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DZIEŃ 1 

Temat warsztatów: Gra emocji czyli wpływ emocji na nasze życie 

 

   2 KONTRAKT 

CZAS: 
30 min 

MATERIAŁY: 
Duży arkusz papieru, mazaki, taśma do przymocowania 
karty na ścianę 

CEL: 
Ustalenie zasad panujących na warsztatach 

METODA PRACY: 
Dyskusja w grupie 

OPIS: 
Prowadzący prosi grupę o sugestie dotyczące zasad panujących w grupie podczas 
warsztatów i zapisuje każdą z nich na tablicy.   
Sugestie - powinny zawierać, np.:  
aktywne uczestnictwo, uważnie słuchamy, wzajemnie się szanujemy, każdy ma 
prawo do własnego zdania, nie krytykujemy wypowiedzi innych członów grupy, 
wyłączamy telefony komórkowe, mówi tylko jedna osoba, wzajemnie się  
wspieramy, jesteśmy punktualni. 
Prowadzący pyta grupę, czy satysfakcjonuje ją taki zbiór zasad. Następnie 
przedyskutuje zasady kontrowersyjne i ustala, czy powinny znaleźć się na liście. 
Informuje grupę, że lista wywieszana będzie na początku każdego spotkania gwoli 
przypomnienia. 

UWAGI: 

  1 POWITANIE 

CZAS: 
  10 min 

MATERIAŁY: 
Brak 

CEL:  
Przedstawienie tematyki zajęć danego dnia, metod ich realizacji i ram organizacyjno  
-  czasowych 

METODA PRACY: 
Mini wykład trenera 

OPIS: 
Prowadzący przedstawia uczestnikom co będzie przedmiotem całego podaje temat 
dnia i ramy organizacyjno - czasowe; przypomina warunki ustalonego kontraktu; 

UWAGI: 
Dla ułatwienia można przygotować prezentację lub plakat, na którym wyraźnie 
danego dnia będzie rozpisany rozkład dnia (ramy czasowe i poszczególne 
ćwiczenia). Pozwala to uczestnikom na pełną orientację oraz dotrzymywanie czasu 
przerw. 
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Im więcej zasad zostanie zaproponowanych przez uczestników, a mniej przez 
prowadzącego, tym lepiej. Prowadzący nie powinien osądzać propozycji, tylko po 
prostu je zapisywać 

 

  3 ĆWICZENIE – „MOJE EMOCJE” 

CZAS: 
30  min. 
 

MATERIAŁY: 
2 pudełka, kartki z wypisanymi sytuacjami, czyste kartki 
papieru, mazaki, duży arkusz papieru, taśma do 
przymocowania 

CEL:  
Uświadomienie uczestnikom, że emocje towarzyszą nam w codziennym życiu,  
w najbardziej nawet zwyczajnych sytuacjach 

METODA PRACY: 
Praca w parach 

OPIS: 
Prowadzący prosi uczestników o dobranie się w pary. Prezentuje 2 pudelka,  
w których są kartki z opisem sytuacji pozytywnych i negatywnych. 
„Z dwóch pudełek, które mam przed sobą każda para wylosuje po jednej kartce (w 
jednym pudełku znajdują się sytuacje, którym mogą towarzyszyć pozytywne emocje, 
a w drugim – negatywne). Na kartkach opisane są rożne wydarzenia jakie mogą nas 
spotkać w życiu. Waszym zadaniem będzie wypisanie emocji jakie mogą 
towarzyszyć temu wydarzeniu”. 
Każda para po wypisaniu emocji, które mogą towarzyszyć danej sytuacji ma się 
zastanowić w jaki sposób daną emocję można wyrazić. Następnie prowadzący 
omawia na forum z każdą parą emocje, które zapisali oraz sposoby wyrażania. Przy 
każdym omówieniu pyta pozostałą część grupy o opinie, sugestie, etc. 
Na podsumowanie może poprosić uczestników o próbę stworzenia własnej 
definicji emocji (należy ją wtedy zapisać w widocznym dla wszystkich miejscu) 
oraz zadać ogólne pytania: 

• W jaki sposób można wyrazić emocje? 
• Jak się czujecie po wyrażeniu emocji? Czy to w jakiś sposób pomaga? Jeśli 

tak to w czym? 

UWAGI: 
Przykłady sytuacji społecznych: 
1.Sytuacje społeczne, które wzbudzają pozytywne emocje: 

• Rodzice kupili ci długo oczekiwany komputer. 
• Znalazłeś 100 złotych na ulicy. 
• Wygrałeś w konkursie wakacje nad ciepłe morze. 

 
• Sytuacje społeczne, które wzbudzają negatywne emocje: 

• Spieszysz się na spotkanie i ucieka ci autobus. 
• Robisz zakupy i przy kasie zorientowałeś się, że nie masz portfela. 
• Długo przygotowywałeś się do klasówki a mimo to dostajesz niską 

ocenę. 
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  4 ĆWICZENIE – „WYRAŻANIE I ODCZYTYWANIE EMOCJI” 

CZAS: 
   30 min. 
 

MATERIAŁY: 
Duzy arkusz papieru, mazaki, kartki papieru dla 
uczestników, pisaki 

CEL:  
Doskonalenie umiejętności nazywania emocji i określania stanów emocjonalnych  

METODA PRACY: 
Praca indywidualna oraz grupowa 

OPIS: 
Prowadzący prosi aby uczestnicy podawali nazwy emocji, które znają. Zapisuje je 
na arkuszu papieru. Następnie numeruje wszystkie wypisane emocje. Rozdaje 
każdemu uczestnikowi mała kartkę papieru, na którą należy przepisać jedną z tych 
emocji. Prosi uczestników o odliczenie po kolei, począwszy od jednego i 
zapamiętanie swojego numeru. Następnie każda osoba ma przepisać na kartkę 
emocję o takim numerze jaki sama odliczyła i zapamiętała. 
Prowadzący zbiera kartki, miesza i prosi każdą osobę o wylosowanie jednej z nich. 
Zadaniem uczestników jest pokazanie gestem i/lub mimiką twarzy emocji, którą 
wylosowali. Reszta grupy będzie odgadywać jaka to emocja. 
Omówienie: 
Prowadzący po indywidualnych prezentacjach raz jeszcze powraca do planszy, na 
której są wypisane wszystkie emocje i prosi uczestników grupy o dokonanie 
podziału na emocje pozytywne i negatywne, zaznaczając je odpowiednio plusem i 
minusem. 
Może zadać grupie pytania podsumowujące: 

• Jak określacie swoje stany emocjonalne? Czy częściej bywają pozytywne czy 
negatywne? 

• Jakie emocje są trudniejsze do wyrażenia? 
• Jakie emocje i w jakich sytuacjach wyrażamy spontanicznie? 
• Czy zawsze należy wyrażać emocje? 
• W jakich sytuacjach należy się powstrzymać? 
• Które emocje najtrudniej jest powstrzymać? 

UWAGI: 
Trener prowadzący każdorazowo po odpowiedziach uczestników z grupy, 
podsumowuje, podkreślając ważność wyrażania emocji adekwatnie do sytuacji.  

 

  5 ĆWICZENIE – „SCENKI DRAMOWE” 

CZAS: 
 60 min.  
 

MATERIAŁY: 
Pytania do scenek dramowych 

CEL:  
Rozbudzenie kreatywności i wyobraźni uczestników, „wejście w rolę” – empatia, 
wyrażanie swoich emocji 
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METODA PRACY: 
Praca w małych grupach, dyskusja na forum 

OPIS: 
Prowadzący dzieli grupę na 3 podgrupy. Następnie każda z grup dostaje kartki na 

których wypisane są sytuacje w których osoby są ze sobą w konflikcie. Zadaniem 

każdej grupy będzie przedstawić scenkę razem z zakończeniem którego nie ma 

tutaj zapisanego.  

Każda grupa ma 5 minut na przygotowanie się, ustalenie podziału ról oraz 

wypowiadanych tekstów. Następnie każda z grup prowadzi swoją prezentacje 

scenki. Pozostałe dwie grupy oglądają. Po zakończeniu każdej scenki prowadzący 

trener zadaje pytania osobom oglądającym (pytania w uwagach) oraz 

odgrywającym rolę o ich odczucia.  

Zadaniem trenera jest dokonanie porównania emocji i odczuć po każdej 

prezentowanej scence. Oraz uświadomienie uczestnikom ile różnych emocji może 

towarzyszyć podczas jednej sytuacji.  

 

Przykłady sytuacji: 
• W klasie jest nowy uczeń, ma chorą nogę i musi chodzić o kuli. Marysia woła 

kolegę i przedstawia go Basi. Basia wyśmiewa się z niego.  
• Robert buduje na środku stołu budowlę z zapałek. Robi to bardzo precyzyjnie. 

Marek przechodzi ostrożnie obok budowli. Artek kopie w stół i burzy wieżę  
• Jacek i Tomek grają w piłkarzyki. Piotrek podchodzi do nich i chce się z nimi 

bawić. Jacek i Tomek odganiają go. itp. 
 

UWAGI: 
Pytanie do obserwatorów: 
- Co przezywaliście podczas oglądania scenki? 
Pytanie do „aktorów”: 
- Co podczas odgrywania roli czuła osoba grająca nowego kolegę, Roberta, 
Piotrka? 
 

 

  6 ĆWICZENIE –  „JAK WYRAZIĆ ZLOŚĆ NIE KRZYWDZĄC INNYCH” 

CZAS: 
  30 min. 
 

MATERIAŁY: 
Duże arkusze papieru, taśma do przyczepienia na 
ścianie, mazaki 

CEL:  
• Uświadomienie uczestnikom najczęstszych sytuacji,  których pojawia się 

złość, 
• Wypracowanie najskuteczniejszych sposobów na rozładowanie złości  
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METODA PRACY: 
Praca indywidualna, praca grupowa 

OPIS: 
I cz. Prowadzący informuje grupę, że w tym ćwiczeniu chce porozmawiać z nimi  
o złości. Każdy człowiek ma prawo odczuwać złość. Ludzie jednak różnie obchodzą 
się ze złością. Złość jest ważnym uczuciem w kontaktach z innymi ludźmi. 
Intensywna złość można odczuwać tylko do kogoś, kto jest dla mnie w jakiś sposób 
ważny. Ten kto jest mi obojętny może mnie zdenerwować, ale nie będę się na niego 
gniewać. 
-„czy Wy należycie do ludzi, którzy szybko pokazują swoją złość?” 
- „Czy przychodzi Wam trudno wyrazić swoja złość?” 
- „Czy zawsze przyznajecie się do swojej złości?” 
- „Kiedy próbujecie powstrzymać swoją złość? co się wtedy dzieje? 
-„jakie sygnały z ciała dają wam znać, ze jesteście źli? Co najchętniej byście wtedy 
zrobili? 
Trener prosi aby wszyscy usiedli w kręgu i zaczyna zadanie, które każdy po kolei 
ma dokończyć. Ważne jest pierwsze skojarzenie. Każdą odpowiedź zapisuje na 
arkuszu papieru.  
Zdania niedokończone: 
- Kiedy się złoszczę wtedy najczęściej……….. 
- Swoją złość rozładowuję najczęściej ……….. 
- Kiedy mama mnie zdenerwuje to ………. 
- Gdy w pracy zezłości mnie kolega to…….. 
- Kiedy jestem zły na mojego brata/siostrę to…….. etc. 
Po zadaniu wszystkich pytań i zapisaniu każdej odpowiedzi trener podsumowuje 
wraz z grupą zapisane odpowiedzi.  
 
II cz. Burza mózgów 
„Teraz spróbujemy rozwiązać problem JAK WYRAZIĆ ZŁOŚĆ NIE KRZYWDZĄC 
INNYCH. Zrobimy to metodą burzy mózgów. Metoda ta polega na tym, że każdy ma 
prawo zgłaszać każdą ilość pomysłów.  Przypominam, że nie ma złych pomysłów.” 
Prowadzący dzieli grupę (losowo) na dwie podgrupy i prosi, aby każda z grup 
zastanowiła się nad odpowiedzią na pytanie „w jaki sposób wyrazić można złość, 
żeby nie wyrządzić komuś krzywdy”. Następnie każdy pomysł należy zapisać na 
arkuszu. 
Kiedy grupy są już gotowe prezentują swoje propozycje a prowadzący zapisuje je 
na tablicy (jeśli pomysły się powtarzają nie przepisuje ich drugi raz tylko stawia obok 
np. „+” 
Na zakończenie zadania uczestnicy próbują wspólnie wybrać spośród wszystkich 
propozycji te, które są dla nich najbardziej użyteczne i przyniosą najszybszy 
rezultat”. 
 

UWAGI: 
Warto jest przy okazji dyskusji n/t akceptowalnych sposobów wyrażania złości 
zadać pytanie o skutki nie wyrażania emocji, czyli tłumienia. Będzie to 
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wprowadzeniem to kolejnych ćwiczeń mających na celu wyjaśnić czym jest stres, 
skąd się bierze i jak sobie z nim radzić. 

 

  7 ĆWICZENIE – „ZATRUWACZ NERWÓW” 

CZAS: 
30 min. 
 

MATERIAŁY: 
Kartki papieru, mazaki, kredki, farby 

CEL:  
Sprawdzenie w praktyce akceptowalnego społecznie sposobu na rozładowanie 
złości 

METODA PRACY: 
Praca indywidualna 

OPIS: 
„Ćwiczenie, które teraz wykonamy ma na celu pomóc nam uwolnić nagromadzone 
emocje. Możecie zamknąć na chwilę oczy i pomyślcie o osobach, które was 
najbardziej zezłościły w ostatnim czasie. Teraz spróbujcie narysować tę osobę. 
Spójrzcie na gotowy rysunek i przypomnijcie sobie, jak źli byliście na tę osobę. 
Pozwólcie jeszcze raz wybuchnąć złości. Wybierzcie kolor, którym chcieliście ją 
wyrazić, taki, jaki jest dla was najbardziej wstrętny i wykrzywcie nim jej twarz. Jeśli 
chcecie swoją złość wyrazić jeszcze mocniej za pomocą kredek, zróbcie to. Można 
część rysunku zamalować jakimś kolorem lub zrobić z nim coś innego, co uznacie 
za okropne. Rozłóżcie teraz rysunki na stolikach, przejdźcie się między nimi  
i przyjrzyjcie się im. Możecie porozmawiać z innymi uczestnikami grupy o ich 
rysunkach.” Na koniec można zadać pytania” 

• Jak czujecie się teraz? 
• Co czujecie wobec osoby, którą namalowaliście? Czy coś się zmieniło? 
• Jak zareagowaliście w sytuacji, gdy namalowana osoba was zezłościła? 

 

UWAGI: 
Ćwiczenie powoduje bardzo wyraźne emocje, często pojawiają się nawet 
wypowiadane na głos słowa skierowane do osoby na rysunku. Zadaniem trenera 
jest obserwować, ale nie ingerować. Należy pozwolić na ujście emocji. Reagujemy 
w momencie kiedy sytuacja zaczyna być trudna.  

 

  8 ASERTYWNOŚĆ – co to takiego? 

CZAS:   
  60 min 
 

MATERIAŁY: 
Duże arkusze papieru, mazaki, materiały dla uczestników 

CEL:  
Uświadomienie uczestnikom czym jest asertywność. 
Praktyczne przećwiczenie zachowań asertywnych. 

METODA PRACY: 
Mini wykład trenera, dyskusja grupowa, aktywność uczestników 
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OPIS:  
Prowadzący zadaje uczestnikom pytanie co to takiego jest asertywność. Wspólnie 
próbują zdefiniować pojęcie. 
Asertywność to  posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie 
wyrażanie emocji i postaw w granicach nie naruszających praw innych osób a także 
obrona własnych praw w sytuacjach społecznych. Jest to umiejętność nabyta. 
Asertywność to rodzaj komunikowania się 

Asertywność to: 

 umiejętność wyrażania opinii, krytyki, potrzeb, życzeń, poczucia winy,  
 umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych,  
 umiejętność przyjmowania krytyki, ocen i pochwał,  
 świadomość siebie (wad, zalet, opinii),  
 wrażliwość na innych ludzi,  
 stanowczość.  

Być asertywnym – znaczy domagać się swoich lub czyichś praw lub występować w 
ich obronie, nie ograniczając przy tym praw kogoś innego. Teoria asertywności 
oparta jest na przekonaniu, że każda osoba posiada pewne podstawowe prawa.  

Spróbujmy zatem zastanowić się wspólnie jakie mamy prawa. Prowadzący prosi 
uczestników, aby głośno wypowiadali swoje prawa a on zapisuje je na arkuszu 
papieru. 

Następnie może zadać pytania: 
- Czy często korzystacie ze swoich praw?  
- Z ilu tych praw naprawdę korzystacie? 
- Jakie prawa są dla was ważne? 
 
Należy pamiętać, ze każdy człowiek ma prawo do korzystania ze swoich praw. Jeśli 
z nich nie korzysta, to godzi się na odebranie ich sobie. 

Osoba asertywna ma jasno określony cel i potrafi kontrolować własne emocje, nie 
poddaje się zbyt łatwo manipulacjom i naciskom emocjonalnym innych osób. 

Jeżeli chcesz zachowywać się asertywnie: 

 Używaj otwarcie słów TAK i NIE.  
 Nie przepraszaj jeśli nie zawiniłeś.  
 Nie usprawiedliwiaj się, ani nie tłumacz nadmiernie, natomiast wyjaśniaj 

powody swojego postępowania, jeżeli chcesz być dobrze zrozumiany.  
 Nie napadaj na rozmówcę, nie strasz go,  
 Używaj komunikatów typu JA, a nie komunikatów typu TY.  
 Gdy jesteś atakowany - broń się. Nie pozwalaj na naruszanie Twojej godności 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Emocja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Postawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komunikacja_interpersonalna
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Umiej%C4%99tno%C5%9B%C4%87_%28psychologia%29&action=edit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Asertywna_krytyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Potrzeba
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poczucie_winy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Asertywna_odmowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Manipulacja_%28psychologia%29


Projekt „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem 
Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Warszawa, 2011 
Opracowanie zbiorcze PSOUU 

osobistej. Nie zgadzaj się na to, aby ktoś Cię traktował w sposób raniący 
Twoje uczucia. Pomocą mogą być takie zdania: "Nie podoba mi się sposób, 
w jaki do mnie mówisz", "Nie życzę sobie być tak traktowana", "Nie chcę, 
żebyś zwracał się do mnie w ten sposób", itp.  

 Staraj się nie kłamać - masz prawo być sobą, nie wstydź się siebie, nawet 
jeśli popełniasz błędy.  

 Mów jasno i wprost, o co Ci chodzi.  
 Pytaj otwarcie, gdy czegoś nie rozumiesz.  
 Mów, że nie wiesz, gdy czegoś nie wiesz; mów, że nie chcesz o czymś 

mówić, jeśli nie chcesz o tym mówić.  
 Zwróć uwagę by realizować swoje zamiary nie krzywdząc innych.  
 Przyznaj innym dokładnie takie same prawa do asertywnego zachowania, 

jakie przyznajesz sobie.  

Następnie trener prosi uczestników, aby dobrali się w pary. Każda z par losuje jedną 
kartkę z pudełka. Na kartkach są przedstawione sytuacje (scenki do odegrania). 
Każda para ma 5 minut na przygotowanie scenki, podzielenie się rolami. Następnie 
prezentują reszcie grupy. Zadaniem grupy jest obserwować a następnie ocenić, czy 
zarówno namawiający jak i odmawiający zastosowali odpowiednia technikę 
asertywności. Po zakończeniu dyskusja w grupie: 

- czy łatwo jest odmówić? 

- co sprawia największą trudność? 

- komu najtrudniej się odmawia? 

Przykłady scenek do odegrania: 

1.  Jesteś w restauracji i czekasz, aż zostaniesz obsłużony. Kiedy kelner przynosi Ci 
danie, osoba siedząca przy sąsiednim stoliku po skończonym posiłku zapala 
papierosy. Dym gryzie cię w oczy i drażni. Jak się zachowasz? Osoba paląca jest 
agresywna. 
2.  Jesteś na przyjęciu. Gospodarz częstuje cię piwem, na które nie masz ochoty. 
Jest natrętny i denerwuje cię. Jak się zachowasz? 
3.  Na zabawie osoba, którą lubisz namawia cię na zapalenie papierosa. Co 
zrobisz? 
4. Kolega z pracy chce zrzucić na Ciebie część Twoich obowiązków. Nie chcesz ich 
wykonać bo masz dużo swojej pracy. Jak się zachowasz? 
5. Szef wezwał Cię na rozmowę i jest niezadowolony z Twojego wykonania pracy. 
Twierdzi, że niedokładnie posprzątałeś szatnię. Ty wiesz ze to nie prawda. W jaki 
sposób będziesz z nim rozmawiał? 
  

Po odegraniu scenek należy również podsumować sposób prowadzenia rozmów.  
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UWAGI: 
W podsumowaniu należy zaznaczyć, ze nie łatwo jest asertywnie. Asertywność jest 
umiejętnością nabytą i należy dużo ćwiczyć aby osiągnąć sukces. 

 

   9 OSWAJAMY SWÓJ LĘK 

CZAS: 
   30 min. 

MATERIAŁY: 
Kartki papieru, flamastry, kredki, kosz na śmieci 

CEL: 
Wizualizacja obaw dotyczących zatrudnienia, próba uporania się z własnym lękiem 

METODA PRACY: 
Praca indywidualna, dyskusja  

OPIS:  
Prowadzący prosi uczestników o zapisanie na kartce lub narysowanie ich jednej, 
największej obawy związanej z podjęciem zatrudnienia. Następnie każdy 
przedstawia na głos to, co narysował, a później drze kartkę i wyrzuca do śmietnika. 
Po tym, jak każdy wykona tę czynność, grupa próbuje odpowiedzieć na pytania: 
Co czuli, gdy darli i wyrzucali kartkę? 
Czy było to uczucie przyjemne? 
Czy wyciągnęli z tego doświadczenia jakieś wnioski? 

UWAGI: Brak 

 

  10 STRES I SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z NIM 

CZAS: 
  45 min. 

MATERIAŁY: 
Brak 

CEL: 
Uświadomienie uczestnikom, że posiadanie pracy, poza niewątpliwymi aspektami  
pozytywnymi może generować również sytuacje stresujące. Przekazanie 
umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania sytuacji 
konfliktowych. 

METODA PRACY: 
Mini wykład trenera, „burza mózgów”, ćwiczenia fizyczne 

OPIS:  
Etap I: Za pomocą „burzy mózgów” uczestnicy starają się odpowiedzieć na pytanie 
co to jest stres. Odpowiedzi zapisujemy na tablicy. 
Etap II: Za pomocą „burzy mózgów” uczestnicy starają się odpowiedzieć na pytanie 
jakie sytuacje w pracy mogą wywoływać stres. Odpowiedzi zapisujemy na tablicy. 
Etap III: Za pomocą „burzy mózgów” uczestnicy starają się wymyśleć skuteczne i 
społecznie akceptowalne sposoby radzenia sobie ze stresem. Odpowiedzi 
zapisujemy na tablicy. 
Etap IV: Prowadzący wraz z uczestnikami wykonuje kilka, przykładowych ćwiczeń 
relaksacyjnych 

1. DRZEWO NA WIETRZE 

W postawie swobodnej rozstawiamy stopy na szerokość bioder, ramiona unosimy w 
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górę. Imitujemy ruch gałęzi na wietrze. Ćwiczenie należy powtórzyć kilka razy, aż 
napięcie mięśni całkowicie zniknie. 

2. MINUTOWE WAKACJE 

Wybierz sobie przedmiot, na który często spoglądasz w ciągu dnia. Może to być np. 
kubek, lampa, obraz, itp. Następnie spójrz na tę rzecz i weź głęboki oddech, a po 
chwili zacznij wypuszczać powietrze ustami. Cały czas myśl o tym, że jesteś 
spokojny, zrelaksowany, rozluźniony. Zrób kilka takich wdechów i wydechów. 

3. STRZĄSANIE NAPIĘCIA 

1. Stań prosto, ręce opuść wzdłuż tułowia. 
2. Zaciśnij pięści, podnieś barki i ramiona do góry, jednocześnie wciągając nosem 
powietrze. 
3. Zatrzymaj powietrze na krótką chwilę, po czym energicznie strząśnij ramiona w 
dół, jednocześnie rozluźniając pięści i wydychając głośno powietrze ustami. 
4. Powtórz ćwiczenie kilkakrotnie. 

4. MOKRY PIES 

1. Nabierz powietrze i wypuszczaj je energicznie, ale nie za szybko, przez 
rozluźnione wargi tak, aby zostały wprowadzone w drgania i powstał dźwięk „brrr”. 
2. Powtórz to kilka razy. 
3. Następnie rozchyl lekko usta, rozluźnij policzki i potrząsaj głową jak pies 
wychodzący z kąpieli i otrząsający się z wody. 
4. Ten sam ruch wykonaj ramionami, klatką piersiową, biodrami, dłońmi i stopami. 
5. Przez cały czas wykonywania ćwiczenia oddychaj spokojnie i swobodnie, nie 
wstrzymując powietrza w płucach. 

5. ZRYWANIE JABŁEK 

1. Stań prosto w lekkim rozkroku, z opuszczonymi luźno wzdłuż tułowia rękami. 
2. Wyobraź sobie, że wysoko nad Twoją głową wiszą piękne jabłka, które chcesz 
zerwać. 
3. Wyciągnij prawą rękę tak wysoko, jak to możliwe, odrywając lewą stopę od 
podłogi i zerwij pierwsze jabłko. 
4. Wróć do pozycji wyjściowej, odpręż ciało. 
5. Teraz sięgnij lewą ręką po kolejne jabłko, odrywając prawą stopę od podłogi. 
6. Wróć do pozycji wyjściowej, odpręż ciało. 
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  11 PODSUMOWANIE WARSZTATÓW, EWALUACJA 

CZAS: 
10 min 

MATERIAŁY: 
Brak 

CEL: 
Podsumowanie warsztatu. 

METODA PRACY: 
Dyskusja grupowa 

OPIS:  
Prowadzący powtarza z grupą najważniejsze elementy zajęć, pyta o ich 
samopoczucie i o to, co najlepiej zapamiętali. 

UWAGI:  
Brak 
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DZIEŃ 2 

Temat warsztatów: Komunikacja czyli jak skutecznie porozumiewać się 

1 POWITANIE 

CZAS: 
10 min 

MATERIAŁY: 
Brak 

CEL:  
Przedstawienie tematyki zajęć danego dnia, metod ich realizacji i ram organizacyjno  
-  czasowych 

METODA PRACY: 
Mini wykład trenera 

OPIS: 
Trener przedstawia uczestnikom co będzie przedmiotem całego podaje temat dnia  
i ramy organizacyjno - czasowe; przypomina warunki ustalonego kontraktu; 
 

UWAGI: 
Dla ułatwienia można przygotować prezentację lub plakat, na którym wyraźnie 
danego dnia będzie rozpisany rozkład dnia (ramy czasowe i poszczególne 
ćwiczenia). Pozwala to uczestnikom na pełną orientację oraz dotrzymywanie czasu 
przerw. 

 

   2 ĆWICZENIE – „HERB” 

CZAS:   
60 min. 
 

MATERIAŁY: 
dla ułatwienia pracy należy przygotować dla uczestników 
grupy wycięty z brystolu szablon herbu (najlepiej z 
formatu A3) – ewentualnie uczestnicy sami mogą wycinać 
szablon z przygotowanych wzorów; nożyczki, kolorowe 
czasopisma, kredki, mazaki, klej 

CEL:  
Autoprezentacja; wzajemne poznanie się, integracja grupy; refleksja nad samym 
sobą – uświadomienie sobie własnych sukcesów, marzeń, dążeń 

METODA PRACY: 
Praca indywidualna, następnie dyskusja grupowa 

OPIS:  
Prowadzący zachęca uczestników do zaprojektowania własnego herbu. Można go 
przedstawić za pomocą symboli graficznych, ilustracji z gazet, ilustracji przez siebie 
namalowanych lub słów. Na herbie należy umieścić w odpowiednich miejscach 
(można podzielić herb na 4 części, przy pomocy narysowanych linii) : 

1) Kim jestem? 
2) Kim chciałbym być? 
3) Moje największe osiągnięcie. 
4) 3 słowa, które chciałbym/łabym usłyszeć o sobie od innych 

Po wykonaniu herbu każda osoba opowiada o swoim herbie. Dzięki temu uczestnicy 
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grupy dowiadują się co poszczególne herby mówią o każdej osobie.  
Na zakończenie można zadań m.in. następujące pytania: 
- którą część herbu najtrudniej było wypełnić, a która najłatwiej? 
- jakie jeszcze inne informacje można by umieścić na herbie? Które Waszym 
zdaniem są istotne? 
- co by się działo, gdyby ludzie nosili swoje herby? 
 

UWAGI: 
Warto zachęcać uczestników grupy do szerokich wypowiedzi o sobie; ćwiczenie 
spełnia funkcję diagnostyczną dla prowadzącego – dostarcza informacji o tym jaką 
samoocenę posiada każdy z uczestników grupy. 

 

   3 KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA  

CZAS:   
 60 min  

MATERIAŁY: 
Plansza przedstawiająca schemat komunikacji, duży 
arkusz papieru, mazaki 

CEL:  
Uświadomienie uczestnikom warsztatów istoty komunikacji oraz najczęściej 
pojawiających się błędów w kontaktach międzyludzkich 

METODA PRACY: 
Mini wykład trenera, dyskusja grupowa, praca  w parach 

OPIS:  
„Chciałabym, abyśmy porozmawiali dzisiaj na temat komunikacji z innymi ludźmi. 
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak wielkie znaczenie ma skuteczne 
porozumiewanie się. Przeczytam wam 4 zdania a Wy spróbujcie zastanowić się 
jakie ważne czynniki mają wpływ na porozumiewanie się między ludźmi. 
 
1. TO CO BYŁO MÓWIONE, NIE ZNACZY, ŻE ZOSTAŁO POWIEDZIANE. 
2. TO CO ZOSTAŁO POWIEDZIANE NIE ZNACZY, ŻE ZOSTAŁO USŁYSZANE. 
3. TO CO ZOSTAŁO USŁYSZANE NIE ZNACZY, ŻE ZOSTAŁO ZROZUMIANE. 
4. TO CO ZOSTAŁO ZROZUMIANE NIE ZNACZY, ŻE ZOSTAŁO ZROBIONE. 
Trener wspólnie  z grupą, zadając pytania pomocnicze i powtarzając wcześniej 
przeczytane zdania, próbuje ustalić jakie czynniki mają wpływ na porozumiewanie 
się ludzi. 
 
 
Po to, aby dwoje ludzi porozumiało się ze sobą, muszą być spełnione pewne 
warunki.  
1. Proszę spojrzeć na schemat przedstawiony na planszy. Jeden z tych ludzi – 
nadawca – musi wypowiedzieć lub napisać swój komunikat (informację) do osoby, 
która go odbiera, zwanej odbiorcą.  
2. Po to, aby komunikat został zrozumiany musi być wypowiedziany w języku 
znanym zarówno nadawcy jak i odbiorcy. Drugim warunkiem poprawnej komunikacji 
jest dotarcie przez odbiorcę do rzeczywistych intencji nadawcy. 
3. Możemy pomyśleć: przecież i ja i druga osoba mówimy po polsku a więc 
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językiem zrozumiałym, więc powinniśmy się wzajemnie rozumieć. Dlaczego często 
tak nie jest? 
Spróbujmy teraz wspólnie odpowiedzieć na to pytanie. Chciałabym wam 
zaproponować proste ćwiczenie. Będziemy je wykonywać w dwuosobowych 
zespołach. Najpierw dobierzemy się w pary. Rozdam Wam teraz kartki są na nich 
przedstawione sytuacje konfliktowe, w których należy przeprowadzić rozmowę. 
Zastanówcie się wspólnie jak można by to zrobić. Użyjcie języka, którego używacie, 
na co dzień”. 
 
Przykładowe sytuacje do zaprezentowania przez uczestników: 
1. „Mama wraca z pracy po ciężkim dniu i w przedpokoju natyka się na 
wystawiony rano pojemnik pełen śmieci, które dzieci miały wyrzucić przed pójściem 
do szkoły. Jeszcze krok i but mamy ląduje w tłustym papierku po maśle, który kot 
wyciągnął wraz z innymi odpadkami z kosza. W tej samej chwili z pokoju wybiegają 
roześmiane dzieci. Cześć mamo!...” Jak zareaguje mama?  
 
2. „Siostra wraca ze szkoły i już od progu krzyczy: nienawidzę pani od 
polskiego!” Przeprowadź rozmowę z siostrą tak, aby dowiedzieć się, co zaszło w 
szkole, dlaczego tak gwałtownie wybuchła.  
 
3.  „Brat przychodzi do Ciebie i mówi, że zginęło mu pióro, twierdzi, że ktoś je 
ukradł”. Wiedząc, że przez nieporządek w pokoju często nie może znaleźć swoich 
rzeczy jak zareagujesz? 
 
4. „Jesteś z koleżanką na spacerze. Nagle na widok jakiegoś chłopaka ona 
zaczyna płakać. Porozmawiaj z koleżanką tak, aby dowiedzieć się dlaczego się 
rozpłakała”. 
 
5. „Przyszedłeś rano do szkoły i zobaczyłeś jak twój kolega bije się na korytarzu z 
jakimś chłopakiem. Nigdy wcześniej tego nie robił. Dowiedz się dlaczego tak się 
stało”.  
 
Po rozdaniu kartek należy raz jeszcze wytłumaczyć każdemu zespołowi co należy 
zrobić. Kiedy uczestnicy są gotowi prezentują swoje propozycje, a prowadzący 
spotkanie zapisuje je na tablicy. Następnie uczestnicy analizują swoje propozycje i 
podsumowują je. Zastanawiają się jakie błędy zostały popełnione. 
 
Przykłady najczęściej pojawiających się błędów w komunikacji (dla prowadzącego): 
- wcześniejsze nastawienie, 
- stereotypy, 
- zaburzenia wynikające z sytuacji, emocje, 
- efekt pierwszego wrażenia. 
 

UWAGI: 
Temat jest dość trudny, dlatego od prowadzącego zależy w jaki sposób przekaże go 



Projekt „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem 
Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Warszawa, 2011 
Opracowanie zbiorcze PSOUU 

uczestnikom. Ważne aby po tym wykładzie, dyskusji i ćwiczeniu uczestnicy mieli 
świadomość jak ważne jest to co mówimy i w jaki sposób oraz jak słuchamy. Tę 
część należy przeprowadzać partiami, powtarzając kilkakrotnie treści.  

 

   4 SŁUCHANIE 

CZAS: 
 30 min. 

MATERIAŁY: 
Brak 

CEL: 
Ćwiczenie umiejętności słuchania 

METODA PRACY:  
Praca w grupie 

OPIS: 
Pierwszy uczestnik otrzymuje informacje na kartce (jedno zdanie). Przekazuje to 
zdanie kolejnej osobie. Uczestnicy, przekazują tę informację sobie po kolei zgodnie 
z zasadą głuchego telefonu (na ucho i mogą tylko 1 raz powtórzyć informacje). 
Ostatnia osoba zapisuje na kartce usłyszaną wiadomość. Wówczas trener czyta 
oryginał.  
Podsumowanie trenera i uczestników:  
-  dlaczego nastąpiła rozbieżność w podanych i utrzymanych komunikatach? 
-  dlaczego tak się dzieje? 
-  co może sprzyjać słuchaniu? 

UWAGI: 
Jeśli uczestnik nie potrafi czytać, to wiadomość jest mu przekazywana werbalnie 
przez prowadzącego. Jeśli uczestnik nie potrafi zapisać, werbalizuje komunikat. 

 

    5   AKTYWNE SŁUCHANIE 

CZAS: 
30 min. 

MATERIAŁY: 
Brak 

CEL:  

Rozwijanie i ćwiczenie umiejętności aktywnego słuchania  

METODA PRACY: 

Mini wykład trenera, praca w grupach, aktywność uczestników 

OPIS: 
Trener, zanim zaprosi uczestników do wzięcia udziału w tym ćwiczeniu, przedstawia 
następujące zagadnienia; 
- wprowadza pojęcia aktywnego słuchania; 
- tłumaczy na czym ono polega. 
Zadanie: uczestnicy dzielą się w pary i opowiadają o sobie (jakąś ciekawą historię, 
moje hobby, moje najlepsze wakacje itd.) oraz słuchają się aktywnie nawzajem. 
Po wysłuchaniu historii partnera uczestnicy przedstawiają na forum usłyszaną 
historię. W podsumowaniu należy zwrócić uwagę na elementy aktywnego słuchania, 
których używali uczestnicy. 
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UWAGI: Gdy w grupie są osoby, które mają problemy z mówieniem, mogą 
przedstawić informacje o sobie za pomocą gestów 

 

   6 ZABAWA RUCHOWA 

CZAS:  
 
25 min 
 

MATERIAŁY: 
Kartki papieru 

CEL: 
zabawa, podniesienie nastroju` 

EFEKT: 
pobudzenie uczestników, zwiększenie aktywności grupy w dalszej części zajęć 

METODA PRACY: 
Aktywność grupy 

OPIS: Dzielimy grupę uczestników na dwa lub trzy zespoły (w zależności od liczby 
uczestników zabawy). Następnie wyznaczamy linię startu i mety. Zadaniem osób 
jest jak najszybsze dotarcie na linię mety poruszając się z użyciem dwóch 
jednakowej wielkości tekturowych kartek, robiąc to w ten sposób, że najpierw 
kładziemy jedną kartkę papieru, stajemy na niej, a następnie drugą. Osoba, która 
stanie nogą na ziemi, musi wrócić się na linię startu i rozpocząć zabawę jeszcze raz. 
Która drużyna wykona to najszybciej ta wygrywa. 
 

 

    7 MOWA CIAŁA 

CZAS: 
30 min. 

MATERIAŁY: 
Brak 

CEL: 
Uświadomienie znaczenia mowy ciała 

METODA PRACY:  
Praca w parach, praca grupowa, dyskusja 

OPIS: 
Grupa dzieli się na pary. Każda z par ma za zadanie odegrać miedzy sobą scenki: 

• Jedna osoba mówi drugiej miłe rzeczy, ale z ponurą, nieprzyjemną miną, 
następnie zamiana ról, 

• Jedna osoba drugiej mówi miłe rzeczy z miłą i przyjazną miną, następnie 
zamiana ról 

Uczestnicy dyskutują w grupie, czy łatwiej było uwierzyć osobie z przyjazną miną, 
czy miało to dla nich znaczenie, z jaką miną wypowiadał się ich partner. 

UWAGI: 
Brak 

UWAGI: Brak 
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    8 KOMUNIKACJA  NIEWERBALNA  

CZAS:  
 
 65min. 
 

MATERIAŁY: 
I WARIANT: rama od obrazu lub wykonana z papieru, 
stolik, krzesło, parawan lub koc  
II WARIANT: każdy przygotowuje  miejsce wygodne i 
odpowiednie dla siebie, morze skorzystać z mebli, ubrań  

CEL: uświadomieni uczestnikom czym jest mowa niewerbalna i jaką odgrywa rolę w 
kontaktach z innymi (materiały dla uczestników). 

EFEKT:- dostrzeżenie ważności odczytywania sygnałów i wysyłania różnorodnych 
sygnałów mowy ciała. 

METODA PRACY: 
Praca indywidualna, aktywność uczestników,  

OPIS: Każdy z uczestników ma szanse wykazać się zdolnościami mimicznymi  - 
wyrażając mimika twarzy różne stany uczuć. Na środku sali stoi stół na nim rama 
zasłonięta parawanem lub kocem. Po kolei każdy uczestnik podchodzi do stołu, 
wkłada głowę w ramę, przyjmując odpowiednia minę (wyrażają jakieś uczucie) i  
mówi „już”, wtedy prowadzący odsłania ramę, a uczestnicy odgadują jakie uczucie 
pokazuje osoba. Wszystkie miny nagradzane są brawami.  
 

UWAGI: Trener powinien podkreślić, ze ludzie porozumiewają się nie tylko słowami. 
Pewne jest nawet, ze większość informacji o świecie dociera do nas nie tylko 
słownie, istnieje cała sfera komunikacji niewerbalnej np.: 
 - marszczenie brwi, grymas, uśmiech 
 - kontakt wzrokowy 
 - ton głosu 
 - wygląd: sylwetka, ubiór, makijaż, 
 - gesty 
 -  sposób, w jaki mówimy, siedzimy, chodzimy. 
 
Dodatkowe treści: /Bardzo często, to właśnie pierwsze kilkanaście sekund kontaktu 
decyduje w dużej mierze o opinii na nasz temat. 
Wiele osób nie docenia znaczenia mowy ciała. Tymczasem naukowe badania 
dowiodły, że komunikacja międzyludzka odbywa się według poniższej zasady:  
Ogólne wrażenie 100% = 55% informacji jest przekazywanych językiem ciała + 38% 
informacji przekazuje ton głosu + a jedynie 7% informacji pobieranych jest z 
wypowiadanych słów. 
Komunikacja niewerbalna 
– to nadawanie informacji płynących z gestów rąk, ruchów i napięć ciała, mimiki i 
koloru skóry twarzy, oddechu, tonu głosu i tempa mówienia, kontaktu wzrokowego, 
odległości dzielącej osoby oraz układu ich w przestrzeni, czyli architektury kontaktu/. 

 

   9 ZABAWA RUCHOWA - „BURZA PIASKOWA” 

CZAS:  
 
15 min 

MATERIAŁY: 
Krzesła 
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CEL: 
zabawa, podniesienie nastroju` 

EFEKT: 
pobudzenie uczestników, zwiększenie aktywności grupy w dalszej części zajęć 

METODA PRACY: 
Aktywność grupy 

OPIS:  
Uczestnicy siedzą w kręgu na krzesłach. Prowadzący stoi w środku i opowiada 
zmyśloną historie o burzy piaskowej. Kiedy wypowie słowa: burza piaskowa, 
wszyscy szybko zmieniają się miejscami.  Dalej kontynuuje opowieść, aż znowu w 
niespodziewanym momencie wypowie słowo: burza piaskowa. 

Uwagi: Proponuję przygotować prostą historyjkę, którą bez trudu prowadzący 
opowie podczas zabawy. 

 

   10 PODSUMOWANIE WARSZTATÓW, EWALUACJA 

CZAS: 
10 min 

MATERIAŁY: 
Brak 

CEL: 
Podsumowanie warsztatu. 

METODA PRACY: 
Dyskusja grupowa 

OPIS:  
Prowadzący powtarza z grupą najważniejsze elementy zajęć, pyta o ich 
samopoczucie i o to, co najlepiej zapamiętali. 

UWAGI:  
Brak 
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DZIEŃ 3 
 
Temat warsztatów: Współpraca w grupie czyli działanie bez konfliktów 
 
 

  1 POWITANIE 

CZAS: 
10 min 

MATERIAŁY: 
Brak 

CEL:  
Przedstawienie tematyki zajęć danego dnia, metod ich realizacji i ram organizacyjno  
-  czasowych 

METODA PRACY: 
Mini wykład trenera 

OPIS: 
Trener przedstawia uczestnikom co będzie przedmiotem całego podaje temat dnia  
i ramy organizacyjno - czasowe; przypomina warunki ustalonego kontraktu; 

UWAGI: 
Dla ułatwienia można przygotować prezentację lub plakat, na którym wyraźnie 
danego dnia będzie rozpisany rozkład dnia (ramy czasowe i poszczególne 
ćwiczenia). Pozwala to uczestnikom na pełną orientację oraz dotrzymywanie czasu 
przerw. 

 

   2 „POWIEDZ MI KIM JESTEM” 

CZAS: 
15 min. 

MATERIAŁY: 
Brak 

CEL:  
Poznanie uczestników warsztatów, integracja grupy, rozwijanie wyobraźni i empatii, 
pogłębianie procesu poznania 

METODA PRACY: 
Grupowa 

OPIS: 
Prowadzący mówi: „Za chwilę dobierzecie się w pary. Zanim to zrobicie, niech każdy 

z Was poszuka w swoim najbliższym otoczeniu: w tej sali, w kieszeniach spodni, 

bluzy, torebce trzech przedmiotów, które są informacją na jego temat (w jakiś 

sposób charakteryzują jego osobę). Następnie w parach pokażecie /zaprezentujecie 

zebrane przedmioty swojemu partnerowi nie używając słów. Niczego nie 

wyjaśniacie partnerowi z pary, nie tłumaczycie, dlaczego takie właśnie przedmioty 

wybraliście i co one na Wasz temat mogą mówić. Następnie zadaniem każdego z 

was będzie zaprezentowanie grupie partnera z pary. Prezentację będziecie 

rozpoczynać od słów: 

„Mój partner pokazał mi następujące przedmioty  (w tym momencie partner 
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demonstruje, bez słów, zgromadzone przez siebie 3 przedmioty). Przedmioty, 

które zobaczyłem kojarzą mi się z osobą, która…” 

Po zakończonej prezentacji każdy z Was, jeśli będzie miał taką potrzebę może 
uzupełnić lub skomentować to co usłyszał.” 
 

• Uczestnicy łączą się w pary. 
• Każda z osób w parze przedstawia bez słów swojemu partnerowi trzy 

przedmioty. Każdy z przedmiotów powinien charakteryzować daną osobę. 
• Osoby prezentujące zaczynają charakterystykę partnera od wcześniej 

podanych słów. 
• Po zakończeniu prezentacji osoba, której dotyczy prezentacja może (jeśli 

chce) ustosunkować się do skojarzeń partnera. 

UWAGI: 
W trakcie podsumowania prowadzący koniecznie powinien zwrócić uwagę na 
następujące kwestie: 

• umiejętność słuchania i mówienia 
• mechanizm budowania obrazu drugiej osoby 
• zasady dokonywania interpretacji na podstawie skojarzeń, wcześniejszych 

doświadczeń, niepełnej informacji. 

 

   3 ĆWICZENIE – „PAPIEROWA WIEŻA” 

CZAS:   
60 min. 
 

MATERIAŁY: 
Gazety, nożyczki, taśma klejąca, kamera video 

CEL:  
Podczas ćwiczenia ujawniają się role grupowe. Najsilniej ujawnia się rola lidera, 
który zaczyna kierować pozostałymi członkami grupy.  
Rozwój umiejętności współpracy.  
Rozwój umiejętności odczytywania komunikatów niewerbalnych. 
 

METODA PRACY: 
Praca w grupach 

OPIS:  
Dzielimy uczestników na 2  grupy. Każda grupa dostaje gazety, nożyczki i taśmę 
klejącą. Zadanie polega na skonstruowaniu jak najwyższej wieży, bez 
porozumiewania się za pomocą słów. Czas przeznaczony na to zadanie 15 – 20 
min. Wygrywa ta grupa, która w przeznaczonym czasie zbuduje najwyższa i stojącą 
samodzielnie wieżę.  
 
Prowadzący nagrywa pracę grup na video. 
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Po zakończonym zadaniu prowadzący pyta: 
- „Czy łatwo było wykonać to zadanie, nie mogąc nic mówić?” 
- „W jaki sposób sygnalizowaliście sobie nawzajem co jest wam potrzebne?” 
- „Co Wam sprawiło największą trudność?” 
 
Po krótkiej dyskusji następuje prezentacja filmików i wtedy omówienie ról w 
poszczególnych grupach. Prowadzący zwraca uwagę na najdrobniejsze szczegóły 
pracy. Grupy są 5 osobowe, więc ról w grupie może być kilka. Najtrudniejsza będzie 
sytuacja kiedy w jednej grupie jest 2 liderów.   
 
Przykładowe role w grupie: 

 Lider – w nowej sytuacji próbuje przejąć przywództwo zadaniowe, stara się 
wyznaczyć cele lub reguły; 

 Błazen grupowy – osoba, której zachowanie sprzyja rozładowaniu napięcia 
przez humor (sama źle toleruje napięcie) – konstruktywne dla jednostki i grupy tylko 
w pierwszej fazie terapii;  

 Kozioł ofiarny – rozładowuje napięcie grupowe, grupa rozładowuje agresję na 
tej osobie (przejawia brak wrażliwości na nastrój grupy, bądź źle odbiera sygnały 
dystansowania się i złości);  

 Outsider – osoby, które budzą niepokój grupy – pozostaje na uboczu; 
początkowo grupa poświęca mu czas, jeśli to nie skutkuje jest izolowany, odrzucany 
przez grupę;  

 Dobry uczeń – pragnie podporządkować zaleceniom i oczekiwaniom, stara się 
być uległy, by zasłużyć na akceptację, uniknąć odtrącenia (rola destruktywna, gdy 
za długo trwa);  
 
Uczestnicy sami starają się zdefiniować kto był liderem a kto outsiderem w ich 
grupie. 

UWAGI: 
Brak 

 

   4 KONFLIKT   

CZAS:   
 60 min.  

MATERIAŁY: 
 

CEL:  
Uświadomienie przyczyn i skutków różnego rodzaju konfliktów 

METODA PRACY: 
Dyskusja, rozmowa kierowana, wykład 

OPIS:  
Prowadzący w nawiązaniu do poprzedniego ćwiczenia mówi: 
„W tej części zajęć będziemy rozmawiać o sytuacjach, w których może się znaleźć 
każdy z nas, kiedy nie potrafimy porozumieć się z drugą osobą. Różnie się wówczas 
zachowujemy, przeżywamy rozmaite emocje, przechodzimy przez nie bez trudu lub 

file:///C:/wiki/Kozio%25C5%2582_ofiarny
file:///C:/wiki/Agresja_(psychologia)
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borykamy się z kłopotami. Zastanówmy się wspólnie, czym jest konflikt i jak mądrze 
podejść do niego, by go rozwiązać. 
 
Na arkuszu papieru zapisane zostaje dużymi literami, słowo „KONFLIKT”. 
Każdy z uczestników warsztatów podchodzi i dopisuje jedno słowo kojarzące mu się 
z „konfliktem”. 
Na zakończenie tego ćwiczenia prowadzący podsumowuje pracę zespołu, tworząc 
definicję konfliktu opartą o podane przez uczniów skojarzenia oraz uzupełnioną 
wiadomościami własnymi. 
„Zatem w naszym rozumieniu konfliktem będzie.....” 
 
Materiał dla prowadzącego: 
Konflikt jest powszechnym zjawiskiem społecznym. Tworzą go ludzie. O konflikcie 
mówimy wtedy, gdy istnieją przynajmniej dwie zależne od siebie strony, które nie 
pomagają sobie wzajemnie w osiąganiu celów. Obie strony uważają, że niemożliwe 
jest pogodzenie swoich interesów, a druga strona uniemożliwia realizację istotnych 
potrzeb lub wartości. Obie strony podejmują określone działania, aby tę sytuację 
zmienić. W wyniku tych działań konflikt ulega złagodzeniu, rozwiązaniu. 
Naszym zadaniem jest nauczyć uczestników twórczego podejścia do konfliktu. 
Ważne jest uświadomienie że konflikt nie musi być czymś negatywnym, 
zagrażającym. Konflikt jest nieodzowną częścią naszego życia, ponieważ różnimy 
się od siebie. Mamy różne potrzeby, przekonania, system wartości, wyrośliśmy w 
różnych środowiskach. Konflikt tworzą ludzie i od nich zależy, jakie będzie jego 
rozwiązanie. 
Konflikt jest procesem, to znaczy podlega zmianom w czasie.  
Często składa się z 5 faz: 
1) Pierwsza faza, to faza przeczuć, drobnych napięć, okres, w którym czasami 
objawy złego samopoczucia mieszają się ze zwiastunami awantury (np. złośliwe 
komentarze, zarzucanie partnerowi braku dobrej woli, drażliwość). 
2) Faza wzajemnej wrogości. Pojawia się coraz więcej zarzutów, negatywnych uwag 
i ocen. Sprawa sporna nabiera coraz większego znaczenia, wzrasta egocentryzm i 
stronniczość uczestników konfliktu w widzeniu przedmiotu sporu (mechanizm 
„źdźbła i belki” – każda ze stron dostrzega same złe cechy u drugiej osoby, a siebie 
uważa za doskonałość). 
3) Faza trzecia – kulminacja, czyli rozładowanie napięcia, często w kłótni. Zazwyczaj 
krótka. 
4) Faza czwarta - wyciszenie. Podejmowana jest spokojna dyskusja, szukanie 
rozwiązań 
5) Porozumienie 
 
Po prezentacji przyczyn, prowadzący zwraca się do uczestników z prośbą, by każdy 
indywidualnie w myślach zastanowił się, w czym jest podobny do swojego 
najlepszego przyjaciela, dlaczego go lubi, ceni. Następnie prosi, żeby uczestnicy 
przypomnieli sobie, co ich różni od najlepszego przyjaciela, co ich w nim denerwuje, 
drażni, jakie są jego wady.  
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Te różnice, wady zapisuje na arkuszu papieru. 
Komentarz prowadzącego:  
„Ludzie mogą się bardzo różnić, a mimo to bardzo się lubić. Można kogoś 
lubić, zgadzać się z nim, mimo, że czasem jego zachowanie nas drażni. 
 
Prowadzący zwraca też uwagę na fakt, iż konflikt sam w sobie nie musi być 
zjawiskiem negatywnym. Wszystko zależy od sposobu jego rozwiązania. Wspólnie z 
uczestnikami zastanawia się jakie mogą być pozytywne strony konfliktu. Pomysły 
zapisuje na arkuszu papieru. 
Przykładowe pozytywne strony konfliktu: 

 jest pretekstem do rozwijania postawy twórczej – poszukujemy rozwiązań; 

  uczymy się współpracy – wspólnie dążąc do rozwiązania możemy znaleźć 
wyjście z sytuacji bardzo korzystne dla obu stron; 

 dzięki takim sytuacjom poznajemy myśli, potrzeby i poglądy innych; 

  uczymy się wyrażać siebie – swoje poglądy, myśli, uczucia, potrzeby; 

 uczymy się akceptować innych – możemy zmieniać swoje postawy i poglądy; 

 doznajemy wielu silnych emocji – uczymy się wyrażać je w sposób możliwy 
do zaakceptowania przez innych, akceptowany społecznie; 

 konstruktywne rozwiązanie konfliktu zwiększa poczucie naszej wartości, 
zachęca do odpowiedzialnych decyzji; 

 pozytywne zakończenie konfliktu sprzyja bliższemu poznaniu stron i 
umacnianiu więzi. 

 
Przyczyny konfliktów 
Prowadzący następnie rozmawia z uczestnikami na temat tego jakie ich zdaniem są 
najczęstsze przyczyny konfliktów między ludźmi. Pomysły zapisujemy na kolejnym 
dużym arkuszu papieru tworząc w ten sposób wykaz przyczyn konfliktów. 
Prowadzący uzupełnia pomysły uczniów własnymi obserwacjami i informacjami.  
 

UWAGI: 
Brak 

 
 
 

  5 ĆWICZENIE – „SPACER ZAUFANIA” 

CZAS:   
60 min. 
 

MATERIAŁY: 
Szalik, opaska do zawiązania oczu 

CEL:  
Wzbudzenia zaufania, przełamanie leków 

METODA PRACY: 
Praca w parach  
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OPIS:  
Chciałabym zaproponować wam grę, w której możecie sprawdzić, na ile jesteście 
gotowi zaufać innemu członkowi grupy. Poprowadzicie się kolejno na spacer 
zaufania. Jeden z was zamknie oczy i pozwoli się przez 5 minut prowadzić 
partnerowi. Potem wymienicie się rolami. Zadaniem prowadzącego jest przekazanie 
„niewidomemu” partnerowi jak najwięcej doznań słuchowych, dotykowych, 
zapachowych itd. Prowadzący musi go tak prowadzić, aby omijać wszystkie 
przeszkody i chronić przed tym, co może być niebezpieczne, przerażające lub 
nieprzyjemne. W czasie spaceru trzymacie rękę „niewidomego” partnera. Musicie 
też go wspierać gdy się potknie lub straci równowagę. Nikomu nie wolno mówić. 
Komunikujecie się wyłącznie przez kontakt rąk. Prowadźcie partnera powoli, 
omijając przeszkody. Wykorzystujecie rękę, żeby wskazać mu kierunek, przekazać 
pewne doznanie. Gdy będziecie podchodzić do bardzo dużych obiektów, np.  
do ściany, do mebli, to połóżcie na nich obie ręce „niewidomego” i poczekajcie żeby 
spokojnie i dokładnie zbadał ten obiekt. Dopiero wtedy będziecie mogli poprowadzić 
go dalej. W pewnym momencie spaceru zapewnijcie „niewidomemu” kontakt z inną 
osobą. To może być bardzo pięknym doznaniem. Gdy na drodze nie ma przeszkód, 
możecie przyspieszać kroku. Na podstawie ucisku ręki i ruchów ciała poznacie czy 
partner jest gotowy. Nie zmuszajcie go do zrobienia czegoś, czego nie chce zrobić, 
nawet gdy sami jesteście przekonani, że jest to bezpieczne. 
Jeden z was zamknie teraz oczy, wasz spacer się zaczyna. Pamiętajcie, że nie 
wolno wam ze sobą rozmawiać. Za 5 minut zamienicie się rolami. Powiem wam 
kiedy to będzie.  
 
Omawiając ćwiczenie prowadzący może zapytać: 
 
Jak czułem się podczas tego eksperymentu? 
Kiedy czułem się lepiej, jako prowadzący czy prowadzony? 
Co było dla mnie najprzyjemniejszym przeżyciem gdy byłem prowadzony? 
Co było dla mnie najbardziej nieprzyjemnym przeżyciem? 
Co poznałem dotykając, wąchając, słysząc? 
Jakim stopniu mój partner zasługiwał na zaufanie? 
Ufam ludziom, którzy… 

UWAGI: 
Bardzo trudne do wykonania ćwiczenie. Wymaga ogromnej odwagi od uczestników. 
Jeśli jakaś osoba nie pozwala sobie zawiązać oczy niech najpierw wystąpi w roli 
przewodnika. 

  6 ĆWICZENIE – ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W PRAKTYCE 

CZAS:   
60 min. 
 

MATERIAŁY: 
Kartki z opisami sytuacji, czyste kartki papieru, pisaki, 
materiały dla uczestników 

CEL:  
Utrwalenie zdobytych umiejętności w praktyce, przećwiczenie w sytuacji zadaniowej 
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METODA PRACY: 
Praca w grupach, wspólna dyskusja 

OPIS:  
 
Prowadzący dzieli uczestników na dwie grupy (podział losowy) i prosi każdą z grup o 
wylosowanie jednego opisu sytuacji konfliktowej. Następnie grupy zastanawiają się 
jak można rozwiązać opisane konflikty w konstruktywny sposób zgodnie z wiedzą 
zdobytą na zajęciach. Trenerzy współpracują aktywnie z grupami, gdyż jest to 
trudne ćwiczenie i wymaga wielu wyjaśnień i konsultacji w trakcie.  
Pomagają też zapisywać jeśli jest taka potrzeba. 
Na koniec poszczególne grupy przedstawiają wyniki swojej pracy i wspólnie 
omawiamy je pod kątem wykorzystania poznanych zasad. 
Komentarz prowadzącego powinien być podsumowaniem obserwacji uczniów i 
wskazywać na sens prowadzenia dialogu z innymi, pytania o potrzeby i emocje i 
mówienia o nich. Prowadzący  powinien podkreślić, że w codziennych sytuacjach, 
przy odrobinie wysiłku, możliwe jest porozumienie. 
 
Przykładowe sytuacje: 
Sytuacja 1 
Adam dwa dni temu pożyczył Markowi zeszyt do biologii. Kolega mimo, iż obiecał, 
nie oddał mu go w terminie i dziś Adam dostał jedynkę za prace domową, którą 
przecież odrobił, tylko nie miał zeszytu. I to nie z własnej winy. Adam jest wściekły 
na Marka ale i na panią z biologii. Najchętniej nie odezwałby się do kolegi nigdy 
więcej. 
Sytuacja 2 
Po południu Paweł wyszedł na spacer z psem. Nie bardzo miał ochotę, ale mama 
nalegała, a poza tym miał wolne popołudnie, bo Monika nie miała dziś dla niego 
czasu. Spacerując po parku zobaczył na jednej z ławek siedzącą swoją dziewczynę 
ze swoim najlepszym kolegą – Piotrkiem. Był zdruzgotany i wściekły. Zawiódł się na 
nich obojgu. Najchętniej przyłożyłby Piotrkowi a Moniki nie chce już znać. 
Sytuacja 3 
Na lekcji muzyki Damian cały czas zaczepiał Mateusza. Kopał jego krzesło, 
szturchał palcem albo linijką i śmiał się z jego nowej komórki, ale oczywiście tak, 
żeby pani nie słyszała. W końcu Mateusz nie wytrzymał, wstał z ławki i zaczął na 
niego krzyczeć. Nie doszło do bójki tylko dlatego, że nauczycielka powstrzymała 
Mateusza. Na koniec lekcji Mateusz dostał uwagę i jutro mają przyjść do szkoły 
rodzice. To już kolejna taka sytuacja. Mateusz nie ma już ochoty w ogóle chodzić do 
szkoły. 
Sytuacja 4 
Marta miała dziś ciężki dzień w szkole, ale popołudnie zapowiadało się przyjemnie 
ponieważ umówiła się z Michałem. Ubierze tą nową bluzkę, którą kupiła jej babcia. 
Niestety po przyjściu do domu okazało się, że najpierw musi pozmywać naczynia i 
iść po zakupy. A jej młodsza siostra, znowu nic nie musi robić, bo ma egzamin w 
szkole muzycznej i dużo nauki. Marta jest wściekła na Olę. Nie będzie jej więcej 
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pożyczać ciuchów na wyjścia z koleżankami. 
 

UWAGI: 
Na podsumowanie prowadzący może zadać pytania: 
- „czy trudno jest rozwiązać konflikt?” 
- „czy wcześniej zastanawialiście się nad rozwiązywaniem problemów, konfliktów?” 
- „czy wiedza zdobyta na dzisiejszych zajęciach może być wam przydatna w 
codziennej pracy? W kontaktach z ludźmi?” 

 

    7 PODSUMOWANIE WARSZTATÓW, EWALUACJA 

CZAS: 
10 min 

MATERIAŁY: 
Brak 

CEL: 
Podsumowanie warsztatu. 

METODA PRACY: 
Dyskusja grupowa 

OPIS:  
Prowadzący powtarza z grupą najważniejsze elementy zajęć, pyta o ich 
samopoczucie i o to, co najlepiej zapamiętali. 

UWAGI:  
Brak 
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DZIEŃ 4 

Temat warsztatów: Planowanie jako skuteczna metoda na życie 

  1 POWITANIE 

CZAS: 
10 min 

MATERIAŁY: 
Brak 

CEL:  
Przedstawienie tematyki zajęć danego dnia, metod ich realizacji i ram 
organizacyjno  -  czasowych 

METODA PRACY: 
Mini wykład trenera 

OPIS: 
Trener przedstawia uczestnikom co będzie przedmiotem całego podaje temat dnia  
i ramy organizacyjno - czasowe; przypomina warunki ustalonego kontraktu; 

UWAGI: 
Dla ułatwienia można przygotować prezentację lub plakat, na którym wyraźnie 
danego dnia będzie rozpisany rozkład dnia (ramy czasowe i poszczególne 
ćwiczenia). Pozwala to uczestnikom na pełną orientację oraz dotrzymywanie czasu 
przerw. 

 

  2 ĆWICZENIE – „NAMALUJ SWÓJ DZIEŃ” 

CZAS:   
 60 min. 
 

MATERIAŁY: 
Arkusze szarego papieru, kredki, farby, pisaki 

CEL:  
Wizualizacja, tworzenie  

METODA PRACY: 
Praca indywidualna 

OPIS:  
Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda wasz zwykły dzień.  
„Teraz rozdam każdemu z Was arkusz szarego papieru, farby i kredki. Wyobraźcie 
sobie, że ten arkusz to jutrzejszy dzień, a Waszym zadaniem jest zaplanować ten 
nadchodzący dzień. Możecie to zrobić w dowolny sposób”. Należy tylko podejść do 
tego bardzo szczegółowo. 
Można zaproponować uczestnikom  żeby arkusz podzielili na części i w każdej z 
nich narysowali obrazki odpowiadające odpowiednim czynnościom, które będą 
wykonywali jutro. 
Kiedy prace są już gotowe każda osoba opowiada o swoim dniu. Prowadzący 
każdorazowo dopytuje o różne szczegóły. 

UWAGI: 
Ćwiczenie pozwala określić czy każdy z uczestników grupy posiada schematyczny 
plan dnia. Warto zwrócić uwagę co w tym planie dnia oprócz pracy się jeszcze 
pojawia? 
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    3 UMIEJĘTNE GOSPODAROWANIE CZASEM 

CZAS: 
  45 min. 
 

MATERIAŁY: 
Duży arkusz papieru, pisaki 

CEL:  
Kształtowanie umiejętności umiejętnego gospodarowania czasem  

METODA PRACY: 
Praca grupowa 

OPIS: 
Prowadzący prosi grupę aby opowiedziała jak zazwyczaj spędza swój dzień. 
Analizując odpowiedzi podkreśla, że warto każdego dnia przeznaczyć czas zarówno 
na prace jak i czas wolny. Każdy człowiek oprócz pracy musi odpoczywać, ma 
ochotę na przyjemności, spędzenie czasu z rodziną, przyjaciółmi, ale też często po 
przyjściu z pracy ma jeszcze rożne obowiązki w domu. Co należy zrobić aby to 
wszystko pogodzić? 
 Uczestnicy grupy zastanawiają się w jaki sposób należy umiejętnie gospodarować 
czasem, a prowadzący zapisuje ich wypowiedzi na arkuszu papieru. 
Przykładowe zasady zarządzania czasem: 

• szeregujemy zadania od najbardziej do najmniej ważnego i przeznaczamy na 
nie odpowiednią ilość czasu 

• koncentrujemy się na tym co jest najpilniejsze 
• nie robimy kilku rzeczy na raz 
• większe zadania dzielimy na mniejsze i wykonujemy stopniowo 
• każdego dnia należy przeznaczyć trochę czasu na odpoczynek 
• co oznacza zwrot „spiesz się powoli”? Nie goń – pracuj w optymalnym dla 

siebie tempie; powolność jest lepsza od gorączkowego pośpiechu 
• nie wszystkie zadania musza być zrealizowane w ciągu jednego dnia; można 

je rozłożyć w czasie. 

UWAGI: 
Brak 

 

  4 PLANOWANIE PRZYSZŁOŚCI – LINIA ŻYCIA  

CZAS: 
 45 min. 
 

MATERIAŁY: 
Kartki papieru dla każdego uczestnika, pisaki, kolorowe 
kredki 

CEL:  
Uświadomienie uczestnikom ważności planowania działań 
Doskonalenie umiejętności planowania w praktyce. 

METODA PRACY: 
Praca indywidualna, dyskusja grupowa 

OPIS: 
I cz. Prowadzący rozdaje uczestnikom kartki papieru. Prosi aby narysowali na nich 
poziomą linię łączącą oba brzegi kartki. Z lewej strony kartki, na linii należy 



Projekt „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem 
Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Warszawa, 2011 
Opracowanie zbiorcze PSOUU 

zaznaczyć gruba kropką punkt. To data naszych urodzin. Pod punktem należy ją 
wpisać. Następnie na drugim końcu kartki, po prawej stronie należy zaznaczyć drugi 
punkt. To będzie data naszej śmierci. W pierwszej połowie linii należy zaznaczyć 
aktualna datę – rok 2009. Punkt naszych urodzin łączymy z punktem 2009r. 
kolorowym łukiem. Drugi łuk należy narysować od punktu 2009r. do punktu śmierci. 
Zaznaczamy go innym kolorem. Łuk po lewej stronie symbolizuje dotychczasowe 
życie, a łuk po prawej stronie lata, które jeszcze pozostały do przeżycia. Pod lewym 
łukiem należy wpisać swoje dotychczasowe osiągnięcia, np. w nauce, sporcie, 
pracy, w życiu osobistym. Pod prawym łukiem należy wpisać to co chcielibyśmy 
osiągnąć w przyszłości.  
Następnie każda osoba prezentuje swoja linię życia i omawia ją na forum.  
Prowadzący na podsumowanie może zadać pytania: 
- „czy trudno było określić swoje oczekiwania co do przyszłości?” 
- „czy poczuliście się zaskoczeni tym, jak wiele już osiągnęliście w swoim życiu?” 
- „czy dzięki temu ćwiczeniu dowiedzieliście się czegoś więcej o sobie i pozostałych 
osobach w grupie?” 

UWAGI: 
Należy poprosić uczestników o zachowanie rysunków, posłużą do następnego 
ćwiczenia. 

 

  5 ĆWICZENIE – „PLANOWANIE Z NLP” 

CZAS: 
30 min. 
 

MATERIAŁY: 
Kartki papieru, pisaki 

CEL:  
Kształtowanie pozytywnego myślenia o własnych możliwościach. 

METODA PRACY: 
Praca indywidualna, dyskusja w grupie. 

OPIS:  
Informacja dla prowadzącego: 
NLP – to neurolingwistyczne programowanie, czyli edukacja optymizmu życiowego  
i sukcesu dla każdego na jego miarę. 
 
Prowadzący rozdaje uczestnikom kartki papieru mówiąc jednocześnie, że teraz 
będziemy planować nie jeden dzień, nie całe życie ale konkretny cel w życiu. 
Zachowane rysunki z linią życia bardzo nam się przydadzą. Proszę aby każdy z 
Was wybrał jedną rzecz którą zapisał pod prawym łukiem. To jest nasz cel. Każdy z 
was ma teraz swój cel, który należy odpowiednio zaplanować. Teraz trzeba zapisać 
ten cel w formie dokonanej na kartce (jeśli np. celem była zmiana pracy – 
zapisujemy zmieniłem pracę, albo pracuję w …..). teraz musimy się cofnąć ku 
teraźniejszości, określając działania i ich terminy, które należy wykonać, aby 
uzyskać zamierzone rezultaty i zapisujcie je pod wyznaczonym celem.  
Kiedy plany są już gotowe warto zapytać: 
- „czy ktoś miał trudności z jego wykonaniem? (jeśli wystąpiły to jakie to były 
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trudności?)” 
- „ Czy umiecie powiedzieć na podstawie tego ćwiczenia jak możemy osiągnąć cel? 
(ważne aby uczestnicy na podstawie zrobionego ćwiczenia sami odpowiedzieli, że 
cel osiągamy stopniowo).  
Wówczas prowadzący może powiedzieć, że takie stopniowe osiąganie celów to tzw. 
„metoda małych kroków” – aby osiągnąć zamierzony cel musimy działać powoli, 
zdobywając małe sukcesy. Takim sposobem osiągniemy cel który sobie 
zaplanowaliśmy. 
Ważną informacją dla uczestników jest, że w osiągnięciu celu sprzyja nam częste 
wyobrażanie go sobie, myślenie o nim – tzw. Zakotwiczenie. Bo jeśli czegoś bardzo 
chcemy i wytrwale do tego dążymy to na pewno nam się uda. 

UWAGI: 
Brak 

 

  6 ZABAWA RUCHOWA – „WSZYSCY CI KTÓRZY..” 

CZAS:  
 
20 min. 
 

MATERIAŁY: 
krzesła 

CEL: 
zabawa, ruch,  

EFEKT: 
pobudzenie uczestników, zwiększenie aktywności grupy w dalszej części zajęć 

METODA PRACY: 
Praca w grupach 

OPIS: Zabawa podobna do już wcześniej proponowanych. Uczestnicy siedzą na 
krzesłach, jeden jest bez krzesła. Na początek może to być prowadzący, który 
podaje hasło, np. wszyscy Ci którzy nie jedli dzisiaj śniadania.  Wstają wtedy te 
osoby, które nie jadły śniadania i muszą zmienić swoje dotychczasowe miejsce. 
Osoba wydająca polecenia korzysta z okazji – w trakcie chwilowego zamieszania i 
zajmuje swoje miejsce. 
Przykładowe polecenie: 
 - wszyscy Ci, którzy mają niebieskie oczy, 
 - wszyscy Ci, którzy noszą kolczyki 
 - wszyscy Ci, którzy mają rodzeństwo 
 - wszyscy Ci, którzy lubią małe dzieciaci itp. 
 

  7  „OKREŚLENIE CELÓW ZAWODOWYCH” 

CZAS:   
 
  60 min. 
 

MATERIAŁY: 
Tablice/kartki papieru i flamastry, długopisy 

CEL: uczestnicy starają się stworzyć swój plan działania, który ułatwi im podjęcie 
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zatrudnienia. 

EFEKT:- uczestnicy wiedzą, co powinni zrobić krok po kroku, by podjąć pracę 

METODA PRACY: 
Praca indywidualna, wypowiedzi na forum 

OPIS:  
Każdy uczestnik otrzymuje listę pytań (materiały dla uczestników) i próbuje przy 
pomocy prowadzącego odpowiedzieć na nie. Z uwagi na to, że większość 
uczestników szkolenie nie potrafi czytać, ani pisać, a grupy są małe. Proponuję, aby 
to prowadzący czytał po kolei pytania a uczestnik próbował przy wsparciu grupy na 
nie odpowiedzieć. Zdaniem prowadzącego jest spisanie odpowiedzi na oddzielnej 
kartce papieru i podsumowanie wypowiedzi każdego uczestnika. 
 
Proponowane pytania: 

1. Co chciałbyś robić, gdzie pracować? 
2. Co trzeba zrobić, żeby w przyszłości podjąć pracę? 
3. Czego osoba musi się dowiedzieć, nauczyć,  aby osiągną swój cel? 
4. Na kogo może liczyć, kto jej może ci pomóc? 
5. Jakie można napotkać przeszkody? 
6. Jakie posiadasz umiejętności, mocne strony zainteresowania, które mogą Ci 

pomóc w realizacji celu? 
7. Ile czasu potrzebujesz na realizację celu (patrz: podjęcie zatrudnienia). Tutaj 

z uwagi na słabą orientację w czasie uczestników szkolenia możemy 
zastosować pomoc dookreślenie czasu, typu: do świąt, do wakacji, do 
niedzieli (pokazując to rysunkowo)itd. 

 
Na zakończenie: dyskusja na temat, czy było łatwe określenie swoich celów 
zawodowych, czy tez trudne i dlaczego. 

Uwagi: Ćwiczenie może sprawić pewne trudności prowadzącemu, dlatego też 
proponuję przygotowanie sobie do każdego pytania dodatkowych pomocy np. 
obrazkowych. Gwarantuję osiągnięcie bardzo dobrych  efektów . 

 

    8 PODSUMOWANIE WARSZTATÓW, EWALUACJA 

CZAS: 
10 min 

MATERIAŁY: 
Brak 

CEL: 
Podsumowanie warsztatu. 

METODA PRACY: 
Dyskusja grupowa 

OPIS:  
Prowadzący powtarza z grupą najważniejsze elementy zajęć, pyta o ich 
samopoczucie i o to, co najlepiej zapamiętali. 

UWAGI:  
Brak 
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DZIEŃ 5 

 Tematy warsztatów: Odpowiedzialność, podejmowanie decyzji i zarządzanie 

zmianą. 

 

   1 POWITANIE 

CZAS: 
  10 min 

MATERIAŁY: 
Brak 

CEL:  
Przedstawienie tematyki zajęć danego dnia, metod ich realizacji i ram organizacyjno  
-  czasowych 

METODA PRACY: 
Mini wykład trenera 

OPIS: 
Trener przedstawia uczestnikom co będzie przedmiotem całego podaje temat dnia  
i ramy organizacyjno - czasowe; przypomina warunki ustalonego kontraktu; 

UWAGI: 
Dla ułatwienia można przygotować prezentację lub plakat, na którym wyraźnie 
danego dnia będzie rozpisany rozkład dnia (ramy czasowe i poszczególne 
ćwiczenia). Pozwala to uczestnikom na pełną orientację oraz dotrzymywanie czasu 
przerw. 

 

  2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ – CO TO TAKIEGO? 

CZAS: 
20 min. 
 

MATERIAŁY: 
Kartki papieru w różnych formatach (jak do ćwiczenia 
„śnieżnej kuli” 

CEL:  
Kształtowanie odpowiedzialnej postawy, uświadomienie konsekwencji 
podejmowania decyzji 

METODA PRACY: 
Praca w parach, grupach, 

OPIS: 
Prowadzący zadaje pytanie „Co to jest odpowiedzialność?” . Prosi uczestników  
o zdefiniowanie pojęcia metodą „śnieżnej kuli”. Przypomina wszystkim na czym 
polega ta metoda, instruuje krok po kroku jak należy wykonać ćwiczenie.  
Kiedy powstaje jedna definicja uczestnicy odczytują ja a prowadzący uzupełnia jeśli 
jest taka potrzeba. 
 
Odpowiedzialność to gotowość  do odpowiadania przed sobą lub innymi, czyli 
do ponoszenia konsekwencji podjętych działań celowych lub przypadkowych. 
Pojęcie odpowiedzialności najczęściej łączy się z obowiązkiem 
wynagrodzenia wyrządzonej komuś przykrości lub straty. 
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Następnie prosi grupę, aby na podstawie definicji spróbowała określić kim jest 
człowiek odpowiedzialny. Uczestnicy podają odpowiedzi a prowadzący zapisuje je 
na dużym arkuszu papieru.  
 
Człowiek odpowiedzialny to np.: 

• ma poczucie obowiązku wobec ludzi i zadań, których wykonania się podjął 
• gotów jest płaci (niekoniecznie gotówką) za swoje błędy i winy 
• nie „ślizga się” w swoim myśleniu, opiniach i wypowiedziach, nie idzie na 

łatwiznę, kopiując czy powtarzając bezmyślnie cudze zdanie 
• jest osobą, do której można mieć zaufanie 
• jest człowiekiem dotrzymującym słowa i terminów, rzetelnym i solidnym, na 

którym można polegać 
 
Następnie prowadzący prosi uczestników, aby zastanowili się przez 5 minut i 
spróbowali wymienić kilka sytuacji, które wymagały od nich odpowiedzialność. 
Zapisuje każdorazowo te sytuacje na arkuszu papieru. Zadaje każdej osobie pytanie 
„Jak sobie z tym poradziłeś?”, „Czy udało się rozwiązać sytuację?”. 

UWAGI: 
Kiedy uczestnicy odwołują się do własnych doświadczeń należy dać im możliwość 
swobodnej wypowiedzi. Nie należy oceniać rozwiązań. Możemy ewentualnie 
zapytać daną osobę „jak myślisz czy teraz widziałbyś jakieś inne rozwiązanie?”. 

 

  3 PODEJMOWANIE DECYZJI  

CZAS: 
  50 min 
 

MATERIAŁY: 
• 3 oferty biura podróży (każda o innej treści). Oferty 

należy „spreparować” – czyli przygotować na 
potrzeby ćwiczenia. Jedna powinna zawierać 
dokładne, rzetelne informacje, zdjęcia; druga 
powinna zawierać również dużo informacji, 
jednakże nieistotnych, zdjęcia mogą być zupełnie 
nieadekwatne do treści, trzecia natomiast powinna 
być skąpa w informacje, bez ilustracji. 

• Analogicznie dla 2 grupy należy przygotować  
3 oferty sprzedaży samochodu 

• Kartki papieru dla każdej grupy, pisaki 

CEL:  
Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji. 
Kształtowanie umiejętności wyboru informacji. 

METODA PRACY: 
Praca w grupach 

OPIS: 
Prowadzący dzieli uczestników na 2 grupy. Następnie każda grupa dostaje 3 
koperty, w każdej z nich jest jedna oferta (albo samochód, albo wycieczka). 
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Pierwsza grupa chce wybrać się na wycieczkę do ciepłych krajów i spośród 3 ofert 
musi wybrać jedną najbardziej odpowiednią. Druga grupa natomiast chce kupić 
samochód i również musi wybrać z 3 ofert jeden. 
Przed rozpoczęciem zadania należy zwrócić uwagę aby uczestnicy dokładnie 
zapoznali się z ofertami. 
Po dokonaniu wyboru grupa ma za zadanie napisać na kartce papieru dlaczego 
dokonała takiego wyboru, co ją skłoniło. 
Po zakończeniu następuje prezentacja grup. 

UWAGI: 
Brak 

 

  4 CZYNNIKI MAJACE WPŁYW NA PODEJMOWANIE DECYZJI 

CZAS: 
 30 min. 

MATERIAŁY: 
Duży arkusz papieru, mazaki 

CEL:  
Uświadomienie uczestnikom czynników jakie mają wpływ na podejmowanie decyzji. 

METODA PRACY: 
Praca grupowa, dyskusja 

OPIS: 
Prowadzący prosi aby teraz wszyscy zastanowili się raz jeszcze jakie czynniki mają 
wpływ na podejmowanie decyzji. 
Z wypowiedzi uczestników tworzy listę zapisując je na dużym arkuszu papieru. 
Może zadawać pytania pomocnicze: 
- „co jest szczególnie ważne?” 
- „na co zawsze należy zwrócić uwagę?” 
- „dlaczego nie należy podejmować decyzji na gorąco?” 
 
Konkluzja z tego ćwiczenia jest zasada, że każda nasza decyzja musi być oparta 
na dostępie do informacji. Im więcej informacji posiadamy tym pewniejsi możemy 
być, ze decyzja jest słuszna.  

UWAGI: 
Brak 

 
 

   5 ĆWICZENIE – „WAŻENIE PLUSÓW I MINUSÓW” 

CZAS: 
15 min. 

MATERIAŁY: 
Kartki papieru dla każdego uczestnika, pisaki 

CEL:  
Kształtowanie umiejętności świadomego podejmowania decyzji. 

METODA PRACY: 
Praca indywidualna, dyskusja grupowa 

OPIS: 
Prowadzący wyjaśnia uczestnikom, że jeśli podjęcie jakiejś decyzji jest dla nas 
trudne możemy spróbować sprawdzonej metody „za i przeciw”. Metoda „za i 
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przeciw” polega na tym, że próbujemy określić wszystkie pozytywne i negatywne 
strony skutku naszej decyzji.  
Prosi uczestników aby zastanowili się przez 5 minut nad jakąś sytuacja z ich życia, 
która wymaga od nich podjęcia decyzji, może to być np. zakup nowej bluzki, wyjście 
z koleżanką do kina, wyjazd na urlop, itp. 
Kiedy uczestnicy już określą taką sytuację rozdaje każdemu kartkę papieru i pisać. 
Następnie prosi, aby każdy podzielił kartkę na połowę (narysował pionową kreskę). 
Po jednej stronie postawić należy plus a po drugiej minus. Na górze kartki napisać 
daną sytuację, np. wyjście z koleżanką do kina. Teraz każda z osób musi się 
zastanowić jakie są pozytywne i negatywne skutki tego wyjścia i zapisać kolejno po 
obu stronach kartki. Pozytywnym skutkiem będzie np. miłe spędzenie popołudnia, 
obejrzenie nowego filmu, negatywnym może być np. wydanie pieniędzy, które były 
odkładanie na inny cel, itp.  
Każda osoba pracuje indywidualnie. Prowadzący może pomagać zapisać w razie 
potrzeby. Następnie każdy uczestnik prezentuje na forum swoją wagę. Po której 
stronie mamy więcej zapisanych skutków to z reguły przeważa szale o podjęciu 
decyzji. 
Na podsumowanie ćwiczenia prowadzący może zapytać: 
- „czy trudno było wypisać wszystkie plusy i minusy?” 
- „czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad decyzja w taki sposób?” 
- „czy warto jest się zastanawiać?” 
- „co może spowodować decyzja podjęta na gorąco?”. 
 

UWAGI: 
Brak 

 

METODA PRACY: 
Mini wykład trenera 

OPIS: 
Trener przedstawia uczestnikom co będzie przedmiotem całego podaje temat dnia  
i ramy organizacyjno - czasowe; przypomina warunki ustalonego kontraktu; 

UWAGI: 
Dla ułatwienia można przygotować prezentację lub plakat, na którym wyraźnie 
danego dnia będzie rozpisany rozkład dnia (ramy czasowe i poszczególne 
ćwiczenia). Pozwala to uczestnikom na pełną orientację oraz dotrzymywanie czasu 
przerw. 

 

   6 CZYM JEST ZMIANA? 

CZAS: 
15 min. 
 

MATERIAŁY: 
Arkusz papieru, różnego rodzaju fotografie pokazujące 
jakieś zjawisko bądź osobę która się zmienia, może 
nawet film pokazujący efekt jakiej przemiany 

CEL:  
Uświadomienie uczestnikom zajęć mechanizmu zmiany. 
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METODA PRACY: 
Praca w grupie 

OPIS: 
Zaprezentowanie uczestnikom filmu (najlepiej bez dźwięku) bądź fotografii 
przedstawiających zmianę. Powinny być to różnego rodzaju fotografie. Można 
pokazać np. dom (począwszy od fazy fundamentów, po mury, stan surowy, 
wykończone wnętrza), człowieka (od fazy narodzin aż do późnej starości), roślinę 
(od ziarenka po wielkie, stare drzewo).  
Proszę przygotować sobie najlepiej kilka różnych prezentacji multimedialnych 
pokazujących mechanizm zmiany.  
Uczestnikom warsztatów prezentujemy pokaz bez żadnych wyjaśnień. Po 
zakończeniu zadajemy pytania: 
-„co zaobserwowaliście na prezentacjach?” 
- „co łączy te prezentacje?” 
- „jaką wspólna nazwę nadalibyście tym prezentacjom?” 
Następnie wspólnie z uczestnikami należy stworzyć definicję ZMIANY. 
Komentarzem do tego ćwiczenia powinna być pogadanka, na temat powszechnego 
zjawiska zmian zachodzących zarówno w przyrodzie jak i w życiu każdego 
człowieka.  

UWAGI: 
Osoba niepełnosprawna może np. wyświetlać prezentację, albo zapisywać na 
arkuszu definicję 

 

  7 CZY NALEŻY BAĆ SIĘ ZMIANY?  

CZAS: 
 20 min. 
 

MATERIAŁY: 
Kartki papieru, mazaki, duży arkusz papieru 

CEL:  
Kształtowanie pozytywnych emocji w stosunku do zachodzących zmian. 

METODA PRACY: 
Praca indywidualna, dyskusja grupowa 

OPIS: 
Prowadzący rozdaje uczestnikom kartki papieru i pisaki i prosi aby zapisali na nich 
swoje emocje jakie odczuwają w związku ze zmianami w swoim życiu. Należy dać 
każdej osobie 10-15 minut na przygotowanie zadania. 
Następnie każda z osób prezentuje swoją prace a prowadzący zapisuje na planszy. 
Rozpoczyna się dyskusja nad podziałem emocji na pozytywne i negatywne a 
następnie, wyjaśnienie dlaczego nie należy bać się zmian, a wręcz przeciwnie 
traktować je jako okazję do rozwoju. Można tutaj odwołać się do zajęć z radzenia 
sobie ze stresem (jeśli ktoś bardzo boi się zmian, grupa może mu doradzić w jaki 
sposób najlepiej sobie z lekiem poradzić). 

UWAGI: 
Osoba niepełnosprawna pomaga w rozdawaniu materiałów uczestnikom, może 
również pomagać w zapisywaniu kolegom i koleżankom na ich kartkach albo na 
dużym arkuszu.  
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  8 ĆWICZENIE – CO MOŻNA W ŻYCIU ZMIENIAĆ? 

CZAS: 
  30 min. 

MATERIAŁY: 
Duże arkusze papieru, mazaki 

CEL:  
Definiowanie zmian życiowych 

METODA PRACY: 
Praca w grupach 

OPIS: 
Prowadzący dzieli grupę na 2 podgrupy. Każda dostaje arkusz i ma za zadanie 
wypisać wszystkie istotne zmiany w życiu człowieka. Po wykonaniu zadania w 
grupach następuje prezentacja grup i omówienie wypisanych zmian. 
Następnie spośród wszystkich zmian prowadzący wybiera zmianę dotyczącą pracy, 
jeśli się taka pojawiła, jeśli nie to sam podpowiada uczestnikom.  
Cała grupa ma za zadanie zaplanować a następnie zapisać jak należy się 
przygotować do zmiany jaką jest zmiana pracy, bądź zmiana stanowiska, bądź 
zakresu obowiązków na stanowisku.  
Prowadzący musi pamiętać, aby poruszyć wszystkie kwestie, m.in.  
- pamiętając o świadomym podejmowaniu decyzji – dobrze się zastanowić, 
przemyśleć i przeanalizować sytuację; 
- pamiętając o odpowiedzialność – należy zmieniać prace w sytuacji  kiedy mamy do 
tego możliwość, należy załatwić wszystkie formalności z tym związane 
(wypowiedzenie, bądź prośba o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, 
odebranie zaległego urlopu, etc.); 
- pamiętając o planowaniu celów – przygotowywać się wcześniej do zmiany pracy 
(pójść na dodatkowy kurs, szukać ogłoszeń, wysyłać swoje aplikacje); 
Prowadzący może prowadzić z uczestnikami swobodna dyskusję na ten temat. 

UWAGI: 
Brak 

 

  9 DOBRE PRAKTYKI –  NASZE DOŚWIADCZENIA  

CZAS: 
20 min. 

MATERIAŁY: 
Brak 

CEL:  
Kształtowanie aktywnych postaw droga dobrego przykładu 

METODA PRACY: 
Pogadanka 

OPIS: 
Prowadzący prosi, aby każdy zastanowił się, czy przeszedł w życiu jakąś zmianę 
(np. zmienił szkołę, placówkę terapeutyczną, a może podjąć zatrudnienie, albo 
odbywał staż). Jak zmiana ta wpłynęła na jego życie? Czy była pozytywna czy 
negatywna? Co sprawiło trudność? 

UWAGI: 
Ważne jest ,aby każda osoba z grupy miała możliwość wypowiedzenia się i 
podzielenia swoimi doświadczeniami.  
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  10 PODSUMOWANIE WARSZTATÓW, EWALUACJA 

CZAS: 
  50 min 

MATERIAŁY: 
Brak 

CEL: 
Podsumowanie warsztatu. 

METODA PRACY: 
Dyskusja grupowa 

OPIS:  
Prowadzący powtarza z grupą najważniejsze elementy zajęć, pyta o ich 
samopoczucie i o to, co najlepiej zapamiętali. 

UWAGI:  
Brak 

 


