli, zadawać sobie nawzajem pytania, udzielać informacji 
zwrotnych, a jeśli zajdzie taka potrzeba, zaangażować Ciebie w pomoc w lepszym 
zrozumieniu wszystkich bloków modelu i tego, jak mogą one służyć ich ogólnemu 
modelowi zawodowemu. 

15 min. 

 

Krok 4 
Na koniec przedyskutujcie w dużej grupie, w jaki sposób ten model wizualny pomógł im 
zastanowić się i zaplanować, co powinni osiągnąć w swojej obecnej lub przyszłej karierze. 
Zachęć uczestników do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami: 

 
‐ Czego nauczyli się w trakcie tego procesu; 
‐ Co odkryli o sobie; 
‐ Jakie były obszary, których do tej pory nie uwzględniono w innych podobnych 

procesach; 
‐ Jak będą używać kanwy w przyszłości. 

10 min. 

 
Niniejszy plan warsztatów został zainspirowany Personal Business Model Canvas opracowanym i 
przedstawionym w Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur, Y. 2012. Model biznesowy Ty. A One‐Page 
Method for Reinventing Your Career, s. 93‐95. 

 
Szybko dowiedz się, jak wypełnić Personal Business Model Canvas, oglądając to wideo 
przygotowane przez głównego autora książki Business Model You. Jednostronicowa metoda na 
ponowne wymyślenie swojej kariery: Tim Clark, How to Diagram Your Personal Business Model the 
Quick Way. 
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7. Partnerzy 
kluczowi 
Kto ci pomaga 

2. Kluczowe 
działania 
Co robisz 

4. Dostarczona 
wartość 

Jak pomagasz 

6. Relacje z 3. Klienci 
klientami Komu 
Sposób interakcji pomagasz 

1. Kluczowe 
zasoby 
Kim jesteś i co 
posiadasz 

5. Kanały 
Jak cię znają i jak 
dostarczasz 

9. Koszty 
Co dajesz 

8. Dochody i świadczenia 
Co dostajesz 

Kanwa Modelu Osobistego Biznesu zaadaptowana z książki Business Model You. 
Jednostronicowa metoda na ponowne wymyślenie swojej kariery 
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Inteligencja emocjonalna jest potrzebna do regulowania 
interakcji społecznych (a nie dla samej siebie), zatem stanowi 
najważniejszy adaptacyjnie komponent ludzkiej aktywności. 

 
 

Co powinieneś wiedzieć o inteligencji emocjonalnej i jak można ją 
zmierzyć? 

 
Emocje towarzyszą nam w niemal każdej chwili naszego codziennego życia. Możemy odczuwać 
radość w momencie zakupu nowego samochodu (stres związany z jego użytkowaniem i... spłatą 
kredytu odczujemy później). Może nas denerwować komputer, który w najmniej odpowiednim 
momencie się zawiesił lub zwolnił. Często wzrusza nas książka, którą czytamy. Najbardziej znaczące 
są jednak emocje wywoływane przez ludzi, z którymi wchodzimy w codzienne interakcje. Co więcej, 
te interakcje wywołują wzajemne uczucia zrozumienia lub odrazy, w zależności od aktualnej sytuacji 
czy nastroju ‐ naszego lub ich. Wiele zależy też od rodzaju relacji z innymi ludźmi. Czy uważamy ich 
za godnych zaufania i życzliwych, czy za przebiegłych i złych, jakie są ich prawdziwe intencje. 
Skutkuje to różnymi emocjami, których doświadczamy i różnymi reakcjami emocjonalnymi innych. 
W konsekwencji tworzy się konstelacja cech osobowości i doświadczeń nabytych w ciągu życia. 
Jakość tej konstelacji umożliwia nawiązywanie udanych relacji i rozwiązywanie problemów, które 
mogą się pojawić lub prowadzi do niepowodzeń i izolacji społecznej. Jednym z ważnych czynników 
decydujących o sukcesie jest inteligencja emocjonalna (EI). Należy pamiętać, że: 

 

 
Eksperci definiują inteligencję emocjonalną jako zestaw zdolności (Salovey i Mayer, 1989‐1990), 
cech    lub    kompetencji    (Goleman,    1997)    lub    wiedzy    i    umiejętności    emocjonalnych 
i    społecznych     (Bar‐On,     2000),     które     umożliwiają     nam     efektywne     radzenie     sobie 
z wymaganiami środowiska oraz podejmowanie skutecznych działań w złożonych sytuacjach dnia 
codziennego. Aby nasze działania były owocne, musi być zachowana równowaga między emocjami 
a rozumowaniem. Procesy poznawcze umożliwiają rozpoznawanie, kontrolowanie i świadome 
kierowanie własnymi emocjami, a także emocjami innych osób. Jednocześnie emocje mają wpływ 
na utrzymanie odpowiedniego poziomu aktywnego zaangażowania. 

 
Atrakcyjność modeli EI odzwierciedla ich przydatność teoretyczno‐praktyczną. Argumentuje się, że 
wiedza i świadomość inteligencji emocjonalnej pozwala nam rozwiązywać wiele problemów, 
podejmować        działania        prewencyjne        w        celu        ochrony        zdrowia        fizycznego 
i   psychicznego   oraz   skutecznie   działać   w   szkołach,   firmach   i   organizacjach   (Seligman 
i Csikszentmihalyi, 2000). 

Rozdział 8. 
Zrozumienie testu EILM na  
Inteligencję Emocjonalną 
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JI ODBIERANIE EMOC 

UŻYWANIE 
EMOCJI DO 

UŁATWIANIA 
MYŚLENIA 

ZROZUMIENIE 
EMOCJI 

ZARZĄDZANIE 
EMOCJAMI 

Struktura inteligencji emocjonalnej 
 

Koncepcja inteligencji emocjonalnej znalazła się w centrum zainteresowania dzięki publikacjom 
Petera Salveya i Johna D. Mayera (1990), Daniela Golemana (1995) czy Bar‐Ona (1997, 2007). Mniej 
znana jest psychoewolucyjna teoria emocji Roberta Plutchika (1980). Choć nie jest on twórcą idei 
inteligencji emocjonalnej, jego podejście do złożoności emocji będzie przydatne w naszych 
rozważaniach. Salovey i Mayer reprezentują podejście konserwatywne i traktują inteligencję 
emocjonalną (EI) jako odrębne zjawisko. Podkreślają rolę procesów poznawczych i definiują 
inteligencję emocjonalną jako zespół zdolności do poznawczego przetwarzania informacji 
emocjonalnych (niesionych przez emocje lub ich dotyczących), a w szczególności do rozpoznawania 
i regulowania własnych i cudzych emocji oraz wykorzystywania ich do kierowania myśleniem i 
działaniem. Z drugiej strony Goleman przyjmuje bardziej eklektyczne podejście, łącząc inteligencję 
emocjonalną z inteligencją społeczną. Podkreśla również różnice indywidualne dotyczące 
komponentów EI, takich jak zakres percepcji, przetwarzania, regulacji i wykorzystania informacji 
emocjonalnych. Przekonuje, że inteligencja, wytrwałość, determinacja i wizja, tradycyjnie 
utożsamiane ze zdolnościami przywódczymi, są ważnymi wskaźnikami sukcesu. Zwraca jednak 
uwagę, że o prawdziwej skuteczności, zwłaszcza w zawodach związanych z zarządzaniem pracą 
innych ludzi, decyduje wysoki poziom inteligencji emocjonalnej. 

 
Czterogałęziowy model inteligencji emocjonalnej Petera Meyera i Johna D. Saloveya 

 
Model składa się z następujących gałęzi: 

1. Zdolność do trafnego postrzegania emocji u siebie i innych. 
2. Umiejętność wykorzystania emocji do ułatwienia myślenia. 
3. Zdolność rozumienia emocji, języka emocjonalnego i sygnałów przekazywanych przez emocje. 
4. Umiejętność zarządzania emocjami w celu osiągnięcia określonych celów. 

 
Te cztery gałęzie zostały zobrazowane w formie graficznej przez Marinę Fiori (Fiori i Vesely‐ 
Maillefer, 2017) i można je znaleźć na stronie https://link.springer.com/chapter/10.1007/978‐3‐ 
319‐90633‐1_2#citeas. My jednak proponujemy nieco inny schemat, oparty na artykule Mayera 
(2004), który uwzględnia specyfikę uporządkowania wyodrębnionych czynników. Schemat ten 
został przedstawiony na rysunku 1. 

 
 
 

 
Rysunek 1. Cztery gałęzie inteligencji emocjonalnej. 

 
Percepcja emocji. Jest to podstawowy adaptacyjny składnik naszego biologicznego wyposażenia. 
Umożliwia nam wyrażanie i rozpoznawanie stanów emocjonalnych oraz jest kluczowym elementem 
komunikacji społecznej. Biologiczne  podłoże  sprawia, że wiedzę 
o emocjach wykorzystujemy intuicyjnie, nieświadomie, ale na ogół poprawnie. Dotyczy to głównie 
emocji podstawowych, takich jak radość, złość, smutek czy strach. Zdolność do wyrażania i 
odbierania tych emocji zapewniają nam starsze struktury limbiczne naszego mózgu. Jednak w toku 
ewolucji praca układu limbicznego człowieka zaczęła być kontrolowana przez korę nową, 
umożliwiając  poznawczą  ocenę  zdarzeń  zachodzących 
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w świecie. Wiąże się to nie tylko z wyższymi procesami umysłowymi, ale także z kontrolą emocji i 
zachowań, które w znacznym stopniu zależą od pracy płatów czołowych. W ten sposób rozwinęła 
się zdolność do wyrażania, przeżywania i rozpoznawania emocji. 

 
Emocjonalne ułatwianie myślenia. Meyer i Salovey twierdzą, że przetwarzanie informacji 
emocjonalnych w systemie poznawczym ukierunkowuje i promuje myślenie. Innymi słowy, 
"emocjonalny wkład" może wspierać procesy myślowe, kierować uwagę na ważne informacje i 
zachęcać do określonego podejścia do problemu. Może również ułatwiać rozwój myślenia 
twórczego. 

 
Rozumienie emocji. Jest to umiejętność traktowania emocji jako swoistego kodu komunikacyjnego. 
Na przykład przeżywanie szczęścia może być komunikatem wskazującym na chęć podtrzymania 
kontaktu        z        innymi,        a        złość        czy        strach        mogą        zawierać        informacje 
o możliwych strategiach obronnych: agresji lub ucieczce. Rozumienie emocji oznacza więc 
umiejętność nadawania etykiet emocjom i rozpoznawania relacji między nimi, a także rozumienie 
uczuć złożonych. (Mayer, 2004, s. 5). Autorzy uważają, że jest to kluczowe dla inteligencji 
emocjonalnej. 

 
Zarządzanie emocjami. Jest to zdolność do świadomego monitorowania emocji dotyczących siebie 
i innych. Oznacza refleksyjne regulowanie emocji, kontrolowanie ich oraz ocenianie ich 
informatywności i użyteczności. Innymi słowy, jest to umiejętność samokontroli i skutecznej 
realizacji własnych i cudzych celów w różnych środowiskach społecznych. 

 
Według Mayera, Caruso i Saloveya (2004, s. 210), osoby inteligentne emocjonalnie posiadają 
następujące cechy: 

 Potrafią lepiej niż inni postrzegać emocje, wykorzystywać je w myśleniu, rozumieć ich 
znaczenie i zarządzać nimi. Rozwiązywanie problemów wymaga od nich prawdopodobnie 
mniejszego wysiłku poznawczego. 

 Osiągają wyższe wyniki w testach inteligencji werbalnej, społecznej i innych, zwłaszcza jeśli 
mają wyższe wyniki w gałęzi EI dotyczącej rozumienia emocji. 

 Mają tendencję do bycia bardziej otwartymi i przyjaznymi niż inni. 
 Są bardziej skłonni do wykonywania zawodów wymagających interakcji społecznych, takich 

jak nauczanie i doradztwo. 
 Jest mniej prawdopodobne, aby angażowały się w destrukcyjne, negatywne zachowania, 

takie jak palenie tytoniu, nadmierne picie, narkotyki, nadużywanie lub gwałtowne epizody z 
innymi. 

 Czują się związane ze swoją rodziną i domem i ustanawiają pozytywne standardy w 
interakcjach społecznych, zwłaszcza jeśli uzyskają wysoki wynik w części testu dotyczącej 
zarządzania emocjami. 

 Są bardziej zmotywowane i zdolne do osiągania swoich celów i wypełniania misji. 
 Prace nad modelem EI wciąż trwają. Po blisko 20 latach Mayer i współautorzy (2016) 

dokonali rewizji, identyfikując 25 umiejętności składających się na strukturę EI. Jednak 
cztery czynniki wyodrębnione w pierwotnej wersji są nadal traktowane przez autorów jako 
podstawowe cechy inteligencji emocjonalnej. 
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Model Daniela Golemana 
 

Model Mayera, Caruso i Saloveya stał się inspiracją dla prac Golemana poświęconych inteligencji 
emocjonalnej. Goleman był jednak zainteresowany przede wszystkim pragmatycznym aspektem EI, 
więc skupił się na tych jej wymiarach, które mogą być przydatne w warunkach pracy. Twierdził, że 
istnieje przepaść między umysłem 
a sercem, lub bardziej technicznie, między poznaniem a emocjami (Goleman, 2001, s. 13). 
Inteligencję emocjonalną definiował jako zdolność do rozpoznawania własnych uczuć i uczuć innych, 
do motywowania się oraz do efektywnego zarządzania emocjami u siebie i innych. Kompetencja 
emocjonalna i społeczna jest zdolnością wyuczoną, opartą na inteligencji emocjonalnej, która 
przyczynia się do efektywnego działania w pracy. 
(http://www.eiconsortium.org/pdf/ESCI_user_guide.pdf). 

 
Do głównych czynników modelu Golemana należą: 

1. Samoświadomość ‐ zdolność do rozpoznawania emocji, rozumienia nawykowych reakcji 
emocjonalnych, wpływu stanów emocjonalnych na zachowanie i działanie 

2. Zarządzanie własnymi emocjami ‐ umiejętność koncentracji i jasnego myślenia nawet przy 
silnych emocjach, branie odpowiedzialności za siebie, podejmowanie decyzji, których się 
później nie żałuje. 

3. Samomotywacja ‐ zdolność do osiągania celów, inicjatywa, wytrwałość w obliczu trudności 
lub niepowodzeń 

4. Empatia ‐ zdolność do odczuwania, rozumienia i reagowania na stany emocjonalne innych 
ludzi 

5. Umiejętności społeczne ‐ zdolność do zarządzania i inspirowania innych poprzez 
wpływanie na ich emocje 

 
W swojej późniejszej pracy Goleman (2001) wyodrębnił cztery główne domeny inteligencji 
emocjonalnej: samoświadomość, zarządzanie sobą, świadomość społeczną i zarządzanie relacjami, 
które obejmują łącznie 12 kompetencji wpływających na produktywność: 

 Samoświadomość, tj. rozpoznawanie i rozumienie własnych emocji. Jest ona związana z (1) 
samoświadomością emocjonalną; 

 Zarządzanie sobą, czyli efektywne zarządzanie własnymi emocjami, obejmuje takie 
kompetencje jak (2) samokontrola emocjonalna, (3) orientacja na wyniki, (4) pozytywna 
perspektywa i (5) zdolność do adaptacji; 

 Świadomość społeczna, odnosząca się do rozpoznawania i rozumienia emocji innych osób, 
powiązana z takimi kompetencjami jak (6) empatia i (7) świadomość organizacyjna; 

 Zarządzanie relacjami, które polega na wykorzystaniu świadomości własnych emocji w celu 
zwiększenia efektywności w kontaktach z innymi. Czynnik ten obejmuje takie kompetencje, 
jak: (8) wywieranie wpływu na innych, (9) coaching i mentoring, (10) zarządzanie konfliktem, 
(11) inspirujące przywództwo oraz (12) praca zespołowa. 

Powyższe kompetencje zostały przedstawione na rysunku 2. 
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Rysunek 2. Graficzny model kompetencji emocjonalnych wg Golemana. 
 
 

Model inteligencji emocjonalno‐społecznej Bar‐Ona (ESI) 
 

Model ten zakłada, że kompetencje emocjonalne i społeczne są ze sobą powiązane i obie wpływają 
na nasze zachowanie. Składa się na niego pięć głównych czynników (Bar‐On, 1997, 2007, s. 4) są 
to: 

1. Umiejętności intrapersonalne: 
a. Poczucie własnej wartości, czyli właściwe postrzeganie, rozumienie i akceptacja siebie. 
b. Samoświadomość emocjonalna ‐ świadomość swoich emocji i uczuć oraz ich 

rozumienie. 
c. Asertywność ‐ zdolność do wyrażania swoich uczuć w sposób skuteczny 

i konstruktywny. 
d. Niezależność ‐ zdolność do zachowania niezależności i dystansu wobec emocji innych 

osób. 
e. Samorealizacja ‐ możliwość osiągania osobistych celów i uaktualniania swojego 

potencjału. 
2. Umiejętności interpersonalne: 

a. Empatia ‐ świadomość i zrozumienie tego, co czują inni, 
b. Odpowiedzialność społeczna ‐ zdolność do identyfikowania się z własną grupą 

społeczną i współpracy z innymi, 
c. Relacje interpersonalne ‐ umiejętność właściwego odnoszenia się do innych 

i nawiązywania satysfakcjonujących związków. 
3. Zarządzanie stresem: 

a. Odporność na stres, związana z umiejętnością efektywnego i konstruktywnego 
zarządzania emocjami. 

b. Kontrola impulsów, efektywne kontrolowanie emocji i powstrzymywanie się od 
natychmiastowych reakcji na bodźce emocjonalne. 

4. Zdolność do adaptacji: 
a. Umiejętność obiektywnej oceny własnych uczuć i sposobu myślenia w odniesieniu do 

tego, co nas otacza. 
b. Umiejętność dostosowania swoich uczuć i sposobu myślenia do nowych sytuacji. 

Zarządzanie 
relacjami 

wywieranie wpływu 
na innych 

coaching i 
mentoring 

zarządzanie 
konfliktami 

inspirujące 
przywództwo praca zespołowa 

Świadomość 
społeczna empatia świadomość 

organizacyjna 

Samozarządzanie samokontrola 
emocjonalna 

orientacja na 
osiąganie wyników 

pozytywna 
perspektywa adaptacyjność 

Samoświadomość samoświadomość 
emocjonalna; 
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UMIEJĘTNOŚCI 
INTERPERSONALNE 

UMIEJĘTNOŚCI 
INTRAPERSONALNE INTELIGENCJA 

SPOŁECZNO- 
EMOCJONALNA 

ZARZĄDZANIE 
STRESEM 

NASTRÓJ OGÓLNY ZDOLNOŚĆ DO 
ADAPTACJI 

c. Rozwiązywanie problemów osobistych i interpersonalnych. 
5. Ogólny nastrój: 

a. Optymizm, pozytywne nastawienie i dostrzeganie jasnych stron życia. 
b. Szczęście, poczucie zadowolenia z siebie, innych i życia w ogóle. 

 
Strukturę EI można przedstawić w sposób, jak na rysunku 3. 

 
 

 

 
Rysunek 3. Struktura EI według Bar‐On (za: Bar‐On, 2007, s. 4) 

 
Bar‐On (2007) charakteryzuje osoby inteligentne emocjonalnie i społecznie jako zdolne do 
rozumienia i wyrażania siebie, rozumienia uczuć i potrzeb innych oraz właściwego odnoszenia się do 
nich, a także efektywnego radzenia sobie z wymaganiami życia codziennego. Inteligencja 
emocjonalna to także zdolność do nawiązywania i utrzymywania, konstruktywnych i 
satysfakcjonujących relacji z innymi oraz do podejmowania wyzwań związanych z 
samodoskonaleniem i zarządzaniem zmianą osobistą w celu zwiększenia własnej skuteczności w 
radzeniu sobie z sytuacjami wymagającymi rozwiązywania problemów interpersonalnych w sposób 
realistyczny i elastyczny (Bar‐On, 2006, s. 1). 

 
Psychoewolucyjna teoria emocji Roberta Plutchika 

 
Koncepcja emocji Plutchika (1962, 1980a) opiera się na 10 postulatach: 

1. Pojęcie emocji odnosi się do wszystkich poziomów ewolucji i wszystkich zwierząt, 
w tym ludzi. 

2. Emocje powstały w procesie ewolucji i rozwinęły się jako różne formy ekspresji u różnych 
gatunków. 

3. Emocje pełniły rolę adaptacyjną, pomagając organizmom radzić sobie z kluczowymi 
problemami przetrwania w środowisku. 

4. Pomimo różnych form ekspresji emocjonalnej u różnych gatunków, istnieją pewne wspólne 
elementy lub prototypowe wzorce, które można zidentyfikować. 

5. Istnieje niewielka liczba emocji podstawowych, pierwotnych lub prototypowych. 
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Radość Smutek 

Akceptacja Niechęć 

Złość Strach 

Przewidywanie Niespodzianka 

6. Wszystkie inne emocje są stanami mieszanymi lub pochodnymi, tzn. występują jako 
kombinacje, mieszaniny lub związki emocji pierwotnych. 

7. Emocje pierwotne są hipotetycznymi konstruktami lub wyidealizowanymi stanami, których 
właściwości i cechy mogą być jedynie wnioskowane na podstawie różnego rodzaju 
dowodów. 

8. Emocje pierwotne mogą być rozumiane w kategoriach par biegunowo przeciwnych. 
9. Wszystkie emocje różnią się stopniem podobieństwa. 
10. Każda emocja może osiągać różne stopnie intensywności lub poziomy pobudzenia. 

 
Plutchik (1980a) opisał osiem podstawowych emocji: gniew, strach, smutek, obrzydzenie, 
zaskoczenie, oczekiwanie, zaufanie i radość. I ułożył je w taki sposób, że połączył je w opozycji, 
dwa po dwa, jak pokazano na rysunku 4. 

 

Rysunek 4. Opozycje podstawowych emocji według Plutchika. 
 

Ponieważ intensywność emocji może być różna, można je opisać na kontinuum, zaczynając od 
bardzo silnych do bardzo słabych stanów emocjonalnych, jak przedstawiono na rysunku 5. 
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Rysunek 5. Stopniowanie emocji od najsilniejszych do najmniej nasilonych emocji. 

 
Jak przedstawiono w tabeli 1, każda z tych emocji wywołuje reakcje adaptacyjne (patrz tabela Na 
przykład, strach może wywołać reakcję walki lub ucieczki. Plutchik konkluduje, że "w walce o 
przetrwanie" emocje są tak samo istotne jak DNA, serce czy płuca (1980b, s. 145). 

 
Tabela. 1. Zachowania adaptacyjne wyzwalane przez emocje. 

Zaadaptowane z https://iep.utm.edu/emotion/#SH2b 
 

Emocje wyższego rzędu Kompozycja Opozycja 

Optymizm Niepewność + Radość Dezaprobata 

Miłość Radość + Ufność Żal 

Uległość Ufność + Strach Pogarda 

Rozkojarzenie Zaskoczenie + Smutek Optymizm 

Żal Smutek + Obrzydzenie Miłość 

Ekstaza Radość Spokój 

Czujność Przewidywanie Zainteresowanie 

Wściekłość Złość Irytacja 

Obrzydzenie Wstręt Nuda 

Żal Smutek Zaduma 

Zdziwienie Zaskoczenie Odwrócenie 
uwagi 

Terror Strach Lęk 

Podziw Zaufanie Akceptacja 
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Pogarda Obrzydzenie + Gniew Uległość 

Agresywność Gniew + Niepewność Zagrożenie 

 
Wszystkie trzy teorie opisane w tym rozdziale pokazują, że (1) nie istnieje jedna definicja inteligencji 
emocjonalnej, (2) struktura emocji jest niezwykle złożona, (3) istnieją różne sposoby oceny emocji i 
badania inteligencji emocjonalnej, które omówimy w następnym rozdziale. 

 

Czy potrzebujesz innego testu, aby zmierzyć swoją inteligencję 
emocjonalną? Zrozumienie testu EILM na Inteligencję Emocjonalną 

 
Poprawnie stworzona teoria musi być weryfikowalna. Wymienieni badacze opracowali również 
narzędzia (testy) do weryfikacji przyjętych założeń na temat natury i struktury inteligencji 
emocjonalnej. Ich tworzenie trwało wiele lat, a same narzędzia podlegały wielokrotnym rewizjom. 

 
Test Inteligencji Emocjonalnej Mayera‐Saloveya‐Caruso (MSCEIT™) służy do pomiaru umiejętności 
składających      się      na       cztery       główne       czynniki       wyodrębnione       przez       autorów 
w modelu EI Mayera i Salveya. Test składa się z 141 obiektywnych, bezosobowych pytań. Jego 
wykonanie trwa około 30‐45 minut. Przeznaczony jest do badania osób powyżej 17 roku życia. 
Scenariusze zadań testowych oparte są na sytuacjach z życia codziennego. Celem jest ocena 
bezpośrednich zdolności związanych z EI, przy czym, jak zaznaczają autorzy, test nie wykorzystuje 
subiektywnej oceny badanych, odnoszącej się do ich umiejętności emocjonalnych ‐ innymi słowy, 
test pozbawiony jest pytań związanych z samooceną badanych. Podejście oparte na wynikach 
sprawia, że test MSCEIT doskonale sprawdza się 
w sytuacjach, w których uczestnikom może zależeć na wywołaniu pozytywnego wrażenia. Narzędzie 
jest rekomendowane jako odpowiednie dla wszystkich typów środowisk korporacyjnych, 
edukacyjnych, badawczych i terapeutycznych. Po wypełnieniu testu uczestnik otrzymuje informację 
o wyniku ogólnym (Total EIQ), wynikach w dwóch domenach nadrzędnych oraz podległych im 
czterech czynnikach. Są to: 1/ Doświadczeniowa Inteligencja Emocjonalna (Wyczucie), obejmująca 
(a) Percepcję emocji i (b) Ułatwienie myślenia oraz 2/ Strategiczna Inteligencja Emocjonalna 
(Umiejętności praktyczne), składająca się z (c) Zrozumienia emocji i (d) Zarządzania emocjami 
(Mayer, Salovey, & Caruso, 2002). Raport wygenerowany w formie wykresów dostarcza informacji 
o wyniku oraz zawiera konkretne sugestie, w jaki sposób uczestnicy mogą uzupełnić lub wykorzystać 
swoje umiejętności 
w zakresie inteligencji emocjonalnej. 

 
Inwentarz Emocjonalnej i Społecznej Kompetencji (Emotional and Social Competency Inventory, 
ESCI), stworzony przez Daniela Golemana, Richarda Boyatzisa i Hay Group, reklamowany jest jako 
narzędzie umożliwiające pełną ocenę (360o) kompetencji emocjonalnych i społecznych kadry 
menedżerskiej. Ma ono wspierać menedżerów 
i specjalistów w tworzeniu przewagi konkurencyjnej ich organizacji poprzez zwiększanie 
produktywności, innowacyjności i pracy zespołowej, zapewnienie efektywnego wykorzystania czasu 
i zasobów oraz budowanie motywacji i zaufania. Czas potrzebny na wypełnienie testu to około 30‐ 
45 minut. Obecnie narzędzie składa się z 4 głównych czynników obejmujących łącznie 12 
kompetencji, które są kluczem do zwiększenia efektywności pracy, szczególnie na stanowiskach 
menedżerskich (wcześniejsza wersja, Inwentarz Kompetencji Emocjonalnych ‐ ECI, zawierała 18 
kluczowych kompetencji). Obecna wersja Inwentarza składa się łącznie z 64 pytań. Początek prac 
nad modelem i narzędziem Golemana datuje się na rok 1973, a więc jest to prawie pół wieku 
(dokładnie 47 lat) zaawansowanych badań i zmian! Więcej szczegółowych informacji Czytelnik 
znajdzie na stronie http://www.eiconsortium.org/pdf/ESCI_user_guide.pdf. 



#94  

Ocena wyników ma pomóc w określeniu mocnych stron badanych osób, rozpoznaniu, na ile są one 
konsekwentne w swoich działaniach, oraz ustaleniu, jakie działania można podjąć, aby zwiększyć ich 
skuteczność. Celem raportu generowanego po badaniu jest dostarczenie uczestnikowi informacji 
zwrotnej       i       pomoc       w       sformułowaniu       opinii       na       temat       jego       znaczenia 
i praktycznych konsekwencji (co sprowadza się do uświadomienia sobie przez uczestnika typowych 
zachowań). Osoba badana otrzymuje informację o wyniku całkowitym oraz oddzielnie dla czterech 
kompetencji. 

 
Inwentarz Kompetencji Emocjonalnych Bar‐On (The Emotional Quotient Inventory EQ) jest 
obecnie dostępny w dwóch wersjach: 
Q‐i 2.0 i EQ‐360. Obie wersje oparte są na modelu inteligencji emocjonalnej i społecznej Bar‐Ona. 
Obie wersje są narzędziami samoopisowymi, tzn. wymagają dokonania przez badanego samooceny 
zidentyfikowanych przez autora czynników związanych z EI. Wersja EQ‐i 2.0 jest wynikiem rewizji 
narzędzia EQ‐i dokonanej przez autora w 2011 roku. Autor zaznacza, że proces rewizji nie jest jeszcze 
zakończony, ponieważ potrzebne są dalsze badania walidacyjne, które prawdopodobnie potrwają 
wiele lat. 

 
Wersja EQ 360 pozwala na zebranie bardziej pogłębionych informacji, ponieważ informacji 
dostarczają również osoby pracujące z osobą ocenianą (obserwatorzy). Podstawą oceny jest 
porównanie wyników samoopisu z wynikami obserwatorów. Obie oceny dostarczają 11 punktów na 
ogólnej skali pięciu podstawowych czynników (umiejętności intra‐ i interpersonalnych, radzenia 
sobie ze stresem, zdolności adaptacyjnych i ogólnego nastroju), jak również 15 czynników 
elementarnych (opisanych bardziej szczegółowo na str. 6‐7) . W sumie EQ‐i™ zawiera 133 pytania. 
Test trwa około 30 minut i przeznaczony jest do badania osób powyżej 17 roku życia. Uzyskane 
wyniki pozwalają na wygenerowanie ilorazu inteligencji emocjonalnej. I tak jak w przypadku 
klasycznych testów inteligencji wyniki surowe przeliczane są na wyniki standardowe o średniej 100 
punktów i odchyleniu standardowym 15 punktów. Średnie i ponadprzeciętne wyniki EQ‐i™ 
wskazują, że badana osoba jest skuteczna w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym. Innymi 
słowy, oznacza to, że osoba taka jest inteligentna emocjonalnie i społecznie. Im wyższy wynik, tym 
bardziej pozytywne są przewidywania co do skuteczności w zaspokajaniu potrzeb i radzenia sobie z 
presją otoczenia. Z drugiej strony, niski wynik sugeruje niezdolność do efektywnego funkcjonowania 
i możliwe występowanie problemów emocjonalnych, społecznych i/lub behawioralnych. Znacznie 
obniżone wyniki wskazują na możliwość poważnych trudności w radzeniu sobie w życiu codziennym, 
zwłaszcza jeśli dotyczą takich czynników, jak tolerancja na stres, kontrola impulsów, 
odpowiedzialność społeczna, testowanie rzeczywistości i rozwiązywanie problemów. 
(https://www.reuvenbaron.org/wp/description‐of‐the‐eq‐i‐eq‐360‐and‐eq‐iyv/). 

 

Inteligencja czy kompetencje? Testy czy kwestionariusze? 
 

Nawet krótka analiza omówionych powyżej teorii pokazuje, że autorzy proponują różne definicje EI 
i w różny sposób prowadzą badania nad nią. Wszyscy jednak zgadzają się, że podstawą inteligencji 
emocjonalnej jest zdolność do rozumienia, identyfikowania i wyrażania emocji. Brak tej 
umiejętności może skutkować aleksytymią (łac. alexithymia, starogreckie ‐ λεξις, θυμος; a ‐ 
przedrostek przeczący, lexis ‐ słowo, thymos ‐ emocja) ‐ poważnym zaburzeniem, prowadzącym do 
poważnych trudności w nawiązywaniu interakcji społecznych. Dane epidemiologiczne wskazują, że 
dotyczy ono około 13% populacji ogólnej i że częściej występuje u mężczyzn (9‐17%) niż u kobiet (5‐ 
10%) (Patwardhan i in., 2019; Salminen, Saarijärvi, Aärelä, Toikka, Kauhanen, 1999). Większość z nas 
nie ma tak poważnych problemów, ale nasze kompetencje mogą się różnić w zależności od 
temperamentu, ogólnej wrażliwości, a także wcześniejszych doświadczeń. 



#95  

Dlatego Mayer (2004) sugeruje, że korzystne może być rozróżnienie inteligencji emocjonalnej 
płynnej   (determinowanej   przez   czynnik   biologiczny,   genetyczny   i   związanej   z   szybkością 
i jakością transmisji neuronalnej) i inteligencji skrystalizowanej (zależnej od uczenia się, doświadczeń 
i umiejętności), tak jak ma to miejsce w przypadku inteligencji ogólnej (Cattell, 1963). Z tego punktu 
widzenia inteligencja płynna związana jest ze zdolnością do podejmowania lub powstrzymywania 
reakcji emocjonalnych (kontrola impulsywności), podczas gdy zniuansowane reakcje, które mogą 
być związane m.in. z oczekiwaniami społeczno‐kulturowymi, są częścią inteligencji skrystalizowanej. 
Niestety, takie rozróżnienie nie jest pomocne w doborze narzędzi ewaluacyjnych, zwłaszcza dla 
płynnej EI. Większość narzędzi, jak już zaznaczyliśmy w tym przeglądzie, opiera się na samoopisie 
(jak ktoś myśli, że reaguje) lub sprawdza kompetencje związane przede wszystkim z aspektem 
skrystalizowanym EI. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że dopóki nie powstaną zadania trafnie 
i rzetelnie oceniające aspekt płynny, trudno mówić o prawdziwym testowaniu EI. 

 
Z pewnością opisane powyżej narzędzia zostały sprawdzone przez ich autorów pod względem 
wiarygodności i poprawności. Nie są one jednak powszechnie dostępne, a zatem możliwość 
korzystania z nich wiąże się z koniecznością wniesienia odpowiednich opłat. Na stronie można 
również znaleźć szereg narzędzi do oceny EI rekomendowanych przez Consortium for Research on 
Emotional Intelligence in Organizations (CREIO) http://www.eiconsortium.org/measures/eqi.html: 

 
 Inwentarz Kompetencji Emocjonalnych i Społecznych (ESCI)
 Genewski Test Kompetencji Emocjonalnych (CREO)
 Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej Genos (Genos EI)
 Profil Kompetencji Emocjonalnych (PEC)
 Samodzielne badanie EI metodą Schutte'a (SSEIT)
 Kwestionariusz Trait Emotional Intelligence (TEIQue)
 Profil Inteligencji Emocjonalnej Grupy Roboczej (WEIP)

 
Narzędzia te są jednak niedostępne lub można je uzyskać jedynie w celach badawczych. Istnieją 
również popularne kwestionariusze i skale, ale nie ma pewności, czy spełniają one kryteria 
wymagane dla rzetelnych testów. Z drugiej strony, większość dostępnych miar EI ma zasadnicze 
wady: są czasochłonne i pracochłonne, składają się z kilkudziesięciu (czasem ponad 100) pytań. 
Oczywiście, z metodologicznego punktu widzenia jest to ich zaleta, gdyż im więcej pytań, tym 
dokładniej można sprawdzić to, co jest badane. Żyjemy jednak w czasach "permanentnego braku 
czasu". Nowoczesne technologie mają nas wspierać w realizowaniu naszych zadań coraz szybciej i 
coraz bardziej efektywnie. Testy do badania EI powstają najczęściej dlatego, że jest na nie 
zapotrzebowanie. Chętnie wykorzystywane są przez pracodawców do wspierania rozwoju 
kompetencji pracowników. Nie mogą być zbyt długie, bo respondenci się zniechęcają. Przede 
wszystkim jednak muszą być użyteczne. Badanie inteligencji emocjonalnej ma sens tylko wtedy, gdy 
jego wynik może być wykorzystany 
w codziennej praktyce. Nie wystarczy ocenić poziom EI, ale powinien on umożliwić odpowiedź na 
pytanie: co można z nim zrobić? To z kolei często wymaga opracowania narzędzia dedykowanego 
konkretnemu celowi. 

 

Kwestionariusz Kompetencji Emocjonalnych w Pracy (KKEP) 
 

W związku z tym, nasza praca ma na celu umożliwienie osobom wchodzącym na rynek pracy lub 
tym, które zamierzają zmienić dotychczasowe miejsce pracy, doskonalenie swoich "miękkich 
umiejętności" w trakcie cyklu szkoleniowego. Ponadto, proponowane narzędzie powinno wspierać 
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Kompetencje emocjonalne to nabywana przez całe życie umiejętność rozumienia własnych 
i cudzych emocji, rozpoznawania ich na podstawie komunikacji niewerbalnej wyrażanej 
mimiką i gestami oraz rozwiązywania sytuacji problemowych poprzez zarządzanie własnymi 
i cudzymi emocjami, powstrzymywanie się od impulsywnych reakcji, kontrolowanie emocji 
i dostosowywanie ich do sytuacji oraz wrażliwości innych osób. 

doradców zawodowych w ich pracy. Dlatego też kwestionariusz został skonstruowany w taki sposób, 
aby mierzył kompetencje emocjonalne i umożliwiał opracowanie kompleksowego programu 
szkoleniowego. Ponadto staraliśmy się, aby był on krótki, tak aby jego wypełnienie nie zajmowało 
dużo czasu. Kolejną istotną cechą jest możliwość wielokrotnego użycia kwestionariusza w celu 
kontroli postępów w nabywaniu kompetencji EI podczas sesji szkoleniowych. Profile generowane 
po kolejnym wypełnieniu kwestionariusza mogą służyć jako wskaźniki postępu, jaki poczyniła osoba 
badana. 

 
Powszechnie wiadomo, że opanowanie odpowiednich kwalifikacji związanych z wykonywaną pracą 
jest znacznie łatwiejsze niż nauczenie pracowników kompetencji ułatwiających adaptację społeczną 
czy zwiększających efektywność relacji interpersonalnych. Innymi słowy, łatwiej jest uczyć i 
egzekwować od pracowników, co mają robić, niż jak mają to robić, zwłaszcza jeśli sposób ten dotyczy 
obszaru interakcji społecznych. Kompetencje emocjonalne są szczególnie ważne (przydatne) w 
sytuacjach złożonych, takich jak rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, współpraca grupy osób (np. 
podczas realizacji projektu), a także w kontaktach z osobami w różnym wieku, o różnych 
doświadczeniach życiowych czy pochodzących z różnych kultur. 

 

Struktura Kwestionariusza Kompetencji Emocjonalnych w Pracy 
(ECQ_W) 

 
Kwestionariusz uwzględnia propozycje Salveya i Mayera, Golemana, Bar‐Ona i Plutchika. Wstępnie 
przyjęliśmy oryginalną definicję Mayera, Caruso & Salovey, 1999, s.267), która brzmi: 
Inteligencja emocjonalna odnosi się do zdolności rozpoznawania znaczeń emocji i ich związków, a 
także rozumowania i rozwiązywania problemów na ich podstawie. Inteligencja emocjonalna wiąże 
się ze zdolnością do spostrzegania emocji, przyswajania uczuć związanych z emocjami, rozumienia 
informacji o tych emocjach i zarządzania nimi. 

 
Definicja ta była dla nas inspiracją w próbach sprecyzowania, co i jak chcemy mierzyć. Jednak ‐ jak 
wspomniano wcześniej ‐ skoncentrowaliśmy się na kompetencjach emocjonalnych. 

 

 
Dlatego też przyjęliśmy przedstawioną powyżej koncepcję inteligencji emocjonalnej, jednak 
z pewnymi zmianami. Naszym celem było umożliwienie oceny podstawowych komponentów EI, 
czyli kompetencji i już nabytych umiejętności, które można doskonalić poprzez odpowiedni trening. 
Ponadto, chcieliśmy stworzyć narzędzie, które pozwoli na ocenę cech przydatnych w warunkach 
pracy. 

 
Kwestionariusz Kompetencji Emocjonalnych w Pracy składa się z 22 pozycji, pogrupowanych w 5 
czynników. Z kolei czynniki te wchodzą w skład dwóch nadrzędnych obszarów: (A) czynniki 
odnoszące się do samoopisu (Jak oceniam swoje umiejętności związane z obszarami EI) oraz (B) 
czynniki odnoszące się do kompetencji EI związanych z wykonywaną pracą. W ten sposób możemy 
jednocześnie dowiedzieć się, jak dana osoba postrzega i ocenia swoje umiejętności związane z 
kompetencjami emocjonalnymi oraz zweryfikować to za pomocą zadań, które wymagają 
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ROZPOZNAWANIE WŁASNYCH EMOCJI 

A. . CZYNNIKI ODNOSZĄCE SIĘ DO SAMOOPISU 
(JAK OCENIAM SWOJE UMIEJĘTNOŚCI 

ODNOSZĄCE SIĘ DO OBSZARÓW EI) 
WRAŻLIWOŚĆ EMOCJONALNA I KONTROLA 

WŁASNYCH EMOCJI 

OTWARTOŚĆ EMOCJONALNA I 
OSOBOWOŚCIOWE UWARUNKOWANIA 

DOTYCZĄCE RODZAJU PRACY 
INTELIGENCJA EMOCJONALNA W PRACY 

UMIEJĘTNOŚĆ OCENY I PODEJMOWANIA 
DECYZJI W TRUDNYCH SYTUACJACH 

B. CZYNNIKI ODNOSZĄCE SIĘ DO KOMPETENCJI 
EI ZWIĄZANYCH Z PRACĄ 

EMPATIA I UMIEJĘTNOŚC ROZWIĄZYWANIA 
SYTUACJI PROBLEMOWYCH W RELACJACH 

INTERPERSONALNYCH 

zastosowania tych umiejętności w konkretnych sytuacjach. Pod uwagę brane są trzy poziomy wyżej 
wymienionych umiejętności: niski, średni i wysoki, zgodnie z punktacją uzyskaną przez uczestnika. 
Struktura kwestionariusza została zaprezentowana w postaci graficznej na rysunku 6. 

 
 

Rysunek 6. Graficzna prezentacja struktury Kwestionariusza Kompetencji Emocjonalnych w Pracy. 
 

Rzetelność testu jest zadowalająca, uzyskana wartość współczynnika α‐Cronbacha dla 22 pozycji 
wynosi 0,632, dla pozycji samooceny (pytania Q_1 ‐ Q_27) = 0,602, a dla pozycji kompetencyjnych 
(pytania Q_33 ‐ Q_45) = 0,463. Wartość współczynnika determinacji wynosi 0,015, miara 
adekwatności doboru próby KMO = 0,740, a uzyskana wartość testu sferyczności Bartletta χ2 = 
1156,356, p<0,001. Macierz zawiera istotne współczynniki korelacji, a 5 wyróżnionych czynników 
wyjaśnia 46,42% wariancji zmiennych. 

 
Instrukcje dla uczestników 

 
Doradca zawodowy lub nauczyciel powinien udzielić osobom przystępującym do wypełnienia 
kwestionariusza instrukcji. Również osoba samodzielnie wypełniająca test powinna najpierw 
przeczytać instrukcję: 

 
Odpowiedzi,   których   udzielisz,   pomogą   Ci   określić   Twoje   mocne   strony   oraz   ustalić,   czy 
i w jakim obszarze możliwe jest doskonalenie tych umiejętności, które związane są z relacjami 
interpersonalnymi. Pomogą Ci również znaleźć rodzaj aktywności, który najlepiej pasuje do Ciebie i 
Twojego charakteru. Dlatego ważna jest szczerość. Szkolenie, w którym weźmiesz udział pozwoli Ci 
na doskonalenie siebie. Będziesz więc mógł ponownie wykorzystać to narzędzie, aby porównać 
poziom swoich kompetencji przed i po szkoleniu. 

 
Wskazówki dla trenerów 
Kwestionariusz Kompetencji Emocjonalnych w Pracy jest narzędziem do wykorzystania w programie 
szkoleniowym, którego celem jest podniesienie kompetencji emocjonalnych osób wchodzących na 
rynek pracy lub chcących podjąć nowe wyzwania, sprawdzić się w nowym miejscu lub na nowym 
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stanowisku, a także dążących do zmiany dotychczasowych kwalifikacji zawodowych, w szczególności 
do podniesienia kompetencji społecznych i emocjonalnych. 

 
Zarówno trener, jak i uczestnicy programu powinni poznać definicje inteligencji emocjonalnej oraz 
zapoznać się z informacjami na temat wybranych koncepcji, które stanowią podstawę istniejących 
testów inteligencji emocjonalnej, zawartymi w tym rozdziale podręcznika. Pozwoli im to lepiej 
zrozumieć        istotę         zachowań         "inteligentnych         emocjonalnie",         które         leżą 
u podstaw interakcji i są związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach społecznych. Należy 
pamiętać, że uczestnicy mogą dążyć do doskonalenia swoich kompetencji społeczno‐emocjonalnych 
nie tylko dlatego, że takie są wymogi pracy, którą chcą podjąć, ale także po to, aby znacząco zmienić 
jakość swojego życia, a także w wymiarach pozazawodowych. 

 
Jak korzystać z narzędzia 
Podczas szkolenia należy wziąć pod uwagę wcześniejsze doświadczenia i umiejętności osób, 
z którymi będziemy pracować. Dlatego: 

1. Przed rozpoczęciem szkolenia przetestuj narzędzie na sobie, aby mieć wgląd w to, 
z jakimi pytaniami borykają się uczestnicy. Umożliwi to omówienie nie tylko wyników 
uzyskanych formalnie, poprzez wypełnienie testu, ale także odniesienie się do konkretnych 
kwestii. 

2. Przeczytaj część teoretyczną tego rozdziału, aby prawidłowo zdefiniować pojęcia 
inteligencji emocjonalnej i kompetencji emocjonalnych. 

3. Zwróć uwagę na kwestie, które mogą mieć szczególne znaczenie dla osób, które będziesz 
szkolił. 

4. Przed rozpoczęciem treningu lub cyklu treningowego określ najważniejsze kwestie, które 
chcesz omówić z klientem przed i po teście. 

5. Pamiętaj również, aby zachęcić uczestników do zadawania pytań, które mogą pojawić się 
po wykonaniu testu i zapoznaniu się z wynikami. 

Odrób swoją pracę domową zanim zaczniesz szkolić innych! 
 

Aby ułatwić pracę doradcy, kolejne działania jakie należy wykonać zestawiliśmy w cztery części ‐ 
Etapy. 

 
 

Etap I. Przed rozpoczęciem badania 
Wyjaśnij,   czym   są   kompetencje   emocjonalne,   dlaczego   są   ważne   w   życiu   zawodowym 
i w pozazawodowych interakcjach społecznych. Możesz w tym celu wykorzystać wstęp dołączony 
do testu: 

• Kompetencje emocjonalne to trwająca przez całe życie umiejętność rozumienia emocji 
własnych i innych osób, rozpoznawania ich na podstawie komunikacji niewerbalnej 
wyrażanej mimiką i gestami oraz rozwiązywania sytuacji problemowych poprzez zarządzanie 
emocjami własnymi i innych osób, powstrzymywanie się od impulsywnych reakcji, 
kontrolowanie emocji i dostosowywanie ich do sytuacji oraz wrażliwości innych osób. 

• Aby dowiedzieć się, jak jednostka postrzega i ocenia swoje umiejętności związane 
z kompetencjami emocjonalnymi, wyróżniliśmy: 

A) czynniki    związane    z    samoopisem    (jak    oceniam    swoje    umiejętności) 
w obszarach: 

 Rozpoznawanie i rozumienie własnych i cudzych emocji; 
 Wrażliwość emocjonalna i kontrola emocji; 
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 Otwartość emocjonalna a preferencje osobowościowe dotyczące charakteru 
pracy; 

B) czynniki związane z kompetencjami zawodowymi w zakresie EI w obszarach: 
 Umiejętności oceny i podejmowania decyzji w sytuacjach problemowych; 
 Empatia i tworzenie rozwiązań w sytuacjach interpersonalnych; 

• Kompetencje emocjonalne można rozwijać niezależnie od tego, ile mamy lat i co nas 
w życiu spotkało. Warto podkreślić, że nie ma górnej granicy dla "bycia emocjonalnie 
sprawnym". 

 
Etap II. Wypełnienie kwestionariusza 
Zachęć uczestników do poważnego potraktowania zadania. 

 
Etap III. Interpretacja wyników 
Po wypełnieniu ankiety zostaną wygenerowane wyniki. Uczestnik szkolenia otrzyma informację w 
następującej formie: 

 
POZIOM WYNIK 

OGÓLNY 

WOS WOK CZYNNIK I CZYNNIK II CZYNNIK 

III 

CZYNNIK 

IV 

CZYNNIK V 

WYSOKI         

ŚREDNI         

NISKI         

WOS ‐ WYNIK OGÓLNY DLA SKALI SAMOOPISOWEJ 

WOK ‐ WYNIK OGÓLNY DLA SKALI KOMPETENCJI 

 
 
 

Z lewej strony tabeli znajduje się kolumna określająca poziom wykonania zadania. W górnym 
wierszu znajdują się pola, w których wyświetlany jest wynik ogólny, wyniki w dwóch wyróżnionych 
w kwestionariuszu obszarach: samoopisu (TSD ‐ jak osoba widzi i ocenia swoje kompetencje ‐ jest 
to subiektywna część kwestionariusza) oraz kompetencji (TC ‐ w tej części weryfikowany jest wynik 
samoopisu poprzez określenie, jak osoba radzi sobie 
z rozwiązywaniem konkretnych zadań). Kolejne kolumny odnoszą się do pięciu głównych czynników 
wyodrębnionych w kwestionariuszu. Poziom wyników uzyskanych przez badanego w danej 
kolumnie zostanie wyróżniony kolorem zielonym. Uczestnik ma możliwość zapoznania się z 
jakościową interpretacją swojego wyniku po naciśnięciu jednego z zielonych pól. 

 
Etap IV. Dyskusja 
Po wypełnieniu kwestionariusza zapytaj uczestników: 

1. Czy są zadowoleni z rezultatu? 
2. Czy spodziewali się takiego rezultatu? 
3. Jakie pytania sprawiały im najwięcej kłopotów i dlaczego? 
4. Czego nowego dowiedzieli się o sobie dzięki uzyskanym wynikom? 

Odnosząc się do konkretnych wyników, zachęć uczestników do odpowiedzi na pytania: 
5. Jak mogą próbować samodzielnie zmienić swoje kompetencje emocjonalne i 

społeczne? 



#100  

6. Jakie są ich oczekiwania wobec trenera? Jakiego rodzaju pomocy oczekują? 
Zachęcaj uczestników do wyznaczania własnych celów: 

1. Jakie kompetencje chcą zmienić? Poprawić? 
2. Od czego chcą zacząć zmianę: od krótkiej listy priorytetów (1, 2, 3)? 
3. Jakie są ich obawy? Jakich trudności się spodziewają? 
4. Jakie widzą sposoby radzenia sobie z tymi problemami? 

 
Uwagi dotyczące prowadzenia szkolenia 

 
1. Zadbaj o własne kompetencje emocjonalne i społeczne, aby stanowić dobry przykład 

dla uczestników. 
2. Postaraj się stworzyć przyjazną atmosferę. Zachęcaj do zadawania pytań, angażowania 

się, prezentowania przykładów. Postaraj się, aby uczestnicy samodzielnie dochodzili do 
najważniejszych wniosków. Nie podpowiadaj, ale kieruj ich tokiem myślenia. 

3. Nawiąż dobry, pozytywny kontakt z uczestnikami. Postaraj się zapamiętać imiona 
wszystkich uczestników. 

4. Mów zrozumiałym językiem. 
5. Zwracaj uwagę na mowę ciała. Jeśli widzisz oznaki znudzenia lub zmęczenia, postaraj się 

zaangażować uczestników zadając im pytania. Pamiętaj, że to Ty jesteś odpowiedzialny 
za zainteresowanie i zaangażowanie słuchaczy. 

6. Okazuj entuzjazm i upewnij się, że jest on podzielany przez uczestników. Chwal ich za 
zaangażowanie i doceniaj ich wysiłki. 

7. Zawsze zaczynaj od omówienia silnych cech, zanim zaczniesz próbować wprowadzać 
zmiany w zachowaniu i reakcjach uczestników. 

8. Uświadom uczestnikom, że porażka może być punktem wyjścia do sukcesu! 
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