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Wprowadzenie do projektu CURSOR 
  

Projekt CURSOR - Crafting Career Roadmaps jest strategicznym partnerstwem mającym na 

celu rozwiązanie problemu bezrobocia wśród młodzieży oraz wykluczenia społecznego. 

Projekt oferuje pracującej młodzieży możliwość rozwoju zawodowego wraz z innowacyjnymi 

narzędziami do wykorzystania w pracy celem wsparcia młodych ludzi o mniejszych 

możlwiościach w zakresie planowania kariery. 

  

Dzięki projektowi CURSOR partnerzy starają się wzmocnić międzynarodowy wymiar działań 

młodzieży oraz promować integracje i wysoką jakościowo prace wśród młodzieźy. 

  

Tożsamość projektu 
  

Projekt jest Współfinansowany przez program UE Erasmus + 

  

Kluczowe działanie: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. 

  

Działanie: Dziedzina: Partnerstwa strategiczne na rzecz młodzieży. 

  

Główny cel: Rozwój innowacji. 

  

Partnerzy projektu 
  

Konsorcjum CURSOR składa się z 4 partnerów reprezentujących Cypr, Irlandię, Polskę 

i Rumunię. 

 Cypryjska Organizacja Zrównoważonej Edukacji i 

Aktywnego Nauczania - SEAL CYPRUS - Cypr  

SEAL CYPRUS jest organizacją non-profit z siedzibą w Nikozji, 

etnicznie podzielonej stolicy Cypru. Nasi członkowie 

pochodzą z obu grup etnicznych. Nasze działania obejmują wolontariat w sprawach 

społecznych, wydarzeń kulturalnych i programów edukacyjnych. Mamy 

doświadczenie w pracy z metodami partycypacyjnymi i technikami edukacji 

nieformalnej. Korzystamy z szerokiej gamy innowacyjnych oraz interaktywnych 

metod edukacyjnych w celu zapewnienia nauki otwartej i na odległość, edukacji 

pozaformalnej, e-learningu i szkolenia w miejscu pracy. Współpracujemy z osobami 

fizycznymi, organizacjami non-profit i podmiotami sektora publicznego. 

www.sealcyprus.org  

https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=pl&u=http://www.sealcyprus.org/
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  Universitatea Din Pitesti - UPIT - Rumunia  

 Uniwersytet Piteşti ( UPIT ) ma ponad 10.000 studentów, 

500 sztabów i 6 wydziałów ( www.upit.ro ). Obszary UPIT : 

kształcenie / szkolenie; badania naukowe / aplikacyjne; 

poradnictwo / przewodnictwo; orientacja zawodowa; 

Współpraca międzynarodowa; publikowanie. Jego 

pracownicy są akredytowani i mają doświadczenie w 

projektach unijnych. UPIT posiada wyspecjalizowane działy: Centrum Szkoleniowe, 

Departament Szkolenia Kadry Nauczycielskiej, Centrum Projektów Zrównoważonego 

Rozwoju, Centrum Współpracy Międzynarodowej , Centra Badawcze , Centrum 

Zapewnienia Jakości Szkolnictwa Wyższego, Wydawnictwo itp. UPIT jest członkiem 

Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich ( EUA ), Konferencja Rektorów Dunaju 

(DRC), Stowarzyszenie Uniwersytetów Frankofońskich (AUF), Europejskie Forum 

Technicznego oraz Zawodowego kształcenia i szkolenia ( EfVET ), Eurpejska sieć e-

learning oraz nauki na odległosć (EDEN). www.upit.ro 

 Tomorrow Sp. zoo . - Polska 

 Od 2008 roku Tomorrow łączy technologię i innowacje, aby 

zapewnić swoim klientom unikalne rozwiązania 

multimedialne. Nasi eksperci wykonują indywidualne 

rozwiązania dopasowane do potrzeb i wysokich oczekiwań 

rynku oraz użytkowników. Nasza firma posiada zastrzeżoną, 

sprawdzoną technologię opartą na międzynarodowych standardach, która pozwala 

nam tworzyć środowiska wirtualne, aplikacje mobilne, całe platformy lub symulatory 

szkoleniowe, wykorzystywane w biznesie, przemyśle, środowiskach IT, a także 

edukacji i kulturze. Tomorrow aktywnie wykorzystuje systemy „ grywalizacji ” - to 

znaczy wprowadza techniki i projekty typowe dla gier w różnych kontekstach. Klienci 

Tomorrow należą do  największych organizacji  (ponad 500), w tym instytucji 

finansowych (banków, firm ubezpieczeniowych), uniwersytetów i organizacji 

pozarządowych, oraz władz państwowych i lokalnych. www.tomorrow.pro  

 Future In Perspective Limited - FIP - Irlandia  

 

Future In Perspective Limited to prywatna firma działająca 

w dziedzinie szkolenia zawodowego, edukacji dorosłych, 

rozwoju młodzieży, e-learningu, mediów cyfrowych i 

integracji społecznej. Firma koncentruje swoją pracę na 6 

głównych obszarach, a mianowicie; prowadzenie badań i analiz w dziedzinie edukacji 

i rozwoju biznesu; rozwijanie zasobów szkolenia ustawicznego doskonalenia 

zawodowego dla młodych pracowników pierwszej linii, VET i specjalistów ds. 

https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=pl&u=http://www.upit.ro
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=pl&u=http://www.upit.ro/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=pl&u=http://www.tomorrow.pro/
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edukacji dorosłych; rozwijanie szkoleń wspierających uczenie się w miejscu pracy; 

projektowanie ram oceny i zapewnienia jakości; projektowanie multimedialne i 

rozwijanie bogatych w media zasobów edukacyjnych; opracowywanie koncepcji 

brandingu i kampanie promocyjne dla społeczności i dostawców dobrowolnej 

edukacji w celu ponownego zaangażowania niechętnych uczniów. www.fipl.eu 

Wprowadzenie do zasobów planowania kariery CURSOR 
  

Partnerzy projektu CURSOR opracowali pełny zestaw innowacyjnych narzędzi dla osób 

pracujących z młodzieżą, które chcą wspierać młodych ludzi o mniejszych szansach w 

planowaniu kariery. Te narzędzia to zasoby edukacyjne do planowania kariery, które można 

wykorzystać w codziennej pracy z młodzieżą. 

  

W ramach projektu CURSOR opracowano zasoby i narzędzia do planowania kariery, które 

mają być wykorzystywane przez osoby pracujące z młodzieżą, aby wspierać młodych ludzi w 

przejęciu kontroli nad ich karierą. Zasoby zostały opracowane na podstawie dokładnej 

analizy potrzeb, która była początkowym etapem projektu CURSOR. Analiza potrzeb została 

opracowana równolegle z Matrycą efektów uczenia się . 

Zasoby są pogrupowane w cztery tematy: 

  

SAMOZROZUMIENIE: Zrozumienie swojej osobowości, zainteresowań i wartości  

MOCNE STRONY: Naucz się wykorzystywać swoje talenty i cechy osobiste 

HORYZONTY: Wizualizuj siebie w świecie pracy, szkolenia i nauki 

SIECI: Określ, kto może ci pomóc w znalezieniu możliwości edukacji i pracy 

  

Klasyfikacja powyższych tematów została zainspirowana ramowymi zasadami zarządzania 

karierą (CMS) w Szkocji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat CMS Framework, 

odwiedź 

https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/media/34749/career_management_skills_fra

mework_scotland.pdf 

  

Opracowane zasoby edukacyjne stanowią kompletny program doskonalenia zawodowego 

dla ustawicznego rozwoju zawodowego młodych pracowników pierwszej linii. Korzystając z 

tych zasobów, pracownicy młodzieżowi mogą wspierać młodych ludzi w nabywaniu 

umiejętności planowania kariery i identyfikowania ich ścieżek kariery. 

  

Każdy zasób edukacyjny został opracowany w formacie wideo, aby wspierać uczenie się w 

różnych środowiskach edukacyjnych. Wideo zostało przesłane na portal e-learningowy 

projektu, ale także na Youtube . Wszystkie zasoby są dostępne we wszystkich językach 

partnerów; Greckim, Angielskim, Polskim I Rumuńskim. 

https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=pl&u=http://www.fipl.eu/
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=pl&u=https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/media/34749/career_management_skills_framework_scotland.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=pl&u=https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/media/34749/career_management_skills_framework_scotland.pdf
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Sześć zasobów zostało opracowane dla każdego z tematów Samozrozumienie, Mocne strony 

, Horyzonty , Sieć; trzy z nich są wprowadzające (I), a kolejne trzy zaawansowane (A). 

Struktura zasobów jest następująca : 

  

  

R1 Samozrozumienie (I) - Wartości zawodowe 
R2 Samozrozumienie 2 (I) - Ja w społeczeństwie 
R3 Samozrozumienie 3 (I) -Poczucie własnego ja 
R4 Samozrozumienie 2 (A) -Dziennik wiedzy o samym sobie 
R5 Samozrozumienie 5 (A) Radzenie sobie ze stresem w celu budowania osobistej 
odporności 
R6 Samozrozumienie 6 (A)  - Jaką część mojego ja znają inni 
 
R7 Mocne strony 1 (I) - Planowanie rozwoju mocnych stron 
R8 Mocne strony 2 (I) - Osobista oś czasu - Śledzenie swoich postępów 
R9 Mocne strony 3 (I) - Oceń swoje mocne strony 
R10 Mocne strony 4 (A) - Nastawienie na wzrost 
R11 Mocne strony 5 (A) - Używanie swoich mocnych stron do wyznaczania celów 
zawodowych 
R12 Mocne strony 6 (A) - Wzmocnij swoją karierę 
 
R13 Horyzonty 1 (I) - Drzewo wzrostu 
R14 Horyzonty 2 (I) - Identyfikowanie umiejętności uniwersalnych 
R15 Horyzonty 3 (I) - Zaplanuj swoją ścieżkę kariery 
R16 Horyzonty 4 (A) - Planowanie osobistego scenariusza 
R17 Horyzonty 5 (A) - Prezentowanie umiejętności uniwersalnych 
R18 Horyzonty 6 (A)  - Czynniki dotyczące planowania ścieżki kariery 
 
R19 Sieć kontaktów 1 (I) - Tworzenie więzi 
R20 Sieć kontaktów 2 (I) - Tworzenie zwięzłej i chwytliwej prezentacji o sobie tzw. Elevator 
Pitch 
R21 Sieć kontaktów 3 (I) - Networking - po co się to robi 
R22 Sieć kontaktów 4 (A) - Pamiętnik nawiązywania kontaktów 
R23 Sieć kontaktów 5 (A) - Budowanie inteligencji emocjonalnej (EQ) drogą do sukcesu 
zawodowego 
R24 Sieć kontaktów 6 (A) - Networking - jak to się robi  
  
Dla każdego z powyższych zasobów edukacyjnych partnerzy opracowali dodatkowe 

materiały edukacyjne. Ten materiał stanowi Podręcznik, który teraz trzymasz w rękach lub 

czytasz online. 

Dla każdego z tych zasobów można znaleźć następujące materiały: podstawy teoretyczne, 

wytyczne dotyczące sposobu korzystania z zasobów i referencje (w przypadku gdy istnieją 

dodatkowe zasoby z których możesz się uczyć).  

Wytyczne dotyczące wykorzystania zasobów mają na celu zapewnienie, że młodociani 

pracownicy pierwszej linii , liderzy młodzieżowi, wolontariusze młodzieżowi i inni potencjalni 

pośrednicy mają pewność, że wykorzystają je do wspierania młodych ludzi w planowaniu 

kariery. 



 

 

 

  

 8 

Pracownicy młodzieżowi w internetowych środowiskach 

edukacyjnych 

  
W pracy z młodzieżą należy wziąć pod uwagę znaczenie Internetu, ponieważ to narzędzia 

internetowe są często pierwszym przystankiem dla młodych ludzi. Ponieważ praca z 

młodzieżą wymaga dostosowywania się do nowych kontekstów, potrzebna jest większa 

różnorodność formatów, aby dotrzeć do szerszej publiczności młodych ludzi; szczególnie 

tych, którzy zwykle nie biorą udziału w zajęciach młodzieżowych, jak młodzi ludzie o 

mniejszych szansach.  

Pracownicy młodzieżowi muszą być dziś przygotowani, aby poprowadzić młodych ludzi i 

nauczyć ich krytycznego myślenia podczas korzystania z zasobów Internetowych. Muszą ich 

odpowiednio ukierunkować, aby wykorzystali możliwości  jakie zapewnia Internet w zakresie 

nauki oraz rozwoju osobistego i zawodowego. 

 Niektóre z korzyści płynących z kursów online to : 

NIŻSZY KOSZT 

Ogólnie rzecz biorąc, większość zajęć online jest znacznie mniej kosztowna w porównaniu 

z tradycyjnymi zajęciami klasowymi. Nie ma kosztów transportu, zakwaterowania ani 

posiłków. Materiały do nauki, takie jak poradniki i podręczniki, mogą być udostępniane 

cyfrowo, co kosztuje ucznia znacznie mniej lub nie kosztuje go wcale. W przypadku 

CURSOR, zapis na platformie e-learningowej projektu jest (i pozostanie) bezpłatny.  

WYGODA FIZYCZNA NAUCZYCIELA 

Oczywistą zaletą kursów online jest dostępność. Uczniowie nie muszą opuszczać domu i 

mogą odbyć kurs w wygodny sposób. Jest to szczególnie atrakcyjne dla osób 

niepełnosprawnych, ponieważ ich ograniczenia stanowią obawy, które pojawią się w 

bardziej tradycyjnych warunkach uczenia się. Internet i komputer, laptop i smartfon 

zapewniają dostępność dla osób upośledzonych wzrokowu lub słuchowo. 

ELASTYCZNOŚĆ CZASU 

Zajęcia online usuwają niedogodności związane z planowaniem standardowych godzin, 

umożliwiając uczniom wzięcie udziału w kursach według własnego uznania. Kursy online 

minimalizują również konflikty planowania z osobistymi obowiązkami, takimi jak 

zobowiązania zawodowe i rodzinne, umożliwiając uczniom kontynuowanie kursów we 

własnym tempie. 

ROZWÓJ ZAWODOWY 

Ważne jest, aby zrozumieć, że Internet daje młodym pracownikom możliwość 

kontynuowania rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w kursach internetowych 

związanych z ich zawodem. Brak możliwości rozwoju zawodowego osób pracujących z 
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młodzieżą był jedną z głównych potrzeb, które doprowadziły do opracowania projektu 

CURSOR. 

Ambicją partnerów jest sprawienie, aby osoby pracujące z młodzieżą w większym zakresie 

pokierowały młodymi ludźmi w ich planowaniu kariery przy pomocy zasobów opracowanych 

w ramach projektu. Należy tutaj wspomnieć, że wszystkie zasoby, które stworzyliśmy, mogą 

pomóc użytkownikom w nauce w sposób samodzielny.  

Istnieją cztery kluczowe etapy niezależnego uczenia się, znane jako samodzielne uczenie się: 

gotowość do uczenia się, wyznaczanie celów uczenia się, angażowanie się w proces uczenia 

się i ocena uczenia się. Rola samodzielnego uczenia się uważana jest za najważniejszą w 

utrzymaniu zdolności do zatrudnienia. Wierzymy, że z projektem CURSOR, omówiliśmy 

wszystkie powyższe etapy. Co więcej, stworzyliśmy materiały i strukturę wspierające 

samodzielne uczenie się w środowisku online.   

Internetowe środowisko uczenia się było najszybciej rozwijającym się kontekstem 

edukacyjnym w ostatniej dekadzie (2010-2020). Do projektowania i rozwoju środowiska 

online projektu CURSOR wybrano narzędzie do zarządzania kursami eFront ( 

https://www.efrontlearning.com/ ).  

eFront został wybrany, ponieważ ma następujące cechy: jest przyjazny dla treści, ma 

funkcjonalność oceniania z natywną obsługą wielu rodzajów pytań, quizów i testów wraz z 

raportowaniem wszystkich, a także wspiera certyfikację uczenia się. Ponadto uczniowie mają 

dostęp do platformy e-learningowej CURSOR ze swoich smartfonów. 

 

PORTAL CURSOR 

Portal e-learningowy, który pomoże Ci zarządzać ścieżką kariery! A za każdy 

ukończony etap nauki uzyskasz certyfikat. Materiały edukacyjne opracowano w 

języku angielskim, greckim, polskim i rumuńskim. Na portalu e-learningowym 

CURSOR znajdziesz materiały podzielone na 4 tematy:  

SAMOZROZUMIENIE – pomogą zrozumieć siebie, swoje potrzeby i wartości; 

MOCNE STRONY – umożliwią wykorzystanie swoich talentów i zalet; 

HORYZONTY – ułatwią wyobrażenie siebie i swojej ścieżki zawodowej;  

SIEĆ KONTAKTÓW - pomogą określić, kto może ci pomóc w znalezieniu możliwości 

dalszej nauki i pracy. 

Zarejestruj się tutaj i poczekaj kilka minut, aby otrzymać e-mail z potwierdzeniem 

rejestracji: 

http://elearningportal.tomorrow.net.pl/ 

 

https://translate.google.com/translate?hl=pl&prev=_t&sl=en&tl=pl&u=https://www.efrontlearning.com/
http://elearningportal.tomorrow.net.pl/
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Macierz Wyników Nauczania [LoM] 
 

Macierz Wyników Nauczania (LoM) została opracowana na podstawie wyników badań pierwotnych i wtórnych na Cyprze, w Irlandii, Polsce i Rumunii, 

zgodnie z wynikami nauczania zidentyfikowanymi i zaprezentowanymi w krajowych raportach z badań, przeprowadzonych przez partnerów projektu 

CURSOR. 

 

Wynik Nauczania Wiedza Umiejętności Kompetencje/ Postawy 

WN1: Jak wspierać 

młodych ludzi w 

rozwoju poczucia 

tożsamości w 

społeczeństwie 

 

W1.1 Jak wykorzystywać popularne 

modele, by pomagać młodym ludziom 

wykształcać i utrzymywać pozytywną 

samoocenę. 

U1.1 Rozwijanie samooceny wśród 

młodych ludzi 

U1.2 Wykorzystywanie narzędzi do 

wspierania godzenia pracy i życia 

prywatnego przez młodych ludzi 

K1.1 Wzmożona wrażliwość dotycząca 

równowagi pomiędzy pracą a życiem 

osobistym 

WN2: Jak umożliwiać 

młodym ludziom 

rozwój na podstawie 

dotychczasowych 

zalet 

 

W2.1 Wiedza o modelach pozwalająca 

zrozumieć, jakie profesje odpowiadają 

poszczególnym rodzajom osobowości 

 

U2.1 Wykorzystanie zasobów 

pozwalających ujawnić osobowości 

zawodowe (np. test Hollanda) 

K2.1  Zwiększone rozumienie zależności 

pomiędzy osobowością a karierą. 

WN3: Jak umożliwiać 

młodym ludziom 

rozwój relacji i sieci 

wsparcia 

 

W3.1 Jak budować zawodowe sieci 

kontaktów 

 

U3.1 Wykorzystanie serwisy Linkedin do 

budowy zawodowej sieci kontaktów w 

Internecie 

K3.1 Zwiększona świadomość znaczenia 

sieci społecznościowych w planowaniu 

kariery 
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Wynik Nauczania Wiedza Umiejętności Kompetencje/ Postawy 

WN4: Jak wspierać 

młodych ludzi w 

dostępie i 

efektywnym 

wykorzystaniu 

pełnego zakresu 

produktów i usług 

związanych z 

zarządzaniem karierą 

w czasie i miejscu 

odpowiadających ich 

potrzebom 

 

W4.1 Średniozaawansowana wiedza o 

tematach ujętych w Zasobach 

Wspierających Zarządzanie Karierą 

CURSOR 

W4.2 Średniozaawansowana wiedza jak 

wykorzystywać Zasoby CURSOR w różnych 

środowiskach 

W4.3 Średniozaawansowana wiedza o 

kluczowych wynikach nauczania do 

osiągnięcia po zakończeniu korzystania z 

Zasobów Wspierających Zarządzanie 

Karierą CURSOR 

U4.1 Wykorzystanie Zasobów 

Wspierających Zarządzanie Karierą 

CURSOR w środowiskach edukacyjnych z 

udziałem młodych ludzi 

U4.2 Nauczanie w środowisku nauczania 

mieszanego 

U4.3 Rozwój zawartych w Zasobach 

CURSOR ram oceny do wykorzystania z 

młodymi ludźmi 

K4.1 Demonstrowanie, jak wykorzystać 

Zasoby Wspierające Zarządzanie Karierą 

CURSOR, przeznaczone dla młodych ludzi 

K4.2 Rozwinięcie planu lekcji dla integracji 

Zasobów Wspierających Zarządzanie 

Karierą CURSOR z sesjami 

szkoleniowymi/coachingowymi 

K4.3 Ocena wypełnienia celów nauczania 

poszczególnych Zasobów CURSOR 

WN5: Jak umożliwiać 

młodym ludziom 

identyfikację 

sposobności 

rozwijania swoich 

celów edukacyjnych i 

umiejętności 

pomagających 

zdobyć pracę 

W5.1 Średniozaawansowana wiedza o 

zakresie dostępnych dla młodych ludzi 

programów edukacyjnych i szkoleniowych 

na szczeblu lokalnym, krajowym, a także 

dostępnych online 

W.5.2 Średniozaawansowana wiedza o 

narzędziach cyfrowych i zasobach, które 

mogą rozwijać umiejętności w zakresie 

zarządzania karierą.     

W.5.3 Średniozaawansowana wiedza  jak 

ustanawiać realistyczne cele szkoleniowe dla 

uczniów o niekorzystnej sytuacji społecznej 

U5.1 Identyfikowanie sposobności 

edukacyjnych dla młodych ludzi 

U5.2 Wykorzystanie zasobów cyfrowych, 

by zachęcić młodych ludzi do ponownego 

zaangażowania w edukację i szkolenie się 

U5.3 Formułowanie celów naukowych dla 

uczniów w niekorzystnej sytuacji 

społecznej należących do kategorii SMART 

K5.1 Demonstrowanie jak identyfikować 

sposobności edukacyjne 

K5.2 Demonstrowanie jak wykorzystać 

narzędzia cyfrowe, by znaleźć sposobności 

edukacyjne online 

K5.3 Instruowanie młodych ludzi jak 

ustanowić dla siebie cele naukowe SMART. 
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Wynik Nauczania Wiedza Umiejętności Kompetencje/ Postawy 

WN6: Jak wspierać 

młodych ludzi w 

odnajdywaniu 

możliwych ścieżek 

kariery, planowania 

jej i zrozumieniu 

mechanizmów rynku 

pracy 

W6.1 Średniozaawansowana wiedza jak 

wyszukiwać informacje o różnorodnych 

karierach  

W6.2 Średniozaawansowana wiedza jak 

planować ścieżkę kariery dla różnych 

karier, wykorzystując informacje dostępne 

online 

W6.3. Zaawansowana wiedza o procesach 

związanych z aplikowaniem o pracę 

 

U6.1 Umiejętności badawcze 

U6.2 Umiejętności krytycznego myślenia 

U6.3 Umiejętności trenerskie 

K6.1 Demonstrowanie jak wyszukiwać 

informacje o potencjalnych karierach 

K6.2 Demonstrowanie młodym ludziom jak 

planować ścieżkę kariery dla wybranych 

przez nich profesji 

K6.2 Wyjaśnianie młodym ludziom procesu 

aplikowania o pracę i uzyskiwania jej. 

WN7: Zdobywanie 

kompetencji 

społecznych i 

interpersonalnych 

W7.1. Definiowanie ogólnych i 

szczegółowych koncepcji społecznych, 

politycznych i kulturowych 

W.7.2. Identyfikowanie ogólnych i 

szczegółowych cech i trendów różnych 

środowisk (lokalnych, regionalnych, 

narodowych, europejskich, 

międzynarodowych) pod względem 

społecznym, politycznym i kulturowym 

W7.2. Opisywanie specyfiki różnych 

środowisk społecznych, politycznych i 

kulturowych 

 

 

S7.1. Wyjaśnienie koncepcji społecznych 

politycznych i kulturowych 

S7.2. Stosowanie wiedzy teoretycznej w 

celu badania i oceny środowisk na 

podstawie cech społecznych, politycznych i 

kulturowych (zwłaszcza w zakresie 

konstruktów uwarunkowanych kulturowo: 

tradycji, zwyczajów, wzorców, praktyk, 

etc.) 

K7.1. Instruowanie kursantów w zakresie 

kompetencji interpersonalnych i 

kulturowych 
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Wynik Nauczania Wiedza Umiejętności Kompetencje/ Postawy 

WN8: Strategie 

robocze dla grup 

heteronormatywnych 

K8.1. Prezentacja i wyjaśnianie strategii 

roboczych 

K8.2. Wybór i dopasowanie strategii 

roboczych do profili indywidualnych i 

grupowych 

K8.3. Określenie (identyfikacja lub zarys) 

 charakterystyk grup heteronormatywnych  

 

U8.1. Diagnoza charakterystyk grup 

heterogenicznych 

U8.2. Analiza i planowanie/organizowanie 

strategii roboczej związanej ze specyfiką 

grupy  

K8.1. Rozwijanie wzajemnego uczenia się 

K8.2. Stosowanie strategii integracji 

grupowej 

WN9: Pozyskiwanie 

zróżnicowanych 

technik i zasobów 

związanych z 

planowaniem kariery, 

zależnych od 

pochodzenia ucznia 

K9.1. Wiedza o technikach i nowych 

zasobach planowania kariery 

K9.2. Wiedza o identyfikowaniu sytuacji i 

doświadczenia członków danej grupy 

K9.4. Rozpoznawanie i wyjaśnianie 

zalet/korzyści środowisk nauczania online 

U9.1. Demonstrowanie zrozumienia 

technik planowania kariery 

U9.2. Łączenie technik planowania kariery 

z sytuacją i doświadczeniem 

poszczególnych uczniów.  

K9.1. Stosowanie właściwych narzędzi 

identyfikacji profilu 

K9.2. Wykorzystanie efektywnych technik 

planowania kariery i nowych zasobów 

K9.3. Rozwój planów kariery zgodnie z 

profilem 

K9.4. Niezależna aktywność w 

środowiskach nauczania online 
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MATERIAŁ 1 - SAMOZROZUMIENIE – POZIOM 

ŚREDNIOZAAWANSOWANY:  “WARTOŚCI ZAWODOWE” 

 

Podstawy teoretyczne 

Wartości zawodowe są przekonaniami i wyobrażeniami danej osoby dotyczącymi jej 

profesji lub zawodu. Ściśle powiązane są z potrzebami pracownika, a często również z jego 

motywacją i bodźcami do działania. Wartości zawodowe są istotne przy wyborze profesji i 

mają wpływ na zadowolenie ze swojej pracy. Ważne jest, by zidentyfikować jakie wartości 

zawodowe są dla Ciebie najważniejsze, zanim wybierzesz ścieżkę swojej kariery lub 

zdecydujesz, czy przyjąć ofertę pracy. 

Materiał “Wartości zawodowe” przygotowano na podstawie Teorii Podstawowych 

Wartości Ludzkich, opracowanej przez Szaloma H. Schwartza. Teoria Podstawowych 

Wartości Ludzkich podejmuje próbę określenia Wartości Uniwersalnych, obecnych we 

wszystkich kulturach świata. Teoria Schwartza identyfikuje dziesięć odrębnych motywacyjnie 

wartości tego typu i opisuje dynamiczne relacje pomiędzy nimi. Poza objaśnieniem dziesięciu 

podstawowych wartości, teoria wyjaśnia również w jaki sposób są ze sobą połączone i jak 

wzajemnie na siebie wpływają - podążanie za każdą z nich skutkuje albo zgodnością z inną 

wartością (konformizm i bezpieczeństwo) lub konfliktem z przynajmniej jedną z nich 

(dobroczynność i potęga). Tradycja i konformizm posiadają wyjątkowo podobne cele 

motywacyjne. Poszczególne wartości mogą wchodzić ze sobą w konflikt w mniejszym lub 

większym stopniu. Jednym z wymiarów takiego rozróżnienia jest otwarcie na zmiany kontra 

zachowawczość, przeciwstawiający niezależność i posłuszeństwo. Drugim takim 

dwubiegunowym wymiarem jest autowaloryzacja kontra autotranscendencja, skupionym na 

jednym końcu na własnym interesie, a na drugim - na dobrostanie innych. Choć teoria ta 

rozróżnia dziesięć wartości, granice między motywatorami są sztuczne, a poszczególne 

wartości płynnie przechodzą w inne. W poniższej tabeli zobaczysz porównanie dziesięciu 

uniwersalnych wartości Schwartza i wartości zawodowych, które postanowiliśmy 

zaprezentować uczącym się. 

Wartości uniwersalne - model 

Schwartza 

Wartości zawodowe - projekt CURSOR 

Dobroczynność Kooperacja 

Uniwersalizm Różnorodność 

Osiągnięcie Przedsiębiorczość 

Potęga Wpływ 
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Samodzielność 

Stymulacja 

Innowacja 

Osiągnięcie Intelektualność 

Bezpieczeństwo 

Konformizm 

Tradycja 

Struktura 

 

Jak korzystać z tych materiałów 

Aby skorzystać z tych materiałów w swojej pracy z młodymi ludźmi, możesz zacząć 

od wprowadzenia ich znaczenia. Następnie możesz przedstawić siedem głównych wartości 

zawodowych: 

Kooperacja 

Dotyczy pracy zespołowej i współpracy z innymi w miejscu pracy. Osoby, które 

przywiązują wagę do tej wartości preferują środowisko pracy, w którym inni są uczynni. 

Poszukują zrozumienia, docenienia i tolerancji. Przykładają dużą wagę do atmosfery pracy i 

relacji ze współpracownikami. 

Różnorodność 

Dotyczy preferowania zróżnicowanych i odmiennych doświadczeń. Osoby, które 

przywiązują wagę do tej wartości preferują pracę z osobami o różnych tłach kulturowych. 

Poszukują różnorodności i z łatwością przychodzi im praca w międzynarodowych zespołach, 

lub nawet w obcych krajach. Lubią też częste zmiany celów i powierzonych zadań. 

Przedsiębiorczość 

Dotyczy prowadzenia interesów.  Osoby, które przywiązują wagę do tej wartości 

chcą wyznaczać sobie cele i harmonogramy i poszukują sukcesu. Są skupione na zysku i nie 

straszne im ryzyko. 

Wpływ 

 Dotyczy wpływu na ludzi i procedury. Osoby, które przywiązują wagę do tej wartości 

chcą znaleźć się w środowisku pracy, w którym mają szansę wpływać na ludzi, zasoby lub 

sytuacje. Lubią podejmować decyzje. 

Innowacja 

 Reprezentuje potrzebę odnalezienia kreatywnych rozwiązań problemów. Osoby, 

które przywiązują wagę do innowacyjności chcą wymyślać oryginalne pomysły i często są 

kreatywne. 



 

 

 

  

 16 

Intelektualność 

 Dotyczy  potrzeby zajmowania się sprawami teoretycznymi. Osoby, które 

przywiązują wagę do tej wartości są bardzo cenione w analizie teoretycznej. Z drugiej strony, 

ludzie o bardziej pragmatycznym charakterze cenią sobie doraźne, namacalne rezultaty. 

Struktura 

 Dotyczy preferowania profesji o określonych regułach. Osoby, które przywiązują 

wagę do struktury w swoim środowisku pracy chcą mieć konkretnie określoną rolę i 

wykonywać klarowne polecenia. Lubią od razu wiedzieć nie tylko co zrobić, ale i w jaki 

sposób. 

Na tym etapie, twoją rolą powinno być zapewnienie przestrzeni dla owocnego dialogu z 

młodymi ludźmi. Później pomożesz im skorzystać z siatki „Oceń swoje wartości zawodowe”, 

którą rozdasz jako prospekty. Wyjaśnij wtedy, że “jeden” to najniższa ocena, a “dziesięć” to 

najwyższa. Na koniec możesz też omówić poszczególne siatki, podkreślając znaczenie 

świadomości posiadanych wartości przy wyborze ścieżki kariery lub przyjmowaniu oferty 

pracy. 
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MATERIAŁ 2 - SAMOZROZUMIENIE 2 - POZIOM 

WPROWADZAJĄCY: “Ja w społeczeństwie – rozumienie moich ról 

i relacji” 

 

Podstawy teoretyczne 

 Celem tych materiałów i ćwiczeń jest wsparcie młodych ludzi w tym, by docenili, że 

w swoim życiu wypełniają wiele różnych ról, a w każdej z nich biorą na siebie oczekiwania 

innych oraz nieco osobistej odpowiedzialności. Rozwijając to zrozumienie, młodzi ludzie 

będą w stanie zrozumieć, że posiadają wiele zróżnicowanych umiejętności i talentów, które 

rozwijali poprzez różne swoje role społeczne i relacje międzyludzkie. 

 Gdy młodym ludziom brakuje poczucia własnej wartości, mogą mieć trudności z 

zauważaniem swoich zdolności i talentów lub docenianiem różnego rodzaju aktywności, w 

których są kompetentni. Mogą źle czuć się ze sobą i mieć poczucie bezradności w kwestii 

wyboru ścieżki kariery, gdyż szczerze wierzą, że nie są w niczym dobrzy. Dlatego, poprzez ten 

krótki zasób, chcemy sprawić, by młodzi ludzie zaczęli doceniać zakres ról i umiejętności, 

które już posiedli w życiu, nawet o tym nie wiedząc; a także by nauczyli się czerpać pewność 

siebie ze swoich umiejętności współpracy z innymi i spełniania w swoich rolach oczekiwań 

innych ludzi. 

Jeśli młodym ludziom brakuje pewności siebie, to ćwiczenie może pomóc im 

zidentyfikować osoby lub relacje wywołujące ich niskie poczucie własnej wartości, co byłoby 

dla nich bardzo cenne, aby móc skorygować nierówności w swoich relacjach osobistych lub 

zawodowych. 

Jak korzystać z tych materiałów 

Aby skorzystać z tych materiałów w pracy z młodymi ludźmi, najpierw przedstaw 

różne role społeczne, które wypełniamy w życiu - jeśli chcesz, możesz użyć siebie jako 

przykładu. Dla każdej z nich, opisz związane z nią oczekiwania, obowiązki, umiejętności i 

zdolności. 

Następnie możesz poprosić wszystkie młode osoby w grupie, aby narysowały graf, 

na którym zaprezentują wszystkie swoje role społeczne. Poproś, przy każdej roli opisały jakie 

ciążą na niej oczekiwania (i z czyjej strony), jak się z nią czują, jakie mają w związku z nią 

obowiązki i jakie umiejętności i zdolności poprzez nią wytrenowały (lub jakich potrzebują, by 

dobrze ją wypełniać). W trakcie tego ćwiczenia możesz krążyć pomiędzy uczącymi się, by 

pomagać im w przygotowywaniu swoich grafów ról społecznych. 

Po 30 minutach, możesz poprosić ochotników, by zaprezentowali swoje grafy przed 

całą grupą.  Gdy prezentacje dobiegną już końca, możesz poprosić młodych ludzi, by wybrali 

którą rolę społeczną najbardziej lubią, podzielili się tym z grupą i wyjaśnili swój wybór. 
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W ramach podsumowania, możesz poprosić uczących się, by zastanowili się nad 

swoją preferowaną rolą społeczną i spytać czy istnieją jakieś profesje, które umożliwią im 

wypełnianie jej - lub używanie wyniesionych z niej umiejętności w innym kontekście - oraz 

czy byliby zainteresowani zdobywaniem dalszej wiedzy o tej ścieżce kariery? 
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MATERIAŁ  3 - SAMOZROZUMIENIE 3 – POZIOM 

ŚREDNIOZAAWANSOWANY: “Poczucie własnego ja: pobieżne 

wprowadzenie” 

 

Podstawy teoretyczne 

 Każda osoba jest wyjątkową jednostką ze swoimi myślami, emocjami i 

zachowaniami. Postrzega, rozumie i zna świat wokół niej w taki sposób, w jaki tylko ona 

potrafi. W jej życiu znaleźli się dorośli, którzy pomogli jej rozwinąć te umiejętności i siebie 

samą. W ten sposób, wykorzystała swoje doświadczenia, by wykształcić poczucie własnego 

ja. 

Materiał “Poczucie własnego ja: pobieżne wprowadzenie” opracowano na 

podstawie literatury naukowej (patrz: źródła) dotyczącej “jaźni” i “poczucia własnego ja”. 

Nasze Poczucie własnego ja zawiera w sobie dotyczące nas role, cechy, zachowania i 

skojarzenia, które uważamy za najważniejsze. Przykładami rzeczy, które pomagają nam stać 

się tym, kim jesteśmy są nasze zawody, zainteresowania, przynależności, umiejętności, cechy 

charakteru i przekonania duchowe. To, w jaki sposób identyfikujemy się i czujemy się z sobą 

jest w dużej mierze skutkiem naszego środowiska i najbliższego otoczenia. Gdy rośniemy i 

dojrzewamy, w ciągu życia nasze tożsamości również mogą się zmieniać, zależnie od miejsca 

i czasu. Relacje, rodzicielstwo i inne wydarzenia życiowe mogą pomóc nam uformować nasze 

tożsamości. Nasze interakcje z innymi mogą również ukształtować nasze poczucie własnego 

ja. Poczucie własnego ja zawiera w sobie samoocenę danej osoby, jej poczucie własnej 

wartości, tożsamość i autowizerunek. Jest połączeniem tego, jak ludzie widzą siebie samych, 

ich doświadczeń i środowisk oraz tego, jak się ze sobą czują. 

Jak korzystać z tych materiałów 

 Aby skorzystać z tego materiału w pracy z młodymi ludźmi, możesz zacząć od 

zdefiniowania poczucia własnego ja. Następnie zaprezentuj siedem doświadczeń, które 

budują pozytywne poczucie własnego ja: 

Akceptacja i szacunek 

Poziom akceptacji i szacunku, jakie otrzymujesz od ważnych dla Ciebie dorosłych jest 

ważnym czynnikiem twojego poczucia własnego ja. Szacunek dla innych przejawia się 

poprzez wyrażanie szczerych myśli i zainteresowania oraz zachowywanie wysokich 

standardów zachowania i umiejętności. Przyjazna, nieoceniająca komunikacja i opinia o 

rodzinie również stanowi ważny element szacunku. 
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Sukcesy z istotnymi zadaniami 

 Pozytywne poczucie własnego ja wywodzi się z istotnych osiągniesz. Musisz więc 

wykazać się kreatywnością w identyfikowaniu czynności i zadań, w których możesz odnieść 

istotne sukcesy i - najlepiej - poczucie posiadania znaczącego wkładu. 

Asocjacja z pozytywnymi wzorami do naśladowania 

 Osoby, którym przypomina się o kimś posiadającym silne wartości, lub wielką 

wewnętrzną siłę, zanim podejmą się trudnego zadania zazwyczaj poświęcają mu więcej sił i 

osiągają lepsze rezultaty, niż te bez pozytywnych asocjacji przed rozpoczęciem zadania. 

Szczere informacje zwrotne 

 Gdy podsumowuje się czyjeś ukończone zadanie, powinno się być szczerym, pełnym 

szacunku i skupionym na omawianym zadaniu. Zamiast powiedzieć “dobra robota!”, spróbuj 

powiedzieć „Wow! Ale się napracowałeś. To zajęło bardzo dużo czasu, ale się nie poddałeś”. 

Istotne zadania stawiające faktyczne wyzwania 

Zdobywanie doświadczeń, które mają dla ciebie znaczenie i są adekwatne do 

poziomu rozwojowego są czynnikiem w budowie pozytywnego poczucia własnego ja. 

Okazje dla znaczącej interakcji z rówieśnikami 

Poszukiwanie okazji, w których możesz otrzymywać ciągłe wsparcie od rówieśników 

może pomóc ci w budowie pozytywnego poczucia własnego ja. 

Radzenie sobie z porażkami 

Porażki stanowią część codziennego życia. Czasami, rzeczy nie idą po naszej myśli i 

umiejętność radzenia sobie z takimi niepowodzeniami i zmieniania ich w okazje do rozwoju 

może pomóc ci w budowie pozytywnego poczucia własnego ja. 

Na tym etapie zapewnij młodym ludziom przestrzeń do owocnego dialogu i poproś 

ich, by ocenili swoje poczucie własnego ja. Możesz pokazać im testy samooceny poczucia 

własnego ja lub quizy w Internecie i wesprzeć ich w dokonaniu takiej samooceny. Na 

zakończenie możesz przypomnieć młodym ludziom, jak istotna dla ich wybranej kariery lub 

profesji jest ocena poczucia własnego ja i posiadanie pozytywnego poczucia własnego ja. 
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MATERIAŁ 4 - SAMOZROZUMIENIE – POZIOM 

ŚREDNIOZAAWANSOWANY: “Dziennik wiedzy o samym sobie” 

Podstawy teoretyczne 
 Spisywanie swoich myśli na papierze jest czynnością, która pomaga mózgowi się 

odprężyć i pozostawia więcej przestrzeni dla kreatywności. Jest to tylko jedna z zalet 

prowadzenia dziennika - zaleta, która nie zmienia się niezależnie od trendów i mody. Styl 

prowadzenia dziennika może się zmieniać, a forma dzienników ewoluowała na przestrzeni 

lat, lecz czynność ta sama w sobie jest stosowana przez wielu na rzecz samopoznania, 

samorozwoju i celów terapeutycznych. Sporządzanie dziennika pomagało ludziom od 

dziesięcioleci. 

 Praktyka ta liczy sobie tysiące lat, wywodząc się z takich cywilizacji, jak np. 

starożytne Chiny, lecz od nie tak dawna stała się popularna wśród kobiet. Prowadzenie 

dziennika było tradycyjnie domeną wysoko postawionych mężczyzn, którzy podróżowali. 

Dzienniki z podróży nie ograniczały się do opisywania miejsc; opowiadały również o stanie 

psychicznym i emocjonalnym dziennikopisarza i rezultatach interakcji z innymi ludźmi. 

Zastosowania takie przetrwały do dnia dzisiejszego, z tą różnicą, że kobiety zdobyły 

umiejętności pisarskie - dzięki równości w edukacji - umożliwiające im prowadzenie 

własnych dzienników osobistych. 

Jak korzystać z tych materiałów 
 Wykorzystaj dziennik jako narzędzie samorozwoju i samopoznania. Prowadzenie 

dziennika jest jedną z wielu możliwych dróg do samopoznania. Każda decyzja, jaką 

podejmujemy w życiu codziennym, prowadzi nas na inną ścieżkę. By mieć pewność, że 

trzymamy się tej ścieżki, której chcemy, uczący się powinni korzystać z praktyk refleksyjnych 

w połączeniu z dziennikiem. 

Dziennik wiedzy o samym sobie 

 Ćwiczenie to składa się z następujących kroków: 

1. Wprowadzenie do dizennikopisarstwa. 

Krok ten zachęca uczących się, by pisząc nie krytykowali swoich myśli i tego, jak 

wyglądają przelane na papier. Jest to pierwszym krokiem, ponieważ wyznacza pole 

dla reszty tych materiałów. 

2. Zapomnij o swoim wewnętrznym poloniście. 

 Krok ten dotyczy ignorowania błędów gramatycznych, gdy piszemy w dzienniku. 

Umożliwia to swobodny przepływ myśli. Zachęć uczących się, by pisać krótkimi 

frazami lub w listach punktowych, zamiast długimi i skomplikowanymi zdaniami. 

3. Pisz codziennie! 

W tym kroku zachęć uczących się, by pisali w swoim dzienniku każdego dnia. To 

ważne, bo pomaga im wykształcić dobry nawyk. Daje im to również sygnał, że wpis w 

dzienniku może być po prostu jedną, prostą myślą lub pomysłem. Nie musi być 

skomplikowany. 
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4. Notuj częstotliwość wpisów do dziennika! 

W tym kroku zachęć uczących się, by oznaczali w wizualny sposób, jak często notują 

w swoim dzienniku. Możesz pobudzić ich kreatywność proponując narysowanie 

grafu nie przypominającego kalendarza. Dzięki temu, każdy będzie mógł myśleć o 

swoim własnym sposobie notowania częstotliwości wpisów do dziennika. 

5. Czas na zastanowienie! 

Kolejnym krokiem po sporządzeniu kilku wpisów jest ponowne otwarcie pierwszej 

strony i przeczytanie wszystkiego, co zostało zanotowane! Uwagę może zwrócić 

wtedy wiele powtarzających się i ważnych schematów. Zachęć uczniów, by zwrócili 

uwagę na tego typu obserwacje, gdyż pomogą im lepiej się zrozumieć. 

6. Oceń swoje własne zachowanie. 

Zachęć uczących się, by ocenili myśli i wzorce, na które zwrócili uwagę, na skali 

określającej je jako pozytywne  i negatywne (poprzez liczby dodatnie i ujemne). 

Pomoże im to zwizualizować, w jaki sposób myśli i wzorce zmienią się na lepsze, gdy 

postawią sobie to za cel. 

7. Wymyśl nowego siebie poprzez burzę mózgów! 

Burza mózgów jest metodą samopoznania i samorozwoju. W tym kroku, zachęć 

uczących się, by spróbowali wymyślić metody samorozwoju tak, jakby prowadzili 

burzę mózgów - odstawiając na bok samokrytykę swoich pomysłów. Pomysły te 

powinny odnosić się do myśli i wzorców, które spostrzegli we wpisach do dziennika. 

8. Wciel pomysły w życie! 

Następnie zachęć uczących się, by wykonali kilka kroków w celu realizacji swoich 

celów. Wzmocni to ich poczucie własnej wartości, pewność siebie i pomoże w 

osiągnięciu swoich celów. 

9. Uczcij swoją autentyczność! 

Krok ten jest niezbędny, bo żadna zmiana nie jest w pełni wprowadzona, dopóki nie 

uczcisz jej jako sukcesu! Zachęć więc uczących się, by pokolorowali wpisy w 

dzienniku, gdy czują się pewnie co do swoich osiągnięć - a potem sprawili sobie jakąś 

przyjemność, aby uczcić swój samorozwój 
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MATERIAŁ 5 - SAMOZROZUMIENIE 5 – POZIOM 

ZAAWANSOWANY: “Radzenie sobie ze stresem w celu 

budowania osobistej odporności” 

 

Podstawy teoretyczne 

 Miejsce pracy może być stresującym środowiskiem zarówno dla młodych 

pracowników, jak i pracodawców. Choć w pewnym stopniu stres związany z pracą jest 

normalną sprawą - na przykład, gdy zbliża się termin, lub trzeba rozwiązać konflikt - ciągły 

stres w miejscu pracy może być bardzo niezdrowy. Dla uczących się, którzy jeszcze nie weszli 

na rynek pracy ważnym jest, aby byli przygotowani i wspierani w wykształcaniu swojej 

własnej odporności na stres, zanim stanie się on problemem i wpłynie na ich życia i zdrowie. 

 Młodym ludziom warto zaznaczyć, że nadmierny lub długotrwały stres może negatywnie 

wpłynąć na stan fizyczny, emocjonalny i umysłowy jednostki. Chroniczny stres może też wpływać 

na produktywność i jakość pracy lub nauki, co z kolei może wywołać stres w pozostałej części 

naszego życia. Dlatego, pierwszym krokiem w przeciwdziałaniu skutkom stresu powinno być 

poznanie typowych źródeł stresu w miejscu pracy. Rozumiejąc przyczyny stresu, możemy podjąć 

działania, by go zredukować, lub przygotować uczących się na stres, z którym będą mogli się 

spotkać, gdy wejdą na rynek pracy. 

Ważnym jest, by poinformować o różnych rodzajach stresu, na jaki będą mogli się 

natknąć i wspierać ich w rozwijaniu strategii radzenia sobie z nim już od młodego wieku. 

 Stres w miejscu pracy może być powodowany przez rozmaite czynniki - od trudnych 

kierowników, przez obciążenie pracą, po złe warunki pracy, czy niezdrową kulturę firmy. 

Niektórymi typowymi źródłami stresu w miejscu pracy są: 

1. Mobbing i nękanie - przypadki nękania, mobbingu czy zastraszania pracowników przez 

kierowników i/lub współpracowników mogą powodować stres. 

2. Przeciążenie technologią - pracodawcy mogą mieć nierealistyczne wymagania wobec 

pracowników, takie jak konieczność odbierania e-maili, telefonów czy wykonywania 

innych czynności służbowych po godzinach pracy, co może być przyczyną dodatkowego 

stresu. 

3. Złe fizyczne warunki pracy - brak odzieży ochronnej, wygodnych siedzeń, odpowiedniego 

oświetlenia lub wyposażenia. Miejsca pracy, które są zbyt gorące, chłodne lub głośne.   

4. Zadania przekraczające kwalifikacje - pracodawcy mogą prosić pracowników o 

wykonywanie zadań do których brakuje im odpowiednich kwalifikacji lub doświadczenia. 

5. Równowaga między pracą a życiem - niekorzystne godziny pracy (np. nocne, 

utrudniające kontakt z innymi), długi czas pracy, praca zmianowa, itp. mogą wywrzeć 

negatywny wpływ na życie rodzinne i osobiste, zwiększając stres. 
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6. Obawy o stabilność zatrudnienia i płacę - kierownicy i pracodawcy nie informujący o 

decyzjach firmy mogących mieć wpływ na zatrudnienie danej osoby może wywoływać u 

niej stres. 

7. Złe lub nieodpowiednie zarządzanie - słabi lub nieefektywni kierownicy i dyrektorzy 

mogą sprawić, że ich pracownicy czują się pozbawieni kierunku i wsparcia. 

8. Konflikt ze współpracownikami lub kierownikami - konflikt ze współpracownikami, 

zwłaszcza jeśli został zgłoszony kierownikom, którzy się nim nie zajęli może powodować 

przewlekły, chroniczny niepokój. 

Jak korzystać z tych materiałów 

 Aby skorzystać z tych materiałów w pracy z młodymi ludźmi, najpierw przedstaw 

niektóre z opisanych powyżej źródeł stresu w miejscu pracy i nawiąż dialog, by dowiedzieć się, 

czy ktoś spotkał już się ze stresem z jednego z tych źródeł. Jeśli tak, spytaj z jakich technik 

skorzystał, by sobie z nim poradzić. 

 Następnie możesz przedstawić kilka z powszechnych technik i ćwiczeń, dzięki którym 

ludzie radzą sobie ze stresem związanym z pracą, nauką, czy planowaniem kariery. Techniki te 

opisano w materiale dotyczącym zarządzania karierą. Możesz skorzystać z tego zasobu 

bezpośrednio, lub przedyskutować ze swoją grupą następujące techniki: 

1. Regularne ćwiczenia fizyczne są świetnym sposobem na pozbycie się stresu, bo 

powodują wydzielanie endorfin - hormonów szczęścia. 

2. Wydzielanie czasu na zainteresowania i ulubione rzeczy pomaga nam odnajdywać 

przyjemność w naszym życiu. Może to nam pomóc w przezwyciężaniu negatywnych 

myśli i uczuć. 

3. Spacerowanie na łonie natury może nam pomóc w odstresowaniu się. 

4. Ćwiczenie jogi lub pilatesu to doskonały sposób na relaks. 

5. Spędzanie czasu z przyjaciółmi i rodziną - możemy na nowo spotkać się z grupami 

społecznymi, z którymi zatraciliśmy kontakt z powodu stresu. Poświęcenie w całości 

danego czasu naszym najbliższym może pomóc “wyłączyć” uczucie stresu, a także daje 

nam sieć wsparcia, na której możemy polegać w szczególnie stresujących momentach. 

6. Wyznacz granice – możemy ustalić, że nie będziemy sprawdzać e-maili wieczorami lub 

przez weekendy, lub że wyłączymy na noc telefon, by móc się dobrze wyspać. 

7. Robienie tego, co lubimy może dać nam poczucie “przepływu” - gdy tak dajemy się 

czemuś ponieść, że tracimy poczucie czasu. To jedna z najlepszych rzeczy, którą możemy 

zrobić dla zwiększenia własnego szczęścia. 

8. „Wyłączenie” i wylogowanie się z mediów społecznościowych i innych kanałów może 

dać nam przestrzeń, by naprawdę się zrelaksować. Możemy pomyśleć o robieniu sobie 

co wieczór „cyfrowego detoksu”, aby łatwiej się odstresować. 

 Po skorzystaniu z materiałów, lub przedyskutowaniu powyższych technik, poproś 

wszystkich w grupie, by wskazali przynajmniej jedną technikę, którą mogą się posłużyć, by 

zminimalizować wpływ, jaki stres ma na ich zdrowie. 
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MATERIAŁ 6 - SAMOZROZUMIENIE 6 – POZIOM 

ZAAWANSOWANY: “Jaką część mojego ja znają inni?” 

 

Podstawy teoretyczne 

 Nasze „ja” nie powstaje w odosobnieniu: na nasze przekonania wpływ mają 

obserwacje i interakcje z innymi. Nasze „ja” posiada znaczenie tylko w kontekście 

społecznym i nie byłoby błędem powiedzieć, że sytuacja społeczna definiuje naszą 

samoświadomość i poczucie własnej wartości. Polegamy na innych, by zapewnili nam 

“rzeczywistość społeczną” - czyli pomogli nam ustalić, co powinniśmy myśleć, czuć i robić. 

 Materiał „Jaką część mojego ja znają inni?” opracowano na podstawie literatury 

naukowej (patrz: źródła) poświęconej zagadnieniu “społecznego ja”. 

 Ludzie posiadają złożone i bardzo rozwinięte wyobrażenia samych siebie i z reguły 

starają się myśleć o sobie w pozytywny sposób. Te bardziej kognitywne i afektywne aspekty 

naszej osoby oczywiście nie istnieją w próżni. Silny wpływ mają na nie otaczające nas siły 

społeczne. Informacje zwrotne, które otrzymujemy od innych mogą wpłynąć na naszą 

samoświadomość i poczucie własnej wartości; z kolei nasze tło społeczno-kulturowe może 

mieć kształtować nasz sposób myślenia o sobie samym. Sytuacja wpływa na naszą 

samoświadomość i poczucie własnej wartości na wiele różnych sposobów. 

Jak korzystać z tych materiałów 

 Aby skorzystać z tego materiału w pracy z młodymi ludźmi, zacznij od zdefiniowania 

„społecznego ja”.  Następnie przedstaw i wytłumacz sposoby, w jakie wpływy społeczne 

odbijają się na „poczuciu własnego ja”: 

Jaźń odzwierciedlona: wpływ tego, co inni o nas sądzą na poczucie własnego ja 

 Jaźń odzwierciedlona, czyli to jak rozumiemy siebie samych poprzez odbiór tego, jak 

postrzegają nas inni, składa się z trzech elementów: 

● Jak wydaje nam się, że inni nas postrzegają 

● Jak sądzimy, że jesteśmy oceniani przez innych 

● Nasza samoocena oparta na ocenie innych ludzi 

Teoria porównań społecznych: wpływ porównywania się z innymi na poczucie 

własnego ja 

Porównania społeczne mają ogromny wpływ na samoświadomość i pewność siebie. 

Porównania społeczne dotyczą głównie spraw, w których nie ma jednej poprawnej 

odpowiedzi lub obiektywnych punktów odniesienia, przez co zmuszeni jesteśmy polegać 

wyłącznie na opinii innych. Używamy więc porównań społecznych jako jednego ze źródeł 

rozwoju naszej samoświadomości - innymi słowy, stosujemy porównania społeczne jako 
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jeden z środków rozwoju naszej samoświadomości - czyli dochodzenia do trafnych wniosków 

o naszych postawach, umiejętnościach i opiniach. 

Porównywanie w górę i w dół wpływają na naszą samoocenę 

Porównania społeczne mają jeszcze większy wpływ na naszą samoocenę niż na naszą 

samoświadomość. Gdy jesteśmy w stanie wypaść korzystnie w porównaniu z innymi, 

czujemy się ze sobą dobrze. Z kolei gdy z porównania wynika, że inni są lepsi lub znajdują się 

w lepszej sytuacji, nasza samoocena najczęściej na tym cierpi. 

Porównywanie się w dół ma miejsce, gdy próbujemy poprawić swój wizerunek 

samego siebie poprzez porównania z osobami w gorszej sytuacji. Wywołuje to pozytywne 

uczucia. Porównywanie się w górę ma miejsce, gdy porównujemy się z osobami w lepszej 

sytuacji niż nasza, co obniża naszą samoocenę. 

Teoria tożsamości społecznej: wpływ grup, do których należymy na poczucie 

własnego ja 

Teoria tożsamości społecznej twierdzi, że czerpiemy nasze poczucie tożsamości i 

samoocenę z grup do których należymy. Zazwyczaj przynależność do grup wywołuje 

pozytywne uczucia, gdyż postrzegamy siebie i nasze grupy w pozytywnym świetle. Twoja 

przynależność do grupy staje się częścią tego, kim jesteś, a fakt przynależności często 

sprawia, że czujesz się dobrze ze sobą. 

Autoprezentacja: wpływ odbiorców na nasze poczucie własnego ja 

 Pozytywna samoocena bierze się nie tylko z dobrej oceny w swoich własnych oczach, 

lecz również poczucia, że jesteśmy pozytywnie odbierani przez ważnych dla nas ludzi. 

Tendencja do prezentowania innym pozytywnego obrazu siebie w celu zwiększenia swojego 

statusu społecznego nazywana jest autoprezentacją i stanowi typowy i naturalny element 

życia codziennego. 

 Na tym etapie, spróbuj zachęcić uczących się do przeanalizowania konkretnych 

sytuacji, w których porównywali się w górę i w dół oraz opisania, jak wpłynęło to na ich 

samoocenę. Jako podsumowanie, możesz im przypomnieć, że „społeczne ja” jest ważnym 

czynnikiem w podejmowaniu przez nich decyzji o swojej dalszej karierze. 

Źródła 

Baldwin, M. W., Holmes, J. O.: Salient private audiences and awareness of the self, Journal of 

Personality and Social Psychology, 52, r. 1987, s. 1087-1098. 

Buunk, A. P., Gibbons, F. X.: Social comparison: The end of a theory and the emergence of a 
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Goffman, E.: The presentation of self in everyday life, Doubleday, 1987, Oxford. 
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MATERIAŁ 7 - Mocne strony – POZIOM 

ŚREDNIOZAAWANSOWANY: “Planowanie rozwoju mocnych 

stron” 
 

Podstawy teoretyczne 
 Mocne strony to potencjał osiągnięcia wyjątkowych rezultatów, który wzmocniony 

być może przez świadomość, dostępność i wysiłek (Biswas-Diener, Kashdan & Minhas, 2011). 

Świadomość swoich mocnych stron i ograniczeń jest kluczowa, by wykorzystać szanse na 

rozwój i podjąć trud niezbędny, by się doskonalić. Dostępność oznacza tu możliwości 

pozostające w zasięgu ręki - oznacza to, że muszą one nie tylko istnieć, ale i być faktycznie 

osiągalne. Dana osoba musi również podjąć wysiłek w zakresie przestudiowania materiałów 

edukacyjnych bądź informacyjnych i zrozumienia ich. Co więcej, oznacza to, że musi ona 

również wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę, aby wprowadzić zmiany w swoje 

zachowanie, reakcje i sposób myślenia. 

 Talenty to naturalne predyspozycje, które również wymagają doskonalenia, lecz ich 

rozwój wyróżnia się u utalentowanej osoby na tle rówieśników. Osoba z talentem do liczb 

może szybciej zrozumieć pojęcia matematyczne, lecz wciąż potrzebuje uczyć się matematyki, 

aby móc rozwiązywać konkretne zadania. Podobnie, talent gimnastyczny oznacza, że dana 

osoba ma zadatki na sportowca, lecz wciąż musi ćwiczyć i trenować, by móc się nim stać. 

 Umiejętności pozwalają nam robić coś dobrze lub być na jakiś temat ekspertem. 

Można je rozwijać poprzez naukę, praktykę i trening. Wirtuoz gry na pianinie ćwiczył ją przez 

niezliczone godziny i może teraz powiedzieć, że posiada taką umiejętność. 

 Wiedzę można zwiększać poprzez naukę - zarówno w formalnych instytucjach, jak i 

samodzielne starania. 

Jak korzystać z tych materiałów 
 Ćwiczenie to składa się z kilku kroków. Ważne jest, by przejść przez nie po kolei, aby 

stopniowo podawać informacje niezbędne do podejmowania decyzji i wyznaczania celów - a 

także zapewnienia motywacji uczących się. 

Planowanie rozwoju mocnych stron 

 Pierwszym istotnym krokiem jest wskazanie różnic i powiązań między mocnymi 

stronami, talentami, umiejętnościami i wiedzą. Na tym etapie przekazane zostaną takie 

informacje jak definicje tych pojęć i wyjaśnienie relacji pomiędzy nimi. Ukazane zostaną 

również informacje o ich zróżnicowaniu na przestrzeni czasu. 

 Drugim krokiem jest przeprowadzenie burzy mózgów, by wskazać jak najwięcej 

mocnych stron - bez oceniania poszczególnych sugestii. Uczący się powinni spisać wszystkie 

swoje mocne strony. W kroku tym zawiera się również przyjemne zadanie, które umożliwia 
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uczestnikom nadać swoje własne, alternatywne nazwy każdej mocnej stronie, którą chcieliby 

rozwijać. 

Następnie, uczący się powinni ocenić swoją bieżącą efektywność w każdej z 

wymienionych mocnych stron. Te wstępne oceny przydadzą się, by później ocenić swój 

rozwój. Są one niezbędne, gdyż sprawiają, że wyznaczane sobie cele są ściślej powiązane z 

naszą bieżącą sytuacją i pozwalają ustalić oczekiwania na realistycznym poziomie. 

 Kolejnym istotnym aspektem tego kroku jest refleksja, która na tym etapie ma na 

celu wspomóc naukę i uwypuklić efekty podjęcia (lub niepodjęcia) działań. Powinna zawierać 

zdania zaczynające się od: „Moje mocne strony to…”, „Potrzebuję  stać się lepszym w...”, 

„Skutkami moich działań będzie...” oraz „Brak rozwoju spowoduje...” 

 Proces planowania zakończy spis celów, w którym uczący się wyliczy wszystkie cele, 

które osiągnął. Krok ten służy zwiększeniu motywacji i zapewnienie poczucia spełnienia! Nie 

ma on na celu zestresowania uczącego się, lecz zamiast tego pomoc w organizacji swoich 

celów i sporządzenie graficznego wykresu. Spis celów sprawia, że największe osiągnięcia 

stają się możliwe, bo pomaga rozbić je na wykonalne zadania. 

Źródła 
Robert Biswas-Diener, Todd B. Kashdan & Gurpal Minhas: A dynamic approach to 

psychological strength development and intervention, The Journal of Positive Psychology, 

6:2, r. 2011, s. 106-118, DOI: 10.1080/17439760.2010.545429. 

Bolton, G.: Reflective Practice: Writing and Professional Development, SAGE, 2010. 

Jasper, M.: Beginning reflective practice, Nelson Thornes, 2003. 

Schunk, D. H., & Zimmerman, B. J. (red.): Self-regulated learning: From teaching to self-

reflective practice, Guilford Press, 1998. 
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MATERIAŁ 8 - MOCNE STRONY 2 - POZIOM WPROWADZAJĄCY: 

„Osobista oś czasu - Śledzenie swoich postępów” 

 

Podstawy teoretyczne 

Według dr. Thomasa Stanleya, autora książki The Millionaire Mind, najczęściej na wybór 

kariery wpływają cztery kluczowe cechy: 

1. Osobowość - oznaczająca czyjąś osobistą orientację, czyli to czy są z natury 

optymistyczni, realistyczni, kreatywni, praktyczni, etc. oraz to, jakie mają potrzeby 

osobiste - na przykład potrzebę osiągnięcia dokonań, uzyskania wysokiego statusu, 

itp. 

2. Mocne strony i zainteresowania - ludzie grawitują do karier i sektorów 

odpowiadających im mocnym stronom, zainteresowaniom i talentom; wybierając 

takie ścieżki kariery mają większą szansę na sukces i udane kariery, w których mogą 

się spełnić. 

3. Autoidentyfikacja - ludzie zazwyczaj wybierają ścieżki kariery zgodne z ich 

wyobrażeniami o sobie. Wynika to z przekonania, że nasza kariera jest niejako 

przedłużeniem naszej osoby.  

4. Tło społeczne - ten czynnik związany jest z wykształceniem, statusem zatrudnienia, 

tłem społeczno-kulturowym, czy wartościami rodzinnymi danej osoby.  

 Jak widać, mocne strony, zainteresowania i poczucie autoidentyfikacji mogą 

odgrywać kluczową rolę w podejmowaniu decyzji o tym, jaką ścieżką kariery podążymy i na 

jakie zdecydujemy się wybory zawodowe. Sporządzając osobistą oś czasu, młodzi ludzie będą 

mogli łatwiej zidentyfikować swoje mocne strony, zrozumieć jaki wpływ na ich 

dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia miały ich zainteresowania. Zwróci to także 

uwagę na to, jak połączenie ich mocnych stron, zainteresowań i dotychczasowych 

doświadczeń pomogło im rozwijać swoje poczucie autoidentyfikacji. 

 Co więcej, udowodniono, że spisywanie naszych osiągnięć jest bardzo korzystne dla 

naszych umiejętności wyznaczania i osiągania celów, bo sprowadza naszą uwagę na przyszłe 

cele. Gdy nie spisujemy i nie dostrzegamy swoich osiągnięć, najczęściej zaczynamy się 

skupiać na porażkach i niedociągnięciach. Spisywanie dotychczasowych doświadczeń, 

zwracając przy tym szczególną uwagę na nasze mocne strony, pomaga nam wykształcić 

poczucie spełnienia i dumy - niezbędnych dla zachowania optymizmu na przyszłość. 

Spisywanie naszych doświadczeń i osiągnięć w osobistej osi czasu pomaga również 

zidentyfikować działania, doświadczenia i osoby obecne, gdy czuliśmy się spełnieni. 

Umożliwi to nam zrozumienie, które działania zapewniły nam największe poczucie spełnienia 

i najlepsze rezultaty. Dobrze będzie to wiedzieć, gdy będziemy wyznaczać sobie kolejne cele i 

podejmowali kroki do osiągnięcia sukcesu w przyszłości. Dlatego, sporządzenie osobistej osi 

czasu jest dla młodych ludzi bardzo cennym doświadczeniem. 
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Jak korzystać z tych materiałów 

 Aby skorzystać z tego materiału w pracy z młodymi ludźmi, zacznij od dyskusji, w 

której poprosisz grupę o określenie, co rozumieją przez „mocne strony” i podanie 

przykładów takich mocnych stron, posiadanych przez osoby w sali. Dobrym zadaniem dla 

grup, które się już dobrze znają, jest ustawienie wszystkich w okręgu i poproszenie, by każdy 

wskazał po jednej mocnej stronie osób stojących obok nich. To bardzo miłe i pozytywne 

ćwiczenie, zachęcające do chwalenia rówieśników i umacniające świadomość posiadanych 

przez siebie mocnych stron dzięki możliwości usłyszenia o nich ze strony rówieśników. 

 Gdy uczący się zrozumieją już czym są mocne strony i będą w stanie podać ich 

przykłady, zachęć ich do sporządzenia osobistej osi czasu. W tym celu, rozdaj im czyste kartki 

papieru, ołówki i kolorowe długopisy i poproś, by zaznaczyli na osi czasu swoje kluczowe 

osiągnięcia w życiu. Zgodnie z modelem przedstawionym w materiałach dot. zarządzania 

karierą, po zidentyfikowaniu owych kluczowych osiągnięć powinni ułożyć je w kolejności 

chronologicznej i po kolei ocenić, czy przyniosły im pozytywne czy negatywne 

doświadczenia. Następnie, powinni narysować oś współrzędnych - poziomą oś X i pionową 

oś Y. Wypełniając ten graf, powinni zaznaczać pozytywne wydarzenia na osi X, a te kojarzące 

się negatywnie - na osi Y. 

Po ukończeniu osi i zaznaczeniu na nich punktów, poproś ich o narysowanie grafu 

reprezentującego dobre i złe momenty w ich życiu, zaznaczając punkty zwrotne, w których 

wykazali się swoimi naturalnymi zaletami, umiejętnościami i talentem. 

To bardzo osobiste zadanie, w związku z czym może przywołać negatywne 

wspomnienia i emocje - oraz poczucie satysfakcji z powodu ich przezwyciężenia. Dlatego 

pamiętaj, by respektować przeżycia młodych ludzi i nie zmuszać ich do dzielenia się swoimi 

osiami czasu z grupą. Zamiast tego, poproś każdego z nich o wykonanie autorefleksyjnego 

ćwiczenia po zajęciach, gdy będą sami. Zadanie to polega na spisaniu trzech największych 

mocnych stron, które zidentyfikowali w sobie podczas tego zadania oraz opisać sytuacje, w 

których je rozwijali i oznaczyć je na grafie. Dodatkowo mogą też zapisać w swoim dzienniku 

krótki wpis, o nowej perspektywie, którą uzyskali dzięki temu opisaniu swoich osiągnięć na 

osobistej osi czasu. 
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MATERIAŁ 9 - MOCNE STRONY – POZIOM 

ŚREDNIOZAAWANSOWANY:  „Oceń swoje mocne strony” 

 

Podstawy teoretyczne 

 W czym jesteś dobry? To pytanie, na które na pewno chcesz znać odpowiedź. Tak 

samo jak na kolejne: W czym nie jesteś dobry? Jeśli nie wiesz jak na nie odpowiedzieć, 

powinieneś przeprowadzić analizę swoich mocnych i słabych stron. 

Materiał „Oceń swoje mocne strony” opracowano na podstawie literatury naukowej 

(patrz: źródła) dotyczącej zagadnień mocnych i słabych stron. 

 Świadomość tego, kiedy jesteś w stanie sobie poradzić, a kiedy potrzebujesz 

wsparcia pomoże Ci ustabilizować swoje życie prywatne i pielęgnować swoje interakcje 

zawodowe. Samoświadomość jest potężnym narzędziem, którego wielu nie docenia - bo jest 

trudna czy niewygodna do osiągnięcia, a może po prostu sprawia, że czują się 

niekomfortowo. To, co dla jednej osoby wydaje się być zaletą może nie być uważane za 

szczególnie użyteczne przez innych, co sprawia, że ustalanie czy cechy, które posiadasz są 

zaletami czy wadami może być dezorientujące i frustrujące. Twoje prawdziwe zalety 

odróżniają cię od rówieśników i czynią Cię wyjątkowym. To dlatego powinieneś je 

zidentyfikować. Większość osób tego nie robi. Najprawdopodobniej wszyscy analizowaliśmy 

nasze słabości i pracowaliśmy nad nimi, lecz wiele osób nie poświęca swoim zaletom 

większej uwagi. Jest to jednak błędem. Praca nad naszymi mocnymi stronami jest jedną z 

najpewniejszych dróg do udanej kariery i zadowolenia z tego, co robimy. A może się też 

okazać, że posiadamy mocne strony, z których nigdy nie zdawaliśmy sobie sprawy. 

Jak korzystać z materiałów 

 By wykorzystać ten materiał w pracy z młodymi ludźmi, możesz zacząć od 

zdefiniowania czym jest analiza mocnych i słabych stron i jak jej używać w ocenie kariery i 

dalszego rozwoju. Następnie przedstaw i objaśnij poszczególne kroki analizy mocnych i 

słabych stron: 

Wymień swoje mocne strony 

Pierwsze do głowy mogą Ci przyjść konkretne umiejętności i wiedza, zdobywane 

poprzez doświadczenie zawodowe i edukację. Bardziej ogólne, wewnętrzne zalety mogą 

wydawać się mniej oczywiste, lecz w istocie być nawet bardziej fundamentalne. Pomyśl o 

swoich poprzednich miejscach pracy i czasie spędzonym w szkole. Co sprawiało ci najwięcej 

przyjemności? W czym byłeś najlepszy? Twoja bieżąca praca również może zawierać 

wskazówki. Bądź uważny. Szukaj niespodzianek. 
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Poproś innych o ich opinię 

 Poproś obecnych lub niegdysiejszych współpracowników o szczerą opinię. Być może 

wskażą mocne strony, z których nie zdawałeś sobie sprawy, zadadzą pytania o zaletach, o 

których wspomnisz samemu, lub takie, dzięki którym pomyślisz o nowych mocnych stronach. 

Wróć do wcześniejszych informacji zwrotnych 

Przeczytaj na nowo wcześniejsze oceny swojej pracy lub przypomnij sobie rady od 

przełożonych. 

„Zatrudnij” siebie samego 

Myśl jak pracodawca, który miałby zatrudnić cię na hipotetyczne stanowisko - takie, 

jakie byś chciał. Spytaj samego siebie dlaczego by Cię na nie zatrudniono - lub nie. 

Wróć do swojego spisu zalet 

Wróć do swojego pierwszego spisu mocnych stron i zmodyfikuj go tak, by odzwierciedlił 

wszystko to, czego nauczyłeś się od tamtej pory. Podziel wypisane mocne strony na kategorie i 

oceń je. Bądź konkretny. Ogólne zalety łatwo wymienić - lecz rzadko kiedy się przydają. 

Konkretne mocne strony są wiarygodne. W naturalny sposób pokierują Cię ku pewnym 

możliwościom. 

Na tym etapie, wspomóż młodych ludzi w określeniu swojej osobowości przez 

wypełnienie kilku testów osobowości, na przykład testu Myersa-Briggsa. Pozwala on 

wypełniającemu zidentyfikować swój rodzaj osobowości, mocne strony i preferencje. Na koniec, 

podkreśl, że analiza mocnych i słabych stron jest ważna przy wyborze kariery i przyjmowaniu 

ofert pracy. 

Źródła 

Barnett, B.: Five Steps to Assess Your Strengths, Harvard Business Review, 2011. Dostępne pod 

adresem: https://hbr.org/2011/11/five-steps-to-assess-your-strengths 

Buckingham, M., Clifton, D. O.: Now, Discover Your Strengths (edycja skrócona), NY: Simon & 

Schuster Audio, Nowy Jork, 2001. 

Darmowe testy psychologiczne. Strengths and weaknesses analysis. Dostępne pod adresem: 

https://www.123test.com/strengths-weaknesses-analysis/ 

Hubbs, D. L., Brand, C. F.: The Paper Mirror: Understanding Reflective Journaling, Journal of 

Experiential Education, 28(1), r. 2005, s. 60–71 

Jonathan, M.: How to Identify Your Strengths and Weaknesses, Bplans. Dostępne pod adresem: 
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MATERIAŁ 10 - MOCNE STRONY – POZIOM 

ŚREDNIOZAAWANSOWANY: “Nastawienie na wzrost” 
 

Podstawy teoretyczne 
 Naukowy konsensus przeszedł z przekonania, że umysł ma ograniczone możliwości 

w zakresie inteligencji do poglądu, że umysł w istocie jest plastyczny - zdolny do zmieniania 

się poprzez wysiłek. Niedawne badania naukowe twierdzą, że osoby nastawione na wzrost - 

zamiast sztywnego nastawienia - są w stanie wciąż zwiększać swoje umiejętności, wiedzę i 

zdolności dużo dłużej, niż wskazywałyby na to tradycyjne etapy rozwoju. W swojej książce 

Nowa psychologia sukcesu, Carol Dweck opisuje metodę osiągania owego nastawienia na 

wzrost i podaje odniesienia do odpowiednich badań naukowych na ten temat. 

Jak korzystać z tych materiałów 
 Materiał ten stanowi adaptację koncepcji nastawienia na wzrost. Kolejne kroki 

sprawiają, że stopniowo możliwym się staje przezwyciężenie ograniczających przekonań i 

myśli, tak aby uczący się zrozumiał, że rozwijanie się jest umiejętnością, która wcale nie musi 

ustawać wraz z zakończeniem formalnej edukacji. Zaleca się, aby spisać część przemyśleń i 

odkryć, gdyż wspomoże to podejmowanie decyzji i zmian. 

Nastawienie na wzrost 

Składa się z kilku następujących kroków: 

1. Nastawienie na wzrost oznacza ciągły rozwój! 

Na tym etapie wprowadzona zostaje koncepcja opozycji nastawienia na wzrost i 

sztywnego nastawienia. 

2. Słuchaj swojego wewnętrznego głosu! 

Pierwszym krokiem ku nastawieniu na wzrost jest słuchanie swojego wewnętrznego 

głosu, który powstrzymuje nas od próbowania nowych rzeczy. 

3. Przyjrzyj się swoim przekonaniom! 

Kolejnym krokiem jest dokładne przyjrzenie się naszym przekonaniom, rzeczom w 

które wierzymy nawet jeśli nie potwierdzają tego konkretne fakty. 

4. Codziennie próbuj czegoś nowego! 

 Oto wyzwanie, które pomoże uczącym się wprowadzić zmiany: poproś ich, by 

każdego dnia starali się zrobić coś, czego wcześniej nie próbowali i spisywać 

rezultaty. 

5. Zwróć uwagę na to, co Ci dobrze wychodzi! 

Na tym etapie uczący się może porównać to, co o sobie sądzi z nowo odkrytymi 

faktami. 

6. Daj sobie nagrodę za postępy! 

Nagroda stanowi podstawę zmian behawioralnych. Krok ten celowo umieszczono w 

tym miejscu, aby pomóc uczącemu się utrwalić jego nową perspektywę w swoim 

życiu codziennym. 
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7. Odkryj, dlaczego warto się starać! 

Z kognitywnego punktu widzenia, posiadanie powodu dla starań znacząco je 

wzmacnia. To dlatego wydzielony został osobny krok na introspekcję, w celu 

odnalezienia celu, dla którego uczący się podejmuje swoje działania. 

8. Skup się na łatwych osiągnięciach! 

Celem tego kroku jest upewnienie się, że uczący się nie postawił sobie za wysoko 

poprzeczki i będzie w stanie poczuć, że robi faktyczny postęp. 

9. Jeszcze nie teraz! 

Częścią nowego nastawienia są słowa, którymi posługujemy się wobec innych i 

samego siebie. Mówienie „jeszcze nie teraz!” zamiast „nigdy mi się to nie uda!” 

kieruje uczącego się na ścieżkę ku wprowadzaniu zmian. 

10. Kochaj siebie samego! 

Miłość własna jest podstawą pozytywnej zmiany. Bez niej, cały trud pójdzie na 

marne. To na tym etapie musisz podkreślić znaczenie kochania samego siebie. 

Źródła 
Carol S. Dweck: Nowa psychologia sukcesu, Wydawnictwo Muza, 2013. 
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MATERIAŁ 11 - MOCNE STRONY 5 - POZIOM ZAAWANSOWANY: 

„Używanie swoich mocnych stron do wyznaczania celów 

zawodowych” 

 

Podstawy teoretyczne 

 Wspieranie młodych ludzi, by zrozumieli swoje mocne strony i wykorzystali ich 

świadomość przy wyborze kierunku swoich karier jest kluczowe, żeby zagwarantować że są 

w stanie zaplanować rozbudowane i dobrze przemyślane plany rozwoju kariery. Nauczenie 

młodych ludzi, by być szczerym ze sobą samym o swoich mocnych - i słabych - stronach 

pomoże im podejmować świadome decyzje zawodowe i wyznaczać sobie realistyczne, 

wykonalne cele. W dodatku, rozwiną w ten sposób ważną w życiu umiejętność - wyznaczania 

celów. 

 Pracując z młodymi ludźmi nad wyznaczaniem celów, ważne jest, aby podążać za 

określonymi krokami, by dać im zrozumienie, czym są cele i czemu powinni je sobie 

wyznaczać. W materiałach dot. zarządzania karierą zachęcamy do korzystania z modelu 

SMART przy wyznaczaniu celów zawodowych. Omawiając wyznaczanie ogólnych celów z 

młodymi ludźmi, ważnym jest, by zrozumieć poniższy proces: 

1. Zdefiniuj, co rozumiemy przez ‘cel’’: 

a. Pierwszym krokiem we wspieraniu młodych ludzi w wyznaczaniu celów jest 

zrozumieć, jak interpretują ten termin. Nawet jeśli rozumieją fizyczne cele, 

takie jak bramka na boisku czy środek tarczy do rzutek, mogą nie rozumieć 

tych bardziej abstrakcyjnych, jak przychodzenie do szkoły czy pracy na czas, 

odkładanie pieniędzy na specjalną okazję, dostanie się na uniwersytet, etc.  

2. Zaplanuj kroki niezbędne do osiągnięcia celu: 

a. Młodzi ludzie powinni zdawać sobie sprawę z ilości pracy, którą będą musieli 

włożyć w osiągnięcie celu. Wysiłek, który są gotowi w to włożyć będzie 

ostatecznie powiązany z ich podstawowymi wartościami, pragnieniami i 

motywacją do osiągnięcia celu.  

b. Gdy zrozumieją już swoją motywację, powinni zastanowić się nad zasobami, 

których potrzebują, by osiągnąć swój cel - finansowych, edukacyjnych lub  

doświadczeniowych. 

c. Kolejnym etapem jest zaplanowanie kolejnych kroków jeden po drugim i 

uszeregowanie ich w kolejności, w jakiej będą osiągnięte. 

3. Przedstawianie celów długo- i krótkoterminowych: 

a. Na tym etapie, przedstaw młodym ludziom różnicę między celami 

długoterminowymi a krótkoterminowymi i opisz różnice w wymaganych 

przez nie podejściach, motywacji i wysiłku - na przykład, długoterminowe 

cele mogą wymagać cierpliwości i uporu, a krótkoterminowe intensywnego 

trudu przez krótki okres czasu.  
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4. Nazwij cel: 

a. W tym kroku, po ukończeniu wszystkich tych kroków refleksyjnych, 

nadejdzie czas, by młodzi ludzie w końcu nazwali swój cel. Mogą go spisać, 

narysować, zbudować model, sporządzić oś czasu lub cokolwiek innego, co 

sprawi, że cel stanie się dla nich prawdziwszy i bardziej namacalny. 

5. Zidentyfikuj przeszkody: 

a. Niestety, gdy staramy się osiągnąć jakikolwiek cel, niechybnie napotkamy po 

drodze przeszkody. Na tej sesji omów z młodymi ludźmi przeszkody, które 

mogą powstrzymać ich od osiągnięcia swoich celów i wyłoń poprzez burzę 

mózgów potencjalne sposoby przezwyciężenia ich. 

 

Opisuje to bardzo prosty proces, który możesz zrealizować z młodymi ludźmi w 

swojej grupie, by wesprzeć ich w wyznaczaniu celów. W tym zadaniu ich cele niekoniecznie 

muszą być związane z ich karierą - mogą być również osobiste, społeczne lub edukacyjne. 

Ważne jest jednak, by najpierw podjęli proces wyznaczania celów, zanim przedstawiony 

zostanie im temat celów zawodowych.  

 

Jak korzystać z tych materiałów 

 Aby wykorzystać ten materiał w pracy ze swoją grupą młodych ludzi, zacznij od 

rozpoczęcia z nimi rozmowy o tym, czemu wyznaczanie celów zawodowych jest istotne. 

Podczas otwartej sesji, zadaj im to pytanie i zanotuj ich odpowiedzi. Następnie spytaj, czy 

myśleli już wcześniej o wyznaczaniu sobie celów zawodowych, lub czy może nawet już to 

zrobili. Poproś ochotników, o podzielenie się z grupą swoimi celami. 

 W przypadku młodych ludzi, którzy nigdy wcześniej nie wyznaczali sobie celów 

zawodowych, zacznij od poproszenia każdego o przygotowanie swoich własnych odpowiedzi 

na następujące pytania związane z tym, jak wyobrażają sobie siebie samych w przyszłości: 

 

1. Gdzie znajduję się teraz? 
2. Gdzie chciałbym się znaleźć? 
3. Co muszę zrobić, by zdobyć swoją pracę marzeń? 

 
 Gdy odpowiedzą na te pytania, będą gotowi przejść do wyznaczania celów 

zawodowych. Ponieważ cele są z natury osobiste, a przy pracy z młodymi ludźmi pewność 

siebie może być problemem, radzimy nie prosić ich o dzielenie się swoimi celami z grupą. 

Dlatego na czas tego zadania powinni pracować osobno. 

 Kolejnym krokiem powinno być przedstawienie młodym ludziom celów zgodnie z 

wytycznymi SMART: 

 

● Konkretne (ang. Specific) 
● Wymierne (ang. Measurable) 
● Osiągalne (ang. Attainable) 
● Realistyczne (ang. Realistic) 
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● Zorientowane na czas (ang. Timed-oriented) 
 

 Możesz zilustrować te kroki przykładami zawartymi w materiałach dot. planowania 

kariery. Pracując samodzielnie, młodzi ludzie powinni zastanowić się nad swoją odpowiedzią 

na trzecie z pytań: „co muszę zrobić, by zdobyć swoją pracę marzeń?” i określić swoje cele 

zgodnie z modelem SMART. Na koniec sesji, możesz zebrać spisane cele SMART, by 

sprawdzić je po zajęciach i omówić indywidualnie. 
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MATERIAŁ 12 - MOCNE STRONY - POZIOM ZAAWANSOWANY: 

„Wzmocnij swoją karierę” 

 

Podstawy teoretyczne 

 Wiesz już, że analiza mocnych i słabych stron jest narzędziem, z którego możesz 

skorzystać przy planowaniu rozwoju swojej kariery, gdyż pomaga ustalić w czym jesteś 

dobry, a nad czym musisz popracować. Mocne i słabe strony służą samoocenie: należą do 

nich Twoje umiejętności, wiedza, doświadczenie i motywacja. Możesz też jednak 

zidentyfikować okazje i zagrożenia i użyć ich do oceny środowiska wokół Ciebie, w tym 

problemów pojawiających się w środowisku pracy i branżach, o pracy w których myślisz. 

 Materiał „Wzmocnij swoją karierę” opracowano na podstawie literatury naukowej 

(patrz: źródła) dotyczącej zagadnienia mocnych i słabych stron. 

 Sukces zawodowy można osiągnąć poprzez optymalizację mocnych stron i redukcję 

zagrażających czynników. W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci, badania powiązały mocne 

strony charakteru z szerokim zakresem pozytywnych rezultatów życiowych i zawodowych 

oraz poprawę relacji, pewności siebie, sukcesu zawodowego i pracy zespołowej. Badania 

wykazały również, znaczenie zarządzania zagrażającymi czynnikami oraz rozwijania mocnych 

stron w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów. Zagrażające czynniki takie jak nadużywanie 

lub niewłaściwe korzystanie z mocnych i słabych stron, które mogą zagrozić skuteczności 

pracy powinny zostać wyeliminowane, jeśli chcemy osiągnąć stabilny sukces. Rozumienie i 

zoptymalizowanie naszych mocnych stron, cech, które dostarczają nam energii i pozwalają 

dawać z siebie wszystko znacząco poprawi naszą pracę. 

Jak korzystać z tych materiałów 

 Aby wykorzystać ten materiał w pracy ze swoją grupą młodych ludzi, zacznij od 

wyjaśnienia im, czemu muszą skupić się na rozwoju swoich mocnych stron, by odnieść 

sukces we wzmacnianiu swojej kariery. Następnie przedstaw im kroki, które powinni podjąć 

po zakończeniu analizy mocnych i słabych stron: 

Określ, co motywuje Cię zawodowo i sporządź planszę swojej wizji kariery 

Niezwykle ważne jest by zrozumieć swoje motywacje i to, jak łączą się z Twoją 

karierą. Zaczynając od pustej kartki, zastanów się co jest dla Ciebie ważne w Twojej 

najbliższej okazji zawodowej. Odpowiedz na pytanie: “jak wyobrażam sobie swoją karierę?” i 

sporządź planszę swojej wizji kariery, wizualną reprezentację (zbiór fotografii, drobnych 

przedmiotów i szkiców) tego, co chciałbyś osiągnąć w pracy i w życiu, ilustrującą Twoje 

nadzieje zawodowe, marzenia i aspiracje w sposób, który zmotywuje Cię, by starać się je 

osiągnąć. 
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Rozwiń swoje zamierzenia zawodowe 

Jasno określ, co chciałbyś osiągnąć w swojej karierze. Oceń potencjalne stanowiska i 

zastanów się, czy pasują do tego, co Cię motywuje i planszy Twojej wizji kariery.  Twoje 

zamierzenia zawodowe są twoimi długoterminowymi celami. Zgodnie z przeprowadzoną 

wcześniej analizą mocnych i słabych stron, spisz to, co chciałbyś osiągnąć zawodowo za 3, 5 i 

10 lat. Twoje zamierzenia zawodowe wyznaczą ci kierunek, w którym chcesz podążać na 

swojej ścieżce kariery. Twoje długoterminowe zamierzenia pomogą Ci ustalić realistyczne 

cele krótkoterminowe. Odpowiedz sobie na pytanie: “czy jestem w stanie zrealizować swoje 

krótko- i długoterminowe cele?”, gdy zastanawiasz się nad podjęciem decyzji zawodowych. 

Opracuj plan działania 

Opracuj plan działania, opisujący w jaki sposób możesz osiągnąć swoje cele 

zawodowe. Powinien on zawierać następujące elementy: 

• Cele zgodne z modelem SMART (Konkretne, Mierzalne, Osiągalne, Realistyczne i 

Zorientowane na czas); 

• Działania i zasoby, których potrzebujesz do osiągnięcia swoich celów; 

• Ocena, pomagająca dostosować Twoje cele i dalszy rozwój. 

Zdobądź pewność siebie aktualizując swoje CV 

 CV nie służy tylko aplikowaniu na nowe stanowisko. Sporządzanie CV to ciągły 

proces. Uaktualniając je, możesz zdobyć pewność siebie i zrozumieć, w jaki sposób możesz 

osiągnąć swoje cele zawodowe. Poszczególne sekcje CV, takie jak Twój profil, opis 

posiadanych umiejętności czy doświadczenia wymagają regularnego uaktualniania. Cały czas 

rozwijasz swoje umiejętności i wzbogacasz swoje doświadczenie na objętej ścieżce kariery. 

Może nie zawsze to zauważasz, ale na pewno to zrobisz, gdy będziesz aktualizować swoje 

CV. 

Dokumentuj swój ciągły rozwój zawodowy 

 Notuj, oceniaj i zastanawiaj się nad swoim rozwojem zawodowym. Ciągły rozwój 

zawodowy to inwestycja w samego siebie. Dokumentowanie go w systematyczny sposób 

pozwoli Ci planować, zachowywać i oceniać swój proces nauki, zwiększyć swoją pewność 

siebie, przyspieszyć swój rozwój i rozwinąć swoją karierę. 

 Na tym etapie, zachęć młodych ludzi do introspekcji i upewnij się, że mają w sobie 

odwagę, decyzyjność i elastyczność. Na koniec, podkreśl, że najbardziej się rozwiną i 

najwięcej się nauczą w zakresie swoich mocnych stron. Na nich oprze się ich przyszła kariera! 
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MATERIAŁ 13 - HORYZONTY – POZIOM 

ŚREDNIOZAAWANSOWANY: „Drzewo wzrostu” 
 

Podstawy teoretyczne 
 Koncepcją u podstaw tego materiału edukacyjnego jest to, że poprzez kreatywność, 

improwizacja aktywuje umysł w sposób sprzyjający pozytywnym zmianom i motywacji do 

wprowadzania ich w życie. Wykorzystywana jest to wizualna metafora drzewa, bo wzrost 

jest immanentną zdolnością drzew i są one żywymi, trójwymiarowymi obiektami, które 

mogą rosnąć na przestrzeni wielu lat. W ten sposób przypominają szanse, które możemy 

odnaleźć w życiu. 

 Materiał ten opiera się również na automotywacji uczących się, by odnajdować 

okazje do rozwoju. Stoi to na przekór tradycyjnej perspektywie, w której oczekuje się, że to 

edukator zapewni takie możliwości i sprawi, że uczący się zostanie aktywnym agentem 

swojego samorozwoju. 

Jak korzystać z tych materiałów 

 Materiał ten ma charakter kreatywny, gdyż uwzględnia narysowanie wizualnej 

reprezentacji w formie trójwymiarowego drzewa. Możliwe jest przerobienie tego materiału 

bez konieczności wykonywania rysunku, lecz stanowi on użyteczną metaforę, a widok 

rosnącego drzewa pomaga zrozumieć pozytywny przekaz o możliwościach rozwoju. 

Drzewo wzrostu 

Zadanie to składa się z następujących kroków: 

1. To twój wybór. 

Jest to wprowadzający krok, który zachęca uczącego się do odejścia od stagnacji i 

przejścia do wzrostu. 

2. Drzewo wzrostu. 

Na tym etapie, spróbuj narysować na kartce wizualną reprezentację 

trójwymiarowego drzewa, zostawiając miejsce na przyszłe notatki w formie liści i 

gałęzi, a nawet owoców. 

3. Gdzie jesteś? 

W tym kroku, uczący się powinien spojrzeć w głąb i na zewnątrz siebie, by ujrzeć, co 

leży na ziemi, na której stoją. Jest to również moment w którym należy zastanowić 

się nad obecnymi już przeszkodami na drodze do rozwoju. Dokonuje tego z 

pozytywnym nastawieniem, szukając alternatywnych rozwiązań i planując na 

przyszłość. 

4. Co możesz osiągnąć? 

Na tym etapie, uczący się powinien rozejrzeć się za dostępnymi możliwościami 

rozwoju.  

5. Notuj swoje starania! 
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Krok ten uwzględnia notowanie podjętych wysiłków. Zawiera to w sobie komponent 

refleksyjny. Wspomaga to w podejmowaniu decyzji i zmian behawioralnych. 

6. Zaplanuj swoje nagrody! 

Planowanie przyszłych nagród jest kluczowym krokiem we wprowadzaniu zmian 

behawioralnych, a szanse, wzrost i rozwój wszystkie wymagają znaczących zmian 

behawioralnych. 

7. Czas na zastanowienie! 

Krok ten ma naturę czysto refleksyjną i ma na celu podsumowanie rezultatów już 

podjętych starań. Poprzez niego, uczący się może oczekiwać postawienia nowych 

celów i rozwoju alternatywnych sposobów działania podczas prób osiągnięcia tego 

samego końcowego rezultatu. 

8. Miej oczy otwarte! 

W tym finalnym kroku, uczący się jest zachęcony do utrzymania pozytywnej 

perspektywy na przyszłe możliwości, które mogą pojawić się na horyzoncie. Sprawia 

to, że zachowuje on w głowie metodę zawartą w tym materiale i utrzymuje nowy 

nawyk zaznaczania zmian na drzewie wzrostu. 
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MATERIAŁ 14 - HORIZONTY 2- POZIOM WPROWADZAJĄCY: 

“Identyfikowanie umiejętności uniwersalnych” 

 

Podstawy teoretyczne 

Umiejętności uniwersalne to te, które są użyteczne i adekwatne do wielu różnych 

zastosowań, sytuacji i obszarów życia - takich jak praca zawodowa, relacje społeczne i 

rodzinne, czy środowisko szkoły lub uniwersytetu. Z tego powodu, umiejętności uniwersalne 

są umiejętnościami, które nabywamy na szerokim spektrum doświadczeń życiowych i 

zawierają w sobie umiejętności zawodowe, społeczne i edukacyjne. Ponieważ są 

„uniwersalne” i można je dostosować do wielu kontekstów, czasem nazywa się je również 

umiejętnościami miękkimi. 

  Gdy starasz się o pracę, ważne, by w pełni zrozumieć posiadane przez siebie 

umiejętności uniwersalne i i wiedzieć, jak skutecznie przedstawić je pracodawcy. Ludzie 

zazwyczaj zastanawiają się nad swoimi umiejętnościami uniwersalnymi, gdy aplikują na 

nowe stanowisko lub gdy myślą o zmianie profesji. Umiejętności uniwersalne to 

umiejętności, które już mamy - dlatego gdy brak nam bezpośredniego doświadczenia 

związanego ze stanowiskiem, na które aplikujemy, lub gdy myślimy o zmianie branży czy 

sektora, dobrze zacząć od zastanowienia się nad umiejętnościami, które już posiadamy i tym, 

jak można je zastosować w nowej sytuacji lub otoczeniu. W pracy z młodymi ludźmi, którym 

może brakować doświadczenia zawodowego, pomoc w rozpoznawaniu i uwypuklaniu 

posiadanych przez nich umiejętności uniwersalnych może pomóc im nabrać pewności co do 

swoich szans znalezienia pracy, gdyż opiera się to na docenieniu umiejętności, które już 

rozwijali i doskonalili. 

Na współczesnym rynku pracy, pracodawcy coraz częściej poszukują pracowników o 

szerokim zakresie umiejętności uniwersalnych, gdyż są oni z reguły elastyczni i łatwo się 

dostosowują do zmian w firmie, organizacji lub na stanowisku. Jednak aby zdobyć pracę, 

ważny by młodzi ludzie byli w stanie zidentyfikować i wyliczyć swoje umiejętności 

uniwersalne oraz podać przykłady różnych kontekstów, w których się nimi posługiwali. 

Pomoże im to przekonać potencjalnych pracodawców, że są dobrymi kandydatami na 

stanowisko.  

Jak korzystać z tych materiałów 

Aby skorzystać z tego materiału w pracy z młodymi ludźmi, najpierw przedstaw zagadnienie 

umiejętności uniwersalnych przez nawiązanie dyskusji, w której poprosisz ich o podanie 

przykładów umiejętności, które zdobyli w jednym kontekście, lecz byli w stanie skutecznie 

zastosować w zupełnie innym. Następnie, poproś ich, by wykorzystali to, czego dowiedzieli 

się w trakcie tej dyskusji do przygotowania jako grupa definicji umiejętności uniwersalnych. 
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 Gdy grupa ustali już swoją definicję, poproś wszystkich młodych ludzi, by pracując 

osobno każdy z nich przygotował listę umiejętności uniwersalnych, które zdobyli poprzez 

różne sytuacje. Podkreśl, że nie muszą być to umiejętności zdobyte w pracy ani szkole; mogą 

też pochodzić od ich ról rodzinnych, doświadczeń wolontariackich, grup młodzieżowych, czy 

na przykład harcerstwa. 

 Aby pomóc młodym ludziom spisać swoje listy umiejętności uniwersalnych, 

przeczytaj na głos kategorie i przykłady umiejętności wymienionych w materiałach dot. 

planowania kariery i poproś młodych ludzi, by zanotowali posiadane przez siebie 

umiejętności w każdej kategorii, gdy je wyczytasz. Czytaj je powoli, aby młodzi ludzie nie 

musieli spieszyć się przy notowaniu i żeby nie opuścili żadnej z kategorii: 

1. Rozwiązywanie problemów. Do tych umiejętności należą: 
a. Poszukiwanie i zbieranie informacji 
b. Organizowanie i kategoryzowanie informacji 
c. Analizowanie informacji 
d. Ocena wniosków i rezultatów 
e. Eliminowanie problemów i wymyślanie możliwych rozwiązań 

 
2. Uczenie się, co zawiera w sobie: 

a. Umiejętność przyjmowania informacji z różnych źródeł pisanych, ustnych, 
dźwiękowych i wizualnych 

b. Umiejętność zrozumienia nowych koncepcji 
c. Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, by myśleć o innych pomysłach 
d. Umiejętność wykorzystania swoich doświadczeń, aby stworzyć nowe 

pomysły i wcielić je w życie 
 

3. Umiejętność liczenia, zawierająca w sobie: 
a. Rozumienie liczb 
b. Podstawową arytmetykę - dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, 

etc. 
c. Operacje na liczbach 
d. Czytanie ze zrozumieniem informacji finansowych 
e. Interpretowanie planów finansowych i budżetów 
f. Tworzenie planów finansowych i budżetów 
g. Prowadzenie bilansu księgowego 
h. Analiza, interpretacja i poprawne korzystanie z danych statystycznych 

 
4. Komunikacja, stanowiąca szeroki zakres umiejętności uniwersalnych, 

uwzględniających komunikację ustną i pisemną. Dokładniej mówiąc, komunikacja 
uwzględnia umiejętności w zakresie: 

a. Sporządzania klarownych i zwięzłych instrukcji, e-maili, listów, pism, prac i 
raportów 

b. Korektę i poprawianie dokumentów 
c. Korzystanie ze słów, by reklamować wydarzenia, produkty i usługi przez 

media społecznościowe i materiały promocyjne 
d. Kreatywne korzystanie ze słów 
e. Sporządzanie treści merytorycznych 
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f. Docieranie do szerokiego zakresu odbiorców poprzez komunikację pisemną 
g. Prezentowanie informacji pisemnie i ustnie 
h. Wygłaszanie przemówień, prezentacji i wykładów 
i. Wykazywanie umiejętności bycia dobrym słuchaczem 
j. Praktykowanie aktywnego słuchania 
k. Mówienie w języku obcym 
l. Stosowanie języka adekwatnego do posiadanego wieku 
m. Rozmawianie z i bycie rozumianym przez użytkowników języków obcych 

 
 

5. Umiejętności przywódcze, w tym: 
a. Przejmowanie inicjatywy w kręgach zawodowych i osobistych 
b. Urządzanie wydarzeń lub spotkań 
c. Zarządzanie i realizowanie projektów i programów 
d. Motywowanie innych do pracy z nami 
e. Przewodzenie zespołom rówieśników i współpracowników, by realizować 

zadania na czas 
f. Zarządzanie innymi ludźmi i zasobami 
g. Podejmowanie decyzji 
h. Wydawanie innym zrozumiałych i zwięzłych instrukcji 
i. Branie na siebie odpowiedzialności za siebie, swoją pracę i za innych. 

 
6. Konsekwencja w realizacji działań, czyli zbiór umiejętności uniwersalnych 

pokazujących, że jesteś w stanie doprowadzić zadania służbowe do końca. Możesz 
rozwinąć te umiejętności poprzez: 

a. Dokładne podążanie za instrukcjami 
b. Kończenie projektów, programów edukacyjnych, kursów certyfikacyjnych i 

innych zadań 
c. Zwiększając wydajność realizowania przez siebie zadań 
d. Zaradność przy realizacji trudnych zadań 

 
7. Umiejętności fizyczne, w tym związane z: 

a. Pracą z narzędziami 
b. Pracą ze sprzętem 
c. Wykonywaniem wymagającej pracy z użyciem swoich rąk 
d. Koordynacją fizyczną 
e. Planowaniu strategii w zawodach sportowych 

 
8. Umiejętności związane z rozwijaniem relacji międzyludzkich, w tym: 

a. Umiejętności negocjacyjne 
b. Empatia 
c. Doradztwo, udzielanie porad 
d. Efektywne radzenie sobie z osobami o trudnym charakterze 
e. Rozstrzyganie sporów jako mediator 
f. Komunikacja z klientami 
g. Budowanie sieci kontaktów 
h. Współpraca z rówieśnikami i współpracownikami 
i. Przygotowywanie prezentacji grupowej w pracy lub szkole 
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Na końcu tego zadania, wszyscy z młodych ludzi będą dysponować listą posiadanych 
przez siebie umiejętności uniwersalnych, na które mogą się powołać przy najbliższej 
rozmowie o pracę. Nie proś ich o dzielenie się swoimi listami z grupą - niech raczej ocenią ja 
samodzielnie i zastanowią się, jak mogłyby im się przydać na potencjalnej rozmowie 
kwalifikacyjnej. 
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MATERIAŁ 15 - HORYZONTY - POZIOM 

ŚREDNIOZAAWANSOWANY: „Zaplanuj swoją ścieżkę kariery” 

 

Podstawy teoretyczne 

 Planowanie kariery to ciągły proces myślenia o swoich zainteresowaniach, 

wartościach, umiejętnościach i preferencjach, eksplorowaniu życia, pracy i dostępnych szans 

nauki, a także upewniania się, że Twoja praca odpowiada twoim bieżącym warunkom. 

 Materiał „Zaplanuj swoją ścieżkę kariery” opracowano na podstawie literatury 

naukowej (patrz: źródła) dotyczące dziedziny planowania i rozwoju kariery. 

 Posiadanie realistycznego planu ścieżki kariery jest często kluczową częścią naszego 

osobistego wzrostu i rozwoju. Bez celów, do których moglibyśmy dążyć, większość ludzi ma 

trudności z odejściem od niewymagającej normy oraz wykształceniem umiejętności, które 

uczynią ich bardziej wartościowymi na rynku pracy. Planując w przyszłość i wyznaczając 

konkretne ramy czasowe dla realizacji zadań, które planujesz osiągnąć, odkryjesz że twój 

plan kariery jest efektywnym sposobem, by zapewnić, że po drodze nie stracisz motywacji. 

Pomiędzy weryfikowalnością ustalonych odgórnie celów i inspiracją, którą dostaniesz po ich 

osiągnięciu, plan twoja ścieżka kariery stanie się okazją, by zmaksymalizować Twój 

prawdziwy potencjał. 

Jak korzystać z tych materiałów 

Aby skorzystać z tego materiału w pracy z młodymi ludźmi, zacznij od objaśnienia im 

kroków niezbędnych, by stworzyć osiągalny i realistyczny plan kariery: 

● Myśl ambitnie 
● Określ swoje mocne strony i to, co lubisz 
● Bądź elastyczny 

Myśl ambitnie 

Przy planowaniu swojej ścieżki kariery nie musisz być skromny. Jeśli nie masz jeszcze 

umiejętności niezbędnych, by zdobyć swoją pracę marzeń, nie powinno Cię to 

powstrzymywać od zmierzania ku temu celowi. Co więcej, patrząc na swój rozpisany plan 

możesz zyskać dodatkową motywację. Poza tym, nie ograniczaj swoich planów ścieżki 

kariery do swojej obecnej ścieżki lub wymarzonej pracy. Jeśli twoja praca marzeń związana 

jest z czymś zupełnie niezwiązanych z twoim bieżącym kierunkiem kariery zawodowej, określ 

kroki, które byłyby niezbędne, by dokonać zmiany w jej kierunku. 

Określ swoje mocne strony i to, co lubisz 

Pozyskiwanie bogactwa jest głównym motywatorem w planowaniu kariery. Jednak 

pieniądze nie powinny być twoim głównym celem: skupiając się tylko na nich możesz 
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doprowadzić do nieudanej ścieżki kariery, nieszczęśliwej przyszłej pracy i wczesnego 

wypalenia zawodowego. Zamiast tego, skup się na tym, co lubisz robić i w czym jesteś dobry. 

Bądź elastyczny 

 Nie możesz zagwarantować, że Twoja kariera potoczy się dokładnie tak, jak 

zamierzałeś: wykonując kroki ku swojej pracy marzeń, możesz odkryć, że twoje preferencje z 

czasem się zmieniły. Nie bój się więc modyfikować swojego planu kariery. Nie oznaczają one, 

że poddajesz się w swojej pogoni za marzeniami - a tylko to, że nieco ją kalibrujesz. 

Analizując swoją ścieżkę kariery, możesz określić co zmienić, a co zostawić tak jak jest. Wróć 

do swojego pierwotnego planu i dopisz do niego nowe cele. 

 Następnie przejdź do dyskusji, dlaczego warto już wcześnie zaplanować swoją 

ścieżkę kariery: 

Wczesne planowanie ścieżki kariery pomaga zidentyfikować Twoje 

zainteresowania 

Odkrywając, w czym jesteś naprawdę dobry i co lubisz robić pomoże Ci skupić się na 

rozpoczęciu kariery w tej dziedzinie. 

Wczesne planowanie ścieżki kariery przygotowuje Cię mentalnie i fizycznie do 

kariery zawodowej 

 Jeśli zawczasu zaplanujesz swoją ścieżkę kariery, będziesz mógł uczyć się lub 

praktykować zagadnienia bardziej związane z odpowiednimi dziedzinami. Przygotuje Cię to 

również mentalnie na rodzaj pracy, którego będziesz mógł się spodziewać po zakończeniu 

edukacji i rozpoczęcia pracy w pełnym wymiarze. 

Wczesne planowanie ścieżki kariery zapewnia Ci cenne doświadczenie 

Doświadczenie może nauczyć Cię wielu lekcji, których nie zdobędziesz z innych 

źródeł: o tym, co lubisz robić każdego dnia i o tym, czego nie możesz znieść. Wczesne 

planowanie ścieżki kariery jest świetnym sposobem, by zdobyć tego typu doświadczenie. 

Wczesne planowanie ścieżki kariery pozwala na płynniejsze przejście z edukacji do 

pracy zawodowej 

Wczesne planowanie ścieżki kariery powinno uwzględniać staże, wzmacniające 

wiedzę i umiejętności specyficzne dla danej branży, umożliwiające Ci wypełnianie w pełnym 

wymiarze czasu obowiązków zbliżonych do tych powierzanych pracownikom, pozwalające Ci 

zaznajomić się z poziomem stresu, etyką pracy i niezbędnymi umiejętnościami. Gdy 

wejdziesz na rynek pracy, pozwoli Ci to znacząco zmniejszyć szok związany z przejściem z 

systemu edukacji do pracy zawodowej. 
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Wczesne planowanie ścieżki kariery zapewnia szanse budowania kontaktów 

Dzięki wczesnemu zaplanowaniu ścieżki kariery zdobędziesz cenne okazje do 

budowania kontaktów zawodowych: kontaktów biznesowych, porad o branży i ofertach 

pracy dla absolwentów. Zwiększy to Twoje szanse na zdobycie pracy w wybranym zawodzie 

wkrótce po zakończeniu  edukacji. 

Na tym etapie, zachęć młodych ludzi do dyskusji, by sprawdzić, jaki jest ich bieżący 

poziom planowania ścieżki kariery. Zadaj im takie pytania jak: „czy już zacząłeś planować 

swoją ścieżkę kariery?”, „Jeśli tak, jak daleko zaszedłeś? Jak szczegółowy jest Twój plan?” itd. 

Na koniec, przypomnij im, że planowanie kariery jest ważne dlatego, że pomoże im 

wykorzystać swoje mocne strony i zwiększyć ich pewność siebie. Co ważniejsze, zachęca ich 

do wzięcia odpowiedzialności za swoją karierę. 
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MATERIAŁ 16 - HORYZONTY – POZIOM ZAAWANSOWANY: 

„Planowanie osobistego scenariusza” 
 

Podstawy teoretyczne 
 Wyobrażanie sobie przyszłości jest bez wątpienia potężnym narzędziem w 

zdobywaniu zrozumienia, gdzie dana osoba zechce być w przyszłości. Wiele osób przyznaje, 

że korzystało z wizualizacji jako narzędzia dla wystąpień publicznych, negocjacji i innych 

zadań. W tym materiale, wyobrażenie takie jest tylko pierwszym krokiem do 

samoświadomości, która z kolei prowadzi do działań poszerzających nasze horyzonty. 

 Ten introspekcyjny punkt widzenia jest niezbędny dla planowania kariery, bo 

ostatecznym celem osobistego scenariusza jest pełne życie. Jest więc istotnym, by osobisty 

scenariusz pochodził z wewnątrz. Motywacja, by osiągnąć wyobrażony cel również jest 

bardzo ważna, ponieważ napotkane po drodze przeszkody mogą odwrócić uwagę uczącego 

się. To dlatego w materiale tym korzystamy z pochwał i nagród. 

Jak korzystać z tych materiałów 
Materiał ten jest poradnikiem, jak krok po kroku stworzyć scenariusz rozwoju 

osobistego. Uczący się powinni wykonać poniższe kroki w podanej kolejności, gdyż każdy z 

nich opiera się na efektach poprzedniego. Uczący się będą potrzebować kilku kartek w 

notatniku oraz kilku długopisów w różnych kolorach. 

Planowanie osobistego scenariusza 

Zadanie to składa się z kilku kroków: 

1. Zwizualizuj swoją przyszłość! 

Ten pierwszy krok jest krokiem w głąb samego siebie! To tam znajduje się marzenie. 

Na tym etapie uczący się muszą się zastanowić nad i zwizualizować swoją przyszłość. 

Jak wyobrażają sobie siebie w przyszłości? 

2. Opisz swoją wizję! 

Następnym krokiem jest przedstawienie innym, w formie pisemnej, o swojej 

wizualizacji. Należy przy tym być tak szczegółowym, jak to się uzna za stosowne. 

3. Jakie umiejętności przybliżą Cię do celu? 

Na tym etapie uczący się muszą zastanowić się nad umiejętnościami i zdolnościami, 

które będą musieli wzmocnić, żeby wizja ich przyszłego ja stała się bliższa 

rzeczywistości. 

4. Jak dużo rozwoju potrzebujesz? 

W tym kroku, uczący się powinni oszacować, jak bardzo będą potrzebowali rozwinąć 

swoje umiejętności, wiedzę i zdolności. 

5. Ustal swoje priorytety. 

Na tym etapie, poproś uczących się, by uszeregowali swoje pomniejsze cele według 

ich priorytetów.  Z kolei kroki rozwojowe powinny zostać uszeregowane według ich 

wymagań. 
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6. Jak przejść z punktu A do punktu B. 

Jest to krok oparty na działaniu - uczący się powinni w nim podjąć aktywne działania 

na rzecz spełnienia małych celów, które wcześniej uszeregowali. 

7. Osobista analiza SWOT. 

W tym kroku, uczący się dokonują analizy SWOT swojego osobistego scenariusza - 

pod kątem mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Znając je, będą mogli podjąć 

podróż do wyobrażonej wersji siebie, którą wcześniej opisywali. 

8. Planuj przyszłe nagrody. 

Nagrody i pochwały są fundamentalnym kluczem do osiągania celów. Krok ten jest 

istotny w podtrzymywaniu motywacji uczącego się do osiągnięcia sukcesu, na 

przekór trudnościom i przeszkodom, jakie napotka po drodze. 

9. Notuj swoje postępy. 

Spisywanie prac podjętych na rzecz rozwoju pomoże w przyszłości, gdy uczący się 

będzie analizował dotychczasowe osiągnięcia i przypominał sobie, jak działał i co 

poszło dobrze, a co źle. 

10. Analizuj i poprawiaj. 

Ostatni z kroków jest przypomnieniem, by modyfikować osobisty scenariusz po 

przeanalizowaniu dotychczasowych działań. Pierwotny plan nie musi wyczerpywać 

działań służących osiągnięciu celu. Jeśli zawierał on błędy, krok ten pomoże je 

przezwyciężyć. 

Źródła 
Maslow, A. H.: Motivation and Personality, (drugie wydanie), Harper & Row, Nowy Jork, 

1970. 
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MATERIAŁ 17 - HORYZONTY 5 - POZIOM ZAAWANSOWANY: 

“Prezentowanie umiejętności uniwersalnych” 

 

Podstawy teoretyczne 

 W pracy z młodymi ludźmi, o ograniczonym doświadczeniu zawodowym, lukach w 

CV lub nieukończonych studiach akademickich, którzy mimo to chcą zdobyć pracę, ważnym 

jest by wspierać ich w pracy z umiejętnościami, które już posiadają, aby mogli 

zaprezentować swoje mocne strony na potencjalnej rozmowie kwalifikacyjnej. Jednym ze 

sposobów, by to osiągnąć jest wsparcie w zidentyfikowaniu i zaprezentowaniu ich 

umiejętności uniwersalnych. Pracując z młodymi ludźmi, warto podkreślić, że umiejętności 

uniwersalne są umiejętnościami i zdolnościami, które już zdobyli przez lata spędzone w 

szkole, życie rodzinne, kręgi społeczne, wolontariaty, kluby i grupy młodzieżowe, 

doświadczenie zawodowe lub dowolne inne doświadczenia zawodowe, z których coś 

wynieśli. Z tego powodu, młodzi ludzie dysponują szerokim zakresem kontekstów i sytuacji, 

nad którymi mogą się zastanowić, by ustalić listę swoich umiejętności uniwersalnych. 

 Gdy określą już listę swoich umiejętności , kolejnym zadaniem jest pokazanie im w 

jaki sposób mogą zaprezentować te umiejętności potencjalnym pracodawcom. Dlatego, 

proponujemy by pokazać im jak wykorzystać metodę STARL w kontekście rozmowy 

kwalifikacyjnej. Akronim STARL oznacza Sytuację, Zadanie, Działanie, Rezultat i Naukę (ang. 

Situation, Task, Action, Result and Learning) i jest nazwą prostego modelu, który młodzi 

ludzie mogą wykorzystać w celu podsumowania i zaprezentowania swoich umiejętności 

uniwersalnych potencjalnym pracodawcom. By skorzystać z metody STARL, młodzi ludzie w 

Twojej grupie powinni wykonać pięć poniższych kroków: 

1. Sytuacja – w tym kroku, uczący się powinni opisać scenę i wyjaśnić doświadczenie 

przeszłe doświadczenie, w kontekście którego będą mogli później opisać w jaki 

sposób używali swoich umiejętności. Powinni opisać środowisko, w którym się 

znajdowali, jakie rodzaju ludzie mieli związek z tą sytuacją i zasoby, którymi 

dysponowali. Powinni opisać wszystkie te aspekty w zwięzły sposób. 

2. Zadanie – na tym etapie powinni opisać to, o co ich spytano. Może to być opis 

problemu, na który się natknęli, lub na przykład to w jaki sposób poradzili sobie z 

osobą o trudnym charakterze lub inną przeszkodą, by z powodzeniem zrealizować 

projekt. 

3. Działanie – w tym kroku, uczący się powinni opisać działania  lub czynności, które 

podjęli, by zmierzyć się z zadaniem. By móc opisać swoje działanie, najpierw powinni 

ocenić, co faktycznie zrobili w tej sytuacji, a następnie opowiedzieć o tym rozmówcy. 

4. Rezultat – na tym etapie powinni pokrótce przedstawić rezultat swoich działań. W 

tym celu powinni zastanowić się nad konkretną różnicą, którą wprowadziło ich 

działanie lub bezpośrednim efektem, które przyniosło. 
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5. Nauka – na koniec, młodzi ludzie powinni wykazać, że byli w stanie przemyśleć 

zastanowić się nad wydarzeniem, które opisali i wyciągnąć z niego wnioski. To na 

tym etapie powinni podkreślić, że opisywana umiejętność jest w istocie uniwersalna 

i podać przykład tego, jak może się przydać na stanowisku, na które aplikują. 

 Metoda STARL jest prostym, lecz efektywnym sposobem prezentowania 

umiejętności uniwersalnych pracodawcom i pokazywania, że młodzi ludzie są wystarczająco 

dojrzali i świadomi siebie, by zidentyfikować posiadane przez siebie umiejętności i 

zademonstrować ich potencjalne użycie w innym kontekście. 

Jak korzystać z tych materiałów 

 Pierwszym krokiem, by wykorzystać ten materiał w pracy z młodymi ludźmi jest 

upewnienie się, że mają oni listę zidentyfikowanych przez siebie umiejętności uniwersalnych. 

By ich wesprzeć w sporządzaniu takiej listy, przeczytaj na głos poniższe kategorie 

umiejętności i poproś ich, by zanotowali te, które posiadają. Czytaj powoli, aby nie musieli 

się spieszyć z notowaniem i żeby nie ominęli żadnej kategorii: 

1. Umiejętności rozwiązywania problemów 
2. Umiejętności związane ze zdolnością do uczenia się i zdobywania nowej wiedzy 
3. Umiejętność czytania i pisania 
4. Umiejętność liczenia 
5. Komunikacja - pisemna, werbalna i niewerbalna 
6. Umiejętności przywódcze 
7. Konsekwencja i doprowadzanie do końca projektów, zadań, itp. 
8. Umiejętności i zdolności fizyczne 
9. Umiejętności związane z nawiązywaniem relacji międzyludzkich 
10. Kompetencje cyfrowe 

 
 Po przeczytaniu wszystkich tych kategorii, upewnij się, że każdy w grupie ma listę 
umiejętności uniwersalnych, którą wykorzystać będzie mógł w trakcie kolejnego zadania. 
 Na kolejnym etapie, zacznij od opisania kroków metody STARL, wspomnianej 
wcześniej w tym rozdziale. Pracując z całą grupą, wybierz jedną z umiejętności 
uniwersalnych - najlepiej zaproponowaną przez kogoś z grupy - jako przykład i wspólnie 
opracujcie przykładowy opis tego, jak za pomocą metody STARL można by zaprezentować ją 
potencjalnemu pracodawcy. 
 
 Kolejnym krokiem po tej dyskusji powinno być podzielenie wszystkich młodych ludzi 
w pary, w których odegrają scenki. Każda z par powtórzy to zadanie przynajmniej dwa razy, 
by każdy miał szansę odegrać obie role. 
  
 Pierwszą rolą będzie rola pracodawcy na rozmowie kwalifikacyjnej. Drugą będzie 
kandydat na stanowisko. W scence, pracodawca zada kandydatowi jedno z poniższych pytań, 
a ten będzie musiał skorzystać z metody STARL, by na nie odpowiedzieć: 
 

1. Opowiesz mi o trudnej decyzji, którą musiałeś podjąć w zeszłym roku. 

2. Opisz stresującą sytuację w szkole, domu lub pracy i to, jak sobie z nią poradziłeś. 
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3. Podaj mi przykład tego, jak przejąłeś inicjatywę. 

4. Podaj mi przykład tego, gdy spróbowałeś coś osiągnąć i Ci się to nie udało.. 

 

 Po odpowiedzi na ten pierwszy przykład, obie osoby w parze zamieniają się rolami i 

nowy pracodawca powinien zadać inne pytanie z listy. Gdy każdy miał już szansę odegrać 

obie role, zbierz całą grupę z powrotem i spytaj młodych ludzi: (1) o ich wrażenia z próby 

wykorzystania metody STARL; (2) gdyby spróbowali ponownie, czy zmienili by coś w swojej 

odpowiedzi? 

 

Po odpowiedzi na te pytania, jeśli pozostał jeszcze czas, powtórz zadanie ze scenką. Osoby w 

parach powinny znowu zamieniać się rolami i odpowiedzieć na dwa pozostałe pytania z listy. 

Da to młodym ludziom więcej czasu na ćwiczenie i poprawienie tego, co uznali, że chcieliby 

poprawić za pierwszym razem. 
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MATERIAŁ 18 - HORYZONTY - POZIOM ZAAWANSOWANY: 

„Czynniki dotyczące planowania ścieżki kariery” 

 

Podstawy teoretyczne 

 Już od najwcześniejszych etapów rozwoju kariery - dziecięcych marzeń - po dorosłe 

decyzje, Twoje wyobrażenia na jej temat uzależnione są od wielu czynników. 

 Materiał „Czynniki dotyczące planowania ścieżki kariery” opracowano na podstawie 

literatury naukowej (patrz: źródła) dotyczących zagadnień planowania i rozwoju kariery 

zawodowej. 

 Zgodnie z wynikami badań naukowych, na planowanie ścieżki kariery ogromny 

wpływ mają - między innymi - rodzice, nauczyciele, przyjaciele, doświadczenia akademickie i 

poczucie własnej skuteczności. Oczekiwania związane z płcią i pochodzeniem etnicznym, 

kultura i rodzaj osobowości również są postrzegane przez młodych ludzi jako mające wpływ 

na planowanie ścieżki kariery. Gdy myślimy o podjęciu pracy, kilka rzeczy od razu przychodzi 

do głowy - opis stanowiska, wymagane doświadczenie i wykształcenie, perspektywy na 

dalszy rozwój, pensja - lecz istnieje jeszcze szereg innych czynników, które wpływać mogą na 

nasze decyzje. Teorie mogą pomóc nam zrozumieć czemu i w jaki sposób różne rzeczy się 

dzieją. W tym przypadku, teorie rozwoju ścieżki kariery pomagają nam zrozumieć czemu i w 

jaki sposób decydujemy się na konkretne dziedziny kariery.  Jednakże żadna z teorii nie 

wyjaśnia wszystkiego, dlatego dobrze rozpatrywać te czynniki z kilku różnych perspektyw. 

Jak korzystać z tych materiałów 

Aby skorzystać z tych materiałów w pracy z młodymi ludźmi, zacznij od opisania 

czynników o największym wpływie na planowanie przez nich swoich ścieżek kariery: 

Typ osobowości 

Znajomość swojego typu osobowości pomoże Ci wybrać dziedzinę kariery, która do 

Ciebie pasuje, znaleźć propozycję odpowiedniej pracy, zaprezentować się pracodawcy i 

ocenić szanse, które napotkasz. 

Umiejętności, zdolności i talenty 

Umiejętności, zdolności i talenty silnie związane są z Twoim wykształceniem 

(zwłaszcza doświadczeniem akademickim) i ukończonymi treningami i kursami. 

Zastanawiając się nad nimi możesz odkryć, w jaki sposób pasują do określonego zawodu lub 

stanowiska, utworzyć swój profil zawodowy dla poszczególnych zawodów i zidentyfikować 

działania, które lubisz i w których posiadasz jakieś kompetencje. 
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Zachowanie, autoprezentacja i przekonanie o własnej skuteczności 

Twoje zachowanie może czasami okazać się bardziej istotne, niż efektywność pracy. 

Zastanów się nad swoimi celami zawodowymi i zmodyfikuj je zgodnie ze swoim 

zachowaniem, autoprezentacją i przekonaniem o własnej skuteczności. 

Kultura 

Nasza kultura warunkuje nasze wartości i oczekiwania. Twoje tło kulturowe, 

pochodzenie regionalne i etniczne mogą wpłynąć na twoje przyszłe wybory zawodowe. 

Względy kulturowe mogą wpłynąć na to, jak postrzegasz swoje decyzje zawodowe w szerszej 

perspektywie i jak podejmujesz decyzje za siebie. 

Płeć 

Zarówno mężczyźni, jak i kobiety spotkali się ze stereotypami opartymi na płci. To, 

jak postrzegasz siebie jako jednostkę może wpłynąć na to, jak postrzegasz zarówno 

przeszkody jak i szanse przy podejmowaniu decyzji zawodowych.  

Zainteresowania 

Między rodzajami osobowości a dziedzinami kariery istnieje silne powiązanie - 

system klasyfikacji, łączący cechy charakteru i osobiste preferencje z charakterystyką 

różnych zawodów. Wypełniając kwestionariusz w Internecie (np. pod adresem 

https://www.careerkey.org/explore-career-options/personality-career-

match.html#.XBpHNlwzZnI) możesz odkryć swój „wynik” i otrzymać listę powiązanych z nim 

zawodów. 

Role w życiu 

Bycie pracownikiem jest jedynie z jedną z wielu ról, które odgrywasz w życiu - takich 

jak bycie dzieckiem, uczniem czy rodzicem. Role te zmieniają się w ciągu Twojego życia. To, 

w jaki sposób myślisz o byciu w nich, ich wymaganiach i zewnętrznych siłach, które na Ciebie 

wpływają może wpłynąć na Twoje postrzeganie kariery w szerszej perspektywie i to, w jaki 

sposób podejmujesz decyzje. 

Warunki społeczne i ekonomiczne 

Wszystkie Twoje wybory zawodowe podejmowane są w kontekście społecznym i 

ekonomicznym. Wydarzenia zachodzące w Twoim życiu mogą wpłynąć na dostępne dla 

Ciebie wybory, a nawet podyktować do pewnego stopnia Twoje decyzje. Zmiany w sytuacji 

ekonomicznej, a przez to na rynku pracy, również mogą wpłynąć na dalszy rozwój Twojej 

kariery. 
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Dotychczasowe doświadczenia 

Pozytywne doświadczenia i wzorce zachowania pracujące w określonych zawodach 

mogą wpłynąć na zakres zawodów, które rozważasz jako możliwości. Jeśli zajmując się czymś 

miałeś pozytywne doświadczenia, bardzo prawdopodobnie będziesz chciał to kontynuować. 

W ten sposób skoncentrujesz się na obszarach, w których odniosłeś sukces i zdobyłeś 

pozytywną samoocenę. 

Rodzice, nauczyciele i przyjaciele 

Osoby, które integrują nas społecznie - rodzice, nauczyciele i przyjaciele - mają na 

nas duży wpływ i odgrywają ważną rolę w podejmowaniu przez nas decyzji zawodowych. To 

z nimi najczęściej rozmawiamy o naszych planach zawodowych. Udział rodziny jest również 

najważniejszym predyktorem w przypadku wyborów zawodowych w profesjach silnie 

zdominowanych przez jedną płeć. 

Na tym etapie, zachęć młodych ludzi do dyskusji, by sprawdzić, jaki jest ich bieżący 

poziom planowania ścieżki kariery. Zadaj im takie pytania jak: „czy już zacząłeś planować 

swoją ścieżkę kariery?”, „Jeśli tak, jak daleko zaszedłeś? Jak szczegółowy jest Twój plan?” itd. 

Na koniec, przypomnij im, że planowanie kariery jest ważne dlatego, że pomoże im 

wykorzystać swoje mocne strony i zwiększyć ich pewność siebie. Co ważniejsze, zachęca ich 

do wzięcia odpowiedzialności za swoją karierę. 

Źródła 

Antoniu, E.: Career planning process and its role in human resource development. Annals of 

the University of Petroşani, Economics, 10(2), r. 2010, s. 13-22. 

Blanco, K.: Unleash Your Career Potential: 7 Steps to Living Your Dream (wydanie Kindle),  

Difference Press, McLean, Wirginia, USA. 

Factors Affecting Career and Career Development. Dostępne pod adresem: 

http://www.acesta-job.info/factors-affecting-career-development.php 

Khasawneh, S.: Factors Influencing the Career Planning and Development of University 

Students in Jordan, Australian Journal of Career Development, Vol. 19, nr 2,, r. 2010, s. 41-

48. 

Pugh, B.: The Fit Factors: The keys to choosing the right job and building a great career. 

Strengths Publishing LLC, Atlanta, 2012. 

M.: What Factors Influence a Career Choice?, Venable. Dostępne pod adresem: 

https://osumarion.osu.edu/assets/marion/uploads/What_Factors_Influence_a_Career_Choi

ce.pdf 

 

https://osumarion.osu.edu/assets/marion/uploads/What_Factors_Influence_a_Career_Choice.pdf
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MATERIAŁ 19 - SIEĆ KONTAKTÓW – POZIOM 

ŚREDNIOZAAWANSOWANY: „Tworzenie więzi” 
 

Podstawy teoretyczne 
 Każdy doradca zawodowy przyzna, że obecność na konferencjach i seminariach daje 

świeżym absolwentom i poszukującym pracy szansę poznania nowych trendów 

zachodzących w ich branżach. Mogą otrzymać certyfikaty, by wzbogacić swoje portfolio i 

zdobyć cenne wpisy do CV. Jednakże jedną z najcenniejszych rzeczy, którą mogą zdobyć na 

konferencjach i seminariach są kontakty biznesowe. Mogą one utworzyć sieć ludzi, którzy 

okażą się cennymi znajomościami przez całą ich karierę. 

 Tworzenie więzi zawodowych może być wyzwaniem, zwłaszcza dla kogoś, kto 

dopiero rozpoczyna swoją karierę. Niemniej, jak każde trudne zadanie, tworzenie więzi staje 

się dużo łatwiejsze, jeśli rozbijemy je na mniejsze, wykonalne zadania. 

 Budowa więzi nie musi ograniczać się do wymiany wizytówek i niewiele znaczących 

niezobowiązujących rozmów. Budowanie sieci kontaktów może być również dobrą zabawą. 

Jak korzystać z tych materiałów 
 Na początku, zainicjuj dyskusję o zaletach obecności na konferencjach i seminariach. 

Następnie, możesz skupić się na zaletach pozyskiwania kontaktów biznesowych. 

 Następnie możesz przedstawić uczącym się szereg porad w zakresie tworzenia więzi 

w ograniczonym czasie zapewnianym przez konferencje i seminaria. 

Zostań żonglerem 

Początek rozmowy wymaga dużej wielozadaniowości. Naucz się nawiązywania i 

podtrzymywania kontaktu wzrokowego wzrokiem i uśmiechem, przekazywania potwierdzeń 

w pozytywny sposób, podawania ręki na powitanie i przekazywania konkretów. Powinieneś 

stworzyć dobrą atmosferę komunikacji.. 

Nie próbuj rozwiązać problemów osoby, którą dopiero co spotkałeś 

Niektórzy uważają, że narzekanie jest bezpiecznym sposobem, by rozpocząć 

rozmowę z kimś nieznajomym. Nie musisz jednak rozwiązywać problemów swojego 

rozmówcy. Bardziej konstruktywne dla relacji, którą próbujesz nawiązać jest zapewnienie go, 

że jest w stanie samemu poradzić sobie ze swoim problemem. 
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Zapomnij o pogaduszkach 

Szybko pomiń pytania o pogodę i przejdź od razu do wielkich teorii wszechświata. 

Ludzie zdecydowanie wolą istotne rozmowy od pustych pogaduszek. Najlepsze jest jednak 

to, czym twój nowy znajomy zajmował się w ostatnim czasie. 

Unikaj przesłuchań 

 Zadawanie pytań może być interesujące, lecz nie przesadź z nimi. Każdy, kto utknął 

kiedyś w samolocie obok “przesłuchującego” pasażera wie, jak potrafi to być okropne. 

Upewnij się, że twoje pytania nie są nachalne. Używaj lepszych sformułowań. 

Rozmawiaj, jakbyście już byli kolegami 

 Wyrażenia, które uwzględniają was obu w tej samej sytuacji szybko generują 

wzajemną sympatię - na przykład: “nie wiem jak ty, ale ja bym poszedł na kawę”. Takie 

sformułowania zachęcają do interakcji, a jednocześnie jej nie wymuszają. 

Powiedz coś niepoważnego 

 Ludzie bardziej Ci zaufają, gdy Ty zaufasz im na tyle, by móc się rozluźnić i przestać 

się bronić. Opowiedz im historyjkę, w której zrobiłeś coś głupiego, lub spróbuj swojego 

kiepskiego francuskiego akcentu. Jeśli jesteś w stanie śmiać się z siebie samego, inni będą 

czuć się gotowi, by się przed Tobą otworzyć. 

Nie przechwalaj się 

 Przy autopromocji konieczna jest subtelność. Zająłeś drugie miejsce na maratonie? 

No cóż, musisz się powstrzymać. Pozwól swoim nowym znajomym odkryć Twoje osiągnięcia 

nieco później. 

Nie zastanawiaj się; po prostu słuchaj! 

 Może Cię kusić, by spędzić czas, w którym druga osoba do Ciebie mówi 

zastanawiając się, co jej odpowiesz. Nie rób tego. Lepiej wsłuchaj się uważnie w to, co do 

Ciebie mówi. Odpowiedź na pytanie, jak zapewnić płynność rozmowy nie znajduje się w 

Twojej głowie - a stoi naprzeciwko Ciebie! 

 Na koniec, doradź uczestnikom, by wypróbowali powyższe rady na swoich 

rówieśnikach lub swoich kolegach. 

Źródła 
Porady w tym materiale zostały zaadaptowane z porad Wayne’a Elise’a w artykule z numetu 

magazynu WIRED UK z marca 2013 roku. 

 

  



 

 

 

  

 62 

MATERIAŁ 20 - SIEĆ KONTAKTÓW 2 - POZIOM 

WPROWADZAJĄCY: „Tworzenie zwięzłej i chwytliwej prezentacji 

o sobie, tzw. Elevator Pitch” 

 

Podstawy teoretyczne 

 Niezależnie, jaka rozmowa kwalifikacyjna lub spotkanie networkingowe czeka 

młodego człowieka w ciągu jego kariery, w końcu czeka ich odpowiedź na pytanie: “co 

możesz o sobie opowiedzieć?”. Choć “sprzedawanie się” obcej osobie na spotkaniu 

networkingowym lub potencjalnemu pracodawcy na rozmowie kwalifikacyjnej przeraża 

większość osób, aby kompetentnie na nie odpowiedzieć kluczowe jest przygotowanie 

krótkiego i zwięzłego profilu, w którym opisane będą nasze umiejętności, doświadczenie i 

kwalifikacje. 

 Nazywany często “elevator pitch”, jest to 30-60 sekundowa, opracowana wcześniej 

wypowiedź przedstawiająca kim jesteśmy, co sobą wnosimy i czemu ten nieznajomy miałby 

chcieć nas zatrudnić. W skrócie, “elevator pitch” jest zwięzłym podsumowaniem naszych 

kwalifikacji, umiejętności i doświadczeń zawodowych. Jego nazwa wzięła się od tego, że jego 

długość powinna wystarczyć do przekonania potencjalnego pracodawcy w czasie, w którym 

jedziecie razem windą. Takie prezentacje mogą również dotyczyć pomysłów na biznes, które 

przedsiębiorcy próbują sprzedać potencjalnym inwestorom; jednakże materiał skupi się na 

prezentacjach osobistych, które pomogą uczącym się w rozwoju swojej kariery. 

 Choć różni ludzie mają różne opinie na temat tego, czym jest dobra prezentacja, 

zawsze powinna ona zawierać przynajmniej nasze imię, bieżące stanowisko, jedno zdanie o 

doświadczeniu zawodowym, wymienienie kluczowych i niecodziennych umiejętności, a na 

koniec określać cel zawodowy lub stanowisko, którego w tym momencie poszukujemy. 

Jak korzystać z tych materiałów 

 Aby wykorzystać ten materiał w pracy z młodymi ludźmi, najpierw upewnij się, że 

grupa stanowi wspierające środowisko, do którego mają wystarczająco zaufania, by podzielić 

się ze sobą swoimi prezentacjami. Kolejnym krokiem będzie przedstawienie koncepcji 

zwięzłej autoprezentacji; następnie poproś ich o napisanie takich prezentacji. 

Aby wesprzeć młodych ludzi w sporządzaniu swoich krótkich prezentacji o sobie, skorzystaj z 

następującej procedury i pokieruj uczącymi się odpowiadając na wszystkie wylistowane 

pytania: 

1. Pierwszym krokiem powinno być spisanie swojego imienia i nazwiska. 

2. Następnie uczący się powinni zadać sobie następujące pytanie:  

a. Jakie umiejętności posiadam?  Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, 

powinni zastanowić się nad swoim zakresem umiejętności i ocenić, w czym 
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są dobrzy. Muszą być w stanie precyzyjnie i zwięźle opisać, co mogą wnieść 

do firmy potencjalnego pracodawcy. Warto tu zwrócić uwagę na wszelkie 

dotychczasowe osiągnięcia zawodowe i akademickie. 

3. Kolejnym krokiem w opracowywaniu swojej prezentacji jest ustalenie, co jest w nas 

wyjątkowego. Choć kluczowe umiejętności zostały wymienione już na jej początku, 

ważnym jest by rozbudować ten opis o nietypowe umiejętności i doświadczenia, 

które odróżnią nas od innych. Ważnym jest, by uczący się mieli jasne i zwięzłe 

zrozumienie swoich nietypowych zdolności aplikowalnych do środowiska 

zawodowego, aby inni mogli lepiej zrozumieć ich mocne strony, a potencjalni 

pracodawcy docenić ich wkład w firmę. Aby zidentyfikować te mocne strony, młodzi 

ludzie powinni zastanowić się nad tym, w czym czują się najpewniej. W czym są 

najlepsi w swojej pracy lub szkole? Jaki jest ich ulubiony temat i dlaczego? Co robią 

lepiej niż ich rówieśnicy?   

4. Kolejnym etapem jest wyznaczenie przez młodych ludzi celów dla siebie i określenie 

dla innych, czym by się chcieli zająć? Powodem, dla którego zawarcie w prezentacji 

swojego celu jest uświadomienie innym, w jaki sposób mogliby pomóc młodemu 

człowiekowi. Inni muszą wiedzieć, czego chcemy, by być w stanie pomóc nam to 

osiągnąć. Aby wspomóc młodych ludzi w wyznaczaniu takich celów, każ im 

zastanowić się nad tym, co naprawdę chcieliby osiągnąć poprzez swoją prezentację? 

Czy pomoże im to w zdobyciu nowej umiejętności, nowych doświadczeń, czy może 

pracy w konkretnej firmie lub branży? Jeśli prezentują się potencjalnemu 

pracodawcy, co spodziewają się zyskać dzięki tej pracy? Jeśli mają trudności z 

odpowiedzią na to pytanie, zasugeruj by poszukali ofert pracy, które naprawdę ich 

interesują i zastanowili się, dlaczego tak naprawdę ich interesują? Następnie, 

powinni odnieść to do wyznaczania celów zawodowych.  

5. Kolejny element, który można zawrzeć w prezentacji wiąże się z motywacją. Ta z 

kolei powiązana jest z celem - skupia się jednak nie na pytaniu “co?” a “dlaczego?” 

Określając swoją motywację, młody człowiek powinien najpierw przeanalizować 

swoje emocjonalne zaangażowanie w zmianę kierunku kariery, zmianę stanowiska, 

etc. Aby ustalić jego motywację, po prostu zapytaj: dlaczego lubisz swoją pracę? 

Dlaczego chcesz tę pracę? Kogo chciałbyś zainspirować, lub komu pomóc poprzez 

swoją pracę? 

 

Gdy młodzi ludzie w Twojej grupie odpowiedzą już na te wszystkie pytania i 

sporządzą zwięzłą prezentację o sobie, ważnym będzie danie im okazji przećwiczyć jej 

wygłaszanie. W tym celu, każ im wstać z ławek i zacząć chodzić po klasie. Odegrajcie 

spotkanie networkingowe, na którym chodzą po pomieszczeniu, a gdy ktoś się koło nich 

zatrzyma, powinni wygłosić mu swoją prezentację - oraz samemu wysłuchać jego 

prezentacji. W ten sposób, młodzi ludzie otrzymają szansę nie tylko przećwiczenia swoich 

prezentacji, ale również wysłuchania innych przykładów, dzięki czemu będą w stanie 

udoskonalić tekst swojej własnej prezentacji. 
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MATERIAŁ 21 - SIECI KONTAKTÓW - POZIOM 

ŚREDNIOZAAWANSOWANY: „Networking - po co się to robi?” 

 

Podstawy teoretyczne 

 Budowanie sieci kontaktów, inaczej networking, może stanowić cenną strategię na 

każdym etapie rozwoju kariery. Oznacza to po prostu nawiązywanie kontaktów z ludźmi -  

najcenniejszymi zasobami na każdym etapie Twoich starań. Networking to zasadniczo 

nawiązywanie kontaktów poprzez nawiązywanie komunikacji różnymi kanałami. W dużym 

stopniu jest niezbędny w życiu zawodowym, gdyż wyizolowany nigdy nie staniesz się częścią 

biura czy innego środowiska pracy. 

 Materiał „Networking - po co się to robi?” opracowano na podstawie literatury 

naukowej (patrz: źródła) dotyczącej budowania sieci kontaktów w celach związanych z 

planowaniem ścieżki kariery. 

 Wyniki badań naukowych potwierdziły, że networking jest obecnie niezbędnym 

narzędziem pozyskiwania informacji dla osób pracujących zawodowo. Umiejętności 

budowania sieci kontaktów są niezbędne, by móc skorzystać z powiązań w środowiskach 

zawodowych i osobistych. Wykazały one dużą potrzebę rozwijania strategicznych 

umiejętności i praktyk budowania sieci kontaktów, aby skutecznie tworzyć, rozwijać i 

korzystać z rezultatów interdyscyplinarnych relacji i dzięki temu móc załatwiać sprawy i 

generować większy zysk. 

Jak korzystać z tych materiałów 

 Aby skorzystać z tego materiału w pracy z młodymi ludźmi, zdefiniuj czym jest 

networking i wyjaśnij, czemu jest tak istotny w planowaniu swojej ścieżki kariery: 

Networking jest bardzo istotny w planowaniu swojej ścieżki kariery 

• Tworzenie sieci kontaktów z wysoko wykwalifikowanymi jednostkami może 

doprowadzić do rozwoju kariery poprzez zwiększanie jakości swojej pracy. 

• Nawiązując kontakty z osobami pracującymi dla wiodących marek i znanych firm, 

zwiększasz szanse na rozwój swojej kariery. 

• Gdy Twoja sieć profesjonalnych kontaktów się rozrasta, będziesz mógł lepiej 

gromadzić informacje o ofertach pracy i ich wymaganiach, a dzięki temu nie przeoczysz 

wartościowych szans. 

• Poprzez nawiązywanie kontaktów z powiązanymi za sobą członkami większej 

społeczności zawodowej możesz nauczyć się, jak wykorzystać swoje umiejętności 

networkingu, by zwiększyć swoją wiedzę na temat taktyk i metod zdobywania pracy. 
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• Networking poszerza twój krąg znajomości, często o robiących wrażenie 

profesjonalistów. Nawiązywanie kontaktów z osobami o eksperckiej wiedzy i 

profesjonalnym podejściu może okazać się bardzo użyteczne przy rozwijaniu swoich 

umiejętności. 

• Możesz zwiększyć swoją ekspertyzę i lepiej ją wykorzystać poprzez obserwację 

innych profesjonalistów w swojej sieci kontaktów. 

• Tworzenie sieci kontaktów pozwala Ci doszlifować swoje umiejętności i uczy Cię 

radzenia sobie z trudnymi zadaniami. Im większa jest twoja sieć kontaktów, tym więcej 

umiejętności zdobędziesz i bardziej rozwiniesz się zawodowo. 

 Następnie, podkreśl że spotkania twarzą w twarz i komunikacji przez Internet mogą 

stanowić silne połączenie. Podaj powody dla stosowania obu tych rodzaju networkingu i 

wskaż ich zalety: 

Dlaczego wybrać spotkania twarzą w twarz? 

Ponieważ komunikacja twarzą w twarz wciąż jest bardzo istotna, a spotkania poza 

biurem: 

• dają Ci czas, by dowiedzieć się więcej o osobach w twojej sieci kontaktów; 
• inspiruje do nowych sposobów myślenia; 
• pomaga ci uczyć się bez czynników, które rozpraszały by Cię w biurze; 
• zwiększają kreatywność. 
 
Czemu wybrać komunikację przez Internet? 

Ponieważ: 

• daje pracodawcom podsumowanie Twojej ekspertyzy, mocnych stron i 
doświadczenia zawodowego; 
• pomaga Ci budować osobistą markę jako ktoś zaznajomiony ze współczesną 
technologią; 
• daje ci listę cyfrowych kontaktów na przyszłość; 
• pomaga rekruterom ocenić Cię osobiście i zawodowo poprzez twoje wypowiedzi 
pisemne. 
 
Korzyści zawodowe z networkingu 1 

Sprawi, że będziesz bezpośrednio polecany przez swoje kontakty. 57% etatów jest 

wypełnianych przez osoby poznane poprzez sieci kontaktów. 

Korzyści zawodowe z networkingu 2 

Networking wykorzystuje i wzmacnia Twoją kreatywność. 96% pracowników firmy 

Adobe określa kreatywność jako kluczową dla tego, co wnoszą do firmy i świata w ogóle. 
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Korzyści zawodowe z networkingu 3 

Pozwala Ci poznać mentorów. 68% osób planujących zostać w obecnej firmie po 

pięciu latach ma mentora. 

Korzyści z networkingu zwiększające jakość życia 

Silna sieć kontaktów zawodowych jest wyznacznikiem psychologicznego, 

emocjonalnego i fizycznego dobrobytu. Silne i zdrowe sieci kontaktów pomagają zmniejszyć 

ryzyko demencji, raka piersi i przedwczesnej śmierci. 

 Na tym etapie nawiąż dyskusję z młodymi ludźmi i poproś ich o przeanalizowanie 

swoich sieci kontaktów. Możesz zadać takie pytania jak: „jak duża i silna jest Twoja obecna 

sieć kontaktów?”, „Jak najlepiej możesz wykorzystać swoją sieć kontaktów, przy planowaniu 

i rozwijaniu swojej kariery?” czy „Co musiałbyś zmienić w swojej sieci kontaktów, by 

przyniosła Ci więcej korzyści?”. 

 Na koniec, przypomnij im, że aby ich sieć kontaktów mogła rosnąć i rozwijać 

zarówno ich samych, jak i ich kariery, muszą budować trwałe relacje, a nie tylko zwiększać 

liczbę swoich kontaktów. 

Źródła 

Baber, A.: Make Your Contacts Count: Networking Know-How for Business and Career 

Success, AMACOM, oddział American Management Association, Nowy Jork, 2007. 

Bjorseth, L. D.: Breakthrough Networking: Building Relationships That Last (drugie wydanie), 

Duoforce Enterprises Inc., USA, 2003. 

Daewon, A.: Importance of Networking for Career Development, 2017. Dostępne pod 

adresem: https://www.careermetis.com/importance-of-networking-career-development/ 

Kimberl, M.: Understanding the Value of Networking for Job and Career Development, 

Association for Talent Development, 2018. Dostępne pod adresem: 

https://www.td.org/insights/understanding-the-value-of-networking-for-job-and-career-

development  

Misner, I.: Networking Like a Pro: Turning Contacts into Connections, wyd. Jere L. Calmes, 

Kanada, 2010. 

Networking: A Strategy for Every Stage of Career Development. Dostępne pod adresem:  

https://www.reed.edu/beyond-reed/assets/downloads/Networking%20handout.pdf  

Networking, Centrum Rozwoju Karier Stanowego Uniwersytetu w Oregon. Dostępne pod 

adresem: https://career.oregonstate.edu/students/networking 
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MATERIAŁ  22- SIECI KONTAKTÓW – POZIOM ZAAWANSOWANY: 

„Pamiętnik nawiązywania kontaktów” 

Podstawy teoretyczne 
 Bycie osobą towarzyską umieszcza nas w tej samej kategorii, co wiele innych osób. 

To, co definiuje daną osobę jest to, jak się wyraża, jak bardzo jest kontaktowa i co ją 

motywuje. To, jak się wyrażamy może przyciągać do nas innych - lub ich odstręczać. Może to 

zadecydować o “być albo nie być” relacji. Nawet jeśli danej osobie nie zależy, by wszyscy 

zostali jej przyjaciółmi, jej sposób wyrażania się może wpływać na jej karierę w 

niewiarygodnym stopniu. Kontaktowość oznacza wszystko to, co robimy rozmawiając z 

innymi ludźmi, spotykając nowych znajomych i nawiązując nowe przyjaźnie. Nasza 

motywacja zwykle skrywa się pod naszymi słowami, gdy z kimś rozmawiamy. Zawierają się w 

niej nasze wszystkie nadzieje i oczekiwania, co do poszczególnych rozmów. 

 Dzięki niniejszym materiałom, uczący się dowie się więcej o tym, jak rozpocząć swoją 

drogę ku poznawaniu nowych ludzi i ponownego kontaktowania się z osobami, do których 

nie odzywali się przez dłuższy czas. Metoda, którą w nich opiszemy, skupia się na 

poznawaniu innych, a nie proszeniu ich o przysługi. Porozmawiaj z uczącymi się o różnicy 

między rozmawianiem, by coś dostać, a rozmawianiem, by kogoś poznać. 

 Przedstawione tu zadania będą wymagać dużo pisania, gdyż wspomaga ono 

zapamiętywanie. Będą one również wymagały wymyślania nowych pomysłów, by wzmocnić 

proces nauki. Co więcej, pozostawiają one pole do improwizacji, dzięki czemu łatwo 

zaadaptować je do potrzeb osób o zróżnicowanym pochodzeniu. Innym ważnym aspektem 

tych ćwiczeń jest ich skupienie na umiejętnościach, które większość ludzi już posiada w 

dużym stopniu, dzięki czemu łatwo powinno być je wykonać. Poza tym, prezentują skupione 

na osobie podejście do nawiązywania kontaktów z innymi, zachęcając uczących się, by 

dowiedzieli się więcej o swoim rozmówcy, zamiast po prostu prosić ich o przysługi. 

Jak korzystać z tych materiałów 
 Struktura tego ćwiczenia jest prosta, lecz progresywna. Oznacza to, że poszczególne 

kroki należy wykonywać jeden po drugim, w podanej kolejności. Wynika to z celów 

edukacyjnych każdego z kroków - tylko po przedstawieniu wcześniejszych zagadnień będą w 

stanie spełnić swój cel. 

Pamiętnik nawiązywania kontaktów 

 Następujące zadania owocują sporządzeniem pamiętnika - nazwanego tak ze 

względu na przypominającą dziennik strukturę.  Powinno to pomóc uczącym się zrozumieć, 

jak ustrukturyzować swoje codzienne notatki wraz z przebiegiem wypełniania kolejnych 

zadań. Nie oznacza to jednak, że muszą sobie kupić kalendarz czy dziennik. Spokojnie 

wystarczą im kartki papieru A4 lub A5 (zależnie od ich wygody). 

Zadanie to składa się z kilku kroków: 
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1. Ustalenie posiadanych już kontaktów poprzez burzę mózgów. 

To zadanie typu burza mózgów, w którym uczący się powinni wymienić osoby, które 

już należą do ich sieci kontaktów. Mogą skorzystać z dowolnej listy kontaktów - na 

przykład ze swojej skrzynki e-mail, kontaktów z Facebooka, książki telefonicznej, etc. 

2. Sporządzenie listy kontaktów. 

Krok ten polega na spisaniu imion posiadanych kontaktów i uszeregowanie ich 

alfabetycznie. 

Uczący się będzie potrzebował małych kawałków papieru (A5 lub mniejszych), gdyż 

przy każdym wpisie będą umieszczali informacje o danej osobie wraz z poznawaniem 

jej coraz lepiej. Każdy wpis powinien być na osobnej kartce, gdyż te będą sortowane 

alfabetycznie. Doradź, że całość będzie można wygodnie trzymać w pudełku. 

3. Kontakt z posiadanymi już znajomościami 

Na potrzeby tego zadania, uczący się mogą skorzystać z e-mailu, telefonu lub 

spotkać się twarzą w twarz - zależnie od potrzeb danej sytuacji. 

4. Omów zalety bycia towarzyskim. 

Rozmowa ta może być przeprowadzona na forum grupy, lub z każdym uczącym się 

osobno. 

5. Omów kwestię bycia dostępnym dla innych. 

Ta rozmowa również może przebiec na forum grupy lub indywidualnie. 

6. Umawianie się z innymi w celu budowania relacji. 

Na tym etapie, uczący się będzie miał wiele możliwości do improwizacji, by rozwinąć 

swoje umiejętności społeczne i relacje z członkami swojej sieci społecznej. Proces 

rekomendowany na jednym ze slajdów zapewnia szanse na poszerzanie swojej sieci 

kontaktów. 

7. Sporządzenie mapy relacji społecznych. 

Poświęcenie czasu na sporządzenie wizualnej mapy relacji społecznych uczącego się 

pomoże mu ją lepiej zrozumieć - i podpowie nowe pomysły na współpracę! 

8. Czas na podsumowanie! 

Ostatnim z rekomendowanych kroków jest przejrzenie jeszcze raz kartek ze 

spisanymi kontaktami i odpowiedź na nasuwające się autorefleksyjne pytania. 

Źródła 
Bolton, G.: Reflective Practice: Writing and Professional Development, SAGE, 2010. 

Jasper, M.: Beginning reflective practice, Nelson Thornes, 2003. 

Schunk, D. H., & Zimmerman, B. J. (red.): Self-regulated learning: From teaching to self-

reflective practice, Guilford Press, 1998. 
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MATERIAŁ 23- SIECI KONTAKTÓW 5 – POZIOM 

ZAAWANSOWANY: „Budowanie inteligencji emocjonalnej (EQ) 

drogą do sukcesu zawodowego” 

 

Podstawy teoretyczne 

 Aby efektywnie pracować z innymi ludźmi, budować sieci kontaktów i 

współpracować ze zróżnicowanymi zespołami w coraz bardziej zglobalizowanym 

współczesnym środowisku pracy, ważnym jest, by pracownicy przyszłości posiadali wysoką 

inteligencję emocjonalną. Inteligencja emocjonalna pomoże również młodym ludziom, z 

którymi pracujesz w wykorzystaniu nowych szans zawodowych i pozostawaniu elastycznym i 

zdolnym reagować na zmiany na rynku pracy. Teoretyk Daniel Goleman opisuje inteligencję 

emocjonalną jako “zdolność do rozpoznawania własnych i cudzych emocji, motywowania się 

i zarządzania emocjami wewnątrz siebie i w swoich relacjach”. 

 Inteligencja emocjonalna zawiera w sobie aspekty empatii, rozumienia innych, 

samoświadomości i kontroli nad naszymi emocjami i reakcjami emocjonalnymi. Gdy IQ 

określa tradycyjne formy inteligencji, takie jak wiedza merytoryczna czy predyspozycja do 

nauki, EQ - czyli ocena inteligencji emocjonalnej danej osoby - może być określona na dwa 

sposoby. Po pierwsze, EQ określa inteligencję interpersonalną danej osoby, to znaczy jej 

umiejętność rozumienia i interpretowania intencji, motywacji i pragnień innych osób. Po 

drugie, EQ określa inteligencję intrapersonalną, czyli zdolność danej osoby do zrozumienia 

siebie i swoich własnych potrzeb, motywacji, lęków i uczuć. 

 Goleman określa pięć głównych konstruktów związanych z rozwojem inteligencji 

emocjonalnej. Zaliczają się do nich: 

1. Samoświadomość; 

2. Samokontrola; 

3. Motywacja wewnętrzna; 

4. Empatia; oraz 

5. Umiejętności społeczne. 

 Te pięć komponentów inteligencji emocjonalnej pozwala określić ją w obu 

kategoriach EQ: komponenty 1-3 odnoszą się do inteligencji intrapersonalnej danej osoby, a 

komponenty 4-5 do jej inteligencji interpersonalnej. 

 W relacji do inteligencji intrapersonalnej, samoświadomość oznacza wiedzę i 

zrozumienie naszych własnych nastrojów. Uwzględnia to wszelkie bodźce, na które możemy 

reagować emocjonalnie. Jeśli ktoś potrafi śmiać się z samego siebie i pokazywać to innym 

jest oznaką dużej samoświadomości. Stanowi ona pierwszy krok w kontrolowaniu i 

regulowaniu naszych emocji i reakcji na innych ludzi. Samokontrola wiąże się z korzystaniem 

z tej świadomości, aby efektywnie kontrolować swoje emocje i reakcje. Gdy jesteśmy w 
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stanie zidentyfikować bodźce z pierwszego komponentu,  powinniśmy również być w stanie 

przekierować te destruktywne impulsy i dostosować nasz humor w odpowiedzi na nie. Ten 

rodzaj kontroli jest kluczowy dla rozwijania wysokiej inteligencji emocjonalnej. W końcu, w 

kwestii naszej inteligencji intrapersonalnej, ważnym jest by zrozumieć, co motywuje nas 

wewnętrznie. Może się to przejawiać poprzez pasję w pracy wykraczającą poza zewnętrzne 

nagrody, takie jak pieniądze, status, czy awans. Wiąże się to przede wszystkim ze 

zrozumieniem tego, co jest dla nas istotne w życiu i byciu w stanie okazać chęć 

samodoskonalenia w pracy i innych aspektach życia. 

 W kwestii inteligencji interpersonalnej, daną osobę uważa się za empatyczną, gdy 

okazuje, że rozumie emocje innych. Wyraża się to poprzez traktowanie ludzi tak, jak sami 

najprawdopodobniej by zareagowali. Empatia oznacza również wrażliwość na odmienne 

tradycje kulturowe, by nie urazić innych naszym traktowaniem. Rozwój i ćwiczenie empatii 

jest kluczową umiejętnością we współczesnych środowiskach pracy i dlatego kluczowym jest, 

by uczący się pracowali nad tą cechą, aby wesprzeć przyszły rozwój swojej kariery. Ostatni z 

konstruktów inteligencji emocjonalnej odnosi się do umiejętności społecznych jednostki. 

Zawiera się w tym to, jak tworzymy i utrzymujemy relacje, sieci kontaktów i znajomości 

biznesowe. Młodzi pracownicy i osoby jeszcze uczące się, ludzie planujący swoją karierę i 

poszukujący nowej pracy muszą być w stanie nawiązywać kontakt z innymi. Uwzględnia to 

umiejętność odnajdowania kompromisów i przekonywania innych do naszego punktu 

widzenia, gdy się poróżnimy. Umiejętności te są szczególnie przydatne w kompetytywnych 

środowiskach lub w grupowych rozmowach kwalifikacyjnych. Osoby o wystarczającej 

inteligencji emocjonalnej, by być dyplomatycznymi wobec kolegów, lecz również 

zdeterminowanymi, skupionymi i efektywnymi pracownikami wyróżniają się w tych 

kontekstach. 

 EQ jest kluczowe we współczesnych środowiskach pracy, zwłaszcza dla tych, którzy 

szukają nowej pracy lub ścieżki kariery. Jeśli potencjalny pracownik ma wysokie EQ, oznacza 

to wysoki poziom samoświadomości, co z kolei świadczy o tym, że jest w stanie rozpoznać 

swoje uczucia i zarządzać swoimi emocjami. Jest to szczególnie istotne przy pracy z 

rówieśnikami, współpracownikami i potencjalnymi pracodawcami. Aby rozwinąć swoje 

kariery zawodowe, uczący się muszą być w stanie poradzić sobie z krytyką i odrzuceniem 

oraz okazać wytrwałość; muszą być w stanie kontrolować swoje emocje i zachować 

profesjonalizm w każdej sytuacji. Dobra reakcja na krytykę lub odrzucenie świadczy o dużej 

samoświadomości i kontroli, które stanowią kluczowe cechy poszukiwane przez 

potencjalnych pracodawców u kandydatów. 

 

Jak korzystać z tych materiałów 

Aby skorzystać z tego materiału w swojej pracy z młodymi ludźmi, zacznij od 

przedstawienia im pięciu głównych konstruktów inteligencji emocjonalnej, wymienionych 

poniżej: 
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1. Samoświadomość; 

2. Samokontrola; 

3. Motywacja wewnętrzna; 

4. Empatia; oraz 

5. Umiejętności społeczne. 

 Po przedstawieniu ich, zainicjuj dyskusję z uczącymi się na temat tego, czemu ich 

zdaniem ważne jest, by posiadać te cechy. W szczególności, omów dlaczego istotna jest 

umiejętność kontrolowania swoich emocji i brania odpowiedzialności za swoje uczucia i 

zachowania, zwłaszcza w środowisku zawodowym. Dyskusja ta powinna umocnić u młodych 

ludzi przekonanie o tym, dlaczego tak ważne jest posiadanie dużej inteligencji emocjonalnej. 

 Na zakończenie tej dyskusji, podkreśl znaczenie niektórych z kroków opisanych w 

materiałach dot. planowania kariery, takich jak: zapewnienie sobie czasu na obserwację 

własnych emocji i zachowania, brania odpowiedzialności za swoje uczucia i zachowania oraz 

ćwiczenia empatii. Następnie możesz zaproponować odegranie przez ochotników krótkiej 

scenki, w której mogą przećwiczyć zarządzanie sytuacją konfliktu w miejscu pracy, 

korzystając z wysokiej i niskiej inteligencji emocjonalnej. Możesz przedstawić kilka różnych 

scenariuszy, aż uczący się zobaczą szereg dobrych i złych praktyk związanych z EQ. Na koniec 

tego zadania, rozpocznij kolejną dyskusję z uczącymi się, w której omówicie odegrane 

scenariusze i kroki, które należy podjąć, by rozwinąć swoją inteligencję emocjonalną. 
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MATERIAŁ 24 - SIECI KONTAKTÓW - POZIOM ZAAWANSOWANY:  

„Networking - jak to się robi” 

 

Podstawy teoretyczne 

 Istnieją trzy główne sposoby tworzenia sieci kontaktów zawodowych, którymi 

będziesz się posługiwał, by rozwinąć swoją karierę: 

● Networking operacyjny, czyli budowanie relacji z osobami, z którymi regularnie 

współpracujesz - na przykład dostawcami lub współpracownikami. 

● Networking osobisty pomaga Ci znaleźć wsparcie w trudnych momentach życia zarówno 

osobistego, jak i zawodowego. 

● Networking strategiczny dzieje się wtedy, gdy planujesz dodać do swojej sieci kontaktów 

konkretną osobę, która przyniesie w ten sposób konkretną korzyść.  

 
Materiał „Networking - jak to się robi” opracowano na podstawie literatury 

naukowej (patrz: źródła) dotyczącej zagadnienia tworzenia sieci kontaktów w celu 

budowania swojej ścieżki kariery. 

 Wszyscy eksperci są zgodni co do tego, że networking jest istotną częścią 

poszukiwania pracy. Dużo więcej różnych opinii dotyczy tego, jak to zrobić najskuteczniej. 

Aby efektywnie zarządzać swoją karierą lub poszukiwaniami pracy, najlepiej podejść do 

networkingu w systematyczny sposób. Gdy zrozumiesz już potrzebę efektywnego tworzenia 

sieci kontaktów, kolejnym krokiem jest zrozumienie i zaaplikowanie dodatkowych strategii w 

celu najlepszego wykorzystania możliwości oferowanych przez networking osobisty i 

zawodowy. 

Jak korzystać z tych materiałów 

Aby skorzystać z tego materiału w pracy z młodymi ludźmi, musisz przedstawić im 

kroki niezbędne, aby skutecznie budować swoją sieć kontaktów: 

Krok 1: Właściwe podejście 

Networking bardziej przypomina pracę w ogrodzie, niż polowanie. W dłuższej 

perspektywie, odniesiesz większy sukces jeśli będziesz utrzymywał z ludźmi stałe relacje, niż 

próbując od razu osiągnąć swój cel już na pierwszym spotkaniu. 

Krok 2: Zawsze miej przy sobie narzędzia do budowania kontaktów 

Mogą nimi być plakietka z imieniem i nazwiskiem, wizytówki, ulotka czy CV. Nie 

rozdawaj ich jednak na lewo i prawo - sprawi to, że akt ich wręczania będzie miał mniejsze 

znaczenie. 
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Krok 3: Zachowuj się jak gospodarz, a nie jak gość 

Od gospodarza oczekuje się, że będzie robił rzeczy dla innych, podczas gdy gość 

może siedzieć i się odprężać. Zadbaj by inni czuli się mile widziani i komfortowo. 

Przedstawiaj nowe osoby innym, które już znasz, zwłaszcza jeśli mają coś wspólnego. 

Podchodź do ludzi, którzy stoją samotnie. 

Krok 4: Słuchaj i zadawaj pytania 

Pamiętaj, że dobry networker ma dwoje uszu i tylko jedne usta - i używa ich 

proporcjonalnie. Dowiedz się, czym zajmują się inni - zawodowo i z zainteresowań. 

Krok 5: Przekazuj rady i polecaj innych, gdy tylko możesz 

Najlepsi z networkerów wierzą, że to, co dają innym w końcu do nich wróci. Jeśli nie 

próbujesz szczerze pomóc ludziom, których spotykasz, nie będziesz budował swojej sieci 

kontaktów tak efektywnie, jakbyś mógł. Wzajemność buduje relacje. Sukces w biznesie jest 

wynikiem wykonywanej pracy i posiadanych relacji. 

Krok 6: Małe uprzejmości mają duże znaczenie 

List lub telefon z podziękowaniem po tym, jak ktoś Cię polecił pokazuje, że relacja z 

nim jest dla Ciebie wartościowa i doceniasz jego starania. Sprawi to, że lepiej Cię zapamięta i 

będzie bardziej skłonny pomóc Ci znowu w przyszłości. 

Krok 7: Zawsze staraj się poznawać nowych ludzi 

Choć większość z nas czuje się najbardziej komfortowo w otoczeniu swoich kolegów i 

znajomych, na te spotkania przychodzisz po to, by poznać nowych ludzi. Wyjdź poza swoją 

strefę komfortu. Wyznacz sobie konkretną liczbę osób do spotkania, lub ustal jak długo czasu 

poświęcisz każdej z nich. 

Krok 8: Spisuj notatki z tyłu otrzymanych wizytówek 

Notuj wszystko, co wydaje Ci się warte zapamiętania z rozmów z nowo poznanymi 

osobami - zwłaszcza wszystko, co obiecasz zrobić. Jeśli krępujesz się robić to podczas 

spotkania, wyznacz sobie na to chwilę w samochodzie lub drodze do domu i zapisz wszystko, 

co zapamiętałeś. 

Krok 9: Bądź sobą! Bądź autentyczny!  

Pamiętaj, że budujesz relacje, które mogą trwać przez długie lata. Ludzie bardziej Ci 

zaufają, jeśli zobaczą, że zachowujesz się w konsekwentny sposób - a zaufanie i wiedza są 

podstawą rozwoju relacji międzyludzkich. Prezentuj się w pozytywny i profesjonalny sposób. 
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Krok 10: Dalsze działania 

To najważniejsza część networkingu: poproś o telefon, e-mail lub przesłanie jakiejś 

informacji. Następnie zrób to, co zapowiedziałeś. Jeśli ktoś pomoże Ci dostać się na rozmowę 

kwalifikacyjną lub poleci Cię, utrzymaj z nim kontakt i powiedz mu, jak poszło. 

Na tym etapie, poproś uczących się o opisanie swojej obecnej sieci kontaktów na 

podstawie powyższych 10 kroków. Możesz im w tym pomóc zadając takie pytania jak: „Czy 

sądzisz, że zrobiłeś już wszystko, co niezbędne?” lub „Czy mógłbyś zrobić to lepiej i wzmocnić 

swoją sieć kontaktów?”. 

 Na koniec, przypomnij im, że gdy będą już mieli jaśniejszy obraz swojej ścieżki 

kariery, powinni pracować nad poszerzaniem swojej sieci kontaktów poza swoje najbliższe 

otoczenie. Możesz dać im w tym celu parę porad (na przykład, by śledzić organizacje i blogi 

branżowe, strony internetowe poświęcone networkingowi, artykuły prasowe, media 

społecznościowe, formalne programy networkingowe, konferencje branżowe, panele 

dyskusyjne, a może nawet skorzystać z formalnego narzędzia jakim jest rozmowa 

informacyjna). 
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