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Efekty warsztatów z przedsiębiorczości w ramach projektu TAP 

 

Efekty 
kształcenia/specyficzne 
kompetencje 

Poziom zaawansowania 

Umiarkowany Dobry Bardzo dobry 

1.1 Uczący się 
pokazuje, że ma 
świadomość własnych 
cech, postaw, uczuć, 
zachowań 
indywidualnych oraz 
mocnych i słabych 
stron 

Uczący się komunikuje 
o sobie samym 
posługując się ogólnymi 
stwierdzeniami, bez 
podawania konkretnych 
cech, postaw, uczuć, 
zachowań 
indywidualnych oraz 
mocnych i słabych 
stron, nawet 
w przypadku prośby 
o ich opracowanie 

Uczący się komunikuje 
o sobie samym 
posługując się 
szczegółowymi 
stwierdzeniami 
dotyczącymi cech, 
postaw, uczuć, 
zachowań 
indywidualnych oraz 
mocnych i słabych 
stron wskazując je 
z cudzą pomocą 

Uczący się komunikuje 
o sobie samym 
posługując się 
szczegółowymi 
stwierdzeniami 
dotyczącymi cech, 
postaw, uczuć, 
zachowań 
indywidualnych oraz 
mocnych i słabych 
stron wskazując je bez 
niczyjej pomocy 

1.2 Zdolność do 
inicjatywy uczącego 
się, wartość 
współdziałania i pracy 
zespołowej  

Uczący się rzadko 
inicjuje interakcje, 
a jeśli tak - to na 
gruncie nieformalnym; 
uczący się uczestniczy 
w kontaktach 
inicjowanych przez 
innych 

Uczący się często 
nawiązuje interakcje, 
zarówno na gruncie 
formalnym, jak 
i nieformalnym, 
jednak widoczny jest 
brak komfortu 
w takiej sytuacji, 
szczególnie 
w przypadku 
kontaktów 
formalnych; uczący się 
angażuje się aktywnie 
w interakcje 
inicjowane przez 
innych 

Uczący się regularnie 
nawiązuje interakcje 
na różnych 
płaszczyznach  
i wyraża zaufanie 
przejawiające się 
w jego/jej postawie 
oraz działa 
w zespołach, w tym 
w cudzych 
inicjatywach 

1.3 Uczący się odbiera 
i działa w oparciu 
o informacje zwrotne  

Uczący się odpiera 
nawet konstruktywną 
informację zwrotną 
i w ogóle zachowuje się 
w sposób defensywny, 
kiedy ma do czynienia 
z negatywną informacją 

Uczący się przyjmuje 
konstruktywną 
informację zwrotną, 
jednak nie reaguje na 
nią lub nie podejmuje 
dalszych działań 

Uczący się przyjmuje 
konstruktywną 
informację zwrotną 
i odpowiada na nią 
z ufnością 

2.1 Uczący się łączy 
wiedzę 
o możliwościach 

Uczący się wskazuje 
pewne możliwości 
rozwoju kariery 

Uczący się wskazuje 
różnorodne 
możliwości rozwoju 

Uczący się wskazuje 
różnorodne 
możliwości rozwoju 
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rozwoju kariery 
z własną wiedzą 
dotyczącą wyborów 
zawodowych 
  

zawodowej jednak bez 
łączenia ich 
z wymaganymi cechami 

kariery zawodowej 
i argumentuje 
dlaczego ten rodzaj 
profesji jest 
adekwatny dla 
niego/niej 

kariery zawodowej 
i argumentuje 
dlaczego ten rodzaj 
profesji jest 
adekwatny dla 
niego/niej oraz 
wymienia listę 
czynności, które 
on/ona potrzebują by 
je zrealizować  

2.2 Uczący się posiada 
wiedzę z zakresu 
funkcjonowania świata 
pracy, w tym etyki 
zawodowej 

Uczący się opisuje 
możliwe do 
zaobserwowania cechy 
pracy, którą postrzega 
jako adekwatną dla 
siebie 

Uczący się opisuje 
i analizuje wiele cech 
funkcjonalnych pracy 

Uczący się opisuje, 
analizuje i wskazuje 
najważniejsze cechy 
funkcjonalne pracy 
potrafiąc dokonać jej 
oceny 

3.1 Uczący się 
wykazuje zdolność do 
planowania spójnego 
sposobu działania 
w określonym celu 

Uczący się omawia 
przyszłe działania 
w sposób niespójny lub 
niezgodny ze sobą; 
potrafi przygotować 
prosty dwu-etapowy 
powiązany w czasie 
plan działania, jednak 
z pomocą innej osoby 

Uczący się formułuje 
realistyczne cele 
i wskazuje logiczne 
ciągi działań oraz 
podaje niektóre 
zasoby potrzebne do 
ich osiągnięcia, 
przejawia pewną 
umiejętność do 
określania priorytetów 
oraz czasu, jednak 
z pomocą innej osoby 

Uczący się 
samodzielnie 
formułuje realistyczne 
i osiągalne cele, 
wskazuje listę 
głównych działań 
w odpowiedniej 
kolejności oraz podaje 
główne zasoby 
potrzebne do ich 
realizacji 
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Poszukiwacz skarbów - arkusz 

 

Instrukcja dla uczestników: Znajdź 6 osób w tym pokoju, którzy pasują do jednego z poniższych 

opisów zamieszczonego w tabeli poniżej. Musisz wypełnić wszystkie pola tabeli przynajmniej jednym 

imieniem i nazwiskiem. Osoby nie mogą się powtarzać w żadnym z pól. 

Znajdź kogoś… 

kto mówi przynajmniej dwoma językami 
obcymi 
 
 
 
 
 
 

czyj numer zawiera cyfrę 4 
 

kto widział dobry film w ubiegłym tygodniu 
i kto jest w stanie powiedzieć Ci dlaczego 
uważa, że był on dobry 
 
 
 
 
 
 
 

kto lubi (i potrafi) śpiewać 

kto zna śmieszny kawał i opowiedział Ci go  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kto nie lubi lodów 
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Koło życia 

 

 

Źródło: http://adamgrzesik.pl/psychologia-w-biznesie/kolo-zycia/ 
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Moja idealna praca 

 

Pomyśl o swojej idealnej pracy/miejscu pracy oraz opisz je wykorzystując następujące podpowiedzi:  

MOJA IDEALNA PRACA – jakie byłyby? 

1 Moje zadania 

 

 

 

2 Mój czas 

(godziny pracy) 

 

3 Środowisko 

pracy 

 

 

 

4 Styl życia na jaki 

będę 

mógł/mogła 

sobie pozwolić 

 

 

5 Nagrody 

 

 

 

 

Jakie cechy osobiste polecam do tej pracy? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  
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Kwestionariusz samooceny Holland`a 

 

Uwaga: Wersja on-line (w języku angielskim), dostępna pod adresem: http://personality-

testing.info/tests/RIASEC/ (dostęp z dnia 27.01.2016) 

Odpowiedz na następujące 120 pytań, każde z nich rozpocznij od: „Czy chciałbyś…”. Oceń 

odpowiedź: 

2 – jeśli lubisz daną czynność 

1 – jeśli jest Ci ona obojętna 

0 – jeśli jej nie lubisz  

Wpisz wynik w szare pole, następnie zlicz swoje wyniki dla każdej z sekcji (zaznaczonej na szaro). 

Punktacja dla danej czynności jest punktacją dla danej sekcji (np. dla czynności nr 1, punktacja 0 

dotyczyć będzie obszaru pierwszego, tj. „realistyczny typ osobowości”, zaś punktacja 2 dla czynności 

2 dotyczyć będzie szóstego obszaru, tj. „konwencjonalnego typu osobowości”). Pracuj szybko. Twoje 

pierwsze odczucie jest najlepszą ocean. Upewnij się że odpowiedziałeś/łaś na wszystkie pytania. 

Nr Czynność 1 2 3 4 5 6 

1 Reperować zegarki lub biżuterię        
2 Liczyć pieniądze (np. jako kasjer bankowy)       
3 Dyskutować z ludźmi o sprawach społecznych       
4 Przeprowadzać eksperymenty        
5 Być szefem departamentu administracyjnego       
6 Śpiewać na scenie       
7 Naprawiać silniki samochodowe       
8 Rejestrować dane finansowe spółki       
9 Pomagać osobom z ograniczeniami ruchowymi w dostaniu się do pracy       
10 Używać mikroskopu do studiowania komórek i bakterii       
11 Kupować towary dla sklepu wielkopowierzchniowego       
12 Być artystą       
13 Robić meble       
14 Pracować z komputerem i kopiarką w biurze       
15 Pomagać osobom w potrzebie (niepełnosprawnym, starszym, dzieciom 

z dysfunkcjami) 
      

16 Czytać książki i artykuły naukowe       
17 Być kierownikiem sprzedaży       
18 Pisać krótkie historyjki       
19 Pracować na dźwigu       
20 Dokonywać rezerwacji lotów, pokoi hotelowych w biurze podróży       
21 Być nauczycielem       
22 Przeprowadzać eksperymenty badawcze w laboratorium       
23 Nagrywać skargi ludzi, którzy są niezadowoleni ze swojej pracy       

http://personality-testing.info/tests/RIASEC/
http://personality-testing.info/tests/RIASEC/
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24 Tworzyć bajki       
25 Być stolarzem       
26 Być ekspertem księgowym (rewidentem)       
27 Studiować socjologię czyli naukę, jak ludzie żyją razem       
28 Przeprowadzić badania naukowe na temat Słońca, Księżyca, planet, gwiazd       
29 Zarabiać pieniądze na handlu lub na giełdzie papierów wartościowych       
30 Uczyć muzyki w szkole       
31 Łączyć w całość części utworu w stereo        
32 Sprawdzać sprawozdania finansowe firm       
33 Doradzać osobom ubogim w sprawach prawnych       
34 Badać przyczyny chorób serca       
35 Prowadzić wielką restaurację       
36 Pisać powieści       
37 Być elektrykiem       
38 Śledzić wykorzystanie aktywów przez firmy       
39 Opiekować się chorymi       
40 Używać matematyki do rozwiązywania problemów technicznych lub 

naukowych 
      

41 Radzić sobie z wymogami administracyjnymi        
42 Organizować / prowadzić zabawy       
43 Kierować traktorem       
44 Pracować „z liczbami” w biurze       
45 Pomagać byłym więźniom znaleźć pracę       
46 Być chirurgiem       
47 Być wiceprezesem banku       
48 Być piosenkarzem jazzowym       
49 Tworzyć, naprawiać lub wykańczać meble       
50 Uczyć się rozwijać system księgowy firm       
51 Uczyć się przeszkalać osoby dorosłe przed przystąpieniem do pracy       
52 Być biologiem morskim       
53 Być doradcą w zakresie prawa w firmie        
54 Czytać artykuły z zakresu muzyki i sztuki       
55 Wykorzystywać i reperować radio i wyposażenie telegraficzne       
56 Nadzorować zespół pracowniczy w biurze        
57 Pomagać ludziom w wyborze ścieżki kariery        
58 Badać wpływ zanieczyszczenia na środowisko       
59 Być na pozycji lidera       
60 Projektować ogłoszenia reklamowe do magazynów lub telewizji        
61 Instalować lub naprawiać telefony       
62 Zrobić kurs z matematyki biznesowej       
63 Nadzorować ludzi, którzy złamali prawo       
64 Tworzyć nowe typy gadżetów       
65 Być agentem nieruchomości       
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66 Badać prace znanych artystów muzyków       
67 Pracować w budownictwie       
68 Sprawdzać rejestry bankowe celem znalezienia błędu       
69 Uczestniczyć w pozyskiwaniu funduszy na cele charytatywne       
70 Przeprowadzać badania naukowe na temat wykorzystania energii 

słonecznej 
      

71 Pracować, aby przekonać rząd do przyjęcia określonej polityki       
72 Pisać sztuki teatralne       
73 Instalować urządzenia elektryczne       
74 Korzystać z komputera do przetwarzania danych księgowych       
75 Planować zajęcia innym ludziom       
76 Pracować nad sztucznym sercem       
77 Promować rozwój nowego łańcucha dostaw       
78 Komponować muzykę lub organizować wydarzenia muzyczne       
79 Tworzyć półki na książki       
80 Wziąć kurs księgowości       
81 Udzielać pierwszej pomocy       
82 Być asystentem medycznym w laboratorium       
83 Prowadzić działalność gospodarczą, handlować       
84 Prowadzić orkiestrę symfoniczną         
85 Być generalnym wykonawcą / zarządzać placem budowy       
86 Zapisywać dane na komputerze       
87 Pracować jako doradca rodzinny       
88 Wziąć kurs biologii w szkole średniej lub na uczelni       
89 Być mediatorem między związkami zawodowymi a pracodawcami       
90 Pisać artykuły do magazynów       
91 Robić drewniane zabawki       
92 Prowadzić ewidencję przychodów z wykonanych prac       
93 Pomagać dzieciom z zaburzeniami umysłowymi       
94 Prowadzić badania, szukać lekarstwa na raka       
95 Być sędzią       
96 Malować pejzaże        
97 Pracować jako strażnik lub dozorca       
98 Dokonywać wpisów w dzienniku       
99 Uczyć się jak pomagać osobom cierpiącym       
100 Kierować zespołem badawczym pracującym nad zwalczaniem szkodników 

w roślinach 
      

101 Rekrutować i zatrudniać ludzi dla dużego przedsiębiorstwa       
102 Być scenarzystą       
103 Kierować autobusem        
104 Być recepcjonistą w hotelu       
105 Studiować psychologię        
106 Być lekarzem pomagającym zapobiegać chorobom       
107 Podróżować po kraju w celu sprzedaży produktów firmy        
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108 Przygotowywać scenografie do spektakli       
109 Naprawiać rzeczy wokół domu       
110 Być urzędnikiem administracyjnym       
111 Koordynować programy sportowe na boisku sportowym       
112 Badać przyrodę       
113 Organizować i koordynować działalność gospodarczą       
114 Tworzyć ścieżkę dźwiękową do filmów       
115 Naprawiać gadżety        
116 Wykonywać pracę „na liczbach” na komputerze       
117 Prowadzić wsparcie grupowe dla młodocianych przestępców       
118 Pomagać naukowcom w prowadzeniu eksperymentów w laboratorium       
119 Być menedżerem produkcji       
120 Pisać recenzje książek jako krytyk literacki        

ŁĄCZNY WYNIK       

 

Podsumuj wynik na każdej kolumnie (zliczaj punkty z szarych pól w danej kolumnie). Spójrz na 

najwyższy wynik i drugi kolejny. Kolumny odpowiadają typom osobowości i są związane z różnymi 

potencjalnymi domenami profesji, tak jak opisano w poniższej tabeli: 

Kolumna Typ osobowości Charakterystyka Odpowiednie zawody 

1 Realistyczny Typ praktyczny, lubi działania na zewnątrz, ma 

trudności w komunikowaniu uczuć, odrzuca 

radykalne pomysły, lubi budowy, naprawy 

i prace ręczne 

mechanik, archeolog, inżynier mechanik, 

stolarz, budowlaniec, technik dentystyczny, 

elektryk, rolnik, strażak, jubiler, optyk, 

policjant, hydraulik, etc. 

2 Badawczy Lubi zajęcia intelektualne, rozwiązywanie 

problemów, nie lubi zasad, pociągają go 

sprawy naukowe, nie lubi współpracować, 

oryginalny i twórczy, niezależny, racjonalny, 

nowoczesny, zainteresowany problemami 

teoretycznymi 

antropolog, biolog, chemik, fizyk, 

informatyk, inżynier systemów, 

ekonomista, geograf, geolog, konsultant-

menedżer, farmaceuta, psycholog, etc. 

3 Artystyczny Wrażliwy, woli pracować samodzielnie, nie 

lubi środowisk strukturyzowanych, 

niekonwencjonalny, wymaga indywidualnej 

ekspresji i komunikacji, oryginalny 

projektant (ogłoszeń, mody, wnętrz), aktor, 

architekt, wykładowca teatralny, tancerz, 

dziennikarz, fotograf, grafik, edytor, etc. 

4 Społeczny Specjalista w nawiązywaniu kontaktów 

interpersonalnych, angażuje się w pomoc 

innym, zaniepokojony stanem innych osób, 

odpowiedzialny, dobry komunikator, 

towarzyski, lubi uwagę, jest popularny, lubi 

przewodzić 

coach, wykładowca, psycholog, 

pielęgniarka, lekarz, oficer policji, fryzjerka, 

pracownik socjalny, logopeda, etc. 

5 Przedsiębiorczy Lubi dominować, lubi władzę i status 

społeczny, jest dobrym mówcą, energiczny, 

menedżer, pracownik agencji reklamowej, 

sprzedawca samochodów, agent 

ubezpieczeniowy, dziennikarz, prawnik, 
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entuzjastyczny, pewny siebie, przekonujący sędzia, przewodnik turystyczny, PR-owiec, 

etc. 

 

6 Konwencjonalny Jest stabilny, przestrzega prawa, słucha 

autorytetów, nie lubi pracy fizycznej, preferuje 

dobrze określone działania, ma silną 

samokontrolę, nie szuka bycia liderem, chce 

wiedzieć czego oczekuje się od niego 

asystent w pracy administracyjnej, 

księgowy, kasjer, pracownik biurowy, 

analityk finansowy, sekretarka, bibliotekarz, 

operator linii telefonicznej, etc. 

 

Kiedy już podliczysz swój wynik, możesz mieć do czynienia z różnymi wariantami osobowości, 

w zależności od wyników w każdej kolumnie. 

Wariant a: 

Twoja kombinacja będzie polegała na połączeniu dwóch najwyższych wyników z sześciu kolumn 

w ogólnej punktacji. Na przykład, jeśli masz najwyższy wynik w kolumnie 5, a następny najwyższy 

wynik w kolumnie 4, kombinacją będzie: PRZEDSIĘBIORCZY - SPOŁECZNY. 

 

Wariant b: 

Jeśli 2 lub 3 typy dominują, uzyskując taką samą, najwyższą liczbę punktów, napisz wszystkie typy 

osobowości w miejscu poniżej. Jeśli jest ich więcej niż trzy - nie uzyskałeś znaczących wyników 

i należy powtórzyć test. 

Poniżej napisz wszystkie kombinacje swojego typu osobowości. Na przykład, jeśli masz takie same 

wyniki dla 4 i 6, będziesz mógł napisać: SPOŁECZNY - PRZEDSIĘBIORCZY oraz PRZEDSIĘBIORCZY - 

SPOŁECZNY. Jeśli masz 3 równe wyniki, na przykład w kolumnach 1, 4 i 6, otrzymasz 6 kombinacji 

i będziesz mógł napisać: SPOŁECZNY - PRZEDSIĘBIORCZY, PRZEDSIĘBIORCZY - SPOŁECZNY, 

SPOŁECZNY - REALISTYCZNY, REALISTIYCZNY - SPOŁECZNY, REALISTYCZNY - PRZEDSIĘBIORCZY, 

PRZEDSIĘBIORCZY – REALISTYCZNY. 

Twoja kombinacja: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Wariant c: 

Jeśli dominuje u Ciebie jeden typ osobowości, dla którego uzyskałeś bardzo wysoki wynik, ale 

równocześnie masz dwa lub więcej typów które uzyskały równy wynik jako drugie w kolejności, 

napisz jako główny pierwszy z typów, a potem kolejne typy w połączeniu z nim. 

Dominujący typ osobowości z najwyższą liczbą punktów: ___________________________________ 
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Poniżej napisz swoje kombinacje typów osobowości zaczynając od tego, który uzyskał najwyższą 

liczbę punktów. Dla przykładu, twoja kombinacja może być następująca: REALISTYCZNY – 

PRZEDSIĘBIORCZY oraz REALISTYCZNY – KONWENCJONALNY. 

Typy osobowości z drugim najwyższym wynikiem (równa liczba punktów): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Teraz spójrz na tabelę poniżej, w której zawarto różne kombinacje typów osobowości oraz 

adekwatne do nich nazwy zawodów; będziesz mógł dowiedzieć się jaki typ kariery zawodowej 

koresponduje z twoim typem osobowości i zainteresowaniami. 

KOMBINACJA DOMENA AKTYWNOŚCI 

REALISTYCZNY - BADAWCZY technika, rzemiosło, nauki ścisłe 

REALISTYCZNY - ARTYSTYCZNY rzemiosło, przedsięwzięcia artystyczne, technika 

REALISTYCZNY - SPOŁECZNY public relations, dział kadr, rzemiosło 

REALISTYCZNY - 

PRZEDSIĘBIORCZY 

rzemiosło, public relations, zarządzanie 

REALISTYCZNY - 

KONWENCJONALNY 

rzemiosło, administracja, rękodzieło/prace ręczne 

BADAWCZY - REALISTYCZNY nauki ścisłe, technika, rzemiosło 

BADAWCZY - ARTYSTYCZNY nauki ścisłe, medycyna-stomatologia, praca literacka, 

przedsięwzięcia artystyczne 

BADAWCZY - SPOŁECZNY medycyna-stomatologia, nauki ścisłe, usługi społeczne 

BADAWCZY - 

PRZEDSIĘBIORCZY 

nauki ścisłe, zarządzanie, technika 

BADAWCZY - 

KONWENCJONALNY 

nauki ścisłe, analiza danych, technika 

ARTYSTYCZNY - REALISTYCZNY przedsięwzięcia artystyczne, rzemiosło, technika 

ARTYSTYCZNY - BADAWCZY praca literacka, nauki ścisłe, przedsięwzięcia artystyczne 

ARTYSTYCZNY - SPOŁECZNY usługi społeczne, aktywność muzyczna, edukacja  

ARTYSTYCZNY - 

PRZEDSIĘBIORCZY 

widowiska, zarządzanie, praca artystyczna 

ARTYSTYCZNY - 

KONWENCJONALNY 

praca artystyczna, administracja, praca literacka 

SPOŁECZNY - REALISTYCZNY dział kadr, usługi społeczne, public relations 

SPOŁECZNY - BADAWCZY usługi społeczne, medycyna-stomatologia, nauki ścisłe 

SPOŁECZNY - ARTYSTYCZNY usługi społeczne, edukacja, aktywność muzyczna, wydarzenia 

artystyczne 

SPOŁECZNY - 

PRZEDSIĘBIORCZY 

usługi społeczne, zarządzanie, sprzedaż 
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SPOŁECZNY - 

KONWENCJONALNY 

usługi społeczne, administracja, zarządzanie 

PRZEDSIĘBIORCZY - 

REALISTYCZNY 

zarządzanie, rzemiosło, public relations 

PRZEDSIĘBIORCZY - 

BADAWCZY 

zarządzanie, sprzedaż, nauki ścisłe 

PRZEDSIĘBIORCZY - 

ARTYSTYCZNY 

działania prawne, wydarzenia artystyczne, zarządzanie 

PRZEDSIĘBIORCZY - 

SPOŁECZNY 

zarządzanie, sprzedaż, usługi społeczne, działania prawne 

PRZEDSIĘBIORCZY - 

KONWENCJONALNY 

zarządzanie, sprzedaż, analiza danych, administracja 

KONWENCJONALNY - 

REALISTYCZNY 

administracja, analiza danych, rzemiosło 

KONWENCJONALNY - 

BADAWCZY 

analiza danych, nauki ścisłe, administracja 

KONWENCJONALNY - 

ARTYSTYCZNY 

administracja, analiza danych, przedsięwzięcia artystyczne 

KONWENCJONALNY - 

SPOŁECZNY 

administracja, analiza danych, usługi społeczne  

KONWENCJONALNY - 

PRZEDSIĘBIORCZY 

analiza danych, administracja, zarządzanie 
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 Co to jest kapitał ludzki? 

 

Kapitał ludzki to wiedza, umiejętności, doświadczenie i talenty, niezbędne dla pomyślnej realizacji 

działań. 

Jaka wiedza, umiejętności, doświadczenie i talenty są wymagane w każdym z poniższych zawodów? 

Pilot Programista komputerowy Reporter telewizyjny 
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Zmiana 

 

Wyobraź sobie, że całe swoje życie mieszkałeś w dolinie, w pięknym domu w wiosce otoczonej 

górami. Całe życie żyłeś pośród tych gór, otoczony przez tych samych ludzi. Doszedłeś do takiego 

punktu w swoim życiu, w którym możesz przewidzieć dość dokładnie, kiedy twój sąsiad weźmie 

swoje psy na spacer, kiedy zaczną dzwonić dzwony kościelne. Wydaje się, że nic nowego nie może się 

zdarzyć. Jednak, pewnego późnego popołudnia, widzisz człowieka idącego aleją prowadzącą na plac 

miejski, który akurat przechodzi obok twojego domu... 

Ciekawy tego co się wydarzy, patrzysz. Kiedy człowiek jest dostatecznie blisko, widzisz że nie jest  

stary, tylko jego broda urosła, a laska na której się wspiera jest w rzeczywistości kijem. Zapraszasz 

tego zmęczonego człowieka na taras na szklankę wody... 

Dowiadujesz się od niego, że za tymi górami są wsie i miasta, których nie widziałeś nigdy, ale 

w których żyją ludzie mówiący innymi językami i mający zwyczaje, które brzmią dla Ciebie 

nietypowo. Coś sprawia, że chcesz zobaczyć te miejsca... 

Zapraszasz mężczyznę na dłuższy odpoczynek w domu na noc, a rano, kiedy on odchodzi przyrzekasz 

sobie, że odwiedzisz te miejsca za górami... 

Nie myśląc zbyt długo, pakujesz kilka najbardziej niezbędnych rzeczy. 

Po zamknięciu furtki, spoglądasz wstecz na te wszystkie znajome rzeczy… Ogrodzenie, które 

malowałeś wspólnie z ojcem, każdy zakątek ogrodu, który wydaje się strzec wszystkich twoich 

wspomnień... 

Po opuszczeniu zielonych łąk otaczających twój dom, możesz dostać się do lasu i rozpocząć 

wspinaczkę w góry. Uświadamiasz sobie, że właśnie rozpocząłeś poznawanie nowych terytoriów 

i idziesz w kierunku nowych doświadczeń. W połowie drogi w górę zbocza, stok robi się twardy 

i zaczyna padać, a ty nie jesteś taki pewien, czy podjąłeś dobrą decyzję... 

Rozpoznajesz czyhające na ciebie niebezpieczeństwa. Jest ci zimno i jesteś świadomy, że jesteś sam. 

Miejsce, które zostawiłeś było bezpieczne, znajome i wygodne…  



 

 
TAP-Together Against Poverty 

Project number: 2014-1-PL01-KA204-003326 

 

 

17 

 

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach 
programu Erasmus+. 
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym 
Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko 
ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za 
umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 

 

Życzenie 

 

Część 1 

W piątej klasie na lekcji francuskiego pokazano nam kilka slajdów najbardziej znanych budynków 

w Paryżu. Byłem pod tak wielkim wrażeniem, że zapragnąłem pojechać do Paryża by móc stanąć 

przed ich fasadami i podziewać je, by podążać śladami bohaterów Aleksandra Dumas. To życzenie 

podążało za mną przez całą szkołę średnią i podczas lat studiów na uniwersytecie, a także 

w dorosłości.   

W 2002 roku, 20 lat od kiedy moje najgłębsze pragnienie się pojawiło, zorientowałem się że za 

miesiąc będę miał podróż do Paryża, gdzie spędzę 5 dni i kiedy będę mógł oglądać co tylko zechcę.   

Co miałem zrobić? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Część 2 

Zacząłem od przeszukiwania Internetu w poszukiwaniu informacji o Paryżu, najbardziej popularnych 

celach turystycznych, ale nie byłem zadowolony z tego, co udało mi się znaleźć. Dlatego pożyczyłem 

przewodnik turystyczny po Paryżu z biblioteki. Nie udało mi się znaleźć nazw dzielnic, które były tak 

znane z książek Dumasa. Uczyłem się mapy Paryża, aby zobaczyć, jak daleko się on rozciąga, i jak 

mogę zaplanować 5-dniowy pobyt, tak abym mógł zwiedzić wszystkie znane dzielnice. Po nakreśleniu 

plan zwiedzania na każdy dzień, koncentrując się na dzielnicach, wybrałem miejsca, które chciałem 

odwiedzić. Sprawdziłem godziny otwarcia poszczególnych instytucji, które chciałem odwiedzić tak, 

aby były zgodne z moim harmonogramem podróży. Ustaliłem, co mi będzie potrzebne, zrobiłem 

korekty, tak żeby nie przegapić żadnej okazji do zwiedzania. Studiowałem każde miejsce na mapie 

i próbowałem oszacować czas, jaki byłby potrzebny do zwiedzania, wszystko to po to żeby 

zoptymalizować trasę i żeby przez pomyłkę nie opuścić ważnych miejsc. 

Zrobiłem notatki, aby sobie ułatwić pobyt tam. 

Zaraz po tym jak miałem ustalony harmonogram zwiedzania, skorzystałem z mapy transportu 

publicznego żeby określić jak mogę dostać się w poszczególne miejsca zrobiłem. Sporządziłem 

notatki w różnych kolorach. 

Byłem zadowolony z mojego planu, a wszystko, co musiałem zrobić już teraz, to cierpliwie czekać na 

wyjazd do mojego wymarzonego celu. 
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Tabela do analizy plusów i minusów 

 

Cel + Plusy/rodzaj czynności Minusy/ rodzaj czynności 

Oszacowanie czasu 
i potrzebnego wysiłku  

Np. zebranie informacji 
z przewodników turystycznych 
o miejscach do zwiedzania 

Np. brak poszukiwania informacji na 
temat rabatów/rezerwacji przez 
Internet, aby zmniejszyć czas 
oczekiwania na miejscu 

Identyfikacja zasobów Np. Internet, przewodnik 
turystyczny, mapa  
 
 

Np. brak informacji od przyjaciół, 
z blogów/forów gdzie ludzie dzielą 
się swoimi spostrzeżeniami/ 
doświadczeniami z wizyt w miejscach 
turystycznych, a które mogą 
zawierać użyteczne wskazówki 

Organizowanie 
zasobów 

Np. sporządzenie planu 
bazującego na zasobach, 
w ustalonej kolejności 
priorytetów (miejsca do 
zwiedzenia, informacje 
z Internetu, informacje 
z przewodnika, identyfikacja 
miejsc na mapie) 

Np. przewodnik turystyczny (osoba) 
wykorzystany jako wiarygodne 
źródło informacji 
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Sieć dyskusyjna 

 

Opr. na podstawie:  Classroom Strategies for Interactive Learning, 2
nd

 Edition, by Doug Buehl 2001, Newark, DE: 

International Reading Association. Może być kopiowana do celów dydaktycznych.  

 

Powód 

Konkluzja

wód 

Nie Tak 
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Historia obrazkowa 

 

Miejsce, w którym jestem teraz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krok 1 do realizacji Krok 2 do realizacji 

Krok 3 do realizacji  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krok 4 do realizacji Miejsce, w którym chciałbym być 
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Arkusz planowania 

 

Cele (co chcę osiągnąć) Działania (co dokładnie zamierzam zrobić) Zasoby (czego potrzebuję) Harmonogram (do kiedy?) 

C1. 

 

 

D1.1. 

D1.2. 

D1.3. 

  

C2. 

 

 

D2.1. 

D2.2. 

D2.3. 

  

C3. 

 

 

D3.1. 

D3.2. 

D3.3. 

  

C4 D4.1. 

D4.2. 

D4.3. 
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Pilne/Ważne 

 

 PILNE MAŁO PILNE 

WAŻNE 

I 

Kryzys 

Palące kwestie  

Praca przed ustalonym terminem  

II 

Zapobieganie 

Utrzymywanie wzajemnych relacji 

Rozpoznawanie nowych możliwości  

Planowanie, relaks 

MAŁO WAŻNE 

III 

Przerwy, rozmowy telefoniczne 

Porządki, małe zadania 

Korespondencja, raporty 

Spotkania, wizyty 

Palące problemy 

IV 

Praca rutynowa 

Korespondencja 

Konwersacje telefoniczne  

Marnowanie czasu 

Przyjemne czynności 

 

Twoja matryca 

 PILNE MAŁO PILNE 

WAŻNE 

I 

 

 

 

II 

 

MAŁO WAŻNE 

III 

 

 

 

 

IV 
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Plan tygodnia 

 

Tydzień Niedz. Pon. Wt. Śr. Czw. Pt. Sob. 

Priorytety 
na tydzień 

Priorytety na dzień 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

Spotkania/Zadania 

8-10 
 
 
 

      

10-12 
 
 
 

      

12-14 
 
 
 

      

14-16 
 
 
 

      

16-18 
 
 
 

      

18-20 
 
 
 

      

Po 20.00 
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Przewodnik do rozmowy kwalifikacyjnej i Kwestionariusz obserwacji rozmowy 
kwalifikacyjnej 

 

Przewodnik do rozmowy kwalifikacyjnej  
Poniżej przedstawiono przykładowe pytania. Prowadzący decyduje czy użyje wszystkich, kilku czy też 

innych. 

a) Jaka była twoja pierwsza praca? 
b) Kto był twoim przełożonym? 
c) Czy kiedykolwiek dostałeś awans? 
d) Jakie miałeś szczegółowe zadania? 
e) Czy dostałeś podwyżkę? 
f) Dlaczego zmieniłeś swoją pracę? (Uwaga: nie krytykuj swojego poprzedniego przełożonego!) 
g) Jak scharakteryzowałbyś swoją wymarzoną pracę? 
h) Jak myślisz, co będziesz robił kiedy dostaniesz tę pracę? 
i) Jak myślisz, jakie umiejętności są użyteczne w tej pracy? 
j) Czy możesz nauczyć się szybko, jak (podać, co dokładnie)….? 
k) Czy znasz naszą firmę? 
l) Jakie są twoje cele zawodowe? Jak widzisz siebie za 5-10 lat? 
m) Jak określiłbyś siebie? 
n) Jakie są twoje mocne strony? A jakie słabe? 
o) Jaki był twój najsilniejszy konflikt w który byłeś zaangażowany? Jak sobie z nim poradziłeś? 
p) Wolisz pracować w zespole czy samodzielnie? Wyjaśnij dlaczego. 
q) Jak organizujesz siebie swoją pracę? 
r) Jakie masz osiągniecia/sukcesy? 
s) Czy możesz przedstawić referencje? 
t) Przedstaw nam kilka powodów dlaczego powinniśmy zatrudnić ciebie a nie kogoś innego. 
u) Czy masz jakieś inne pytania? 

 

Kwestionariusz obserwacji rozmowy kwalifikacyjnej 

To jest przykład arkusza obserwacji. Prowadzący decyduje czy go uprościć czy też skorzysta z innej 

jego wersji. 

Ocena: 1 – bardzo źle; 2 – źle; 3 – ani źle ani dobrze; 4 – dobrze; 5 – bardzo dobrze. 

Kryteria Ocena 

Elokwentnie, jasno i precyzyjnie wyraża swoje myśli i biegle je wyraża:  
- odpowiada na pytania szczegółowo, 
- podkreśla główne kwestie, 
- łączy pomysły, 
- jest spójność w wyrażaniu myśli. 

 

Rzeczywista motywacja, ambicja:  
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- zmotywowany do pracy,  
- posiada długoterminową wizję, 
- ma realistyczne marzenia, 
- pragnie się rozwijać, 
- otwarty na uczenie się, 
- pragnie rozwoju dla tej firmy, 
- wierny. 

Optymizm bez naiwności i pozytywne nastawienie: 
- pozytywne myślenie i postawa z poczuciem realizmu,  
- lubi kiedy rzeczy są wykonane, 
- jawi się jako pewny siebie, w tym w gestach, mowie, etc. 

 

Niezależność: 
- woli pracę z własnym zakresem odpowiedzialności oraz samodzielne 
podejmowanie decyzji. 

 

Perswazja: 
- przekonujący, 
- pewny siebie i jasno argumentujący, 
- uprzejmy, kontaktowy, 
- otwarty na dyskusję. 

 

Kreatywne myślenie: 
- mówi o rozwiązaniach problemów, 
- omawia rozwiązywanie konfliktów. 

 

Lojalność i godność: 
- bezpośredni, szczery, godny zaufania. 

 

Zachowanie: 
- zrelaksowany, jest w stanie się uśmiechać albo śmiać się podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej, 
- zmotywowany, zdecydowany w wyborze zawodu, 
- jest zgodność między tym co mówi a tym co gestykuluje, 
- zaangażowany podczas wywiadu. 

 

Strój/wygląd zewnętrzny:  
- schludnie ubrany, 
- utrzymuje kontakt wzrokowy. 
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Przedsiębiorczość w kategoriach obserwowalnych 

 

Jak odnoszący sukces przedsiębiorca… ? 

wygląda co mówi co czuje 
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INFORMACJA ZWROTNA OD TRENERA KORZYSTAJĄCEGO Z MATERIAŁÓW 
SZKOLENIOWYCH 

Jeżeli po realizacji tego programu, chcesz podzielić się z nami swoją opinią, prosimy o wypełnienie 
niniejszego formularza lub wykorzystanie go jako wskazówki, aby podzielić się z nami swoimi 
wrażeniami. 
 
Jeśli potrzeba więcej miejsca, proszę napisać swoje refleksje na osobnej kartce papieru. 
Imię i nazwisko: ___________________________________________________________________ 
Instytucja: _______________________________________________________________________ 
Adres/strona internetowa: __________________________________________________________ 
 
W moich warsztatach użyłem następujących pomysłów/wskazówek/ćwiczeń z niniejszej publikacji: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Zrobiłem następujące udoskonalenia… związane z…: _______________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Według mnie ten materiał jest: ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Załączam następujące dokumenty (materiały, zasoby, opinie uczestników) które mogą być istotne: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Dziękujemy za wsparcie! 


