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PROJEKT EILM 
 
Projekt EILM (Emotional Inteligence at Labour Market) Inteligencja Emocjonalna na Rynku 
Pracy wspiera młodzież i młodych dorosłych w rozwijaniu ich inteligencji emocjonalnej  
i lepszej integracji na coraz bardziej wymagającym rynku pracy. Projekt połączył firmy, 
uczelnie, agencje publiczne i organizacje pozarządowe w celu stworzenia innowacyjnych  
i aktualnych zasobów edukacyjnych i narzędzi coachingowych, aby wesprzeć doradców ds. 
kształcenia i szkolenia zawodowego w ich pracy z uczniami - młodzieżą i młodymi dorosłymi. 
 
STRUKTURA PRZEWODNIKA 
 
Przewodnik jest częścią zbioru materiałów pomocniczych dla doradców zawodowych i zawiera 
informacje na temat zasobów metodologicznych. W celu opracowania przewodnika 
partnerstwo wybrało kilka odpowiednich zasobów metodologicznych, opisało każdy z nich  
i ich wymagania niezbędne do wdrożenia. Przewodnik IO3 został opracowany jako dodatkowe 
wsparcie dla trenerów i doradców zawodowych w Europie. Pierwszym krokiem dla 
partnerstwa EILM było zebranie w formie podręcznika informacji na temat zasobów i metod 
w zakresie szkolenia i doradztwa w rozwoju umiejętności emocjonalnych uczniów szkół 
średnich. 
 
Metody zostały dobrane wg rozdziałów Podręcznika,  w oparciu o koncepcję modelu 
inteligencji emocjonalnej opracowanym przez Adele B. Lynn, traktującym kompetencje w 
zakresie inteligencji emocjonalnej bardziej z perspektywy miejsca pracy, jako 
samoświadomość i samokontrolę, empatię, umiejętności społeczne oraz wpływ osobisty na 
rozwój zawodowy.  
 
Struktura Przewodnika opiera się na jednym z pierwszych rezultatów projektu - 
kwestionariuszu online oceniający poziom inteligencji emocjonalnej uczniów szkół średnich, 
klientów doradztwa zawodowego. Kwestionariusz powstał w oparciu o 5 czynników, które 
były podstawą opracowania modułów: 
 

 Rozpoznawanie i rozumienie emocji własnych i innych - mające na celu pogłębienie 
rozpoznawania emocji poprzez słowa i zachowania, którymi są wyrażane, 
 

 Emocjonalna wrażliwość i kontrola emocji - mające na celu pogłębienie wymiarów 
inteligencji emocjonalnej i zrównoważenie tych aspektów dla rozwoju adekwatnego 
ilorazu emocjonalnego w życiu codziennym i w miejscu pracy. 

 
 Otwartość emocjonalna i preferencje osobowościowe - dotyczące charakteru pracy i 

pozwalające lepiej zrozumieć wpływ emocji na pracę, poprzez analizę sytuacji, w 
których emocje wpływają na osobistą motywację do wykonywania obowiązków  
i realizację celów organizacyjnych oraz występowanie grupy określającej atmosferę 
pracy jako podstawę budowania relacji. 
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 Umiejętności oceny i podejmowania decyzji w sytuacjach problemowych - 
pozwalające na analizę sytuacji relacyjnych, które mogą skutkować obciążeniem 
emocjonalnym dla osoby, takich jak konflikty, niechciane prośby, prośby o pomoc lub 
krytyczne zarządzanie czy też umiejętność radzenia sobie ze stresem. 
 

 Empatia i generowanie rozwiązań w sytuacjach interpersonalnych – ukierunkowane 
na pogłębianie znaczenia i empatycznej postawy w sytuacjach relacyjnych, rozwijanych 
poprzez ćwiczenie „aktywnego słuchania”. Jest to metoda pozwalająca na głębsze 
zrozumienie drugiej osoby poprzez skupienie uwagi na treści przekazu rozmówcy oraz 
słuchanie emocji przekazywanych poprzez komunikację. 

 
 
CELE PODRĘCZNIKA 
 
Celem przewodnika jest opracowanie metod pracy dla trenerów, doradców zawodowych 
gromadzącej zasoby metodyczne i pedagogiczne do efektywnego rozwijania umiejętności  
i kompetencji inteligencji emocjonalnej. Proponowane metody obejmują innowacyjne 
narzędzia do rozwijania umiejętności i kompetencji inteligencji emocjonalnej zidentyfikowane 
w ramach poszczególnych etapów projektu. Aby osiągnąć ten cel, partnerstwo 
zidentyfikowało kluczowe elementy metod bezpośrednich i pośrednich, wspierających 
rozwijanie kompetencji emocjonalnych oraz określiło kryteria wyboru najwłaściwszej 
metodologii lub narzędzia przy rozwijaniu kompetencji emocjonalnych. Partnerstwo opisało 
każdy zasób i warunki jego wdrożenia, praktyczne przypadki i wskazówki dotyczące 
planowania działań w ramach  programów szkoleniowych w zakresie umiejętności 
emocjonalnych dorosłych. 
 
METODY PRACY 

Zestaw metod/metodologii opisanych w Przewodniku, zawiera innowacyjne narzędzia  
i materiały, które mogą być wykorzystane do skutecznego rozwijania umiejętności  
i kompetencji inteligencji emocjonalnej. 

Podręcznik jest komplementarny do opracowanego modułowego szkolenia dla doradców 
zawodowych, zawiera zestaw materiałów, metod przydatnych do realizacji szkoleń w zakresie 
inteligencji emocjonalnej. Trenerzy mają do wyboru różnego rodzaju materiały, wspierające 
realizację szkoleń/doradztwa.  

Opisane metodologie należą do następujących strategii instruktażowych: 
 
- Interaktywne instrukcje - w dużej mierze opierają się na dyskusji i dzieleniu się 
doświadczeniami pomiędzy uczestnikami. Seaman i Fellenz (1989) sugerują, że dyskusja  
i dzielenie się daje uczniom możliwość „reagowania na pomysły, doświadczenia, spostrzeżenia 
i wiedzę nauczyciela lub rówieśników uczących się oraz generowania alternatywnych 
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sposobów myślenia i odczuwania” (s. 119). Uczniowie mogą uczyć się od rówieśników  
i nauczycieli, aby rozwijać umiejętności i zdolności społeczne, organizować swoje myśli  
i rozwijać racjonalne argumenty. Ta interaktywna strategia pozwala na szereg działań. Mogą 
to być dyskusje w całej klasie, dyskusje w małych grupach lub projekty, lub pary lub triady 
uczniów pracujące razem nad zadaniami. Ważne jest, aby nauczyciel określił temat, ilość czasu 
na dyskusję, skład i wielkość grup oraz techniki raportowania lub dzielenia się. Interaktywne 
nauczanie wymaga doskonalenia umiejętności i zdolności obserwacji, słuchania, 
interpersonalnych i interwencyjnych zarówno przez nauczyciela, jak i uczniów. Odgrywanie ról 
to typowa metoda oparta na interaktywnych instrukcjach. 
 
- Uczenie się przez doświadczenie jest indukcyjne, skoncentrowane na uczniu i zorientowane 
na aktywność. Spersonalizowana refleksja na temat doświadczenia i formułowanie planów 
zastosowania wiedzy w innych kontekstach to kluczowe czynniki efektywnego uczenia się 
przez doświadczenie. Uczenie się przez doświadczenie ma miejsce, gdy uczący się: 

 Uczestniczy w aktywnościach; 
 Krytycznie analizuje zrealizowane działania, potrafi określić to, czego się nauczył oraz 

określić swoje odczucia;   
 Analizować i wyciągać wnioski;  
 Wykorzystać to czego się nauczył w nowych sytuacjach (Pfeiffer & Jones, 1979). 

 
Uczenie eksperymentalne można postrzegać jako cykl składający się z pięciu faz, z których 
wszystkie są niezbędne: 
• doświadczanie (występuje czynność); 
• udostępnianie lub publikowanie (udostępniane są reakcje i obserwacje); 
• analizowanie lub przetwarzanie (określane są wzorce i dynamika); 
• wnioskowanie lub uogólnianie (zasady są wyprowadzane); oraz, 
• aplikowanie (planowane jest wykorzystanie [zarobków w nowych sytuacjach). 

W uczeniu się przez doświadczenie nacisk kładzie się na proces uczenia się, a nie na rezultaty. 
Storytelling, storyboard i uczenie się oparte na problemach to przykłady uczenia się przez 
doświadczenie. 

Opisane i stosowane w ramach opracowanych metod strategie nauczania są zgodne  
z koncepcjami skutecznego nauczania. Kierują się ogólnymi podejściami pedagogicznymi i 
przykładami konkretnego zastosowania. Podejścia i praktyki instruktażowe opierają się na 
następujących przekonaniach dotyczących tego, co stanowi skuteczne nauczanie. 

1. Skuteczne nauczanie jest eklektyczne. Profesjonalnej praktyki nauczycielskiej nie ogranicza 
przekonanie, że istnieje jeden najlepszy sposób. Nauczyciele powinni być zachęcani do 
rozszerzenia zakresu podejść instruktażowych w bezpiecznym środowisku. 

2. Skuteczne nauczanie jest bezpośrednio związane z sukcesem uczenia się. 
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3. Skuteczne nauczanie to wzmocniona praktyka zawodowa w codziennej pracy. Należy 
zachęcać do  wyciągania wniosków, aby osoby uczące się uzyskały elastyczność niezbędną do 
dostosowania swojej praktyki do różnorodnych potrzeb. 

4. Skuteczne nauczanie jest generatywne i dynamiczne. 

5. Skuteczne nauczanie wynika z połączenia sztuki i nauki o nauczaniu. 

6. Skuteczne nauczanie znajduje najlepszy wyraz, gdy edukatorzy współpracują przy 
opracowywaniu, wdrażaniu i udoskonalaniu swoich praktyk zawodowych. Praktykę 
instruktażową można doskonalić poprzez stałą i systematyczną dbałość o rozwój zawodowy. 

Partnerstwo szczegółowo wyjaśniło każdą metodę/metodologie, podkreślając jej zalety i 
wady, możliwe zagrożenia, wskazówki i triki. 

 

Odgrywanie ról 
 

Rodzaj metody Odgrywanie ról 
Krótki opis metody  Celem ćwiczenia odgrywania ról jest zapoznanie uczniów  

z zasadami aktywnego i pełnego szacunku słuchania. Te terminy 
zostaną im wyjaśnione poprzez przeprowadzenie burzy mózgów, 
co oznacza dla nich właśnie aktywne i pełne szacunku słuchanie. 
W tym krótkim ćwiczeniu grupa uczniów zostanie podzielona na 
trzyosobowe zespoły. W swoich zespołach uczniowie otrzymają 
odrębne role, które będą musieli odegrać: podmiot, aktywny 
słuchacz i obserwator. Uczniowie ustalą kontekst i problem, 
który zostanie wykorzystany do odgrywania ról. Podmiot będzie 
musiał zbadać i zastanowić się nad tym problemem. Odgrywanie 
ról odbędzie się pomiędzy podmiotem a aktywnym słuchaczem, 
z obserwatorem robiącym notatki. 

W jaki sposób metoda 
może wspierać 
rozwijanie inteligencji 
emocjonalnej? 

Uczący się nawiążą pozytywną komunikację, która sprzyja 
zrozumieniu. 
Uczący się będą mogli odpowiedzieć na pytania: Co on/ona 
mówi? Co on/ona myśli? Co on/ona czuje? Zapewni to wysoki 
poziom autorefleksji i pozostawi przestrzeń do nauki i 
zrozumienia, jak działa empatia w rzeczywistych sytuacjach 
życiowych. Tematyka odgrywania ról najczęściej wykorzystuje 
scenariusze takie jak negocjacje, debata, praca zespołowa, 
współpraca. Ostatecznym celem jest pomoc uczniom w 
zrozumieniu i pracy nad rozwojem własnej inteligencji 
emocjonalnej.  

Jakie są korzyści 
stosowania tej 
metody? 

Ta metoda ma wiele zalet. Jedną z nich jest motywacja  
i zaangażowanie uczniów. Jest to jeden ze sposobów ulepszania 
strategii nauczania, ułatwiający trenerowi przedstawienie 
punktu, a uczącemu się jego zrozumienie. 
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Ćwiczenia polegające na odgrywaniu ról są przydatną techniką  
w rozwijaniu umiejętności miękkich i umiejętności 
interpersonalnych, ponieważ dostarczają rzeczywistych 
scenariuszy, pomagających uczniom w nauce. Ponadto 
zapewniają możliwość krytycznej obserwacji i kończą się sesją 
informacji zwrotnych, podczas której uczestnicy dyskutują o tym, 
czego się nauczyli. 

   
Jakie są ryzyka 
związane z tą metodą?  

Pomimo korzyści i udowodnionych pozytywnych wyników 
stosowania metody odgrywania ról w rozwijaniu inteligencji 
emocjonalnej, ma ona również pewne wady. Na przykład 
niektórzy uczestnicy mogą nie czuć się komfortowo ze 
scenariuszami odgrywania ról, które ostatecznie wpłyną na 
ogólne wyniki grupy. Niektórzy z nich poczują się onieśmieleni 
odgrywaniem roli lub mogą mieć „tremę sceniczną”, co 
powoduje wysoki poziom niepokoju u niektórych rówieśników 
podczas udziału w takich ćwiczeniach. 

Porady wynikające z 
doświadczenia 
partnerstwa.  

• Przygotowanie – Określ koncepcje, które uczniowie powinni 
znać przed odgrywaniem ról; 
• Przekaż informację zwrotną – Oceniaj uczniów nie tylko pod 
kątem odgrywania ról, ale także pracy w grupie; 
• Pamiętaj, że uczniowie uczą się nowych umiejętności, które 
wymagają czasu i cierpliwości; 

 

Zarządzanie konfliktem 

Rodzaj metody Zarządzanie konfliktem – Model Thomas Kilmann 
Krótki opis metody Metoda ma na celu zwiększenie umiejętności radzenia sobie w 

sytuacji konfliktowymi u uczniów. Po pierwsze, uczniowie 
zastanowią się nad różnymi sytuacjami, w których doświadczyli 
konfliktów zespołowych. Zrobią to indywidualnie, identyfikując 
jak najwięcej istotnych szczegółów i ucząc się myśleć 
retrospektywnie. Następnie będą w stanie ocenić konflikt 
według tego, jak sobie z nim poradzili - dobrze, tak sobie lub źle. 
W kolejnym punkcie ćwiczenia przedstawiony zostanie Model 
Thomasa Kilmanna, opisujący jaką postawę należy przyjąć  
w danej sytuacji konfliktowej; (1) asertywność - stopień, w jakim 
jednostka próbuje wyrazić i zaspokoić własne potrzeby, oraz (2) 
kooperacyjność - stopień, w jakim jednostka stara się wyrazić i 
zaspokoić potrzeby drugiej osoby. Te dwa wymiary zachowania 
można wykorzystać do zdefiniowania pięciu metod radzenia 
sobie z konfliktem. Te pięć zasad zarządzania konfliktem 
przedstawiono poniżej: 
 
Unikanie = unikanie konfliktu; 
Przystosowanie = próba zaspokojenia potrzeb drugiej osoby 
kosztem własnych; 
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Kompromis = próba znalezienia akceptowalnego porozumienia, 
które tylko częściowo zaspokoi potrzeby obu osób; 
Konkurowanie = próba zaspokojenia swoich potrzeb kosztem 
innych; 
Współpraca = próba znalezienia rozwiązania korzystnego dla obu 
stron, które całkowicie zaspokoi potrzeby obu osób; 
Metoda skupia się na omówieniu powyższych zasad. Uczniowie 
spróbują określić, które z nich odpowiadają ich stylowi 
rozwiazywania konfliktów. Mogą wypełnić kwestionariusz, który 
określi, jakiego rodzaju i trybu rozwiązywania konfliktów 
używają w sytuacjach konfliktowych, ale nie jest on oferowany 
za darmo. Wystarczy jednak, że uczniowie przeczytają o modelu 
i zastanowią się lub przedyskutują w zespołach te aspekty, aby 
samodzielnie określić, do której kategorii należą.  

W jaki sposób metoda 
może wspierać 
rozwijanie inteligencji 
emocjonalnej? 

Zarządzanie konfliktem jest bardzo ważnym narzędziem, które 
uczeń może rozwinąć, w kontekście przyszłej pracy zawodowej. 
Konflikty pojawiają się, szczególnie w środowisku pracy 
zespołowej, a ludzie nie zawsze mają wiedzę lub umiejętności, 
aby właściwie sobie z nimi radzić i uniknąć dalszych negatywnych 
skutków. Podstawowym zastosowaniem modelu podczas 
warsztatów jest pomoc uczącym się w samodzielnym 
zastanowieniu się nad tym, do jakiego wymiaru (asertywności 
lub współpracy) pasują i próba zidentyfikowania ich trybu 
radzenia sobie z konfliktami. Dzięki temu będą mogli dowiedzieć 
się więcej o tym, dlaczego w sytuacji konfliktu reagują w dany 
sposób oraz otrzymają wskazówki, jak radzić sobie z ich reakcją i 
samym konfliktem. 

Jakie są korzyści 
stosowania tej metody? 

Szczególnie pomocne w tym modelu jest to, że nazywa on 
sposoby i stanowi podstawę sposobu, w jaki reagujemy na 
konflikt, świadomie lub nieświadomie. Ponadto zapewnia 
pragmatyczne podejście do rozwiązywania konfliktów i pomaga 
w inicjowaniu bezpiecznego i produktywnego dialogu na temat 
rozwiązywania konfliktów. 

Jakie są ryzyka 
związane z tą metodą? 

Jedną z wad tej metody jest możliwość wystąpienia sytuacji, w 
której uczniowie nie będą potrafić ocenić własnych stylów 
zarządzania konfliktami, co może skutkować frustracją i 
zmieszaniem. Co więcej, model ma tendencję do pomijania 
pewnych aspektów przyczyny powstania konfliktów w pierwszej 
kolejności, ponieważ motywy są różne i czasami są to bardzo 
stresujące lub pojedyncze wydarzenia, a nie powtarzający się 
epizod. 

Porady wynikające z 
doświadczenia 
partnerstwa. 

• Wyjaśnij, że konflikt jest naturalny i istnieje wiele sposobów 
radzenia sobie z nim; 
• Stwórz bezpieczne środowisko jeszcze przed użyciem metody;  
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Metoda otwartej przestrzeni 

Rodzaj metody Metoda otwartej przestrzeni 
Krótki opis metody Metoda otwartej przestrzeni oferuje sposób prowadzenia 

spotkań grup o dowolnej wielkości. Umożliwia przedstawicielom 
różnych grup rozwiązywanie złożonych lub potencjalnie 
kontrowersyjnych problemów. Uczestnicy proszeni są o 
zdefiniowanie możliwego wspólnego planu i tematów pracy 
związanych z określoną kwestią do omówienia. Metoda najlepiej 
sprawdza się w sytuacjach związanych z konfliktem, złożonością, 
różnorodnością myśli lub ludzi i krótkim czasem podejmowania 
decyzji. 

W jaki sposób metoda 
może wspierać 
rozwijanie inteligencji 
emocjonalnej? 

Doradcy zawodowi mogą korzystać z technologii otwartej 
przestrzeni, aby pomóc uczącym się zdefiniować tematy 
związane z inteligencją emocjonalną, które należy omówić. 
Metoda może być przydatna dla uczniów, jeśli chodzi  
o dyskutowanie na temat kontrowersyjnych kwestii w celu 
rozwoju i „wykorzystania” empatii. Jest najlepszą metodą do 
stosowania podczas konfliktów, pozwala uczniom stawić czoła 
odmiennym opiniom oraz wykorzystać i zarządzać własnymi 
emocjami w pozytywny sposób, aby łagodzić stres, skutecznie 
komunikować się, współodczuwać z innymi, pokonywać 
wyzwania i rozładowywać konflikty. 

Jakie są korzyści 
stosowania tej 
metody?  

Metoda ta działa na zasadach wolności wypowiedzi i 
odpowiedzialności oraz opiera się na samoorganizacji i 
nastawieniu uczniów do stawiania czoła konkretnym 
wyzwaniom. Może być stosowana w przypadku bardzo dużej 
liczby osób, jednakże wymaga starannego przygotowania i 
określenia celów, logistyki i działań następczych. 

Jakie są ryzyka 
związane z tą metodą? 
  

Wyznaczenie lidera grupy może być ryzykowne, ponieważ nie 
wiąże się z pracą grupową/strategią. 
Brak opisania działań w precyzyjnej, jasno rozumianej 
terminologii oraz ustalonego terminu ich zakończenia, może 
uniemożliwić uczącym się efektywne wykorzystanie planu 
działań. Jeśli postępy nie są śledzone lub raportowane, uczącym 
się może być trudno dotrzeć do kolejnych punktów działania. 

Porady wynikające z 
doświadczenia 
partnerstwa. 

Uczestnicy powinni zwracać uwagę na wydarzenia dziejące się w 
danym momencie, zamiast martwić się o to, co może się 
wydarzyć. Najważniejsze jest podkreślenie kreatywności i 
innowacyjności. 
Należy zachęcać uczestników, aby nie tracili czasu oraz by po 
zakończeniu owocnej dyskusji, przeszli do czegoś innego. 
Istnieje jedna „zasada”- „Zasada Dwóch Stóp” (lub „Zasada 
Ruchu”), która brzmi następująco: Jeśli w jakimkolwiek 
momencie naszego wspólnego czasu znajdziesz się w sytuacji, w 
której nie uczysz się ani nie wnosisz wkładu, użyj swoich dwóch 
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stóp. Udaj się w inne miejsce, w którym możesz się uczyć i wnosić 
swój wkład.  
Metoda ta stymuluje samoorganizację i jest bardzo silnym 
sposobem na wzmocnienie pozycji, zaangażowania, 
odpowiedzialności i motywacji wszystkich uczestników. 

 
 
 
Planowanie działań 
 

Rodzaj metody Planowanie działań 
Krótki opis metody Planowanie działań jest podejściem, a nie konkretną metodą, 

która pomaga skoncentrować pomysły i zdecydować, jakie kroki 
należy podjąć, aby osiągnąć określone cele. Jest to proces 
przekształcania strategii i celów w działanie. Podejmowanie 
pomysłów i planowanie, jak je urzeczywistnić. Nie ma znaczenia, 
czy są to cele osobiste, czy cele organizacyjne, ponieważ 
wymagane umiejętności są takie same. Najlepsze strategie, 
zarówno życiowe, jak i zawodowe, obejmują planowanie działań 
jako część myślenia strategicznego. Ostatecznie nie ma znaczenia, 
jak dobra jest Twoja strategia na papierze, jeśli nie możesz jej 
wdrożyć w życie. Tak więc planowanie działań powinno być 
kluczowym elementem strategii. 

W jaki sposób metoda 
może wspierać 
rozwijanie inteligencji 
emocjonalnej? 

Doradcy zawodowi mogą korzystać z planowania działań, aby 
pomóc uczniom w lepszej pracy w zespole. Uczącym się może 
być przydatna ocena możliwych słabości lub zagrożeń 
pojedynczego ucznia w osiąganiu celów, aby nie tylko rozwinąć 
empatię w grupie, ale także być bardziej samoświadomym, 
oceniając swoje umiejętności/zdolności. Każda grupa będzie 
musiała rozwiązać problem/osiągnąć cel, a żeby to zrobić, będzie 
mogła nawiązać między sobą jakąś relację. 

Jakie są korzyści 
stosowania tej 
metody?  

Planowanie działań ma kluczowe znaczenie dla sukcesu 
zespołowego uczniów. Jest to prosta i skuteczna technika, która 
może pomóc uczącym się zdobyć zaangażowanie do działania. 
Działa poprzez uważne rejestrowanie każdego działania w 
następujący sposób: 
• „Jaki” jest punkt akcji, 
• „Kiedy” działanie ma być zaplanowane i jego szacowany termin 
zakończenia, 
• „Kto” jest przypisany przeciwko działaniu, 
• Postęp wbrew działaniu. 

Jakie są ryzyka 
związane z tą metodą? 
  

Brak opisania działań w precyzyjnej, jasno rozumianej 
terminologii oraz brak ustalonego terminu ich zakończenia, może 
uniemożliwić uczącym się efektywne wykorzystanie planowania 
działań. Jeśli postępy nie są śledzone lub raportowane, uczącym 
się może być trudno dotrzeć do kolejnych punktów działania. 
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Porady wynikające z 
doświadczenia 
partnerstwa. 

Planowanie działań polega na dokładnym rejestrowaniu każdego 
działania w następujący sposób: 
• „Jaki” jest punkt akcji, 
• „Kiedy” działanie ma być zaplanowane i szacowany termin jego 
zakończenia, 
• „Kto” jest przypisany przeciwko działaniu, 
• Postęp w stosunku do akcji (początkowo pozostaw puste). 

 
 
Uczenie się oparte na problemach 
 

Rodzaj metody Uczenie się oparte na problemach 
Krótki opis metody Uczenie się oparte na problemach to aktywna metoda 

nauczania/szkolenia, charakteryzująca się silną interaktywnością i 
oparta na aktywnym zaangażowaniu uczniów. Jest 
przeprowadzana w grupach, którym przedstawia się realistyczną 
sytuację problemową, z którą należy się zmierzyć w celu 
znalezienia lub odkrycia, poprzez pracę zespołową, rozwiązań i 
nowych informacji. Badanie sytuacji problemowych sięga 
starożytności (podejście majeutycznym), ale jego 
rozpowszechnienie miało miejsce w latach 60. w Stanach 
Zjednoczonych/Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii i było 
kontynuowane w Europie około dziesięć lat później. 
W ramach tej metodologii punktem wyjścia do nauki jest pytanie, 
które uczniowie muszą rozwiązać. Wokół tego pytania budowane 
są bodźce i narzędzia do rozwiązywania problemów. Poprzez 
uczenie się oparte na problemach uczniowie uczą się: 
• zarządzać rozwiązywaniem problemów, czerpiąc informacje z 
różnych źródeł i dyscyplin; 
• pracować w trybie kooperatywno-uczącym; 
• lepiej zarządzać swoim czasem i zasobami materialnymi. 

W jaki sposób metoda 
może wspierać 
rozwijanie inteligencji 
emocjonalnej? 

Uczniowie/uczniowie są podzieleni na małe grupy, każda z własną 
rolą oraz starają się konkretnie rozwiązywać problemy, które 
stawia im nauczyciel/trener. W tym kontekście uczniowie stają się 
podmiotami bezpośrednio odpowiedzialnymi za uczenie się, co 
czyni ich protagonistami procesu poznawczego, znajdującymi się 
w sytuacji grupowej, w której są wezwani do sprawdzenia swojej 
inteligencji emocjonalnej w odniesieniu do umiejętności 
nawiązywania interakcji społecznych, jakie wnoszą do gry: 
podczas gdy każdy uczestnik oczekuje się, że grupa „poprze” jego 
punkt widzenia, należy skoncentrować się na aspektach i 
przyczynach problemu, a nie na osobowościach i emocjach 
uczestników. Tym sposobem sprawdzone zostaną umiejętności 
radzenia sobie/kontrolowania emocji, które pomogą grupie 
rozwiązać problem szybciej i łatwiej (zarządzanie konfliktem, 
negocjacje, aktywne słuchanie...). 
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Jakie są korzyści 
stosowania tej 
metody? 

Praca na bazie realnych problemów wspiera motywację uczniów i 
satysfakcję z osiągniętych rezultatów, co przekłada się na ich życie 
codzienne. 
Ponadto uczniowie mogą analizować dokładne problem i 
opracowywać długofalowe rozwiązania – biorąc pod uwagę 
praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Takie działania 
pozwalają rozwinąć umiejętności krytycznego myślenia i 
poszukiwania rozwiązań. 
Nauczyciele mogą również uznać tą metodę za przyjemną i 
ciekawą metodę szkoleniową. Praca and problemem daje 
możliwość definiowania różnego rodzaju pomysłów i rozwiązań, 
w zależności od możliwości grupy szkoleniowej. 
Metoda ta jest stawianiem wyzwań zarówno prowadzącemu jak i 
grupie szkoleniowej. 

Jakie są ryzyka 
związane z tą metodą? 

Uczniowie mogą traktować tę metodę pracy jako trudną, 
szczególnie jeśli nie mają doświadczenia w pracy w grupie. 
Niektórzy mogą preferować tradycyjne metody kształcenia, mniej 
wymagające, a tym samym mniej stresujące i nie wymagające 
większego wysiłku. 
Dla trenera/prowadzącego ta metoda jest bardziej wymagająca w 
kontekście umiejętności menadżerskich oraz organizacyjnych. 

Porady wynikające z 
doświadczenia 
partnerstwa. 

Przed podjęciem decyzji o wykorzystaniu tej metody w praktyce, 
instytucje powinny przygotować odpowiednie narzędzia  
i infrastrukturę dla trenerów. 
Ponadto, żeby wzmocnić doświadczenie wynikające  
z wykorzystania tej metody, trener powinien skupić uwagę 
uczniów na refleksji nad problemami jakie napotkała grupa oraz 
zaprezentowaniu zdefiniowanych rozwiązań.  

 
 

Wykorzystanie filmów 
 

Rodzaj metody Wykorzystanie filmów 
Krótki opis metody W nowoczesnym audio-wizualnym społeczeństwie 

wykorzystanie tego typu materiałów znajduje coraz większe 
zastosowanie. 
Wideo stanowi nieodłączny element życia dla młodego 
pokolenia, zarówno jako forma spędzania wolnego czasu 
(Feierabend and Rathgeb, 2009), jak i narzędzie wspierające 
proces uczenia się poprzez różnego rodzaju tutoriale. 
Wykorzystanie wsparcia wizualnego w procesie nauczania od 
dawna stanowi przedmiot zainteresowania w edukacji –
zaczynając od Komeńskiego przez Encyklopedię, aż do 
teoretyzowania tak zwanego „efektu wyższości obrazu” pod 
koniec XIX wieku (v. Kirkpatrick, 1894). 
Według neurobiologii około połowa zasobów angażowanych w 
danym momencie przez mózg jest przeznaczona na wzrok 
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(Medina, 2010). Autorzy Schwartz i Hartman (2007) 
opublikowali artykuł na temat korzystania z wideo, który jest 
nadal powszechnie wykorzystywany i cytowany. W swoim 
modelu argumentują, że istnieją cztery główne cele uczenia się, 
które można osiągnąć za pomocą wideo: powiedz, zobacz, zrób, 
motywuj. Na przykład korzystanie z samouczków będzie 
prawdopodobnie związane z rozwijaniem umiejętności i 
nabywaniem umiejętności „działania”, podczas gdy 
wykorzystanie filmów dokumentalnych lub świadectw będzie 
łatwiej wykorzystywane do umiejętności związanych z 
„mówieniem”. 
 
Nagranie wideo umożliwia następnie wsparcie uczenia się 
(Chambel, Zahn i Finke, 2006) poprzez: 
• odtworzenie rzeczywistych doświadczeń, dzięki wysokiemu 
stopniowi autentyczności i realizmu, 
• wizualizację procesów dynamicznych, których w rzeczywistości 
nie dałoby się zaobserwować (tzn. ponieważ trudno je 
odtworzyć, są niebezpieczne, są drogie itd.) lub które trudno 
byłoby opisać słowami; 
• połączenie różnych systemów symbolicznych, takich jak obraz, 
tekst czy narracja, w spójne treści multimedialne.  

W jaki sposób metoda 
może wspierać 
rozwijanie inteligencji 
emocjonalnej? 

Filmy oferują wiele różnych sposobów  uczenia się emocji. 
Oglądając filmy można trenować umiejętność rozpoznawania 
emocji własnych i innych. W rzeczywistości w filmach można 
zidentyfikować zachowania i ekspresje, które manifestują stan 
emocjonalny ludzi w konkretnych scenach oraz opisać ich 
polaryzację i intensywność. W tym sensie można nauczyć się 
rozpoznawać, nazywać i opisywać emocje, zastanawiając się nad 
własnymi sposobami reagowania w podobnych sytuacjach, co te 
reprezentowane. 
Ponadto możliwe jest wspomaganie rozwoju empatii wobec 
reakcji emocjonalnych innych, rozumienia przyczyn i skutków 
sytuacji życiowych w odniesieniu do stanu emocjonalnego 
otaczających nas osób. 
Filmy mogą przedstawiać modele skutecznego zarządzania 
emocjami lub wręcz odwrotnie - nieadekwatnych reakcji, 
rozwijając przy tym zdolność krytycznego myślenia uczniów i 
prowokując dyskusję na temat kontroli emocji. 
Oprócz wizji/obrazu, w nauce emocji przydatne jest tworzenie 
filmów wideo, w których można inscenizować trudne sytuacje 
relacyjne, w których szczególnie ważne jest wdrażanie strategii 
zarządzania emocjami. Możliwość przeglądania filmów  
i komentowania ich, pozwala na wykorzystanie informacji 
zwrotnych od siebie i innych do efektywnego radzenia sobie  
z konfliktami, problemami komunikacyjnymi i relacjami z innymi.  
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Jakie są korzyści 
stosowania tej 
metody? 

Używane poprawnie wideo pozwala: 
- zaangażować większą liczbę osób w szkolenie, zwiększając 
motywację do nauki i sprzyjając skupieniu uwagi, 
- stymulować dyskusję, 
- promować działania refleksyjne, na przykład poprzez analizę 
praktyki zawodowej, 
- wdrożyć podejście projektowe, angażując stażystów w proces 
projektowania i tworzenia wideo. 

Jakie są ryzyka 
związane z tą metodą? 

Głównym ryzykiem związanym z wykorzystaniem wideo w nauce 
jest użycie go jako statycznego narzędzia, które po prostu 
zastępuje głos trenera, nie dodając prawie niczego do 
frontalnego wyjaśnienia (lekcja). Ponadto, aby móc korzystać  
z wideo, muszą być zagwarantowane urządzenia zapewniające 
dobry obraz (ekran, dźwięk, połączenie, zgodność formatów, 
licencje…). 

Porady wynikające z 
doświadczenia 
partnerstwa. 

Podczas korzystania filmów przydatne może być wybranie video, 
w których doświadczenia mogą być zbliżone do celów szkolenia. 
Posiadanie podobnych modeli może w rzeczywistości pomóc 
uczniom w identyfikacji i emocjonalnym uczestniczeniu w 
przedstawionych sytuacjach. Niezbędne jest również 
kontekstualizowanie prezentowanego wideo poprzez 
umieszczenie go w ramach sytuacji, która ma miejsce, 
podkreślając związki między oglądaniem wideo a tematami 
poruszanymi w jednostce szkoleniowej, w której jest on używany. 
 
Równie ważne jest komentowanie i konfrontacja po filmie, 
niezależnie od tego, czy jest to film przykładowy, czy film 
zawierający prowokację. Daje to uczniom możliwość wyrażenia 
swoich opinii, wyciągnięcia wniosków i zweryfikowania ich przez 
grupę, wyrażenia swojego sprzeciwu i łączenia tego, co widzieli, 
ze swoimi doświadczeniami. 

 
 
Mapowanie 
 

Rodzaj metody Mapowanie 
Krótki opis metody Mapowanie to metoda wizualnego myślenia, która służy do 

uzyskania lepszego obrazu określonej sytuacji, środowiska lub 
interakcji. Pomaga uczniom uzyskać wgląd w system, nadając 
strukturę ich rozumienia tego systemu. 
Dzięki tej metodzie, indywidualnie lub w grupach, uczniowie 
szkicują mapy, znajdując wzory, kategorie, obszary, 
połączenia, które chcieliby uwzględnić w swoich rysunkach. 
 
Można poprosić uczniów, żeby przedstawili mapę swoich 
emocji w miejscu pracy, nakreślili interakcje lub konflikty w 
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pracy, narysowali mapy relacji w miejscu pracy, ich interakcji z 
innymi lub ich życia osobistego lub zawodowego. 
 
Jako metoda wizualnego myślenia, mapowanie umożliwia 
uczącym się myślenie obrazami, podczas którego wzorce i 
połączenia stają się wyraźniejsze. Kiedy ludzie rysują, na 
przykład mapy lub inne wizualizacje, według Willemien Brand 
(2018): 
• porządkują swoje myśli i informacje, 
• upraszczają złożone koncepcje lub sytuacje, 
• zyskują nowe perspektywy, 
• unikają skupiania się na drobnych i nieistotnych szczegółach, 
• wzory, kategorie i powiązania stają się dla nich oczywiste.  

W jaki sposób metoda 
może wspierać 
rozwijanie inteligencji 
emocjonalnej? 

Doradcy zawodowi mogą korzystać z mapowania, aby pomóc 
uczniom lepiej zrozumieć ich środowisko, zespoły, miejsce 
pracy, relacje z innymi, konflikty i inne trudne sytuacje itp. 

 Np. Doradca może zaprosić uczniów do przedstawienia 
mapy emocji określonej sytuacji, wspierając ich 
samoświadomość i samokontrolę, 

 Mapowanie może być wykorzystane do budowania 
odporności, identyfikowania mocnych stron oraz 
obszarów wymagających poprawy, 

 Mapowanie jest wykorzystywane również dla 
zobrazowania relacji osobistych lub zawodowych, co 
wspiera kompetencje w zakresie zarządzania relacjami, 

 Mapowanie można wykorzystać do obrazowania 
konfliktów, sytuacji trudnych, co pozwoli na lepsze 
zrozumienie kontekstu i wyciągania wniosków oraz 
ćwiczenia umiejętności rozwiązywania konfliktów.  

 

 
Technika improwizacji teatralnej 
 

Rodzaj metody Technika improwizacji teatralnej 
Krótki opis metody Uczniowie zaangażowani w improwizację teatralną jako 

ćwiczenie wspierające pracę nad emocjami.  

W jaki sposób metoda 
może wspierać 
rozwijanie inteligencji 
emocjonalnej? 

Istnieje kilka kluczowych gier szkoleniowych, które można 
włączyć w proces podnoszenia kompetencji  w zakresie 
inteligencji emocjonalnej jako ćwiczenia szkoleniowe, takie jak: 
„Powtórka emocjonalna”, „Przyjęcie emocjonalne”, 
„Autostopowicz”, „Schizofrenia” itp. W każdej z tych gier 
uczestnicy są zachęcani do doświadczania różnych emocji  
i przełączania się między przeciwstawnymi emocjami, co jest 
dobrą metodą na uświadomienie sobie i ocenę wpływu emocji, 
ale także dobrym sposobem na ćwiczenie samokontroli emocji 
uczniów. 
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Jakie są korzyści 
stosowania tej 
metody? 

Metoda ta zapewnia uczącym się/uczestnikom możliwość 
doświadczania różnych emocji w bezpiecznym środowisku  
i przedyskutowania tego, jak się czuli oraz jakie myśli i reakcje 
mogą wywołać w nich i w innych. Ponadto metoda ta pozwala 
uczestnikom ćwiczyć umiejętność kontrolowania emocji  
i szybkiego przechodzenia od jednej emocji do drugiej. 

Jakie są ryzyka 
związane z tą metodą? 

Metoda ta polega na aktywnym udziale wszystkich uczących 
się/trenerów i może istnieć ryzyko, że niektórzy uczestnicy będą 
nieśmiali lub po prostu nie będą chcieli brać udziału  
w ćwiczeniach grupowych wymagających działania. W tym 
przypadku rola trenera jest kluczowa, aby stworzyć potrzebne 
bezpieczne środowisko i umożliwić każdemu uczestnikowi 
poczucie rozluźnienia i komfortu w grupie. 

Porady wynikające z 
doświadczenia 
partnerstwa. 

W celu skutecznego wdrożenia tej metody, zaleca się, aby 
praktykę rozpocząć od rozgrzewki zarówno fizycznej jak i 
intelektualnej. Na przykład można poprosić grupę, aby utworzyła 
krąg i zaczęła podawać „wirtualne” piłki. Można zacząć od jednej 
czerwonej, potem dodać niebieską, potem zieloną. Liczba piłek 
jest dowolna, chodzi o to, aby każdy uczestnik był 
skoncentrowany i podążał za „wirtualnymi” piłkami. Następnie 
każdy z uczestników otrzymuje list oraz zadanie aby w ciągu  
1 minuty wypowiedzieli jak najwięcej słów, zapamiętanych po 
przeczytaniu listu. 
Po rozgrzewce, 2 lub 3 uczestników rozpoczyna ćwiczenie/grę, a 
pozostali to obserwują. Zwykle zaczyna najśmielszy uczestnik. 
Należy określić, którzy z uczestników są najbardziej powściągliwi 
i nieśmiali. Tym osobom należy szczególnie sprecyzować role i 
emocje do odtworzenia. Należy unikać sytuacji nieoczekiwanych, 
ekstremalnych oraz mogących wywoływać u uczniów 
zawstydzenie. 

 
Odgrywanie rozmowy rekrutacyjnej  
 

Rodzaj metody Odgrywanie rozmowy rekrutacyjnej 
Krótki opis metody Uczniowie odgrywają role: kandydata ubiegającego się o pracę 

oraz pracodawcy. Każdy uczeń losuje kartę z rolą do odegrania. 
Na karcie znajdują się: zdjęcie osoby, opis zawierający informacje 
takie jak: wiek, status cywilny, zawód, powód poszukiwania 
pracy, okres bezrobocia, powody ubiegania się o pracę (sektor, 
rodzaj firmy, stanowisko pracy). Uczący się są dobierani w pary i 
proszeni są o odtworzenie sytuacji z rozmowy kwalifikacyjnej. 
Reszta uczniów jest proszona o robienie notatek, a cała scena jest 
nagrywana. Po każdym odegraniu ról, następuje dyskusja z 
naciskiem na to, jak każdy uczestnik i obserwatorzy spełniali 
swoje zadania podczas ćwiczenia.  

W jaki sposób metoda 
może wspierać 

Ta metoda pozwala uczestnikom wyjść ze swojej strefy komfortu 
i zmierzyć się z pytaniami i sytuacjami podobnymi do rozmowy 
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rozwijanie inteligencji 
emocjonalnej? 

kwalifikacyjnej i konieczności znalezienia szybkiego rozwiązania 
tego problemu. Fakt, że grupa obserwuje proces, pomaga 
zwiększyć poczucie dyskomfortu, jakiego może doświadczyć 
osoba poszukująca pracy podczas prawdziwej rozmowy 
kwalifikacyjnej. Przed oraz w trakcie procesu prowadzący może 
poprosić uczestników, aby skupili się na wyrażaniu różnych uczuć 
lub spróbowali wywołać różne uczucia u innych uczestników.  
W ten sposób uczący się/trenerzy mogą dowiedzieć się, jak ich 
stan wewnętrzny może wpływać na reakcje drugiego uczestnika 
lub jak wybrać postawę zgodnie z zachowaniem drugiego. 
Metoda ta ma na celu stworzenie pola do eksperymentowania  
z emocjami zarówno osobistymi, jak i innych ludzi.  

Jakie są korzyści 
stosowania tej 
metody? 

Metoda ta zapewnia uczącym się możliwość doświadczania 
różnych emocji w bezpiecznym środowisku i przedyskutowania 
tego, jak się czuli oraz jakie myśli i reakcje mogą wywołać w nich 
i w innych. Ponadto metoda ta pozwala uczestnikom 
obserwować swoje emocje i ocenić różnicę między wewnętrznym 
uczuciem a ekspresją zewnętrzną. 

Jakie są ryzyka 
związane z tą metodą? 

Metoda ta polega na aktywnym udziale wszystkich uczących 
się/trenerów, przez co może istnieć ryzyko, że niektórzy 
uczestnicy będą nieśmiali lub po prostu nie będą chcieli brać 
udziału w ćwiczeniach grupowych wymagających działania. W 
takim przypadku trener powinien przypisać role bliższe 
osobowości ucznia i wykorzystać te cechy w ramach gry.  

Porady wynikające z 
doświadczenia 
partnerstwa. 

W celu skutecznego wdrożenia tej metody, prowadzący mógłby 
wykorzystać efekt zaskoczenia i nie mówić z wyprzedzeniem 
uczącym się/trenerom, czego powinni się spodziewać. W ten 
sposób uczący się/praktykujący nie będą mieli czasu na 
przygotowanie w głowie konkretnych fraz i reakcji, będą musieli 
działać w oparciu o informacje, które otrzymają w danym 
momencie, co doprowadzi do bardziej naturalnych 
(niekontrolowanych) emocji i reakcji. 
Możesz zasugerować uczestnikom, aby zainspirowali się 
sytuacjami z ich poprzednich rozmów kwalifikacyjnych lub  
z wcześniejszych doświadczeń ich przyjaciół/krewnych. 
Zaleca się, aby mieć zestaw przygotowanych kart z przykładami 
postaci, ale nie jest to konieczne, można swobodnie wymyślać 
nowe postacie w danym momencie, w oparciu o potrzeby grupy.  

 
 
Storyboard 
 

Rodzaj metody Storyboard 
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Krótki opis metody Storyboard to wizualizacja, która w prosty sposób przedstawia 
serię wydarzeń za pomocą grafiki oraz przy minimalnym wysiłku 
i umiejętnościach ze strony twórcy. Storyboard to koncepcyjne 
rysunki historii. Doskonale nadaje się do sesji burzy mózgów i 
prezentacji. 
Z praktycznego punktu widzenia nauczanie za pomocą 
Storyboard może pomóc instruktorom w szybkim przekazywaniu 
uczniom złożonych pomysłów – często znacznie szybciej niż 
pisanie, a nawet mówienie. Co więcej, angażując uczniów do 
tworzenia własnych Storyboards, a przez to wykorzystania 
technologii do opracowania animacji i dynamicznych obrazów, 
wpłynie na zwiększenie kompetencji cyfrowych uczniów.   

W jaki sposób metoda 
może wspierać 
rozwijanie inteligencji 
emocjonalnej? 

Storyboardy są podobne do Storytellingu (ale z graficzną 
wizualizacją historii). Ich użycie jest również podobne.  
Wpływają na rozwój inteligencji emocjonalnej przez: 
• słuchanie/rysowanie opowieści o rodzajach temperamentu, 
przygnębionych współpracownikach, uczniowie mogą nauczyć 
się interpretować i rozumieć stany emocjonalne swoich 
współpracowników i samych siebie. 
• słuchanie/rysowanie opowieści o konflikcie między 
współpracownikami, uczniowie mogą dowiedzieć się, jak 
rozwiązywać konflikty innych i co robić, jeśli są ich częścią. 
• słuchanie/rysowanie historii nadmiernie zestresowanego 
pracownika, uczniowie mogą dowiedzieć się, jak rozpoznać 
objawy stresu i co zrobić, aby zmniejszyć poziom stresu. 

Jakie są korzyści 
stosowania tej 
metody? 

Podobnie jak opowiadanie historii, Storyboardy mogą poszerzać 
wyobraźnię, wspierać umiejętności jednostki, poprawiać 
empatię i zrozumienie, wzmacniać wartości i etykę oraz 
stymulować krytyczne / twórcze procesy myślenia. 

Jakie są ryzyka 
związane z tą metodą? 

• uczniowie nie mogą zrozumieć rysunków na Storyboardzie z 
powodu niskiej jakości przekazu/obrazu, 
• uczniowie nie są zainteresowani tworzeniem własnych prac. 

Porady wynikające z 
doświadczenia 
partnerstwa. 

Podczas tworzenia Storyboardów ludzie najczęściej popełniają 
jeden z dwóch błędów: albo pomijają szczegóły i trudno 
odnaleźć właściwy przekaz historii albo wprowadzają zbyt wiele 
szczegółów, co również zaburza przekaz. Kluczem jest 
znalezienie równowagi. 
Inne porady: 
• klarowność, co oznacza powiedzenie tylko tyle, by upewnić 
się, że odbiorcy mogą śledzić działanie i rozumieć intencje 
autora. 
• Storyboardy muszą informować, w jakim kierunku zmierzają, 
jeśli nie jest to jasne. 
• ważne jest, aby w każdej dyskusji uwzględnić wytyczne, aby 
uczniowie wiedzieli na czym polega zadanie. 
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Storytelling (metoda opowiadania historii) 
 

Rodzaj metody Storytelling 
Krótki opis metody Opowiadanie historii zapewnia koncepcyjne ramy myślenia, 

które rozwijają umiejętności myślenia u uczniów. Sprawia też, że 
porównują oni swoje doświadczenia, wyobrażając sobie 
opowiadaną historię, dostarczają sobie wzajemnie pomysłów  
i doświadczeń, które mogą naśladować.  
Opowiadanie historii można wdrożyć, na przykład po to, aby 
pokazać różne scenariusze związane z pracą, które uczniowie 
mogliby sobie wyobrazić, tylko słuchając. Jak opowieść o 
nadmiernie zestresowanym pracowniku, opowieść o smutnym 
współpracowniku, opowieść o temperamentnym szefie czy 
konflikcie w pracy. Wyobrażając sobie siebie samego w takiej 
sytuacji, uczący się mogą lepiej ja zrozumieć, nauczyć się 
wczuwać w bohaterów opowieści, a poprzez postawienie się w 
sytuacji bohatera określić, jak sobie z tym poradzić. 

W jaki sposób metoda 
może wspierać 
rozwijanie inteligencji 
emocjonalnej? 

Opowiadanie historii jest użytecznym sposobem na sprawienie, 
aby uczniowie postawili się na miejscu postaci i nauczyli się 
czegoś z jej doświadczenia, a więc poprzez: 
• słuchanie opowieści o rodzajach temperamentu i 
przygnębionych współpracownikach, uczniowie mogliby nauczyć 
się interpretować i rozumieć stany emocjonalne 
współpracowników i swoich własnych, 
• słuchanie opowieści o konflikcie między współpracownikami, 
uczniowie mogą dowiedzieć się, jak rozwiązywać konflikty 
innych i co robić, jeśli staną się jego częścią,  
• słuchanie opowieści o nadmiernie zestresowanym 
pracowniku, uczniowie mogą dowiedzieć się, jak rozpoznać 
objawy stresu i co zrobić, aby zmniejszyć poziom stresu. 

Jakie są korzyści 
stosowania tej 
metody? 

Opowiadanie historii może wzmacniać wyobraźnię, wspierać 
kompetencje jednostki, poprawiać empatię i zrozumienie, 
wzmacniać wartości i etykę oraz stymulować krytyczne/twórcze 
procesy myślenia. 

Jakie są ryzyka 
związane z tą metodą? 

Ponieważ opowiadanie historii jest działaniem dwukierunkowym 
między narratorem a odbiorcą, opartym na interakcji  
i współpracy w celu zbudowania całej historii – narrator powinien 
nie tylko wytworzyć dobrą empatię i dobry kontakt ze swoją 
publicznością, ale także zachęcić odbiorców do wizualnego 
wyobrażania sobie historii. Zatem głównym ryzykiem jest 
niezdolność narratora do zbudowania relacji ze swoimi 
odbiorcami, zainteresowania ich historią, a przede wszystkim 
nieumiejętność nakłonienia ich do odnalezienia się w historii. 
Kolejne ryzyko wiąże się z niechęcią uczniów do słuchania  
i zagłębiania się w historię. 
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Porady wynikające z 
doświadczenia 
partnerstwa. 

• Muzyka w tle - dźwięki mogą być interesującym sposobem na 
zwiększenie zaangażowanie uczniów w historię, 
• Dodatkowe materiały wizualne, takie jak zdjęcia lub 
Storyboardy, mogą być pomocne w stymulowaniu wyobraźni 
uczniów, 
• Technologie cyfrowe, takie jak tablety lub tablice interaktywne, 
również mogą być przydatne do zaangażowania słuchaczy.  

 


