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IO4 – Sesje coachingowe 
Przegląd i wytyczne 

 
 
Definicje: 
Coaching jest formą rozwoju, w której doświadczona osoba, zwana coachem, wspiera ucznia lub 
klienta w osiągnięciu określonego celu osobistego lub zawodowego poprzez zapewnienie szkoleń  
i wskazówek. (Passmore, Jonathan, red. (2016) [2006]. Excellence in Coaching: The Industry Guide (3rd 
ed.). London; Philadelphia). 
 
Kilka innych definicji: 
"Uwalnianie potencjału danej osoby w celu maksymalizacji jej własnych osiągnięć. Jest to pomaganie 
im w nauce, a nie nauczanie ich" (Whitmore 2003); 
 
"Wspólny, skoncentrowany na rozwiązaniach, zorientowany na wyniki i systematyczny proces,  
w którym coach ułatwia poprawę wyników pracy, doświadczeń życiowych, samokształcenia i rozwoju 
osobistego osoby korzystającej z coachingu" (Grant 1999, podstawowa definicja przywołana również 
przez Stowarzyszenie Coachingu, 2005); 
 
Wspólne działanie mające na celu wspieranie i wzmacnianie trwającego całe życie procesu uczenia się, 
efektywności i spełnienia człowieka" Whitworth et al (2007).  
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Coaching/Mentoring/Trening – czym się różnią? 
 

Kryteria COACHING MENTORING TRENING 
Cel Zmiana działania lub 

zachowania. 
W reakcji na: “Nauczę 
cię sposobu”. 

Rozwój osobisty 
(w zakresie kariery, 
zachowania, 
całościowym). 
W reakcji na: 
“Przekażę ci swoje 
doświadczenie”. 

Nabywanie nowych 
umiejętności lub ich 
podnoszenie. 
W reakcji na: 
“Przekażę ci 
umiejętności i 
kompetencje”. 

Bodźce - 
Reakcje 

Wykorzystanie 
umiejętności coacha do 
rozwoju TALENTU 
osoby coachowanej. 

Dzielenie się 
DOŚWIADCZENIEM  
mentora w celu 
rozwijania MĄDROŚCI 
podopiecznego. 

Wykorzystanie WIEDZY 
trenera dla rozwoju 
UMIEJĘTNOŚCI 
uczącego się. 

Rodzaj relacji Formalne i 
zorientowane na 
zadane. Sterowane 
zadaniem.  

Nieformalne i 
zorientowane na 
relacje. Skierowane na 
rozwój. 

Formalne i 
ustrukturalizowane z 
mierzalnymi wynikami 
uczenia. 

Strutura Regularne spotkania, 
formalna struktura, 
instruowanie, 
ocenianie, dostarczanie 
informacji zwrotnych, 
monitorowanie i  ocena 
metod. 

Formalne lub 
nieformalne, dzielenie 
się doświadczeniem, 
sugerowanie, 
naprowadzanie, 
planowanie spotkań w 
zależności od potrzeb, 
subiektywna ocena 
realizacji celów. 

Formalne i wysoce 
ustrukturalizowane w 
oparciu o wcześniejsze 
nauczanie, regularne 
spotkania, konkretne 
informacje, ocenę 
metod. 

Czas Krótki 
(3-10 sesji). 

Długi (kilka miesięcy). Różny, zależnie od 
celu. 
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Rola 
prowadzącego 

Ekspert w danej 
dziedzinie, 
niekoniecznie mający 
za sobą podobne 
doświadczenia jak 
podopieczny. 
 
Zadaje pytania otwarte. 
Umożliwia 
samopoznanie. 
Obala fałszywe uczucia 
i przekonania. 
Zorientowany na 
przyszłość.   

Posiada dużą wiedzę i 
doświadczenie w danej 
dziedzinie, przeszedł 
przez podobne 
doświadczenia osobiste 
jak jego podopieczny. 
 
Odpowiada na 
bezpośrednie pytania.  
Szuka alternatywnych 
odpowiedzi. 
Podaje źródła 
informacji. 

Ekspert w danej 
dziedzinie z wysokim 
poziomem wiedzy i 
doświadczeniem w 
praktycznym 
zastosowaniu. 
 
Zadaje pytania 
dyrektywne. 
Szuka konkretnych 
odpowiedzi. 
Udziela informacji. 

 
 
Model GROW: 
Model GROW został stworzony przez Sir Johna Whitmore'a i jego współpracowników pod koniec lat 
80-tych. Od tego czasu stał się najpopularniejszym na świecie modelem coachingowym służącym do 
rozwiązywania problemów, wyznaczania celów i poprawy wyników. 
G = CEL (Czego chce osoba coachowana?) 
R = RZECZYWISTOŚĆ (Gdzie jest teraz?) 
O = OPCJE (Co coachowany może zrobić, aby osiągnąć to, czego chce?) 
W = WOLA (Co uczestnik szkolenia zamierza zrobić?) 
 
Więcej informacji: https://www.performanceconsultants.com/grow-model   
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Model sesji coachingowych EILM: 
 
Grupy docelowe: Te sesje coachingowe będą wykorzystywane przez coachów  (doradców, trenerów) 
do coachingu osób uczących się w systemie szkolnictwa zawodowego i poszukujących pracy  
w rozwijaniu umiejętności związanych z inteligencją emocjonalną potrzebnych do wejścia na rynek 
pracy. 
Definiujemy 3 specyficzne grupy uczestników, na podstawie których zostaną opracowane 3 modele 
sesji coachingowych: 
- Młodzi ludzie, którzy mają zamiar wejść na rynek pracy po raz pierwszy; 
- Młodzi ludzie, którzy muszą ponownie wejść na rynek pracy po wcześniejszym doświadczeniu 
zawodowym i okresie szkolenia lub bezrobocia;  
- Młodzi przedsiębiorcy; 
 
Struktura: 
Zaleca się aby każda sesja składała się z 3 do 6 spotkań (zalecane 1 godz. - 2 godz. maks. na spotkanie) 
o łącznym czasie trwania od 5 do 9 godzin. Powinien istnieć wyraźny związek pomiędzy 
umiejętnościami rozwijanymi podczas sesji coachingowych a innymi materiałami opracowanymi  
w ramach projektu, co zapewni komplementarność wsparcia.  
 
Cele spotkań: 
1. spotkanie: Analiza w celu określenia celów zawodowych  
2. spotkanie: Zdefiniowanie celów zawodowych  
3. spotkanie: Planowanie sposobu osiągnięcia celów  
 
Sesje coachingowe dla młodych osób wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy 
- 2 spotkania w celu zdefiniowania celów zawodowych 
- 1 spotkanie poświęcone planowaniu sposobów osiągnięcia tych celów 
 
Zasoby, które zainspirowały sesje coachingowe i zalecane lektury dla doradców zawodowych: 
● Bolles, R. N. 2012 & 2017. Jakiego koloru jest Twój spadochron? A Practical Manual for Job-Hunters 
and Career-Changers. 
 Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur, Y. 2012. Business Model You. Jednostronicowa metoda na 

wymyślenie swojej kariery na nowo. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

5 

 
 
 

 
 

1sze spotkanie  
Nazwa/cel: 

Refleksja dotycząca kim jestem i czego chcę 
● Analiza mająca na celu określenie celów zawodowych  

Czas: 1.5 godziny 

Cel sesji (związany z 
umiejętnościami 
wymienionymi w 
podręczniku i 
materiałach 
szkoleniowych): 

Osiągnięcie celu i wizji:  
● Zrozumienie celu życia, wartości, zainteresowań i 

zasobów osobistych. 

Zalecane pytania: ● Jakie Twoje cechy osobiste najlepiej Cię opisują? 
● Jakie są Twoje cechy osobiste, które najlepiej Cię 

opisują i mogłyby być przydatne w pracy/karierze? 
● Co najbardziej lubisz robić? 
● Kim jesteś w kontekście swojego celu/misji w życiu? 
● Kim jesteś pod względem tego, co potrafisz robić? 
● Kim jesteś pod względem tego, co już umiesz? 
● Z jakimi ludźmi najchętniej pracujesz? 
● Jakie byłoby Twoje ulubione miejsce pracy/warunki 

pracy? 
● Co wolałbyś/wolałabyś pod względem 

odpowiedzialności za pracę i poziomu dochodów? 

Nazwa sesji  Wyznaczanie celów zawodowych - określ swoją ścieżkę 
kariery 

Grupa docelowa: Młodzi ludzie 

Liczba spotkań: 2 

Czas: 3 godziny 

Ćwiczone umiejętności: Nabycie celu i wizji:  
● Zrozumienie swego celu życiowego, wartości, 

zainteresowań i osobistych atutów. 
● Stanie się autentycznym i przejrzystym, poprzez 

dostosowanie swoich motywów, działań, intencji, 
wartości i celu życiowego. 

● Wyznaczenie celów zawodowych. 
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● Zastanawiając się nad odpowiedziami z poprzednich 
pytań, jakie zajęcia/zajęcia chciałbyś/chciałabyś 
bardziej poznać jako potencjalne opcje zawodowe? 

Używane narzędzia 
(materiały graficzne, 
audiowizualne) 
(Łącznie z wynikami 
wcześniejszych form 
wsparcia 
przygotowanych w 
ramach projektu ): 
 
 

● Buzz Quiz z https://icould.com/buzz-quiz/ lub inne 
testy osobowości, np. test Hollanda/RIASEC. Osoba 
korzystająca ze wsparcia wypełnia test i wspólnie 
omawiacie wyniki oraz to, co one oznaczają dla 
wyboru kariery osoby coachowanej - ok. 30 min.  

● Ćwiczenie z kwiatami (patrz załącznik 1 do niniejszej 
sesji coachingowej). Pod Twoim kierunkiem osoba 
coachowana pracuje nad siedmioma płatkami 
diagramu kwiatu, a następnie omawiacie wyniki i to, 
co mogą one oznaczać dla jego wyboru kariery 
zawodowej. - ok. 45 min. 

● W celu przeprowadzenia krótszego ćwiczenia możesz 
wykorzystać infografikę EILM - Wybierz swoją karierę 
(patrz załącznik 2 do niniejszej sesji coachingowej). 

Zalecane zadania: ● Przed rozpoczęciem pracy nad inwentaryzacją siebie 
upewnij się, że uczestnik rozumie znaczenie tej sesji 
wstępnej, podczas której dowiaduje się więcej o sobie: 
w większości przypadków nie chodzi o oferty pracy, 
które są dla niego dostępne, ale o to, by dowiedzieć się 
więcej o tym, kim jest, co potrafi, jaka jest jego 
wartość dodana i czego chciałby dla siebie w życiu.  

● Podczas ćwiczenia "Kwiatek" i dyskusji wokół jego 
wyników, upewnij się, że uczestnik coachingu uzyska 
jak najbardziej konkretne informacje na temat siedmiu 
aspektów siebie. 

● Zachęcaj do myślenia dywergencyjnego i 
konwergencyjnego w procesie rozwijania osobistego 
diagramu kwiatu. 

● Poprowadź uczestnika do refleksji na temat 
wykorzystania wyników tych ćwiczeń w wyborze 
kariery. 

Oczekiwane wyniki: Uczestnik będzie miał: 
● Lepsze zrozumienie swoich cech osobowości i 

właściwości osobistych oraz tego, jak mogłyby one być 
wykorzystane w konkretnych ścieżkach 
kariery/zawodach na rynku pracy. 
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● Jasną i kompletną samoopisową inwentaryzację, która 
zostanie wykorzystana przy określaniu ich celów 
zawodowych. 

Metody oceny: ● Podsumuj z uczestnikiem kluczowe informacje, które 
wyniesie z sesji, dotyczące tego, kim jest i czego chce 
oraz w jaki sposób posłużą mu one w wyborze 
przyszłej pracy/ścieżki zawodowej 

Możliwe błędy: ● Ponieważ jest to sesja skoncentrowana na analizie 
tego, kim jest podopieczny, aby pomóc mu w rozwoju 
jego celów zawodowych, upewnij się, że poprowadzisz 
dyskusję w tym kierunku, a w mniejszym stopniu na 
temat innych aspektów życia. 

● Cechy osobowości są ważne w określaniu wyboru 
kariery zawodowej, ale nie są to jedyne elementy, 
które podopieczny powinien wykorzystać do 
określenia swoich celów zawodowych. Upewnij się, że 
podopieczny rozumie, że analiza środowiska 
zewnętrznego jest równie istotna w wyborze i zmianie 
opcji/ścieżki kariery. 
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Aneks 1 – 1 spotkanie – zastanów się kim jesteś I kim 
chciałbyś być 
Diagram kwiatkowy 
Bolles, R. N. 2012 & 2017. Jakiego koloru jest Twój spadochron? A Practical Manual for Job-Hunters 
and Career-Changers. 
Poproś uczestników, aby narysowali i wypełnili diagram kwiatowy biorąc pod uwagę następujące 
siedem płatków/aspektów siebie: 

 
Źródło: flower mdel: https://www.nicepng.com/ourpic/u2w7e6i1i1r5e6i1_colour-is-your-parachute-

flower-exercise/
Ludzie: z jakimi ludźmi najchętniej pracujemy 
lub pomagamy (wiek, problemy, wyzwania, 
potrzeby, zainteresowania itp.) 
Miejsce pracy: ulubione miejsce pracy lub 
warunki pracy (wewnątrz lub na zewnątrz, 
mała lub duża organizacja, własne biuro lub 
jedynie biurko, praca zdalna, przestrzeń co-
workingowa, wypoczynek, obiekty sportowe 
itp.) 
Umiejętności: co dana osoba potrafi robić i 
jakie są jej ulubione umiejętności funkcjonalne 
lub transferowalne dla konkretnej 
pracy/ścieżki kariery. 

Cel: cele, misja i cel w życiu oraz cele i misja 
organizacji, dla której chcesz pracować lub 
Wiedza  
Wiedza: co dana osoba już wie i jakie jest jej 
ulubiona dziedzina wiedzy i zainteresowania z 
tych, które już nabyła. 
Wynagrodzenie: preferowane wynagrodzenie 
i poziom odpowiedzialności na danym 
stanowisku pracy, np. praca samodzielna, 
praca w zespole, nadzorowanie innych, 
kierowanie organizacją itp. 
Geografia: preferowane otoczenie (w mieście, 
miasteczku, kraju lub za granicą; w górach lub 
na wybrzeżu; w mieście, na przedmieściach lub 
na wsi, itp.)  
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Aneks 2 - 1 spotkanie – Zastanów się na tym kim jesteś i czego chcesz 
EILM Infografika – Wybierz swoją karierę 
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2 spotkanie Nazwa/cel: Zidentyfikuj i dostosuj swoje cele zawodowe do swoich 
wartości i celu życiowego.  

● Zdefiniowanie celów zawodowych 
Czas: 1.5 godziny 

Cel sesji (umiejętności 
wymienione w 
podręczniku i 
materiałach 
treningowych): 

Nabycie celu i wizji:  
● Bycie autentycznym I transparentnym przy określeniu 

motywów, działania, intencji, wartości i celu w życiu. 
● Ustal cele zawodowe. 

Polecane pytania: ● Dwa lata temu pewien ośrodek medialny opublikował  
duży artykuł na Twój temat. O czym jest ta historia i 
dlaczego media zdecydowały się o Tobie opowiedzieć? 

● Pomyśl o wynikach poprzedniej sesji coachingowej 
oraz o historii, którą chciałbyś, aby napisały o Tobie 
media i zrób listę 10 czynności, które lubisz, chcesz lub 
umiesz robić. Następnie wybierz spośród nich 5, które 
ci najbardziej odpowiadają, wybierz 3 działania, które 
uznasz za ekscytujące i możliwe do zastosowania w 
pracy / karierze. Więc, co chciałbyś robić? Jakim 
ludziom mógłbyś pomóc poprzez jakie konkretne 
działanie? 

● Jaka jest wartość, którą chcesz wnieść poprzez te 
działania? Co chciałbyś uzyskać w postaci przychodów i 
korzyści? 

● Jakich zasobów i wsparcia potrzebujesz, aby móc 
zrealizować to, co chcesz? 

● Jakie koszty będziesz musiał ponieść, aby osiągnąć 
swoje cele i osiągnąć wartość, których oczekujesz 
poprzez te działania? 

Używane narzędzia 
(materiały graficzne, 
audiowizualne) 
(Łącznie z wynikami 
wcześniejszych form 
wsparcia 
przygotowanych w 
ramach projektu ): 
 

● Artykuł główny Ty (patrz załącznik nr 1 do niniejszej 
sesji coachingowej) - ok. 20 min. 

● Chciałbym, aby... ludzie... aktywność (patrz załącznik nr 
2 do niniejszej sesji coachingowej) - ok. 20 min. 

●  (zob. Podręcznik EILM dla trenerów, rozdział 7, Plan 
Szablonu Osobistego Modelu lub załącznik 3 do 
niniejszej sesji coachingowej) - ok. 40 min. 
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Zalecane zadania: ● Uzgodnij z podopiecznym cele sesji, takie jak 
zrozumienie jego obecnego stanu dotyczącego 
wartości, zainteresowań, wiedzy, umiejętności, 
wymagań rynku pracy, konkurencji, przy jednoczesnym 
budowaniu planu rozwoju zawodowego z jasnymi 
celami, działaniami, ludźmi, z którymi należy 
współpracować, zasobami, kosztami, itp. 

●  Pomóż uczestnikowi wyobrazić sobie jego najbliższą 
przyszłość, dwa lata po wejściu na rynek pracy, 
wykorzystując ćwiczenie takie jak Artykuł główny Ty. 
Ćwiczenie to ujawni jego misję, wartości, 
zainteresowania, życzenia, itp.  

● Po ćwiczeniu myślenia dywergencyjnego na temat 
wyobrażenia przyszłości, poproś uczestnika szkolenia, 
aby wybrał najważniejsze działania, które chciałby 
wykonywać w ciągu dwóch do trzech lat, poprzez 
myślenie konwergencyjne. 

● Na koniec należy wesprzeć uczestnika w wyborze jego 
celów zawodowych i uszczegółowić je w Osobisty 
Schemat Modelu Biznesowego. 

Oczekiwane wyniki: Uczestnik uzyska: 
● Listę działań, które chciałby wykonywać w swojej 

przyszłej pracy/karierze. 
● Cele zawodowe, ustalone jako Osobisty Model 

Biznesowy, z wartościami, które chce dostarczać, 
konkretnymi działaniami, które chce realizować, 
wyraźnymi grupami ludzi, dla których chce pracować 
lub z którymi chce pracować, zasobami i partnerami, 
których potrzebuje do osiągnięcia tych celów, kosztami 
i korzyściami wynikającymi z podążania za tym 
osobistym planem. 

Metoda oceny: Poproś uczestnika, aby przygotował krótką prezentację 
swojego Osobistego Modelu dla przyjaciół i zebrał informacje 
zwrotne na temat swojego planu, które zostaną omówione na 
następnej sesji.  

Możliwe błędy: Podczas gdy uczestnik ustala swoje cele zawodowe, upewnij 
się, że rozumie, iż mogą się one zmieniać w czasie. Obecny 
rynek pracy jest bardzo dynamiczny; ludzie coraz częściej 
zmieniają pracę i kariery, aby utrzymać tempo. Upewnij się, że 
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uczestnik coachingu rozumie, że te cele zawodowe powinny 
być ponownie przeanalizowane i zweryfikowane, a nie są 
ustalone na stałe.  
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Aneks 1 – 2 spotkanie - Zidentyfikuj i dostosuj swoje cele zawodowe do 
swoich wartości i celu życiowego 
Temat tytułowy Ty  
Na podstawie: Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur, Y. 2012. Business Model You. A One-Page Method 
for Reinventing Your Career. 
Dwa lata temu pewien ośrodek medialny opublikował duży artykuł na Twój temat. O czym jest ta 
historia i dlaczego media zdecydowały się o Tobie opowiedzieć  

Jak nazywa się program, w którym byłbyś 
szczęśliwy i dumny wystąpić? Pomyśl o 
prawdziwych magazynach, gazetach, programach 
telewizyjnych lub radiowych, podcastach online, 
itp. 

 

O czym jest ten artykuł?  
 
 

Dlaczego te media opisały ciebie. Dlaczego 
wybrano właśnie ciebie? 

 
 
 

Jakie cytaty z wywiadu z tobą chciałbyś, aby 
zostały wykorzystane przez media? 

 
 
 

Jakiego rodzaju materiały wizualne (zdjęcia, filmy, 
diagramy, itp.) powinny się znaleźć w artykule o 
Tobie? 

 
 
 

Jakie informacje należy zawrzeć w tym artykule?  
 
 

Przedstaw jak sobie wyobrażasz ten główny 
artykuł 
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Aneks 2 – 2 spotkanie - Zidentyfikuj i dostosuj swoje cele zawodowe do 
swoich wartości i celu życiowego 
Chciałbym… ludzie… dzialania 
Adaptacja z Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur, Y. 2012. Business Model You. A One-Page Method for 
Reinventing Your Career. 
Chciałbym… 

 Pomoc 
(czasownik) 

Ludzie (rzeczownik) Przez (działanie) 

1 Ćw. 1: 
wspomagać 

Młodych ludzi w zdobyciu lepszej 
pracy, 

Przez poprawę ich umiejętności 
medialnych i kompetencji 
cyfrowych 

2 Ćw. 2: wzmocnić Młodych profesjonalistów w 
wykonywaniu lepszych planów 
finansowych dla siebie i swoich 
rodzin, 

Poprzez dostarczanie im 
odpowiedniej wiedzy, zasobów i 
narzędzi z zakresu znajomości 
zagadnień finansowych. 

3    

4    

5    

6    

7    
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Aneks 3 – 2 spotkanie -  Zidentyfikuj i dostosuj swoje cele zawodowe do 
swoich wartości i celu życiowego  
Personalny Model Biznesowy 
Adaptacja z Clark, T., Osterwalder, A., Pigneur, Y. 2012. Business Model You. A One-Page Method for 
Reinventing Your Career. Przystąp do Business Model You community i będziesz mógł skopiować ten 
model z linku: https://community.businessmodelyou.com/. 
 

Personalny Model Biznesowy  

7. Główni 
partnerzy 
Kto ci pomaga 

2. Główne 
działania 
Co robisz 
 
 
 

4. Przekazywane 
wartości 

Jak pomagasz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Związki z 
klientami 
Jak współdziałasz 

3. Klienci 
Komu pomagasz 

1.Głowne zasoby 
Kim jesteś i co 
masz 
 
 
 
 
 
 

5. Kanały 
Skąd cię znają i 
jak dostarczasz 
towary 
 
 
 
 
 

9. Koszty 
Co dajesz 
 
 

8. Przychody i Korzyści 
Co dostajesz 
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Kluczowe zasoby - kim jesteś i co posiadasz 
(uczestnik powinien zidentyfikować swoje 
najsilniejsze zainteresowania, zdolności, 
osobowość, wiedzę, doświadczenie, sieć 
kontaktów, aktywa itp.) 
 
Kluczowe działania - co robisz (kluczowe 
działania są możliwe dzięki kluczowym 
zasobom, które są krytycznymi zadaniami, 
jakie uczestnik mógłby wykonywać dla 
konkretnych klientów; powinny one również 
obejmować najważniejsze działania, które 
wyróżniają jego zawód spośród innych, 
podobnie jak unikalny punkt sprzedaży). 
 
Klienci - komu pomagasz (uczestnik powinien 
pomyśleć o organizacjach/osobach, które 
zapłacą za jego kluczowe działania; jakie mogą 
być te firmy/osoby zainteresowane 
działaniami, zasobami i wartościami, które 
mogą zaoferować). 
 
Dostarczana wartość - w jaki sposób 
pomagasz klientom (uczestnicy coachingu 
powinni zastanowić się, jakie korzyści mogą 
odnieść ich klienci dzięki ich kluczowym 
działaniom). 
 
Kanały - jak cię poznają/jak dostarczasz 
wartość (uczestnicy coachingu powinni 
zastanowić się, jak klienci, których zdefiniowali 
w bloku 3. odkryją, wybiorą ich spośród innych 
i jak mogą skorzystać z wartości 
zidentyfikowanych w bloku 4.) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Relacja z klientem - sposób interakcji 
(uczestnicy coachingu powinni pomyśleć o tym, 
jak chcieliby obsługiwać swoich klientów - 
osobiście, twarzą w twarz, online, poprzez 
doświadczenia "hands-off" itp.) 
 
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.) 
 
Przychody i korzyści - to, co dostajesz 
(uczestnik powinien pomyśleć o tym, jakie 
chciałby mieć przychody i korzyści z pracy, w 
tym korzyści niewymierne, takie jak 
satysfakcja, uznanie, szczęście, zaangażowanie 
społeczne itp.) 
Koszty - to, co dajesz (uczestnik coachingu 
powinien pomyśleć o "wydatkach", które jest 
gotów ponieść w związku z nowym planem 
zawodowym/nową pracą, której pragnie, 
takich jak czas, energia, stres, pieniądze na 
dojazdy, szkolenia, sprzęt, ubrania itp.)



 
 

 
 

 

17 

 
 

 
 

3 spotkanie Nazwa/cel: Zaplanuj pierwszy krok swojej kariery 
● Planowanie osiągnięcia celów profesjonalnych 

Czas: 1.5 godziny 

Cel sesji (związany z 
umiejętnościami 
wymienionymi w 
Podręczniku i 
materiałach 
treningowych): 

Opanowanie celu i wizji:  
● Zrób plan działania dotyczący celów zawodowych. 

Rekomendowane 
pytania: 

● Jaką informację zwrotną otrzymałeś od swoich 
przyjaciół na temat swojego Personalnego Modelu 
Biznesowego? Co zmienisz w tym schemacie? 

● Co wiesz o pracy/karierze, której pragniesz? 
● Jakie będą pierwsze kroki, które musisz podjąć, aby 

zacząć wdrażać swój osobisty plan? 
● Jaki jest Twój plan działania na najbliższe sześć 

miesięcy, aby wykonać te kroki? 
Narzędzia (VAK, WAK) 
(łącznie z wynikami 
wcześniejszego EILM): 
 
 

● Osobisty Model Biznesu (patrz EILM Podręcznik dla 
Trenerów, Rozdział 7, Plan Warsztatu Personalnego 
Modelu Biznesu lub Załącznik 3 z poprzedniej sesji 
coachingowej) - ok. 20 min. 

● Jeden-dwa odpowiednie filmy z poniższej kolekcji 
ponad 1000 filmów przedstawiających prawdziwych 
ludzi opowiadających o swojej karierze - 
wyjaśniających swoją rolę zawodową, ścieżkę kariery 
oraz to, jak różne czynniki wpłynęły na ich wybory: 
https://icould.com/explore/ - ok. 30 min. 

 
 

Zaplanuj swoją karierę – Skąd zacząć? 
 

Grupa docelowa: Młodzi ludzie 

Liczba spotkań: 1 

Czas: 1.5 godziny 

Trenowane 
umiejętności: 

Opanowanie celu i wizji:  
● Planowanie profesjonalnych celów. 



 
 

 
 

 

18 

● Plan działania na najbliższe pół roku (patrz załącznik nr 
1 do niniejszej sesji coachingowej) - ok. 30 min. 

Zalecane zadania: ● Pomóż uczestnikowi szkolenia zrewidować swój 
Osobisty Model Biznesowy (Personal Business Model 
Canvas) w oparciu o informacje zwrotne, które zebrał 
od swoich przyjaciół. Przedyskutuj I przeanalizuj 
nagrane na wideo historie, które pomagają zrozumieć 
dana pracę/karierę i zachęć uczestnika do zrobienia 
notatek z filmów na temat wymagań związanych z 
pracą/karierą, kroków, które należy podjąć, czynników, 
które należy wziąć pod uwagę itp. Można również 
poprosić uczestnika o zidentyfikowanie wzorców dla 
wybranej przez niego kariery w jego środowisku i 
poprosić go o dokładniejsze zbadanie kariery, którą 
chciałby wykonywać, poprzez przeprowadzenie 
wywiadu z tymi osobami (jeśli to możliwe) lub 
przeczytanie więcej o nich. 

● Wyjaśnienie uczestnikowi schematu planu działania i 
wsparcie go w wypełnianiu kolejnych kroków, które 
powinien podjąć w ciągu następnych sześciu miesięcy. 

Oczekiwane wyniki: Uczestnik nabędzie: 
● Lepsze zrozumienie ścieżki kariery, którą chcą podążać 

(zadania i obowiązki na danym stanowisku, kroki, które 
należy podjąć w ramach ścieżki kariery, czynniki, które 
należy wziąć pod uwagę). 

● Zrewidowany Personalny Biznes Model  oraz plan 
działania, który pozwoli im osiągnąć cele zawodowe w 
ciągu najbliższych sześciu miesięcy. 

Metoda oceny: ● Ustalenie z uczestnikiem preferowanych sposobów 
monitorowania i ewaluacji planu działania, określenie 
sposobów sprawdzania procesu i wyników. Przykłady: 
cotygodniowe e-maile/rozmowy 
telefoniczne/rozmowy w celu omówienia wyników i 
rezultatów każdego podjętego kroku; momenty 
świętowania z powodu osiągniętych zadań i kamieni 
milowych; środki korygujące w przypadku, gdy plan nie 
działa zgodnie z oczekiwaniami; oraz środki 
dostosowawcze w przypadku znaczących zmian w 
życiu i środowisku itp. 
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Możliwe błędy: ● Wspierając uczestnika coachingu w tworzeniu planu 
działania dotyczącego najważniejszych kroków do 
podjęcia w najbliższej przyszłości, należy dowiedzieć 
się, jakie inne zobowiązania i cele może on mieć w 
ciągu najbliższych sześciu miesięcy i sprawdzić, jak plan 
działania może realistycznie zmieścić się w jego 
harmonogramie. Należy wziąć pod uwagę, że ci młodzi 
ludzie mogą nadal się uczyć/kończyć studia i mogą 
potrzebować czasu na uczestniczenie w zajęciach, 
wykonywanie zadań szkolnych, pisanie pracy 
dyplomowej itp.  

● Ponieważ uczestnik coachingu jest częścią grupy osób 
na początku swojej kariery, z mniejszym dostępem do 
sieci i zasobów, pomóż mu zidentyfikować osiągalne i 
możliwe do zarządzania zasoby. Powinny one być 
zgodne z ich celami, krokami do podjęcia oraz 
osobistymi możliwościami dostępu do tych zasobów i 
ich wykorzystania.  
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Aneks 1 – 3 spotkanie – Ustal i zaplanuj pierwsze kroki na ścieżce kariery 
 

Plan działania na sześć następnych miesięcy 

Cele na 
następne sześć 
lat: 

1. .……. 
2. .……. 
3. .……. 

Główne 
działania 

Główne zadania Potrzebne 
zasoby 

Główne wyniki i 
cele pośrednie 

Termin 
realizacji 

Zagrożenia 

      

Działanie 1: 
(krótki opis) 

 
 

    

Działanie 2:      

Działanie 3:      

Działanie 4:      

 
Plan działania-  

 
* Uwaga: używaj osi czasu zgodnie z twoimi terminami. To jest tylko przykład osi czasu. Wypełnij go lub zmień 
w zależności od potrzeb.  
 

Główne 
działania: 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Działanie 1:       

Działanie 2:       

Działanie  3:       

Działanie  4:       
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Sesje coachingowe dla młodych ludzi  
wstępujących po raz pierwszy na rynek pracy 

 
- 1 spotkanie: zaplanowanie sposobu osiągnięcia celów zawodowych (1 godzina) 
- 2 spotkania: ewaluacja wstępnego planu (ponowne planowanie i podsumowanie zastosowanej 
metody krokowej - 2 godziny) 
 
Materiały, które zainspirowały sesje coachingowe i polecane lektury dla doradców zawodowych: 

● Bolles, R.N.(2011). Jakiego koloru jest Twój spadochron? Praktyczne doradztwo dla 
poszukujących pracy i chcących zmienić zawód. [What Color is Your Parachute? A Practical 
Manual for Job-Hunters and Career-Changers]. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka 

● Porzak, R. (red) (2018). Doradztwo w planowaniu kariery. Podstawy teoretyczne i przykładowe 
praktyki.[ Career Guidance. Theoretical assumptions and exemplary practices] Lublin: 
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. 
 

Nazwa sesji: Zaplanuj swoją karierę: co jeszcze pomoże Ci ją rozwinąć 

Grupa docelowa: Młodzi ludzie 

Liczba spotkań: 1 

Czas: 1-2 godziny 

Trenowane 
umiejętności: 

Rozwijanie społecznych kompetencji I Inteligencji 
Emocjonalnej: 

● Rozwijanie EI jako kompetencji związanej z pracą 

 

4 spotkanie Nazwa/cel: Rozwiń swoje kompetencje dotyczące ścieżki kariery: 
 Jak rozwijać I poprawiać umiejętności związane z EI? 

Czas: 1-2 godziny 

Cel sesji (związany z 
umiejętnościami 
wymienionymi w 
podręczniku materiałach 
treningowych):  

Samoocena 
 Jak oceniasz swoje kompetencje emocjonalne 
ważne dla pracy, którą chcesz wykonywać? 

Zalecane pytania:  ● Które kompetencje emocjonalne uważasz za ważne w 
kontaktach z innymi ludźmi? 

● Które z tych kompetencji posiadasz? 



 
 

 
 

 

22 

● Które kompetencje emocjonalne są ważne w pracy, 
którą chcesz wykonywać? 

● Które z tych kompetencji posiadasz? 
● Które z tych kompetencji chciałbyś/chciałabyś 

poprawić? 
Narzędzia (VAK, WAK) 
(łącznie z wynikami 
wcześniejszego EILM): 
 

1/ Storyboard z obrazkami sytuacji emocjonalnych 
 Dyskusja z pytaniami: 
 jak myślisz, jak ludzie powinni reagować w takiej 
sytuacji? 
 jak Ty reagujesz w takiej sytuacji?  
 jakie inne rozwiązania mogą być skuteczne w takiej 
sytuacji? 
2/ Prezentacja Power Point  

• informacja o tym, jak dokonać walidacji samooceny za 
pomocą Kwestionariusza Kompetencji Emocjonalnych 
w Pracy 

Polecane zadania:  1/ Zachęć uczestników do opowiedzenia o swoich emocjach 
związanych z obrazkami:  
- W jakiej sytuacji znaleźli się bohaterowie obrazka?  
- Co oni mogliby czuć w tej sytuacji? Co ty byś czuł, gdybyś 
znalazł się w podobnej sytuacji?  
- Co mógłbyś zrobić w tej sytuacji? 
2/ Omówienie z uczestnikami korzyści płynących z 
obiektywnych metod weryfikacji własnej inteligencji 
emocjonalnej, takich jak Kwestionariusz Kompetencji 
Emocjonalnych w Pracy (ECWQ). 
3/ Omów z uczestnikami, co mogą zyskać sprawdzając swój 
poziom EI przed i po badaniu Kwestionariuszem Kompetencji 
Emocjonalnych w Pracy (ECWQ). 

Oczekiwane wyniki:  Uczestnicy będą mogli:  
 Lepiej zrozumieć inteligencję emocjonalną, własne 

kompetencje w tym zakresie oraz sposoby ich 
doskonalenia; 

 Poznać możliwości, jakie dają testy EI, aby wykorzystać 
je do śledzenia własnych postępów w rozwoju 
kompetencji społecznych i emocjonalnych.  

Metoda oceny:   Ustalenie z uczestnikami preferowanych sposobów 
monitorowania i ewaluacji planu działania, określenie 
sposobów sprawdzania procesu i wyników. Przykłady: 
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cotygodniowe e-maile/rozmowy 
telefoniczne/rozmowy w celu omówienia wyników i 
rezultatów każdego podjętego kroku; momenty 
świętowania z powodu osiągniętych zadań i kamieni 
milowych; środki korygujące w przypadku, gdy plan nie 
działa zgodnie z oczekiwaniami; oraz środki 
dostosowawcze w przypadku znaczących zmian w 
życiu i środowisku itp. 

Możliwe błędy ● Wspierając uczestnika coachingu w tworzeniu planu 
działania dotyczącego najważniejszych kroków do 
podjęcia w najbliższej przyszłości, należy dowiedzieć 
się, jakie inne zobowiązania i cele może on mieć w 
ciągu najbliższych sześciu miesięcy i sprawdzić, jak plan 
działania może realistycznie zmieścić się w jego 
harmonogramie. Należy wziąć pod uwagę, że ci młodzi 
ludzie mogą nadal się uczyć/kończyć studia i mogą 
również potrzebować czasu na uczestniczenie w 
zajęciach, wykonywanie zadań szkolnych, pisanie pracy 
dyplomowej itp.   

● Ponieważ uczestnik jest częścią grupy osób na 
początku swojej kariery, z mniejszym dostępem do 
sieci i zasobów, pomóż mu zidentyfikować możliwe do 
osiągnięcia i zarządzania zasoby. Powinny one być 
zgodne z ich celami, krokami do podjęcia oraz 
osobistymi możliwościami dostępu do tych zasobów i 
ich wykorzystania.   
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Aneks 1 – spotkanie 1 – Rozwiń swoje kompetencje na 
ścieżce kariery 
Karta społecznych i emocjonalnych kompetencji 
Adaptacja z Porzak, R. (red) (2018). Doradztwo w planowaniu kariery. Podstawy teoretyczne 
i przykładowe praktyki. [Career Guidance. Theoretical assumptions and exemplary practices] 
Lublin: Innovatio Press. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji (pp. 
133)  
Wypełnij tabelę i przedyskutuj ja z trenerem 

 
Kompetencje społeczne i 

emocjonalne 

 
Ważne kompetencje 

 
Jak to osiągnąć 

 
Ja - 

współpracownicy 

 
Ja - klienci 

 

Kompetencje wymagane w 
pracy, która chcesz 
wykonywać 

   
   

Twoje najlepsze 
kompetencje społecznej 
emocjonalne 

   
   

Kompetencje, które należy 
rozwijać ze względu na ich 
znaczenie dla pracy, którą 
chciałbyś wykonywać (jakie 
kompetencje społeczne i 
emocjonalne zwiększają 
szanse na sukces w tej 
pracy) 

   
  
  
  

W tej części szkolenia najważniejsza jest dyskusja z coachem: 
1. Czy prawidłowo oceniasz swoje kompetencje?  
2. Co możesz zrobić, aby rozwijać swoje kompetencje (jak możesz rozwijać swoje 
kompetencje)? 
Ustal ze swoim coachem plan działania na najbliższy miesiąc; podczas regularnych 
cotygodniowych konsultacji przedstaw swojemu coachowi sytuacje, w których się znalazłeś, 
jak wykorzystałeś swoje kompetencje, czy jesteś z tego zadowolony, co możesz poprawić  
w podobnych sytuacjach w przyszłości.  
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Wykorzystaj następującą tabelę. 

KOMPETENCJE, o 
których chcesz 
porozmawiać z 
trenerem  

SYTUACJA w 
których 
wykorzystałeś 
swoje 
kompetencje 
społeczne i 
emocjonalne 

OCENA 
samego 
siebie 

 OCENA 
uczestników 

SPOSÓB 
dalszego 
rozwijania 
kompetencji 
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Nazwa sesji: Ocena planu 

Grupa docelowa: Młodzi ludzie 

Liczba spotkań: 2 

Czas: 2 godziny 

Trenowane umiejętności: Kompetencje społeczne i emocjonalne: 
 Testowanie kompetencji i omówienie 

wyników. 
 Obiektywna, oparta na testach ocena 

kompetencji nabytych podczas szkolenia 
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5 spotkanie: Ocena pierwotnego planu i ponowne planowanie (1 godzina)  
 

5 spotkanie Nazwa/cel:  Ocena pierwotnego planu i ponowne planowanie   

Czas:  1 godzina 

Cel sesji(związany z 
umiejętnościami wymienionymi 
w Podręczniku i materiałach 
treningowych): 

Testowanie kompetencji na podstawie 
Kwestionariusza Kompetencji Emocjonalnych w Pracy 

   Czym są kompetencje społeczne i 
emocjonalne: jaka jest definicja tych 
kompetencji? (zachęć uczestników do 
samodzielnego ich zdefiniowania, a następnie 
podaj definicje w oparciu o podręcznik); 

 W jaki sposób kwestionariusz inteligencji 
emocjonalnej w pracy pomaga rozwijać 
kompetencje społeczne i emocjonalne? 
(wyjaśnij klientowi jak skonstruowany jest 
kwestionariusz inteligencji emocjonalnej 
(informacje w podręczniku) i co można zyskać 
wykorzystując to narzędzie w procesie 
szkoleniowym (informacje w podręczniku);  

 Jak korzystać z kwestionariusza inteligencji 
emocjonalnej w pracy? (na podstawie 
informacji zawartych w podręczniku wyjaśnij 
osobie szkolonej, jak dokładnie korzystać z 
kwestionariusza) 

Narzędzia (VAK, WAK) 
(Łącznie z wynikami 
wcześniejszego EILM): 
 

Prezentacja Power Point dla trenerów, dołączona do 
szkolenia 
Kwestionariusz Kompetencji Emocjonalnych w Pracy  

Zalecane zdania:  Upewnij się, że uczestnik rozumie znaczenie sesji. 
Zanim uczestnicy zaczną wykonywać test, wyjaśnij, 
czym są kompetencje emocjonalne i dlaczego są 
ważne w życiu zawodowym i w pozazawodowych 
interakcjach społecznych. Możesz w tym celu 
wykorzystać Wprowadzenie dołączone do 
Kwestionariusza Kompetencji Emocjonalnych w Pracy. 
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Wskaż, jak będą generowane wyniki po wypełnieniu 
kwestionariusza przez uczestników. 
Zachęć uczestników do poważnego potraktowania 
zadania. 
Po wypełnieniu kwestionariusza zapytaj ich:  

 czy są zadowoleni z wyniku? 
 czy spodziewali się takiego wyniku? 
 które pytania były dla nich najtrudniejsze i 

dlaczego? 
 czego dowiedzieli się o sobie dzięki wynikom? 

Oczekiwane wyniki:  Uczestnicy będą mogli: 
 mieć większą samoświadomość swoich 

kompetencji społecznych i emocjonalnych 
 wiedzieć, które kompetencje są najważniejsze 

w pracy, którą planują wykonywać i jak mogą 
je w sobie rozwijać 

 wpływać na samorozwój 
Metoda oceny:   Wynik kwestionariusza 

 Przedyskutuj z uczestnikiem jego mocne strony 
w zakresie kompetencji społecznych i 
emocjonalnych. 

 Zachęć uczestnika do zastanowienia się nad 
tym, które kompetencje są ważne dla pracy, 
którą chce wykonywać i jak może to zrobić. 

Możliwe błędy: Jako trener zadbaj o to, by porozmawiać z 
uczestnikiem o tym, jak może rozwijać i doskonalić 
swoje cechy oraz jak - w związku z dominującymi 
cechami - szukać pracy. Nie kieruj rozmową w taki 
sposób, aby wierzył, że można zmienić własne cechy 
temperamentu czy osobowości. 
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6 spotkanie: Ocena pierwotnego planu i podsumowanie wykonanego kroku (1 
godzina)  
 

6 spotkanie Nazwa/cel:  Ocena pierwotnego planu i podsumowanie 
wykonanego kroku   
 

Czas:  1 godzina 

Cel sesji (związany z 
umiejętnościami wymienionymi a 
Podręczniku i materiałami 
treningowymi): 

 Wyjaśnij szczegółowo, czym jest inteligencja 
społeczna i emocjonalna.  

 Na podstawie kwestionariusza określ i 
dokładnie przeanalizuj mocne i słabe strony EI 
w kontekście pracy, którą stażysta chciałby 
wykonywać. 

 Określ, w jaki sposób może rozwijać swoje 
mocne strony i zaproponuj miesiąc, w którym 
będzie je doskonalić. 

 Po tym czasie zaproponuj ponowne 
przeprowadzenie kwestionariusza. 
Porównując wyniki pierwszego i drugiego 
kwestionariusza, będziesz w stanie określić, 
czy nastąpił postęp i jakich obszarów EI dotyczy 
oraz w jakim stopniu obszary te są istotne dla 
pracy, którą uczestnik chciałby wykonywać. 

Zalecane pytania:  Na koniec szkolenia sprawdź, czego nauczyli się 
uczestnicy. Każdy uczestnik identyfikuje: 

 Jaką wiedzę zdobył,  
 Jak ta wiedza zostanie wykorzystana w pracy, 
 Czego tak naprawdę będzie potrzebował w 

przyszłości w pracy i w relacjach z innymi. 
Narzędzia (VAK, WAK) 
(łacznie z wynikami 
wcześniejszego EILMs): 

Flipped Classroom 
Kwestionariusz Kompetencji Emocjonalnych w Pracy 
Dyskusja 

Polecane zadania:  Przed przystąpieniem do pracy nad podsumowaniem 
szkolenia, upewnij się, że uczestnik rozumie, jaki był 
cel szkolenia, czego dowiedział się o sobie, o 
kompetencjach emocjonalnych i ich znaczeniu w 
zawodowych i prywatnych relacjach z innymi ludźmi.  
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Zachęć uczestnika do refleksji nad tym, jak może 
rozwijać własne kompetencje społeczne i 
emocjonalne.  
Jakie kompetencje rozwinął uczestnik i co może zrobić, 
aby ten rozwój był systematyczny, ciągły i 
kumulatywny? 

Oczekiwane rezultaty:  Postępy w zakresie kompetencji społecznych i 
emocjonalnych 
Gotowość do kontynuowania samodzielnej, 
systematycznej, ciągłej i kumulatywnej nauki 

Metoda oceny:  Podsumowanie i porównanie wyników z pierwszego i 
kolejnych (w tym ostatniego) wykonania 
Kwestionariusza Kompetencji Emocjonalnych w Pracy  

Możliwe błędy: Niedokładne wyjaśnienia 
Mówienie do uczestnika coachingu bez zwracania 
uwagi na znaczenie informacji zwrotnej 
Niewystarczająca motywacja i zaangażowanie 
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Sesje coachingowe dla młodych ludzi, którzy ponownie wchodzą na 
rynek pracy po wcześniejszym zatrudnieniu i szkoleniu lub okresie 

bezrobocia   
 
Cele spotkań: 
1 spotkanie: Analiza mająca na celu zdefiniowanie osobistych celów (godzina) 
2 spotkanie: Definicja celów osobistych (2 godziny) 
3 spotkanie: Planowanie jak osiągnąć te cele (2 godziny) 
 
Schemat sesji coachingowych: 

Nazwa sekcji: Poznaj siebie, popraw siebie ...  

Grupa docelowa: Młodzi ludzie, którzy chcą powrócić na rynek pracy po 
wcześniejszym doświadczeniu zawodowym i okresie szkolenia 
lub bezrobocia. 

Liczba spotkań: 3 

Łączny czas trwania: 5 godzin 

Ćwiczone umiejętności: Komunikacja, aktywne słuchanie 

 

1 spotkanie 
Nazwa/cel: 

Rozwijanie komunikacji I aktywnego słuchania 

Czas 1 godzina 

Cel sesji (związany z 
umiejętnościami 
wymienionymi a 
Podręczniku i 
materiałami 
treningowymi): 

Rozwijanie celów osobistych (identyfikacja mocnych i słabych 
stron, szans i zagrożeń oraz uświadomienie sobie znaczenia 
komunikacji i aktywnego słuchania) 

Zalecane pytania: - Dlaczego zdecydowałeś się na podjęcie tej ścieżki 
coachingowej? 
- Jakich rezultatów oczekujesz? 
- Co chciałbyś zmienić w swoim życiu zawodowym i dlaczego? 
 

Narzędzia (VAK, WAK) ANEKS 1 – Drzewo osiągnięć – 1 godzina 
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(łącznie z wynikami 
wcześniejszych EILM): 

 

Zalecane zadania - Powitanie uczestników, wprowadzenie ich w stan spokoju 
- Przedstaw ścieżkę 
- Zbadaj oczekiwania uczestników 
- Zaprezentuj narzędzia, z którymi uczestnicy będą pracować 
podczas sesji  
- Omówienie i podsumowanie w grupie/mniejszych grupach 

Oczekiwane wyniki: - Uczestnicy lepiej poznają siebie (swoje mocne i słabe strony)  
- Identyfikacja szans i zagrożeń 
- Analiza wpływu pytań i dialogu na informacje 
 

Metoda oceny: Identyfikacja co najmniej 5 mocnych i słabych stron, 5 szans i 5 
zagrożeń (załącznik 1) 
Po zastosowaniu narzędzia, dyskusja na temat tego, co każdy z 
uczestników zrobił dobrze, a co źle 
-Zidentyfikowanie zbyt ogólnych mocnych i słabych stron, szans 
i zagrożeń 
 

Możliwe błędy: - Błędne wytłumaczenie narzędzi uczestnikom 
- Zwracanie uwagi na upływający czas, aby nie ryzykować, że 
niektóre części załączników pozostaną niekompletne 
- Podczas wypełniania załączników przez uczestników staraj się 
być zwięzły (identyfikuj słowa kluczowe), aby nie skupiać się na 
rzeczach nieistotnych 
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Aneks 1 –1 pierwsze spotkanie – Drzewo osiągnięć 
Cele: Ta dynamika jest bardzo odpowiednia do pracy z osobistymi celami i zadaniami. 
Pozwala zidentyfikować mocne strony, możliwości, słabości i zagrożenia. Pomaga 
wizualizować wyzwania i podejmować decyzje. 
 
Czas trwania: minimum 15 minut. 
Uczestnicy: bez limitu minimalnego lub maksymalnego 
Materiały: 
- Białe foliogramy  
- Długopisy 
- Taśma klejąca 
- Flip chart/czarna tablica 
 
Jak to się robi? 
Na arkuszu papieru z flipchartu każdy uczestnik rysuje drzewo, z korzeniami, pniem i 
gałęziami; dodatkowo musi narysować chmury i skały, postępując zgodnie z kolejnymi 
instrukcjami: 
- Korzenie reprezentują wartości i mocne strony uczestnika 
- Pień reprezentuje uczestnika 
- Gałęzie zawierają owoce, które reprezentują osiągnięcia 
- Chmury reprezentują cele, pożądaną przyszłość 
- Skały reprezentują przeszkody/zagrożenia. 
 
Następnie każdy uczestnik prezentuje swoje drzewo i wyjaśnia znaczenie rysunku. 
 
Następnie grupa może zastanowić się i przedyskutować następujące aspekty: 
- Osobiste mocne strony i podobieństwa między uczestnikami 
- W odniesieniu do przeszkód/zagrożeń, które każdy z uczestników zidentyfikował: Czy 
reszta grupy napotyka to samo? Dlaczego są to bariery? Dlaczego nie są? 
- Widząc drzewo innych uczestników, czego uczestnicy nauczyli się od innych? 
 

2 spotkanie Nazwa/cele: Planowanie jak osiągnąć cele 

Czas: 2 godziny 

Cel sesji (związany z 
umiejętnościami 
wymienionymi a 
Podręczniku i 

Uczestnicy dowiedzą się jak lepiej komunikować się ze 
współpracownikami, a w szczególności nauczą się słuchać. 
Będą świadomi swoich mocnych i słabych stron i nauczą się je 
wykorzystywać w świecie pracy. W końcu uczestnicy nauczą się 
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materiałami 
treningowymi): 

profesjonalnej postawy i odpowiedniego podejścia do pracy, 
której szukają. 

Zalecane pytania: - Czy kiedykolwiek zadałeś sobie pytanie, jakie są Twoje mocne 
i słabe strony? 
- Jak postrzegasz siebie jako osobę? Czy uważasz, że masz 
więcej mocnych czy słabych stron? 
- Czy łatwo było Ci odkryć prawdziwą osobowość drugiego 
uczestnika? 
- Co Twoim zdaniem należy zmienić, aby być bardziej 
efektywnym w pracy? 

Używane narzędzia 
(VAK, WAK) (łącznie z 
wcześniejszymi 
wynikami EILM) 

ANEKS 2 – ZGADNIJ KIM JESTEM! 
 

Zalecane działania: - Przed rozpoczęciem ćwiczenia daj uczestnikom czas na 
poznanie się. 
- Po utworzeniu grup należy udzielić wskazówek i pozwolić 
uczestnikom wykonać ćwiczenie samodzielnie. 
- Trener powinien być obecny, aby odpowiadać na pytania i 
monitorować przebieg ćwiczenia. 

Oczekiwane wyniki: - Każda grupa powinna dojść do wniosku na temat osobowości 
drugiej osoby i odgadnąć  
- Dochodzenie do wniosków bez kłótni lub podnoszenia głosu 
w celu narzucenia swojej opinii  
- Ocena wykonalności wyniku, który każda grupa wybrała 

Metoda oceny: - Odkryj prawdziwą osobowość innych uczestników i wyjaśnij, 
jak ważne jest podawanie szczegółów. 
- Poznaj lepiej samego siebie 
- Naucz się, jak opisywać siebie 

Możliwe błędy: - Kłótnie między uczestnikami 
- Nie pozwalanie współpracownikom na wyrażanie ich opinii  
- Zaproponuj niezbyt długie terminy, aby uczestnicy nie stracili 
motywacji i zainteresowania osiągnięciem ostatecznego celu. 
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Aneks 2 – 2 spotkanie – ZGADNIJ KIM JESTEM! 
CEL: 
Poznawać siebie nawzajem, komunikować się, brać pod uwagę drugą osobę, szanować 
różnice i wykorzystywać każdą cechę. Uświadomić sobie nieskończoną ilość szczegółów  
w ludziach, które pozostają niezauważone, a jednak są dla nich ważne. Uświadomienie sobie 
swoich mocnych stron i nauczenie się, jak je wykorzystać w życiu zawodowym.    
CZAS: 2 godziny 
MATERIAŁY: Kartki papieru I długopisy  
Ćwiczenie należy wykonać w 2-3 - osobowych grupach.  
PRZEBIEG:  
Opowiadamy następującą historię:  
Jesteś młodą osobą z wcześniejszym wykształceniem i doświadczeniem, i musisz ponownie 
wejść na rynek pracy. Aby pomóc Ci poznać siebie nieco lepiej, będziesz wykonywał ćwiczenie 
z dwiema innymi osobami. W grupie trzech osób, przez 10 minut, będziecie rozmawiać  
i próbować się poznać. 
Następnie 1 lub 2 uczestników wcieli się w rolę ankieterów, których zadaniem jest 
odgadnięcie prawdziwej osobowości kandydata. Kandydat (w roli innego uczestnika) będzie 
musiał opisać dwie różne osobowości, jedną swoją, drugą wymyśloną.  
Przed wywiadem uczestnicy będą mieli 30 minut na przygotowanie tego, co chcą powiedzieć 
o dwóch wersjach osobowości. 
Po półgodzinnym przygotowaniu, uczestnicy mają 30 minut na przeprowadzenie "wywiadu"  
i każdy z nich zamienia się rolami, opisując siebie i słuchając lub na odwrót. Kiedy opisujesz 
siebie, pamiętaj o następujących szczegółach i nie bądź powierzchowny: twoje hobby, co 
robisz, twoje zmartwienia, jakie masz problemy, co myślisz o różnych rzeczach, jak się bawisz, 
co lubisz, a czego nie, itd.  
Na koniec ćwiczenia, przez pół godziny, po tym jak wszyscy uczestnicy skończą, trener 
podsumowuje to, co usłyszał i zaprasza uczestników do rozmowy o tym, co chcieliby zmienić, 
aby poprawić swoje cechy zawodowe. 

3 spotkanie Nazwa/cel: Ocena planu początkowego i wprowadzenie zmian. 

Czas: 2 godziny 

Cel sesji (związany z 
umiejętnościami 
wymienionymi a 
Podręczniku i 
materiałami 
treningowymi): 

Poznanie samego siebie i wartości, których poszukuje się będąc 
zatrudnionym w firmie lub pracując w zespole.  
Przeanalizowanie, w jaki sposób wolałby być 
liderem/menedżerem, co mogłoby być misją i celami zgodnymi 
z jego preferencjami. Uświadomienie uczestnikom oczekiwań, 
jakie mają wobec pracy. 



 
 

 
 
 

 

36 

Zalecane pytania: Przed zastosowaniem narzędzi: 
- Dlaczego pracowałeś w swojej poprzedniej pracy? Co Ci się w 
niej podobało? 
- Czy Twoje wartości zmieniły się od czasu, gdy tam 
pracowałeś? 
- Czy gdybyś mógł, wróciłbyś do swojej poprzedniej pracy? 
Po zastosowaniu narzędzi: 
- Jakie są Twoje wartości, jeśli chodzi o pracę? 
- Jakie wartości/zachowania cenisz u menedżera/przywódcy? 
- Jakie są teraz Twoje oczekiwania względem pracy? 
- Jak wyglądałaby idealna praca dla Ciebie? 

Narzędzia (VAK, WAK) 
(łącznie z wcześniejszymi 
wynikami EILM): 

ANEKS 3: DOPASOWANIE WARTOŚCI 
ANEKS 4: Uznany czy niedoceniony? 

Zalecane zadania: - Monitoruj nastawienie uczestników do ćwiczeń i pytań  
-Zidentyfikuj wszystkie wewnętrzne przekonania, które mogą 
wpłynąć na podjęcie decyzji pod względem pewności i 
ważności (wartości, oczekiwania, przekonania, itp.). 
- Ocena procesu, w którym podejmowane są decyzje/ocena 
sposobu myślenia i wizualizacji preferowanej pracy 
- Analizowanie procesu komunikacji 

Oczekiwane wyniki: - Identyfikowanie niezauważalnych szczegółów mentalności 
uczestników 
- Szczerość co do ich wartości, oczekiwań  
- Podsumowanie: na koniec, aby zobaczyć, co należy poprawić 
lub co powinno zostać zachowane, a także co najbardziej 
podobało im się podczas trzech spotkań 
 

Metoda oceny: -  Identyfikacja co najmniej 5 cech dobrego lidera  
- Określenie co najmniej 5 oczekiwań i 5 wartości każdego z 
uczestników 
 

Możliwe błędy: - Uczestnicy mogą mieć trudności z rozpoznaniem, które z ich 
wartości są prawdziwe lub mogą być nieszczerzy w tej kwestii. 
- Unikanie dyskusji i sprzeczności dotyczących wartości lub 
tego, jaki chciałby, aby był jego lider/menedżer  
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-Każdy uczestnik ma prawo do posiadania własnej opinii, która 
jest całkowicie uzasadniona, bez względu na to, co myślą inni 
uczestnicy, ponieważ ćwiczenie to dotyczy analizy siebie i 
swoich przekonań. 
- Może nie być jasnej konkluzji dla drugiego zadania 
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Aneks 3 – 3 spotkanie – DOPASOWYWANIE WARTOŚCI 
 
CELE: Celem tej dynamiki, idealnej dla środowisk pracy, jest ustalenie, jakie wartości są 
podzielane przez firmę, kierownictwo i pracowników, oraz sprawdzenie, w jakim stopniu 
pomaga to organizacji odnieść sukces. 
 
CZAS: 1 godz. 10 min. 
MATERIAŁY: kartka papieru i długopis  
LICZBA UCZESNIKÓW: bez limitów 
 
KOLEJNE KROKI: 
Jeśli firma, jej zarząd i pracownicy podzielają te same wartości, to sukces będzie dużo 
łatwiejszy do osiągnięcia. Pytanie brzmi: skąd wiesz, czy te wartości są zgodne? 
Dobrym sposobem, aby się o tym przekonać, jest bezpośrednie zapytanie zaangażowanych 
stron. Każdy z uczestników proszony jest o wypisanie pięciu wartości, które uważa za 
najważniejsze dla lidera lub menedżera, pięciu najważniejszych dla pracowników oraz pięciu 
najważniejszych dla firmy. Do przeprowadzenia tego ćwiczenia potrzebne będą:  
(Uczestnicy będą mieli 30 minut na wypełnienie kółek i udzielenie odpowiedzi na pytania). 
- Rysunek firmy; 
- Dwa zazębiające się okręgi do wpisania wartości firmy, w lewym okręgu wartości firmy,  
w prawym okręgu wartości pracownika/pracownicy, a w środku wartości wspólne. 
- Dwa zazębiające się okręgi do wpisania wartości szefa lub lidera. W lewym kółku wpisz 
wartości, które posiada szef/lider, w prawym kółku wartości, które pracownik uważa, że 
powinien posiadać szef/lider, a w środku wartości wspólne. 
- Dwa zazębiające się okręgi do rozmowy o oczekiwaniach. Początek jest taki sam, w prawym 
kole wpisujemy oczekiwania wobec firmy, w lewym kole oczekiwania pracownika wobec 
firmy, a następnie w środku wspólne oczekiwania. 
 
Następnie uczestnicy zostaną poproszeni o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań: 
1. Dlaczego zdecydowałeś się na pracę w tej firmie?  
2. Czy Twoje wartości zmieniły się po pracy w tej firmie?  
3. Czy gdybyś mógł, wróciłbyś/ wróciłabyś do pracy w tej firmie? 
 
Debriefing  
Kiedy uczestnicy skończą, trener poświęci 40 minut na porównanie list wartości, aby odkryć i 
przedyskutować te, które naprawdę podzielają oraz te, które różnią się między uczestnikami.  
Trener poprosi każdego uczestnika o wyjaśnienie, dlaczego wybrał te wartości. 
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Aneks 4 – 3 spotkanie – Uznany czy niedoceniany? 
 
CELE: Celem tej gry jest podkreślenie wpływu, jaki lider lub szef ma na rozwój pewnych emocji, 
zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, u swoich podwładnych, wzmacniając zarówno 
samoświadomość pracowników, jak i relacje społeczne między nimi. 
Kolejnym celem jest wyposażenie uczestników w niezbędne narzędzia, aby nie brali sobie do 
serca negatywnych komentarzy i potrafili je przezwyciężyć. W ten sposób uczestnicy mogą 
uniknąć poczucia niedoceniania w przyszłości. 
 
CZAS DZIAŁANIA: 1,5 godziny 
LICZBA UCZESTNIKÓW: Można pracować w małych  2 lub 3 osobowych lecz także 
indywidualnie.  
MATERIAŁY: - Dwie kartki papieru, niebieska i czerwona, dla każdej grupy. 
- Średnie karty papierowe 
- Czarne pisaki lub markery 
- Taśma do przyklejenia 
POSZCZEGÓLNE KROKI 
Przez pierwsze 10 minut trener wyjaśnia zasady gry i odpowiada na ewentualne pytania. 
Następnie w grupach 2 lub 3 osobowych uczestnicy zapisują na kartkach zachowania lub 
komentarze szefa, które sprawiły, że poczuli się ważni, np. wystawienie pozytywnych 
referencji o pracowniku innym menedżerom, poinformowanie o decyzji biznesowej, 
poklepanie po plecach lub powiedzenie, że dobrze wykonali swoją pracę. Te papierowe karty 
powinny zostać przyklejone na niebieskim kartonie. Uczestnicy będą musieli również wypisać 
na kartkach momenty, w których czuli się wykluczeni lub pomniejszeni, np. nie zostali 
wysłuchani na spotkaniach, nie zostali uwzględnieni w ważnym lub nowym projekcie, 
sytuacja, w której zostali w zły sposób zignorowani. Karty te należy przykleić na czerwonym 
kartonie. Uczestnicy mają 30 minut na wykonanie tej pierwszej części ćwiczenia. Następnie 
każda grupa przedstawia swój przypadek i wyjaśnia, jak się czuła po negatywnym lub 
pozytywnym komentarzu lub zachowaniu szefa. Ponadto, każda z grup omawia, jak wpłynęło 
to na ich sposób pracy w czasie, gdy to się stało. Ważne jest, aby trener zadał każdemu  
z uczestników następujące pytania: 

 Co Twoim zdaniem można zrobić, aby negatywne zachowania lub komentarze nie 
wpływały na Twoją pracę? 

 Czy uważasz, że Twój sposób pracy zmieniłby się, gdyby szef okazywał Ci więcej 
pozytywnego uznania? 

Druga część ćwiczenia może być wykonana w ciągu 40 minut. 
Na koniec trener podsumuje ćwiczenie i udzieli kilku rad 
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Sesje coachingowe dla młodych ludzi, którzy planują  własną działalność gospodarczą 
 
Cele spotkań: 

1 spotkanie: Określenie celów zawodowych (2 godziny) 
2 spotkanie: Planowanie jak osiągnąć te cele (2 godziny) 
3 spotkanie: Weryfikacja początkowych planów na podstawie zdefiniowanych celów (2 
godziny) 
 
Struktura sesji 

Nazwa sesji 
coachingowej: 

Cele mają nogi … 

Grupa docelowa: Młodzi Przedsiębiorcy 

Liczba spotkań: 3 

Czas: 6 godzin 

Trenowane 
umiejętności: 

Planowanie i osiąganie celów 

 

1 spotkanie Nazwa/cel: Określenie celów zawodowych 

Czas: 2 godziny 

Na jakich 
umiejętnościach należy 
się skupić 

Określenie satysfakcji i znaczenia głównych aspektów życia 
zawodowego oraz zidentyfikowanie obszarów wymagających 
poprawy. 

Zalecane pytania: - Dlaczego zdecydowałeś się na podjęcie tej drogi 
coachingowej? 
- Jakich rezultatów oczekujesz? 
- Co chciałbyś zmienić w swoim życiu zawodowym i dlaczego? 
 

Narzędzia (VAK, WAK) 
(łącznie z wcześniejszymi 
wynikami EILM): 

ANEKS 1 – Koło życia – 1 godzina 
ANEKS 2 – Plan działania (Faza 1) – 1 godzina 

Zalecane zadania: - Powitanie odbiorcy, wprowadzenie go w stan spokoju 
- Przedstaw ścieżkę 
- Zbadaj oczekiwania odbiorcy 
- Zbierz informacje o perspektywach pracy, ograniczeniach, 
umiejętnościach, zasobach wewnętrznych i zewnętrznych 
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- Określenie celu biznesowego do osiągnięcia 
 

Oczekiwane wyniki: - Identyfikacja aspektów, które należy poprawić, pod kątem 
satysfakcji z życia zawodowego. 
- Zdefiniowanie celu zawodowego/przedsiębiorczego. 
- Identyfikacja terminu osiągnięcia celu. 
- Mapowanie wewnętrznych i zewnętrznych zasobów do 
osiągnięcia celu 

Metoda oceny: Identyfikacja celu SMART: 
- Specyficzny: dobrze zdefiniowany, jasny i jednoznaczny 
- Mierzalny: z konkretnymi kryteriami, które mierzą postęp 
poprzez łatwo rozpoznawalne fakty/kroki w kierunku 
osiągnięcia celu 
- Aktualnie osiągalny: nie niemożliwy do osiągnięcia (nie 
fantastyczny) 
- Realistyczny: realistyczny i adekwatny do celu mojego życia 
(oprócz moich wartości, moich zasobów, ...) 
- Terminowy: z dobrze zdefiniowanym terminem realizacji. 

Możliwe błędy: - Określenie zbyt ogólnych celów. 
- Skoncentrowanie interwencji na celach, które dotyczą zbyt 
wielu obszarów życia zawodowego. 
- Zwracaj uwagę na upływający czas, aby nie ryzykować, że 
niektóre części załączników pozostaną niekompletne. 
- Przy wypełnianiu załączników staraj się być zwięzły (określ 
słowa kluczowe), aby nie skupiać się na rzeczach nieistotnych. 
- Sugeruj określenie celu w krótkim/średnim terminie, aby 
odbiorca nie stracił motywacji i zainteresowania do jego 
osiągnięcia. 
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Aneks 1 –1 spotkanie – Koło życia  Cele to obute marzenia… 

 
Koło życia: obserwacja ważnych aspektów własnego życia 
Koło podzielone jest na 6 sekcji, które reprezentują 6 kluczowych obszarów, które mają wpływ 
na Twoje życie zawodowe: 
 
1. W prostokątach wewnątrz koła życia, powinieneś określić dla każdego sektora wartość 
procentową zgodnie ze znaczeniem, jakie każdy obszar ma dla Ciebie w Twoim życiu, nie 
chodzi o ustalenie wartości bezwzględnej, ale wartości pomiędzy 1 a 100 dla każdego obszaru. 
 
2. W kołach poza kołem życia, dla każdego sektora koła, powinieneś określić stopień 
zadowolenia w obecnym czasie dla każdego obszaru w procentach, nie chodzi tu o ustalenie 
wartości bezwzględnej, ale wartości pomiędzy 1 a 100 dla każdego obszaru. 
 
3. Dla każdego obszaru powinieneś porównać dwie przypisane wartości, wyższa różnica 
reprezentuje obszar, w którym powinieneś określić swój cel. 
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Zabawa i 
rozrywka 

Środowisko fizyczne 

(miejsca i objekty) 

Kariera/Siła 

Rozwój osobisty 

Relacje 

Finanse/Zarobki 
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Aneks 2 –Spotkanie 1– Plan Działania (Cześć 1) 
 
 
Mój plan działania             Cele to obute marzenia… 

 
Faza 1. ZDEFINIOWANIE CELU 
 

1. Jaki jest cel? 
 

 

 
2. Jak jest granica jego osiągnięcia? 

 

 
 

3. Skąd będę wiedział, że go osiągnąłem? 
 

 

 
4. Czego potrzebuje, aby osiągnąć mój cel? 

 
 Narzędzia (czego potrzebujesz?): 

 
 
 Ludzie (Kto może CI pomóc? Kogo można by włączyć?) 

 

 
 Czas (Ile czasu możesz poświęcić w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca, aby osiągnąć cel? 

 

 
 Rola modeli (ludzie, których znasz, sławne osoby z tej dziedziny…) 

 
 
 Cechy osobiste (Na których umiejętnościach możesz polegać? Jak mogą pomóc ci 

osiągnąć cel?) 
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5. Jakie będą pozytywne lub negatywne konsekwencje dla innych ludzi 

(rodziny, przyjaciół, firmy…)? 
 

 
 

2 spotkanie nazwa/cele: Planning how to reach the objectives 

Czas: 2 godziny 

Cel sesji (związany z 
umiejętnościami 
wymienionymi a 
Podręczniku i 
materiałami 
treningowymi): 

Zaplanuj kroki działania I związane z nimi terminy związane z 
osiągnięciem celu  

Zalecane pytania: - W jakim otoczeniu widzisz siebie, gdy osiągniesz swój cel? 
- Z kim jesteś? Jakie masz relacje? 
- Co robisz? 
- Jakich narzędzi/sprzętu używasz? 

Narzędzia (VAK, WAK) 
(łącznie z wynikami 
wcześniejszych EILM ): 
 

ANEKS 3 – Plan działania (Faza 2)  

Rekomendowane 
zadania: 

- Narysuj linię czasu. 
- Wskaż cel i datę jego osiągnięcia. 
- Zaproś kogoś  do szczegółowego spojrzenia na konkretną 
sytuację zawodową po osiągnięciu celu. 
- Zdefiniuj etapy pośrednie i powiąż je z konkretną datą. 
- Stymuluj odbiorcę do wyobrażenia sobie na poziomie 
praktycznym, jakie działania doprowadzą go do osiągnięcia 
celu. 

Oczekiwane rezultaty: - Określenie pośrednich kroków do osiągnięcia celu.  
- Rozplanowanie wyników pośrednich w czasie, aby ułatwić 
ocenę prawidłowego postępu w kierunku celu.  
- Ocena możliwości osiągnięcia celu przez uczestnika. 

Metoda oceny: Zidentyfikuj co najmniej 5 etapów pośrednich na drodze do 
osiągnięcia celu, przypisując każdemu z nich konkretną datę. 
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Możliwe błędy: - Poświęć tyle samo czasu na omówienie etapów pośrednich i 
celu końcowego, aby uniknąć sytuacji, w której skupiasz się 
tylko na celu końcowym, a nie zajmujesz się podziałem na 
etapy, które określają jego wykonalność. 
- Zaproponuj ramy czasowe, które nie będą zbyt długie 
pomiędzy jednym etapem a drugim, aby uczestnik nie stracił 
motywacji i zainteresowania osiągnięciem celu końcowego. 
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Aneks 3 – 2 spotkanie – Plan działania (Faza 2)  
 
Plan działania   Cele to obute marzenia 

FAZA 2. PLANOWANIE W CELU OSIĄGNIĘCIA CELU 
Plan działania dzieli cel na mniejsze kroki operacyjne. Jest to mapa drogi do celu. 
1. Narysuj linię, która przedstawia twoją drogę w czasie do osiągnięcia celu. 
2. Punkt startowy reprezentuje Twoją teraźniejszość. 
3. Następnie zaznacz na linii punkt, przewidywany w Twojej przyszłości, w którym osiągniesz 
swój cel. Napisz w pobliżu punktu datę, kiedy go osiągniesz. 
4. Wizualizuj swój wynik, poczuj go, poczuj go w sobie. Jakie korzyści odnosisz? 
5. Zrób krok w tył i zaznacz punkt odpowiadający działaniu, które bezpośrednio poprzedziło 
osiągnięcie celu. Co teraz robisz? Co zrobiłeś bezpośrednio przed tą chwilą, aby było to 
możliwe? 
6. Postępuj jak w kroku 5, aż dojdziesz do teraźniejszości. 
7. Wyznacz teraz dokładne daty, kiedy zamierzasz osiągnąć swoje kroki operacyjne. 
 

3 spotkanie nazwa/cele: Ponowne planowanie po ocenie początkowego planu. 

Czas: 2 godziny 

Cel sesji (związany z 
umiejętnościami 
wymienionymi a 
Podręczniku i 
materiałami 
treningowymi): 

Zidentyfikuj przeszkody I przekonania, które mogą przeszkodzić 
ci w osiągnięciu celu 

Zalecane pytania: - Zidentyfikuj ograniczenia i przekonania, które mogą 
przeszkodzić Ci w osiągnięciu celu 
- Jakie są aspekty, które mogą przeszkodzić w osiągnięciu 
Twojego celu? 
- Przeszkody z zewnątrz: Kto jest zaangażowany w osiągnięcie 
Twojego celu i jaką rolę może pełnić (Załącznik 4)? 
- Przeszkody wewnętrzne: Niektóre przeszkody mogą zależeć 
również od nas samych: jakie masz przekonania na temat 
pewnych aspektów życia, które mają wpływ na pracę? Na ile 
jesteś pewien tych przekonań? Jak ważne są one dla 
osiągnięcia Twojego celu?  

Narzędzia (VAK, WAK) ANEKS 4 – Koło perspektyw 
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(łącznie z wynikami 
wcześniejszego EILM): 

ANEKS 5 – Przekonania w czasie I diagram przekonań 

Rekomendowane 
zadania: 

- Monitoruj motywację odbiorcy do osiągnięcia celu 
- Zaprezentuj uczestnikowi w 4 różnych perspektywach w 
odniesieniu do jego celu (od jego punktu widzenia do 
najbardziej zewnętrznego). 
- Zidentyfikuj wszystkie wewnętrzne przekonania, które mogą 
mieć wpływ na osiągnięcie celu w kategoriach pewności i 
ważności. 
- Jeśli to konieczne, przejrzyj załączniki 2 i 3, rozważając 
modyfikację niektórych elementów w oparciu o wcześniejsze 
rozważania. 

Oczekiwane rezultaty: - Identyfikacja zewnętrznych przeszkód na drodze do celu 
- Opisywanie różnych punktów widzenia w odniesieniu do 
swojego celu 
- Identyfikacja własnych przekonań, które mogą mieć wpływ 
na osiągnięcie celu 
- Przypisanie stopnia ważności i pewności własnych przekonań 
- Rewizja planu działania, aby zapobiec lub zahamować 
niektóre przeszkody  

Metody oceny: - Zidentyfikuj co najmniej jedno przekonanie dla każdej z 4 
pozycji koła perspektyw (załącznik 4) 
- Zidentyfikuj co najmniej jedno przekonanie na każdy obszar, 
niezależnie od wieku (załącznik 5) 

Możliwe błędu: - Odbiorca może mieć trudności z rozpoznaniem osób, które 
mogłyby przyjąć punkt widzenia zgodny z cechami 
zaproponowanymi w ćwiczeniu, w tym przypadku zaproponuj 
kilka przykładów (np. spróbuj pomyśleć, jak widzieliby cię twoi 
rodzice, ...), a następnie umieść je w kole w zależności od 
stopnia ich zaangażowania w osiągnięcie celu. 
- Odbiorca może nigdy nie zająć jasnego stanowiska w jakiejś 
sprawie, w takim przypadku prześledź z nim podstawowe 
etapy jego życia zawodowego, aby pomóc mu wykryć 
trudności. 
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Aneks 4 – 3 spotkanie – Koło perspektyw   Cele to obute marzenia… 

     
Pozycje percepcyjne pozwalają nam widzieć świat z różnych punktów widzenia w porównaniu z subiektywnymi. 
Istnieją 4 rodzaje pozycji percepcyjnych: 
1. Moja rzeczywistość, mój punkt widzenia. 
2. Punkt widzenia drugiej osoby (kogoś, kto jest bezpośrednio zaangażowany w drogę do mojego celu, np. kolegi lub przyjaciela). 
3. Zdystansowany punkt widzenia, ani mój, ani drugiego; znając kontekst i sytuację, wychwytuje związki i relacje istniejące 
między nimi oraz interakcje z otoczeniem (np. przełożony lub członek rodziny). 
‘Ekologiczny’ punkt widzenia, czyli system, w którym funkcjonujemy (niezależny od sytuacji i ludzi, a więc obiektywny); zauważa wpływ, jaki 
moje decyzje będą miały na innych ludzi. 
 
C 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Czwarta pozycja 1. Pierwsza pozycja 

2. Druga pozycja 3. Trzecia pozycja 
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Aneks 5 – 3 spotkanie – Przekonania danego okresu           Cele to obute marzenia… 
- Jakie są Twoje przekonania dotyczące tych tematów (np. piękno zanika z upływem lat)? 
- Jak zmieniły się Twoje przekonania w zależności od Twojego wieku (patrz przykład)?  
- Jeśli masz mniej niż czterdzieści lat, spróbuj zastanowić się, jakie będą Twoje przekonania w przyszłości. 
 

Przykład Dzieciństwo 15 lat 25 lat 35 lat 50 lat 65 lat 
Wiek Nie mogę się 

doczekać, kiedy 
dorosnę i będę 
mogła sama 
decydować. 

  Dziś jestem pod 
wpływem 
wyborów, 
których 
dokonałem 
wcześniej i 
myślę, że nie 
mogę ich zmienić 
 

  

 

Temat Dzieciństwo 15 lat 25 lat 35 lat 50 lat 65 lat 
 

Wiek 
      

 
Piękno 

      

 
Szczęście 
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Rodzina 
 

Niezależność 
      

 
Kariera 

      

Możliwości 
życiowe 
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Diagram przekonań             Cele to obute marzenia…             

Ponumeruj przekonania, które zidentyfikowałeś w tabeli na poprzedniej stronie i wpisz numery do diagramu poniżej, dla każdego 
przekonania zadaj sobie pytanie: 
1. Jak bardzo jestem pewien tego przekonania (pewność / niepewność)? 
2. Jak ważne jest to przekonanie dla osiągnięcia mojego celu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Niepewność 
(Nie jestem pewien, czy to jest moje przkonanie) 

Ważne 
(Osiągnięcie mojego celu 

jest bardzo ważne) 
Nieważne (Osiągnięcie 

mojego celu jest nieistotne) 

Pewność 
(Jestem pewien, że to jest moje przekonanie) 

 


