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Wprowadzenie
Obowiązujące dokumenty Rady Europy (Strategia Lizbońska, Europejski Model Społeczny,
Strategia Polityki Społecznej, Zrewidowana Strategia Spójności) określają kierunki rozwoju
społeczno-gospodarczego zmierzające do pełnego zatrudnienia i spójności społecznej. Według
tych dokumentów „odpowiednio zaprojektowana i wdrożona polityka społeczna stanowi
inwestycję, która przynosi korzyści wszystkim obywatelom i całemu społeczeństwu. Działania
zmierzające do integracji społecznej zwiększają potencjał rozwoju i aktywność społeczną we
wszystkich obszarach życia”. Koncepcja aktywnej polityki społecznej opiera się na czynnym
zaangażowaniu służb publicznych w rozwiązywanie problemów społecznych, głównie przez
programy aktywizujące. Koncepcja ta dotyczy przede wszystkim polityki zatrudnienia, systemu
pomocy społecznej czy systemu edukacji, zwłaszcza w zakresie kształcenia ustawicznego.
Koncepcja aktywnej polityki społecznej łączy się z celami założeń Strategii „Europa 2020”,
zwłaszcza w odniesieniu do ograniczenia liczby Europejczyków żyjących poniżej granicy ubóstwa
oraz problemu osób przedwcześnie kończących naukę szkolną. Brak wykształcenia przekłada się
na mniejsze szanse na rynku pracy, i tym samym zwiększa ryzyko wykluczenia tych osób z życia
zawodowego, społecznego. Badania dowodzą1, że czynnikami wpływającymi na przedwczesne
opuszczanie systemu edukacji formalnej są: ubóstwo rodziny pochodzenia, brak pracy, rozmaite
bariery edukacyjne, przede wszystkim finansowe, niski poziom wykształcenia rodziców, niski
kapitał kulturowy i społeczny otoczenia, a także bariery psychologiczne – brak poczucia
bezpieczeństwa i lęk przed bezrobociem, brak zaradności życiowej młodych ludzi, brak wiary w
siebie. Trudny strat młodzieży wynika również z: braku aspiracji edukacyjnych w środowisku
wzrastania i zamieszkania; zamykania się w kręgu rodziny, ograniczając kontakty społeczne;
ograniczonego dostęp do instytucji; niedostatecznego wsparcia ze strony szkoły w pokonywaniu
barier edukacyjnych; niestabilnej pomocy gminy, uniemożliwiającej pokonywanie barier
finansowych w dalszej edukacji; powielaniem stylu życia swoich rodziców i strategii przetrwania
w trudnych warunkach. Badania dotyczące losów dorastającego w biedzie młodego pokolenia
ukazują rolę, jaką spełniają w ich życiu pewne instytucje, z których popłynął impuls do zmiany w
sposób zasadniczy ich perspektywy życiowe i możliwości oraz jakie znaczenie na losy tych
młodych osób ma brak i nieobecność podobnego wsparcia. Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu młodzieży wymaga nowoczesnych usług świadczonych w środowisku lokalnym
przez odpowiednio przygotowaną kadrę. Zawody związane z działaniem społecznym
charakteryzują się tym, że nie można ich opisać za pomocą precyzyjnej procedury działania.
Każdorazowo - w zależności od okoliczności, rodzaju podmiotu oddziaływania, otoczenia
instytucjonalnego i społecznego – podejmowane są działania związane z różnymi sferami życia,
wymagające od przedstawicieli zawodu specyficznych umiejętności, wiedzy, doświadczenia.
Proces doradczy wymaga włączenia różnych metod i narzędzi, aby móc całościowo pracować z
rodziną doświadczającą różnorodnych deficytów. Konieczność podejmowania kluczowych
1

E. Tarkowska, Młode pokolenie dorastające w warunkach ubóstwa a pomoc instytucji, [w:] A. Hryniewicka
(red.), Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej, Wyd. CRZL, Warszawa 2011
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decyzji czy działań wymaga od specjalistów odpowiedniej wiedzy i umiejętności, które pozwalają
na dostrzeganie potrzeb ludzkich w działaniu społecznym. Warunkiem skutecznego działania
oraz wspierania osób, grup i społeczności jest nieustanne doskonalenie zawodowe. Przejawy
zmienności życia społecznego (zmiany modelu życia rodziny, skutki emigracji zarobkowej,
ewolucja sposobu funkcjonowania w grupach młodzieżowych, kryzysy światowe, globalizacja
itp.) wymagają od przedstawicieli instytucji pomocowych aktywnego podejścia do edukacji,
poszukiwania wiedzy, wypracowywania metod edukacyjnych, uruchamiania nowych kanałów
przepływu informacji, zdobywania i umacniania kompetencji dydaktycznych. Doświadczenia
organizacji zaangażowanych w pracę z młodzieżą wskazują, iż szansą na zwiększenie
efektywności działań publicznych instytucji pomocowych w kontekście przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu młodych osób jest wykorzystanie metod edukacji pozaformalnej,
stosowanej zarówno w odniesieniu do rozwoju indywidualnego, jak i w kontekście pracy z
młodzieżą.
Niniejsza publikacja jest rezultatem projektu „Integracja Przez Inspiracje. Pozaformalne metody
edukacji narzędziem wyrównywania szans młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”
realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu ERASMUS+,
Akcji 2: Partnerstwo Strategiczne w sektorze młodzieży – umowa nr 2015-2-PL01-KA205017512. Jest rezultatem pracy trzech organizacji: Fundacji In Posterum z Polski, Regiovision
GmbH Schwerin z Niemiec oraz Decroly SL z Hiszpanii. Jest końcowym etapem prac, który
poprzedziły badania własne 2, przeprowadzone na dwóch grupach respondentów – młodzieży
zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz przedstawicieli instytucji i organizacji pracujących z
młodymi ludźmi oraz etap wdrożeniowy wypracowanych na podstawie potrzeb i możliwości
narzędzi pozaformalnych metod edukacji. Ewaluacja procesu wdrażania pozwoliła nam uzyskać
informację zwrotną związaną z docieraniem do grup docelowych, dostosowaniem działań do
potrzeb beneficjentów, realizację celów itp.
Publikacja zawiera prezentację różnych narzędzi/metod wykorzystywanych podczas szkoleń, tak,
aby ułatwić użytkownikom wprowadzanie ich w praktykę działań własnych, zwłaszcza tym z
nich, którzy dopiero rozpoczynają pracę z młodymi ludźmi. Refleksyjne podejście do lektury
publikacji, może również pomóc przy przygotowywaniu własnych, autorskich projektów
młodzieżowych. W publikacji znajdują się przykłady gier i zabaw, które mogą wspierać proces
budowania grupy, proces pobudzania grupy do działania, proces budowania atmosfery itp. Są
one tak skonstruowane, żeby można było wykorzystać je w różnych wariantach, odpowiednich

2

Badania prowadzone były na dwóch płaszczyznach: 1. Poznawczej – poprzez: rozpoznanie zasobów i sposobów
działania pracowników służb społecznych (w tym wiedzy na temat funkcjonowania młodzieży zagrożonej
wykluczeniem społecznym, zasobów, potrzeb i oczekiwań, oceny szans i zagrożeń, form pomocy uznanych za
użyteczne dla młodzieży) oraz rozpoznanie funkcjonowania młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (ich
wiedzy, preferencji aktywności społecznej, kontynuowania nauki oraz uwarunkowania zwiększenia ich aktywności.
2. Pragmatycznej - poprzez wypracowanie metod i narzędzi adresowanych do pracowników służb społecznych
stanowiących ich warsztat pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Raport z badań
„Uwarunkowania skutecznego wsparcia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” dostępny na stronie
www.inposterum.pl; www.integracjaprzezinspiracje.pl;
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do potrzeb grupy docelowej. Ważną częścią prezentowanej publikacji są również rekomendacje
dotyczące różnych etapów pracy z młodzieżą. Rekomendacje stanowią ważną część niniejszej
publikacji, mogą uchronić przyszłych użytkowników przed błędami, jakie mogą pojawić się na
każdym etapie pracy.
Mamy nadzieję, że lektura tej publikacji, skłoni do „refleksji w działaniu oraz refleksji nad
działaniem” i zachęci do własnych poszukiwań. Mamy nadzieję, że pomoże pracownikom
instytucji pomocowych otworzyć się na innowacje i zmianę, na „refleksyjne uczenie się z
praktyki, przez praktykę i dla praktyki”3.

3

Koncepcja refleksyjnej praktyki Donalda Schana, patrz B.D.Gołębniak (red.), Uczenie metodą projektów,
Warszawa, WSiP, s. 16
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Scenariusze i stosowane metody
Ten rozdział podzielony jest na dwie części. W pierwszej części znajduje się opis metod,
przygotowanych jako gotowe scenariusze do pracy. W sumie jest to 10 scenariuszy. Każdy z nich
zawiera pełny opis zajęć, które można wykorzystać, jako blok zajęciowy (np. na 1 dzień pracy).
W drugiej części przedstawiamy listę stosowanych narzędzi/metod edukacji pozaformalnej z
młodymi ludźmi. Te narzędzia/metody mogą być używane zamiennie z ćwiczeniami
objaśnionymi w części scenariuszy lub mogą być wykorzystane do stworzenia swojego własnego
scenariusza pracy z młodzieżą.
Scenariusze i stosowane metody opisane w niniejszej publikacji zostały przetestowane przez
profesjonalistów w kontekście pracy z młodzieżą, która jest zagrożona wykluczeniem
społecznym.

Informacje ogólne
Czym jest “nauczanie pozaformalne?”
Edukacja formalna – to zinstytucjonalizowany system edukacji odbywający się w
zorganizowanych, ustrukturyzowanych ramach. System hierarchicznie uporządkowany,
obejmujący edukację przedszkolną, szkolną, kształcenie uniwersyteckie a także kursy i szkolenia
zawodowe. Udział w tym systemie w odróżnieniu od uczestnictwa w formach kształcenia
pozaformalnego jest w znacznej mierze obowiązkowy (na początkowym etapie) i prowadzi do
uzyskania certyfikatów, świadectw dyplomów potwierdzających uzyskane kwalifikacje i
uprawnienia. Ważną w kontekście naszych rozważań wyróżnikiem zinstytucjonalizowanego
systemu edukacji jest istnienie hierarchii uczeń - nauczyciel. Ten pierwszy występuje w roli
biernego odbiorcy wiedzy przekazywanej przez eksperta.
Edukacja pozaformalna – jest to pośrednia forma nauczania formalnego i nieformalnego –
oznacza, że główną częścią nauczania nie jest forma, ale właśnie treść. Edukacja pozaformalna
jest zorganizowana i może przebiegać według założonego scenariusza. Ten typ edukacji może
być prowadzony przez wykwalifikowanego nauczyciela lub doświadczonego lidera. Mimo, że
kształcenie nieformalne nie prowadzi do uzyskania formalnego dyplomu (potwierdzenia
uczestnictwa), kształcenie nieformalne wzbogaca i buduje indywidualne umiejętności i
zdolności. W dalszej kolejności edukacja może być kontynuowana na kursach dla dorosłych.
Często przewodnikami w edukacji pozaformalnej są sami młodzi ludzie, którzy mogą przewodzić
grupie.
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Edukacja nieformalna – brak planu nauczania. Często nauczycielem jest rodzic, dziadek lub
przyjaciel, który uczy dziecko jeździć na rowerze, lub uczy rozpoznawać litery 4.
Współczesna pedagogika i dydaktyka za punkt odniesienia stawia sobie kompetencje. Założenie
kompetencji różni się diametralnie od założenia deficytu.
Orientacja na kompetencje (nie na deficyty)
Nauczanie zorientowane na kompetencje jest odwrotnym podejściem do nauczania
zorientowanego na deficyty. Celem edukacji nie jest wyrównywanie deficytów, kształcenie
nowych talentów, uzupełnianie edukacyjnych braków, lecz budowanie na rozpoznanych już
talentach lub umiejętnościach. Niewidomy słyszy, uczeń z Polski może nie mówić innymi
językami, jednak zdolny jest do zrozumienia zadań matematycznych lub nauki muzyki. Nie
koncentrujmy się na tym, czego brak, ale na tym, co można osiągnąć.
Nauczanie w oparciu o sytuację
Na wielu uczniów w dużym stopniu wpływa środowisko w jakim przebywają, od którego są
zależni. Rodzina, przyjaciele, dostęp do zasobów może wpłynąć dwojako na nauczanie –
zahamować je lub przyspieszyć. Zadaniem trenera/nauczyciela/animatora jest zbudowanie
odpowiedniego otoczenia i przestrzeni do nauki.
Projekt, działanie, forma (Gestalt)
Holistyczne podejście do nauczania postrzega ten proces, jako całość. Jest to metoda, która
uniemożliwia dzielenie nauki na fragment, partycje, co powoduje niski poziom wiedzy.
Jak zorganizować swoje myślenie? ZIMORR5
Model Cel-Treść-Metody-Organizacja-Rezultaty (ZIMORR) ujmuje istotne elementy procesu
pedagogicznego. Uzupełniony o sprzężenie zwrotne przedstawia przejrzysty schemat
planowania seminariów.
Cel (Ziel)
Do jakich grup docelowych chcemy dotrzeć?

4

Rozróżnienia dokonano między innymi w „Słowniku podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu
kwalifikacji pod red. S. Sławińskiego, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014
[http://www.bjk.uw.pl/files/pdf/Slownik_na_strone.pdf],
Warto zapoznać się także z zestawieniem przygotowanym przez Annę Szlęk w publikacji „Uczyć się inaczej.
Kompendium wiedzy o edukacji pozaformalnej na podstawie doświadczeń uczestników i uczestniczek programu
„Młodzież w Działaniu 2007-2013” [http://czytelnia.frse.org.pl/media/FRSE_RAY_wartosc_edukacji_www.pdf]
5

Flossman, B.: Status.Lust.Identitat., Story Way 2013
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Jaki jest ich poziom zainteresowania?
Jakie zamierzamy osiągnąć zmiany w poglądach lub zachowaniu?
Jakie środki mamy do dyspozycji?
Jasno postawione i atrakcyjnie zwizualizowane cele powinny towarzyszyć każdej jednostce
dydaktycznej. Powinny one wynikać z oczekiwań uczestników. Do wizualizacji oczekiwań i celów
szczególnie nadają się metody stosujące karty moderacyjne. Dzięki temu osoby uczące się mogą
w każdej chwili stwierdzić, czy aktualna praca przybliża nas do osiągnięcia celu, czy nie.
Zawartość/Istota (Inhalt)
Co powinno, a co może zostać przekazane grupie docelowej w czasie, który mamy do dyspozycji,
czego muszą doświadczyć, a o czym zostać tylko poinformowani?
Od odpowiedzi na te pytania zależy dobór materiału i sposób jego uporządkowania.
Wewnętrzna struktura i dynamika materiału musi być dla każdego uczestnika jasna.
Powiązania między omawianym zagadnieniem a innymi pokrewnymi zagadnieniami oraz miejsce
przekazywanej wiedzy w systemie wiedzy ogólnej powinny zostać wyraźnie zaznaczone. Forma i
treść powinny ze sobą współgrać. Wraz ze wzrostem wykształcenia ogólnego poprawia się też
zdolność odbioru wiedzy specjalnej.
Do wizualizacji materiału szczególnie nadają się schematy graficzne, plansze, filmy, pokazy
slajdów itp. Prezentowane obrazy i wypowiadane teksty powinny tworzyć jedną całość. Nawet
teksty właśnie wypowiadane mogą być jednocześnie w jakiś sposób zwizualizowane. Przyczynia
się to do zrozumienia i zapamiętywania treści (przekaz wielokanałowy).
Metody (Methoden)
Jakie środki i metody prezentacji materiału są odpowiednie? To jest pytanie, na które z
pewnością w każdym indywidualnym przypadku należy znaleźć odpowiedź.
Warto jednak oszczędnie stosować środki, nastawiając się raczej na maksymalne wykorzystanie
potencjału danej metody.
Przez cały czas uczący się powinni być świadomi celowości stosowania poszczególnych metod.
Przy czym istotna może okazać się sama świadomość, że w procesie nauczania mamy do
dyspozycji różnorodne metody. Udostępnienie uczestnikom zajęć biblioteki metodycznej
przyczynia się znacznie do sukcesu edukacyjnego. Sama wiedza o zastosowanej metodzie
nauczania może mieć wartość merytoryczną.
Rozwój indywidualnej świadomości metodycznej u uczestników może stać się wyzwaniem także
dla prowadzących. Jedynie w interakcji z uczestnikami można zbadać i zweryfikować całą
różnorodność możliwości i niuansów tkwiących w stosowanych ćwiczeniach.
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Organizacja (Organisation)
Już wywieszenie wspólnie opracowanego programu zajęć może prowadzić do pojawienia się
większej cierpliwości i koncentracji na zajęciach.
Planowanie elementów programowych powinno odbywać się wspólnie z uczącymi się. Program
powinien być znany wszystkim – czy to w formie liniowego terminarza, czy w formie schematu.
Podział materiału na akty edukacyjne i działania,w powiązaniu z możliwością powtarzania i
systematyzowania (system modułowy), znacznie ułatwia aktywny udział uczestników w zjęciach.
Takie podejście umożliwia utożsamienie się z procesem uczenia się, sprzyja samodzielności,
koncentracji i zaangażowania.
Ewaluacja (Resultatermittlung)
Rezultaty procesu edukacyjnego jak i wspólnej pracy w grupie mogą i muszą być zawsze
widoczne. Szybki dostep do opracowanych materiałów (produktów) podwyższa możliwość
autokontroli. Częstość i dokładność kontroli sukcesów dydaktycznych, w powiązaniu z jej
dostepnością dla uczestnika polepsza efekt edukacyjny. Duma z własnego dzieła jest wspaniałą
stymulacją do uczenia się. Tutaj wszyscy mogą analizować to, co samemu zostało wykonane.
Sprzężenie zwrotne (Rückkopplung)
Problemy i sukcesy procesu nauczania powinny mieć wpływ na jego kształtowanie.
Warto od czasu do czasu stosować metody uzyskiwania informacji zwrotnej: „flesze“, feedback
itd., aby pokazać uczestnikom ich samopoczucie, stan relacji w grupie. Zakłócenia procesu będą
szybko wdoczne i mogą zostać skorygowane.
Warto stosować anonimowe formy informacji zwrotnej, aby również osoby z zahamowaniami
mogły się wypowiedzieć. Wszyscy powinni być zaangażowani w proces sprzężenia zwrotnego.
Uczestnicy powinni mieć wiedzę zarówno o zakłóceniach i przeszkodach obecnych w procesie
nauczania i uczenia się, jak i o tych elementach, które go ułatwiają (sukcesach dydaktycznych) –
ulubionych, sprawdzających się metodach, przydatnych nabytych umiejętnościach
(kompetencjach).
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CZĘŚĆ PIERWSZA
Scenariusze
Scenariusze warsztatów z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, pracy grupowej, pracy
projektowej z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym do wykorzystania przez
pracowników publicznych instytucji pomocowych.
Przygotowane w ramach projektu:
„Integracja przez inspirację. Pozaformalne metody edukacji narzędziem wyrównywania szans
młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”
Są to scenariusze przygotowane dla metody zwanej metodą projektową, która stanowi główną
metodę pracy z młodymi ludźmi. Prezentujemy wam tematy zajęć, które są narzędziem do
pracy.
Tematy zajęć:
1. Praca grupowa
2. Wprowadzenie do pracy zespołowej
3. Trening pracy zespołowej
4. Rozwiązywanie konfliktów
5. Partycypacja
6. Media w pracy projektowej
7. Treningi animiacji
8. Warsztaty przyszłości. Ja i mój projekt
9. Planowanie i przygotowanie projektu
10. Komunikacja
Scenariusze mają pomóc pracownikom publicznych instytucji pomocowych w przygotowaniu
podopiecznych do realizacji własnych projektów, w zespole lub indywidualnie.
Praca projektowa jest metodą umożliwiającą rozwój samodzielności młodego człowieka.
Realizując w zespole bądź indywidualnie własny pomysł, skierowany do konkretnej grupy
13

docelowej odbiorców, nasz podopieczny rozwija kompetencje odpowiedzialności i
samodecydowania. Najczęściej stoi też za nim większa grupa rówieśnicza, która służy mu
wsparciem i umożliwia ewaluację działań.
Realizacja projektów, zwłaszcza tych korzystających ze środków publicznych, wymaga oprawy
instytucjonalnej. Tu pomocą mogą służyć organizacje pozarządowe zajmujące się pracą z
młodzieżą. Coraz częściej też granty na realizację miniprojektów można uzyskać w ramach
budżetów młodzieżowych, gdzie formalności są znacznie uproszczone.

14

Scenariusz: Wprowadzenie do pracy w grupie. Rozpoznanie potencjału
i oczekiwań grupy
CZAS
4 godziny zegarowe w tym 30 minut przerwy
CELE
W odniesieniu do grupy
Rozpoczęcie procesu budowy tożsamości grupowej
Rozpoznanie potencjału grupy
W odniesieniu do jednostki
Rozpoczęcie procesu przynależności grupowej
Rozpoczęcie procesu budowy relacji z pozostałymi uczestnikami
WYPOSAŻENIE
Flipchart, flamastry, karty moderatora, zasłona, misa tybetańska
UCZESTNICY będą potrzebować
Kartki A3 – sztywne, kartki A5, flamastry, karty moderatora
OPIS DZIAŁAŃ
Początek zajęć
Dobrze jest rozpocząć działaniem, które należeć będzie do rytuału grupowego na każdych
zajęciach – np. uderzeniem w misę tybetańską, dla skupienia uwagi na prowadzących.
Wprowadzenie do zajęć
Przedstawienie ram organizacyjnych bieżących warsztatów i całego cyklu. Celem spotkań jest
przygotowanie uczestników do realizacji własnych projektów przy pomocy grupy. (10 min.)

Wprowadzenie do ćwiczenia Gesty
Celem ćwiczenia jest poznanie imion uczestników i zebranie pierwszych informacji o ich
zainteresowaniach i sposobie bycia.
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Uczestnicy wraz z prowadzącymi stają w kręgu. Pierwsza osoba wypowiada swoje imię i
pantomimicznie przedstawia charakterystyczne dla siebie działanie: czytanie książki, jazdę na
rowerze, chodzenie po górach. Druga powtarza imię poprzednika, pokazuje jego gest, następnie
przedstawia siebie imieniem i gestem. Tak po kolei każdy z uczestników prezentuje imiona i
gesty wszystkich poprzedników, na końcu przedstawiając siebie. Pierwsza osoba powinna na
zakończenie ćwiczenia powtórzyć wszystkie imiona i gesty. Ćwiczenia nie omawiamy. (20 min.)
Ustalenie zasad pracy w grupie (reguł grupowych)
Prowadzący wprowadza kilka reguł i zachęca uczestników do uzupełnienia:
1. Wszyscy uczestnicy są równouprawnieni
2. Żadna wypowiedź nie jest uważana za gorszą
3. Każdy może wypowiedzieć się do końca + powinien wypowiadać się krótko
4. Odmienne zdania są ważne, stanowią źródło informacji
Plakat z regułami zostaje umieszczony w widocznym miejscu, tak aby można było do nich
wrócić. (10 min.)

Wprowadzenie do ćwiczenia Portrety
Celem ćwiczenia jest budowanie dystansu do siebie i uwagi dla innych.
Pierwszy krok – rysowanie portretów. Uczestnicy siedzą naprzeciw siebie w dwóch
równolicznych kręgach tworząc pary. Otrzymują od prowadzących kartki A5, podkładki i
flamastry. Podpisują kartki imieniem w prawym dolnym rogu. Osoby w parach wymieniają się
kartkami. Ich zadaniem jest narysowanie owalu twarzy (tylko owalu twarzy) partnera. Potem
kartka wraca do właściciela. Krąg zewnętrzny przesuwa się o jedno miejsce w lewo. Powstają
nowe pary. Tym razem uczestnicy rysują oczy i brwi partnera. Kartka wraca do właściciela. Krąg
zewnętrzny ponownie przesuwa się o jedno miejsce w lewo. Tym razem w parach rysowane są
usta. Krąg zewnętrzny przesuwa się jak poprzednio. Tym razem rysowany jest nos. Ostatnia
zmiana miejsc. Zadaniem uczestników jest narysowanie włosów partnera i wszystkich ważnych
detali. Kończymy portret. Gotowe dzieła prezentowane są w grupie.
Wskazówki: w tym ćwiczeniu szczególnie ważny jest pierwszy etap – rysowanie owalu twarzy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie był on za mały, lub za duży. (15 min.)
Drugi krok – tworzenie wizytówek. Każdy uczestnik otrzymuje sztywną kartkę formatu A3, dzieli
ją na cztery pola, na środku przykleja swój portret. Jego zadaniem jest zwizualizować przy
pomocy rysunków 4 tematy:
1. Moje otoczenie (rodzina, przyjaciele, zwierzęta domowe)
2. Moja pasja
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3. Moje marzenia
4. Czego nie lubię?
(10 min)
Przerwa 15 minut
Prezentacja wizytówek – 3 minuty na osobę. Każdy uczestnik komentuje krótko swoje obrazki.
Prowadzący dba o dynamikę ćwiczenia. Jeżeli zachodzi taka potrzeba przypomina wypracowane
na początku reguły grupowe. Poszczególne prezentacje nagradzane są krótkimi brawami.
Wszystkie plakaty zostają zawieszone na ścianie. Prowadzący prosi uczestników o krótkie
podsumowanie – jakie pasje i marzenia ma „nasza” grupa. (40 min.)

Wprowadzenie do ćwiczenia 3 ręce 2 stopy
Jego celem jest pobudzenie grupy do działania i refleksji – w tym wypadku chodzi o gotowość
uczestników do współdziałania. Uczestnicy tworzą 4-osobowe grupy. Prowadzący podaje liczbę
rąk i stóp, którymi grupa może dotykać podłogi – nie należy używać rekwizytów, ani dotykać
podłogi innymi częściami ciała. Zadaniem poszczególnych grup jest utworzenie rodzaju rzeźby,
instalacji i nazwanie jej. Zadanie powtarzamy 3 razy, za każdym razem liczba stóp i rąk zmieniana
jest tak, aby rosła skala trudności.
Po ćwiczeniu prowadzący prosi uczestników w poszczególnych grupach o krotką relację. Zadaje
pytania: jak dochodziliście do rozwiązań? jak oceniasz swoje zaangażowanie w działanie? co
miało na nie wpływ? Na zakończenie prowadzący rysuje na flipcharcie w chmurce słowo
ZAANGAŻOWANIE. Pyta o jego znaczenie dla działań grupowych i prosi uczestników o podanie
czynników wspierających zaangażowanie – zapisuje je na tablicy wokół chmurki. Np.:
rywalizacja, brak rywalizacji, informacja, sukces, dobra atmosfera, brak oceniania, itd. Na
zakończenie z pomocą grupy wyróżnia te czynniki, które zdaniem uczestników są najważniejsze.
Kartkę umieszcza na ścianie. (20 min.)

Wprowadzenie do ćwiczenia Tratwa na morzu
Cel podobny jak w poprzednim ćwiczeniu, tylko tym razem współdziałanie dotyczy całej grupy.
Prowadzący kładzie na podłodze koc odgrywający rolę tratwy. Jego wielkość umożliwia
swobodne przebywanie na nim 12 osób. Uczestnicy są rozbitkami na morzu. W miarę upływu
czasu tratwa zmniejsza się – prowadzący składa koc na pół. Zadaniem uczestników jest utrzymać
się w całej grupie na coraz mniejszej powierzchni tratwy. Wykonanie ćwiczenia nagradzane jest
brawami.
Tematem rozmowy grupy z prowadzącym jest relacja JA/MY.
Prowadzący rysuje na flipcharcie chmurkę JA i chmurkę MY. Zadaje pytania: na ile w działaniu
skupialiście się na sobie, a na ile na innych? O kogo troszczyliście się? Za kogo czuliście się
odpowiedzialni? Kto wam pomógł? Pyta o czynniki decydujące o tym, że o danej grupie mówimy
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MY – moja grupa. Np.: znamy się, wspólny los, wspólny cel, wspólne doświadczenia, wspólne
zainteresowania. Zapisuje je odpowiednio nad chmurkami JA, jeżeli dotyczą jednostki lub MY,
jeżeli dotyczą zbiorowości. Plakat przykleja na ścianie. (25 min.)
Przerwa 15 minut

Wprowadzenie do tematu “Czego możemy się od siebie nauczyć?”
(autodydaktyczny potencjał grupy)
Uczestnicy zapisują na kartach moderacyjnych, czego chcieliby się nauczyć (kolor zielony) i czego
mogą sami nauczyć (kolor niebieski) – jeden temat na jednej kartce, grubym flamastrem, tak
żeby było widać z odległości. Prowadzący grupuje karty i wraz z uczestnikami podsumowuje
wyniki. Co jest realne? Do jakich działań trzeba by zaprosić referentów zewnętrznych, a jakie
można rozwijać we własnym zakresie. (30 min.)

Wprowadzenie do ćwiczenia Kurtyna w dół
Celem ćwiczenia jest przygotowanie grupy do zakończenia zajęć, zapamiętanie uczestników.
Uczestnicy dzielą się na dwie drużyny, stają po dwóch stronach zasłony. Prowadzący trzymają ją
nad głowami uczestników, tak aby nie było widać co dzieje się po drugiej stronie. Naprzeciw
siebie (po obu stronach zasłony) staje dwóch uczestników. Gdy zasłona opadnie muszą
błyskawicznie rozpoznać partnera i powiedzieć jego imię. Kto zrobi to szybciej, wygrywa. Osoba
wolniejsza idzie do drużyny przeciwnej. Zadanie powtarzamy kilka razy. (10 min.)
Podsumowanie zajęć, informacja zwrotna od grupy
Prowadzący prosi każdego z uczestników o trzy ważne informacje związane z zajęciami. Mogą
dotyczyć siebie samego, grupy, poszczególnych uczestników, zajęć, ich przebiegu itd.. Na
zakończenie prowadzący sam podsumowuje zajęcia. (20 min.)
Zakończenie zajęć, np. uderzeniem w misę tybetańską dla nadania rangi całemu spotkaniu
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Scenariusz: Wprowadzenie do pracy zespołowej. Interakcja pomiędzy
uczestnikami, role w zespole, fazy procesu grupowego
CZAS
4 godziny zegarowe, w tym 30 minut przerwy
CEL
Stworzenie sytuacji do realnego współdziałania uczestników
Ujawnienie kompetencji, umiejętności współpracy i potencjału uczestników
Rozpoczęcie procesu budowy zespołu świadomego swoich możliwości
Wprowadzenie pojęć do opisu pracy zespołowej
WYPOSAŻENIE
Kartki białe A4, markery, flipchart, kartki moderacyjne, miska tybetańska, 12 piłeczek do
żonglerki
UCZESTNICY będą potrzebować
Kartki, markery
OPIS DZIAŁAŃ
Rytuał rozpoczęcia zajęć
np. uderzeniem w misę tybetańską, dla skupienia uwagi na prowadzących.

Wprowadzenie do tematu spotkania – praca zespołowa
Prowadzący zadaje pytania: jakie kryteria charakteryzują zespół? jaka jest różnica między
zespołem a grupą? Pojawiają się pojęcia: współdziałanie, wspólny cel. Prowadzący prosi o
przykłady zespołów, w których działają. W miarę możliwości wizualizuje je na flipcharcie:
zespoły projektowe (ze szkoły), drużyny sportowe, harcerskie, kajak, zespoły muzyczne. Pyta,
kiedy rodzinę możemy uznać za zespół. (15 min.)

Wprowadzenie do ćwiczenia Łowca
Celem ćwiczenia jest pobudzenie grupy do działania (energetyzer) i trening kooperacji.
Uczestnicy stają w kręgu, prowadzący upewnia się, czy wszyscy znają swoje imiona. Prowadzący
staje w środku i odgrywa rolę łowcy. Idzie miarowo (nie za szybko) w kierunku wybranego
uczestnika, aby go złapać. Jedynym sposobem ratunku jest ściągnięcie wzrokiem jednego z
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pozostałych uczestników, aby ten wypowiedział imię osoby „zagrożonej”. Aby zadanie się
powiodło trzeba bardzo wyraźnie patrzeć w kierunku „ratownika”, aby nie było wątpliwości, że
to o niego chodzi. Ratujący powinien z kolei wykazać się gotowością do odebrania sygnału o
pomoc i nie unikania wzroku. Zadaniem uczestników jest doprowadzenie do skutecznej
kooperacji: uczestnik zagrożony – prosi o pomoc – otrzymuje ją, nowy uczestnik zagrożony –
prosi o pomoc – otrzymuje ją.
W omówieniu grupowym prowadzący zwraca uwagę na relacje w grupie. Prosi o opinię
uczestników w takich kwestiach jak: proszenie o pomoc – udzielanie pomocy; koncentracja na
sobie – koncentracja na innych; odpowiedzialność za siebie, odpowiedzialność za innych. (15
min.)

Wprowadzenie ćwiczenia na kooperację – Piłeczki
Celem ćwiczenia jest trening kooperacji i ilustracja podstawowych mechanizmów zachodzących
podczas działań zespołowych.
Krok 1 - Uczestnicy stają w kręgu, zadanie polega na przekazywaniu piłeczki do stałego partnera
tak, żeby każdy był osobą przyjmującą i przekazującą. W rezultacie piłka krąży od osoby do
osoby w zamkniętym cyklu. Należy zadbać o to, żeby osoba, od której dany uczestnik zawsze
otrzymuje piłeczkę, podobnie jak osoba, do której zawsze podaje – stały możliwie naprzeciw
niego (nie tuż obok). W trakcie ćwiczenia prowadzący wprowadza coraz więcej piłeczek. Gdy
ćwiczenie jest już rozpoznane prosimy grupę / zespół o utrzymanie jak największej liczby
piłeczek „w ruchu”. To grupa definiuje ile to będzie piłek i jak ten cel osiągnąć. Po pierwszej
próbie utrzymania piłek w ruchu prowadzący upewnia się, czy uczestnicy dostrzegają zasady
ćwiczenia. Pyta, co trzeba zrobić, aby sukces był większy. (10 min.)
Krok 2 - Prowadzący proponuje trening w zespołach 6-osobowych. Uczestnicy jeszcze raz
wyznaczają drogę piłeczki od osoby do osoby. Potem ćwiczą techniki łapania i podawania.
(10 min.)
Krok 3 - Oba zespoły łączą się tak, aby nie zaburzyć drogi wyćwiczonej w małych grupach. Jeżeli
zaczyna zespół A, to ostatnia osoba w zespole, podaje piłeczkę pierwszej osobie w zespole B, a
ostatnia osoba w zespole B podaje piłeczkę do pierwszej osoby w zespole A. Grupa stara się
utrzymać w ruchu jak najwięcej piłeczek. Prowadzący stara się uchwycić moment największego
sukcesu i proponuje zakończyć ćwiczenie. (5 min.)
Omówienie w grupie – pytania prowadzącego:
1. Jakie różnice w pracy w dużej i małej grupie można było zaobserwować?
2. Gdzie wam się lepiej pracowało?
3. Czy trening przyniósł efekt?
4. Jakie mechanizmy pracy zespołowej zaobserwowaliście?
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Na flipcharcie prowadzący rysuje schemat współpracy grupy – krąg uczestników i wokół każdego
jest jeden zespół – „wystarczy skupić się na osobie, od której odbieram piłkę i osobie, której daję
piłkę. Jednocześnie staję się częścią zespołów tych osób – w ten sposób cała grupa staje się
zespołem (10 min.)

Omówienie modelu interakcji w zespole
Prowadzący powtarza definicję zespołu: grupa osób mających wspólny cel i poszerza ją o
element interakcji pomiędzy uczestnikami – zachodzą relacje „związku” i „wymiany” 6.
Zawsze istnieją trzy realne czynniki w pracy grupowej:
1. JA - Każde pojedyncze „ja“ uczestnika i prowadzącego
2. MY - „My“, wzajemne stosunki
3. CEL - temat, zagadnienie, sprawa
W działaniach zespołowych dążymy do równowagi pomiędzy tymi czynnikami. Jeżeli zbyt mocno
skupimy się na celu, mogą ucierpieć relacje w zespole, jeżeli jednostka ulegnie presji działania
zespołowego, może się to odbić na jej zaangażowaniu itd. (5 min.)
Przerwa 15 minut

Wprowadzenie ćwiczenia Krzesła
Celem ćwiczenia jest trening podejmowania decyzji w zespole i porównanie roli lidera i
moderatora w zespole. Uczestnicy siedzą na krzesłach rozstawionych po całej sali. Jedno krzesło
jest wolne. Prowadzący - czynnik zewnętrzny – dąży zawsze do wolnego krzesła. Uczestnicy
starają się zająć wolne krzesło zawsze przed prowadzącym. Po kilku próbach rozpoczyna się
proces podejmowania decyzji. Jak spowodować, aby prowadzący nie usiadł na wolnym krześle.
Potem prowadzący proponuje trzy próby, w czasie, którym grupa może przećwiczyć skuteczność
rozwiązań. (30 min.)
Omówienie w grupie: analiza procesu decyzyjnego. Czy każdy czuł się częścią procesu
podejmowania decyzji? Czy jego pomysły były brane pod uwagę? Czy każdy wiedział, co ma
robić? Rola moderatora – rola lidera: za co odpowiedzialny jest moderator, za co
odpowiedzialny jest lider? (20 min.)
Prowadzący przedstawia jeden z możliwych modeli podejmowania decyzji:
1. Wybór moderatora odpowiedzialnego za czas, ramy i proces podejmowania decyzji
2. Burza mózgów - każdy może zgłaszać pomysły
6

Więcej na ten temat patrz w: Ruth Cohn „Theme-centered Interaction”
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3. Eliminacja pomysłów - demokratycznie
4. Pomysłodawcy stają się odpowiedzialni za próby
5. Symulacja pomysłów - przećwiczenie pomysłów
6. Wybór jednego pomysłu do realizacji
7. Wybór odpowiedzialnych osób
8. Realizacja
(5 min.)
Na bazie trzech przeprowadzonych ćwiczeń prowadzący zwraca uwagę na fazowy charakter
działania:
1. Instrukcja wprowadzająca ćwiczenie
2. Przywykanie, uczenie się działania
3. Faza kreatywnego działania
4. Postępujące nudzenie się działaniem (destrukcja)
5. Zakończenie i omówienie ćwiczenia
Prowadzący upewnia się jak widzą to uczestnicy, czy ich obserwacja pokrywa się z
wprowadzonym schematem. (10 min.)
Przerwa 15 minut

Wprowadzenie ćwiczenia Lokomotywy
Celem ćwiczenia jest ilustracja funkcjonowania mechanizmu ról w grupie. Uczestnicy dobierają
się w trzyosobowe zespoły. Stają do siebie plecami, ręce na biodrach lub ramionach, tak, aby
wyraźnie przekazywać impulsy (polecenia). Zespoły imitują lokomotywy; pierwszy pełni rolę
bufora i ma zamknięte oczy – jest wykonawcą, drugi pełni rolę pośrednika – ma otwarte oczy,
widzi drogę, jego zadaniem jest wykonywanie poleceń maszynisty, trzeci jest maszynistą i
odpowiada za lokomotywę. Prosimy o komunikację niewerbalną. Na drodze lokomotyw
umieszczamy przeszkody. Zadaniem maszynisty jest prowadzenie „Lokomotywy” bezpiecznie,
ale interesująco. W ćwiczeniu następują trzy zmiany, za każdym razem bufor idzie na miejsce
maszynisty, tak, aby każdy uczestnik wypróbował się w każdej roli. (10 min.)
Dyskusja
Podczas omówienia w grupie prowadzący charakteryzuje podstawowe role w działaniach
zespołowych: alfa, beta, gamma – lider, ekspert, wykonawca. Każdy zespół opowiada jak
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wyglądało współdziałanie w poszczególnych fazach ćwiczenia. W jakiej roli uczestnicy czuli się
najlepiej, do jakiej roli dany uczestnik ma predyspozycje, jaką odpowiedzialność czuł na sobie w
poszczególnych rolach, na ile dynamika ćwiczenia odpowiada dynamice realnych sytuacji.
(15 min.)

Budowanie zespołu ze względu na różnice kulturowe
Prowadzący wprowadza pojęcie różnic kulturowych. Pyta uczestników na ile ich zdaniem pojęcie
„różnice kulturowe” pokrywa się z pojęciem „różnice charakteru”. Prowadzący wprowadza
tabelę różnic kulturowych (patrz załącznik) i prosi o wypełnienie jej indywidualnie. Wyjaśnia jak
interpretować poszczególne pozycje na skali. Po wypełnieniu tabeli indywidualnie, prowadzący
prosi o porównanie wyników w zespołach odpowiadających „Lokomotywom”. Prosi
poszczególne zespoły o komentarz - co może oznaczać w ich przypadku zgodność lub
zróżnicowanie cech. (20 min.)
Podsumowanie, informacja zwrotna od grupy
Prowadzący prosi o nazwanie elementów zajęć, które zdaniem uczestników pozostaną na długo
w ich pamięci. Element „aha!” Na zakończenie sam podsumowuje spotkanie. (20 min)
Koniec zajęć, np. uderzenie w misę tybetańską.
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Załącznik
Budowa zespołu wg różnic kulturowych7
Proszę zaznaczyć „x” odpowiednią pozycję. „0” - oznacza, że nie skłaniam się do żadnej z tych
opcji, „5” - oznacza, że mam zdecydowaną skłonność do jednej z nich. Po zaznaczeniu wyborów
proszę „x” połączyć jedną linią, tak, aby powstał rodzaj wykresu.

Lubię pracować sam

-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Lubię pracować w zespole

Trzymam się ram
czasowych

-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Nie lubię ograniczeń czasowych

Lubię rywalizację

-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Rywalizacja mnie paraliżuje

Doceniam konflikty

-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Unikam konfliktów

Działam na chłodno

-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Działam emocjonalnie

Analizuję

-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Działam intuicyjnie

Najważniejszy jest
produkt
Jestem zdyscyplinowany

-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Najważniejsza jest dobra zabawa

-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Cenię porządek

-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Potrzebuję dyscypliny
zewnętrznej
Cenię improwizację

Chętnie
przejmuję -5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
odpowiedzialność
Umiem sam zmotywować -5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
się do działania

Unikam odpowiedzialności

Lubię pracować z
osobami o podobnych
poglądach

Lubię różnorodność w zespole

-5 |-4 |-3 |-2 |-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Potrzebuję motywacji
zewnętrznej

7

Opracowane przez Wojciech Staniewski, w oparciu o: Ronald Meighan, Socjologia edukacji, Toruń 1993,
rozdział: Ideologie edukacji i ewaluacji.
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Scenariusz: Trening pracy zespołowej. Pojęcie strefy komfortu, strefy
eksperymentu; definicja sytuacji krytycznej; pojęcie zaufania w
zespole
CZAS
4 godziny zegarowe, w tym 30 minut przerwy
CEL
Budowa zaufania w grupie/ zespole
Stworzenie przestrzeni do eksperymentu
Ujawnienie kompetencji, umiejętności współpracy i potencjału uczestników w sytuacji
krytycznej
Budowa zespołu świadomego swoich możliwości
Wprowadzenie pojęć do opisu pracy zespołowej w sytuacji krytycznej
WYPOSAŻENIE
Kartki białe A4, markery, flipchart, kartki moderacyjne, miska tybetańska, lina, Budowanie
zespołu projektowego: fazy wg Tuckman’a. (patrz załącznik)
UCZESTNICY będą potrzebować
Białe kartki, markery
OPIS DZIAŁAŃ
Rytuał rozpoczęcia zajęć
np. uderzeniem w misę tybetańską, dla skupienia uwagi na prowadzących
Wprowadzenie do tematyki spotkania
Prowadzący pisze na flipcharcie w chmurce słowo ZESPÓŁ i prosi grupę o wymienienie
czynników budujących zespół: komunikacja, doświadczenie, chemia, wspólny cel, zaufanie itd.
Pyta o miejsce, jakie wśród tych elementów zajmuje ZAUFANIE (15 min.)

Wprowadzenie do ćwiczenia Wahadło
Celem ćwiczenia jest budowa zaufania w zespole. Uczestnicy różnie reagują na kontakt fizyczny,
są na różnym poziomie sprawności fizycznej – zadaniem uczestników jest wypracować poczucie
bezpieczeństwa w grupie i gotowość do eksperymentowania.
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Krok 1 - Uczestniczy ćwiczą w parach. Zadaniem uczestnika A jest upaść do tyłu, tak, aby
uczestnik B mógł go bezpiecznie złapać. Upadający ma ręce w bok, a łapiący ręce przed siebie,
aby móc złapać partnera na klatkę piersiową. Upadek musi być „na deskę”. Uczestnicy ćwiczą
określanie możliwości. Jak daleko chcę upaść, na jaką odległość odważę się złapać. Bardzo jest
ważne, aby zaczynać od małych dystansów. Istotne jest wyjście ze strefy komfortu i poruszanie
się w strefie eksperymentu. Po pewnym czasie następuje zmiana ról. (15 min.)
Krok 2 - Uczestnicy ćwiczą w trójkach. Uczestnik w środku unieruchamia stopy i pozwala się
przerzucać od jednego partnera do drugiego. Razem określają głębokość amplitudy. Po pewnym
czasie następuje zmiana ról. (10 min.)
Krok 3 - Jeden z uczestników staje w środku wąskiego koła, utworzonego przez pozostałych
ćwiczących. Zamyka oczy, usztywnia ciało i pozwala mu spadać „jak deska”. Osoby z koła
przejmują go i odpychają łagodnie w różnych kierunkach. Na początku ruchy wahadła powinny
być niewielkie. W miarę trwania ćwiczenia i nabywania doświadczenia amplitudy rosną (koło
może się trochę powiększyć). Po około 2 minutach następuje zmiana w roli wahadła. Dziewczęta
dla bezpieczeństwa powinny skrzyżować ręce na piersiach. (10 min.)
Wskazówki
Te ćwiczenia, mimo że na pierwszy rzut oka wyglądają prosto, mogą być dla młodzieży
prawdziwym wyzwaniem. Podczas wprowadzenia należy uczulić zespół na możliwe reakcje
osoby w środku. Gdy łapiący poczują po sposobie usztywnienia ciała padającego, że zaufanie
rośnie – mogą zwiększać skalę ruchu. Jeżeli osoba w środku próbuje sama się ubezpieczać,
powinno łapać się ją wcześniej. Ćwiczenie powinno odbywać się w milczeniu.

Wprowadzenie do ćwiczenia Przenoszenie osoby na prostych rękach
Celem działania jest ćwiczenie odpowiedzialności i oswojenie grupy z wyzwaniem.
Grupa ma za zadanie przenieść jednego z uczestników metodą taśmową na prostych rękach na
pewną odległość. Osoba niesiona usztywnia ciało “na deskę”. Grupa podnosi ją do góry i
przesuwa na rękach, zmieniając się parami. Para ostatnia idzie na początek. Ćwiczenie
powtarzamy kilka razy z nowymi osobami. (20 min.)
Wskazówki
To zadanie jest wstępem do ćwiczenia „Lina”. Należy pilnować, aby grupa podeszła do niego z
odpowiedzialnością. Szczególnie należy uważać na głowę osoby niesionej.
Przerwa 15 minut

Wprowadzenie do ćwiczenia Lina
Celem ćwiczenia jest ujawnienie zdolności uczestników do działania w sytuacji krytycznej oraz
budowa zespołu świadomego swoich możliwości.
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Organizator wyprowadza z sali osoby, które z racji swoich predyspozycji, mogłyby być w tym
ćwiczeniu szczególnie ważne (liderzy, osoby szczególnie sprawne fizycznie), ok. 20 %
uczestników. Za drzwiami zawiązuje im oczy – osoby te nie dostają od niego żadnej dodatkowej
informacji – mają czekać na pozostałych uczestników. Na wysokości pasa napina linę. Zadaniem
uczestników jest przejście „całą” grupą (razem z niewidzącymi) nad liną, tak żeby jej nie dotknąć.
W przypadku dotknięcia cała grupa wraca do stanu początkowego. Nie można używać niczego,
co znajduje się w sali (krzesła, fotele itp.). Osoby z zawiązanymi oczami też należą do grupy.
Ćwiczenie „musi!” być wykonane bezpiecznie! Należy dążyć do jak najbardziej lapidarnej
instrukcji. Zadanie kończy się z chwilą pomyślnego “przejścia” przez linę całej grupy. (45 min.)
Wskazówki
Lina może być dla uczestników prawdziwym wyzwaniem, tworzy sytuację krytyczną i należy do
ćwiczeń dość intensywnych dla organizatora i „grupy”, daje jednak „ogrom” możliwości do
autorefleksji na poziomie: „tak było”, „tak działałem”, ”taką rolę przyjąłem”, „tak się czułem”,
„tak zrozumiałem zadanie”.
Omówienie ćwiczenia
Stawiane są pytania - Co się działo? Jakie było samopoczucie osób, którym odebrano zmysł
wzroku – czy ich kompetencje zostały wykorzystane? Jakie było samopoczucie osób biernych,
nieangażujących się silnie w wykonanie zadania? Jak rozumiemy sukces w wypadku tego
ćwiczenia?
Podczas ewaluacji ćwiczy się umiejętność analizowania działania grupy i własnej w niej roli.
Dzięki informacji zwrotnej uczestnicy mogą skonfrontować własne obserwacje zdarzeń z
odczuciami innych członków zespołu. (30 min.)
Przerwa 15 minut
Utrwalenie modelu interakcji w zespole. Korzystając z modelu
1. JA - Każde pojedyncze „ja“ uczestnika i prowadzącego
2. MY - „My“, wzajemne stosunki
3. CEL – temat, zagadnienie, sprawa
Prowadzący podsumowuje ćwiczenie z liną. Jak reagował poszczególny uczestnik (JA), jak
przebiegała komunikacja w zespole, jakie role były obecne (MY), na ile zostało zrealizowane
zadanie (CEL). Czy wszystkie trzy elementy były utrzymane w równowadze (10 min.)
Prowadzący, na podstawie ćwiczenia z liną wprowadza pojęcie faz budowania zespołu - np. wg
Tuckman’a (w załączniku). Razem z uczestnikami dopasowuje poszczególne fazy - do przebiegu
działań. (15 min.)
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Wprowadzenie ćwiczenia Ślepi matematycy
Celem ćwiczenia jest trening kooperacji oraz przygotowanie grupy do zakończenia zajęć.
Prowadzący wiąże ok. 20-metrową linę tak, aby powstało duże koło. Uczestnicy zawiązują sobie
oczy i biorą linę w ręce. Ich zadaniem jest ustawienie się jako prostokąt, kwadrat, trójkąt
równoboczny itp. Należy jak najdokładniej odmierzyć odcinki. Uczestnicy nie mogą puszczać liny.
Oni decydują, kiedy zadanie należy uznać za wykonane. Ćwiczenie pozostawiamy bez
omówienia.
Podsumowanie, informacja zwrotna od grupy
Prowadzący prosi o nazwanie elementów zajęć, które zdaniem uczestników pozostaną na długo
w ich pamięci. Element „aha!” Na zakończenie sam podsumowuje spotkanie. (20 min.)
Zakończenie zajęć
np. uderzeniem w misę tybetańską dla nadania rangi całemu spotkaniu.
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Załącznik
Budowanie zespołu projektowego: fazy wg Tuckman’a8
Formowanie
Na etapie formowania się zespołu projektowego ludzie starają się nawzajem wybadać, unikają
kwestii spornych, a skupiają się na zadaniach organizacyjnych. Na tym etapie brak jest
konfliktów, ale praca nie jest efektywna ze względu m.in. na brak zaufania i synergii. Kierownik
ma w tym momencie możliwość zaobserwować jak poszczególne osoby wykonują swoje
obowiązki oraz jak radzą sobie ze stresem. Aby pokierować zespół do kolejnej fazy, kierownik
wspólnie z członkami projektu powinien jasno określić cele i zasady współpracy. Przydatnym na
tym etapie może się okazać sformułowanie karty zespołu.
Szturm
W fazie „szturmu” członkowie projektu otwierają się na siebie, co prowadzi do konfrontacji
przeciwstawnych poglądów. Zespół ściera się, w wyniku czego powstają nieformalne zasady
pracy indywidualnej i grupowej. Niektóre zespoły przechodzą przez tę fazę szybko, a inne nigdy z
niej nie wychodzą. Jest to uzależnione od dojrzałości osób zaangażowanych w projekt. Na tym
etapie na pewno ważny jest wzajemny szacunek i tolerancja dla opinii innych. Kierownik
projektu może wspomóc zespół ustalając jasną, akceptowaną przed wszystkich strukturę.
Bardzo ważne w tej fazie będą umiejętności nie tylko kierownika, ale całego zespołu do
kulturalnego niezgadzania się i rozwiązywania konfliktów. Uzupełnić - Jakie są rodzaje
konfliktów i jak sobie z nimi radzić Być może warto przedstawić członkom projektu model pięciu
faz kształtowania się zespołu, aby pokazać, że faza „szturmu” jest czymś naturalnym, acz
przejściowym.
Normowanie
Na etapie normowania reguły gry w zespole zostały już ustalone. Niektórzy musieli zrezygnować
ze swoich pomysłów na rzecz wyższego dobra, jakim jest pomyślna realizacja projektu.
Kierownik może się na tym etapie nieco odsunąć od zespołu i pozwolić mu przejąć
odpowiedzialność za osiągnięcie celów. To jest też dobry moment, aby zorganizować wspólne
wyjście niezwiązane z pracą.
Działanie
Etap działania to etap, na którym zespół wykonuje swoje zadania płynnie i efektywnie bez
niepotrzebnych konfliktów i bez potrzeby ciągłego nadzoru. Oczywiście kluczowe jest tu słowo
„ciągłego”, ponieważ kierownik nadal powinien być informowany o postępach i stanie prac.
8

http://annakolm.pl/494/budowanie-zespolu-fazy-wg-tuckmana/
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Może jednak sobie pozwolić na delegowanie zadań do maksymalnie racjonalnie popartego
poziomu. Raz wypracowany schemat współdziałania pracowników w ramach projektu nie jest
permanentny. Zespoły projektowe, które osiągnęły fazę normowania lub działania mogą wrócić
do fazy „szturmu”, np. w wyniku zmian personalnych czy innego podziału odpowiedzialności i
obowiązków.
Rozstanie
Ze względu na swoją specyfikę projekty są ograniczone w czasie i kiedy się kończą, zespół
projektowy wraca do codziennych obowiązków lub jest przydzielany do kolejnych projektów w
całości do jednego lub do kilku. Ważne, aby po zakończeniu projektu poświęcić jeszcze trochę
czasu na analizę tego, czego się jego poszczególni członkowie nauczyli. Na pewno warto
wspólnie uczcić zakończenie projektu niezależnie od tego czy był to projekt dwuletni czy
kilkutygodniowy.
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Scenariusz: Rozwiązywanie konfliktów. Przygotowanie uczestników do
rozwiązywania konfliktów
CZAS
4 godziny zegarowe, w tym 30 minut przerwy
CEL
Zapoznanie uczestników z pojęciami z zakresu rozwiązywania konfliktów
Trening rozwiązywania konfliktów
WYPOSAŻENIE
Flipchart, flamastry, karty moderatora, miska tybetańska, 2 poduszki, Autodiagnoza, rysunki do
ćwiczenia „Myszotwarz”
UCZESTNICY będą potrzebować
Kartki A3 – sztywne, kartki A5, flamastry, karty moderatora, 12 egz. autodiagnozy, 2 egz.
przebiegu doradztwa kolegialnego, materiały i rekwizyty do ćwiczenia „Dwie kultury”
OPIS DZIAŁAŃ
Rytuał rozpoczęcia zajęć
np. uderzeniem w misę tybetańską, dla skupienia uwagi na prowadzących.
Wprowadzenie do zajęć.
Prowadzący zapisuje na flipcharcie w chmurce słowo KONFLIKT i prosi uczestników o
wymienienie typowych ich zdaniem przyczyn powstawania konfliktów: władza, różnica
poglądów, zazdrość, brak tolerancji, rywalizacja itp. zapisuje je wokół chmurki – pyta o naturę
konfliktu. Prowadzący nawiązuje do faz budowania zespołu i zwraca uwagę na fazę szturmu, w
której konflikt może mieć pozytywną rolę. (15 min.)

Wprowadzenie ćwiczenia Wyścig poduszek
Jego celem jest aktywizacja grupy przed ćwiczeniem „Myszotwarz”. Uczestnicy stają w kręgu,
odliczają do dwóch. Jedynki tworzą jeden zespół, dwójki drugi. Każdy z zespołów otrzymuje
poduszkę. Pozycja startowa powinna być naprzemiennie. Jedynki podają do jedynek, dwójki do
dwójek. Nie wolno przeszkadzać. Rozpoczyna się wyścig. Wygrywa zespół, który dogoni
poduszkę rywala. Zadanie powtarzamy do dwóch wygranych. (10 min.)
W krótkim podsumowaniu prowadzący pyta grupę, kiedy rywalizacja może być podłożem
konfliktu.
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Wprowadzenie do ćwiczenia Myszotwarz
Celem ćwiczenia jest zwrócenie uwagi na kulturowe podłoże konfliktu. Wiele konfliktów wynika
z takiego, a nie innego „zaprogramowania” nas w procesie wychowania. Uczestnicy pracują w
parach. Jednemu partnerowi prowadzący pokazuje rysunek, na którym wyraźnie widać twarz, a
drugiemu rysunek, na którym widać mysz. Następnie pokazuje wszystkim uczestnikom rysunek
uniwersalny, na którym widać twarz i mysz. Teraz zadaniem par jest narysowanie wspólnego
obrazka, nie mogą przy tym porozumiewać się werbalnie. Gotowe rysunki prezentowane są
przed grupą.
Omówienie ćwiczenia: prowadzący pokazuje wszystkie trzy rysunki. Analizuje wraz z grupą
proces zaprogramowania. Uczestnicy z reguły widzieli na obrazku uniwersalnym rysunek, który
został im pokazany. (20 min.)

Wprowadzenie do ćwiczenia Bomba i Uśmiech
Celem ćwiczenia jest analiza strategii nastawionej na współpracę. Uczestnicy dzielą się na dwa
zespoły. Zadanie polega na rywalizacji zespołów poprzez opracowanie koncepcji, “co mi się
bardziej opłaca, jako zespołowi” dając zespołowi przeciwnemu uśmiech lub bombę (jest to
modyfikacja dziecięcej zabawy kamień-nożyce-papier).
Zadaniem zespołów jest zdobycie jak największej liczby punktów, ale nie kosztem punktów od
przeciwnika. Uśmiech oznacza, że oba zespoły otrzymują po 1 punkcie (+1), bomba – oznacza
zabranie 3 punktów zespołowi przeciwnemu i zdobycie 3 punktów dla swojego zespołu (-3, +3).
W omówieniu prowadzący zwraca uwagę na schemat zgodny ze strategią nastawioną na
współpracę. Jeżeli zespół A daje uśmiech, to zespół B też daje uśmiech. Jeżeli zespół A daje
bombę, to zespół B odpowiada uśmiechem, ale jeżeli na to zaproszenie zespół A odpowie
bombą, zespół B też daje bombę. (15 min.)
Przerwa 15 minut

Wprowadzenie ćwiczenia Dwie Kultury
Celem ćwiczenia jest analiza natury konfliktu. Ćwiczenie z reguły dostarcza informacji o stylu
rozwiązywania konfliktów przez poszczególnych uczestników.
Prowadzący dzieli grupę na dwa zespoły. Każdy otrzymuje nową tożsamość.
Grupa I
Dominują kobiety/Nie ma wodza/Jesteście zbieraczami i wegetarianami/Ważny jest dotyk/Nie
obowiązuje dyscyplina czasu.
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Grupa II
Dominują mężczyźni/Jest jeden wódz/Żyjecie z polowania, jesteście mięsożerni/Nie znosicie
dotyku/Jest dyscyplina czasu.
Prowadzący wprowadza legendę:
Dwie kultury żyjące obok siebie nie znały się przedzielone rwącą rzeką. Teraz rzeka obniżyła swój
poziom, już można się przez nią przeprawić i zbudować most.
Zadaniem grup jest zorganizowanie wizyty i rewizyty dotyczącej budowy mostu. Do pierwszego
spotkania grupy nic o sobie nie wiedzą. Prowadzący przekazuje uczestnikom rekwizyty i
materiały do inscenizacji i zagrania kultur. Przygotowania powinny odbywać się w osobnych
pomieszczeniach. Po pierwszej wizycie prowadzący analizuje z uczestnikami zdarzenie.
Przypomina, że celem nie jest próba sił, lecz budowa mostu.
Omówienie ćwiczenia - pytania prowadzącego:
1. Dlaczego dochodziło do konfliktu?
2. Czy grupy są zadowolone z rezultatu
3. Jak można było usprawnić komunikację?
4. Jaka była różnica pomiędzy wizytą i rewizytą?
Podczas omówienia prowadzący zwraca uwagę na różnicę pomiędzy kompromisem a strategią
wygrany/wygrany. Jak mogłoby w tym wypadku wyglądać rozwiązanie wygrany/wygrany. Aby
strategia wygrany/wygrany była możliwa konieczna jest równowaga pomiędzy własnym
interesem, a interesem strony przeciwnej (ja jestem OK, ty jesteś OK)
Harmonogram ćwiczenia
Wprowadzenie i przygotowanie do wizyty – 15 min.
Wizyta – pierwsze zderzenie kultur – 10 min.
Omówienie wizyty - 5 min.
Przygotowanie rewizyty – 10 min.
Rewizyta - 10 min.
Omówienie – 15 min.
Przerwa 15 minut
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Wprowadzenie do ćwiczenia Doradztwo kolegialne
Celem ćwiczenia jest analiza realnej sytuacji konfliktowej.
Praca indywidualna – na kartce A4 uczestnicy rysują realną sytuację konfliktową, którą mogliby
przedstawić przed grupą. W 6-osobowych zespołach przedstawiają swoje problemy i wybierają
jeden do analizy. Wybierają moderatora odpowiedzialnego za zgodny z ustaleniami przebieg
doradztwa.
Przebieg doradztwa:
Opis problemu przez zainteresowanego – 5 min.
Pytania od zespołu i odpowiedzi osoby zainteresowanej – 10 min.
Propozycje rozwiązania problemu od każdego z uczestników (ja na twoim miejscu
zrobiłbym tak...) – 10 min. z równym podziałem limitu czasu na osobę
Zebranie możliwości rozwiązania problemu – 5 min.
Podjęcie decyzji przez osobę zainteresowaną – 5 min.
Zakończenie doradztwa
Autodiagnoza
Prowadzący rozdaje uczestnikom kartki z autodiagnozą stylu rozwiązywania konfliktów. Po
wypełnieniu analizuje wraz z uczestnikami wyniki. (15 min.)
Podsumowanie zajęć, informacja zwrotna od grupy
Prowadzący prosi każdego z uczestników o trzy ważne informacje związane z zajęciami. Mogą
dotyczyć siebie samego, grupy, poszczególnych uczestników, zajęć, ich przebiegu itd. Na
zakończenie prowadzący sam podsumowuje zajęcia. (20 min.)
Zakończenie zajęć
Uderzenie w misę tybetańską
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Załącznik I
„Autodiagnoza stylu rozwiązywania konfliktów” 9
Przy każdym stwierdzeniu napisz TAK – jeśli najczęściej tak właśnie postępujesz w sytuacjach
społecznych, a NIE – jeśli takie zachowanie jest Ci obce lub nie wiesz o co chodzi. Jeśli opisane
poniżej zachowania występują u Ciebie raczej rzadko – także napisz NIE.
1. Staram się unikać konfliktów, bo nie lubię się denerwować
2. W konfliktowych sytuacjach zwykle ustępuję
3. Dążę do takich rozstrzygnięć konfliktu, z których wszyscy są zadowoleni
4. Zazwyczaj twardo walczę o swoje
5. Często podporządkowuję się innym ludziom
6. Wycofuję się z trudnych sytuacji
7. Umiem współpracować także z ludźmi, którzy mają odmienne zdanie
8. Dążę do ugody, nawet, wtedy kiedy ogarnia mnie wściekłość
9. Zwykle staram się udowodnić ludziom, że mam rację
10. Często ulegam, żeby nie prowokować nasilenia konfliktu
11. Kiedy inni się kłócą, najczęściej siedzę cicho
12. Bardzo lubię wygrywać w konfliktach
13. W sytuacjach konfliktowych aktywnie dążę do kompromisu
14. Ustępuję, gdy widzę, że inni też to czynią
15. Jako osoba mądrzejsza ustępuję tym mniej dojrzałym
16. Współpracuję z ludźmi, bo jestem zdania, że to najlepszy sposób na rozwiązanie konfliktu
17. Eliminuję konflikty przez poszukiwanie rozwiązań, satysfakcjonujących obie strony
18. Uciekam od trudnych sytuacji, bo za dużo mnie to kosztuje (koszt emocjonalny)
19. Lubię ostre starcia

9

H. Hamer, „Rozwój umiejętności społecznych”, Przewodnik dla nauczyciela, W-awa 1999
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20. Rzadko otwarcie wypowiadam własne zdanie
21. Okazuję czasem pokorę
22. Wspólnie z partnerem (partnerką) staram się znaleźć najlepsze wyjście z konfliktowej
sytuacji
23. Walczę, bo uważam, że inaczej inni mnie zniszczą
24. Z agresją ludzi zwykle radzę sobie przez znalezienie płaszczyzny porozumienia
25. Umiem ulegać

Klucz do autodiagnozy rozwiązywania konfliktów
Diagnostyczne (czyli oznaczające występowanie skłonności do danego stylu rozwiązywania
konfliktu) są tylko odpowiedzi TAK. Nie bierzemy zatem w ogóle pod uwagę odpowiedzi NIE.
Należy podkreślić poniżej, przy numerach stwierdzeń, własne odpowiedzi TAK.

WSPÓŁPRACA - 3,7,16,17,22

KOMPROMIS - 2,8,13,14,24

WALKA - 4,9,12,19,23

UNIKANIE - 1,6,11,18,20

ULEGANIE -5,10,15,21,25
Należy teraz policzyć ile razy podkreśliłeś(-łaś) TAK przy poszczególnych stylach rozwiązywania
konfliktów. Wynik od 0 do 3 jest przypadkowy. Jednak 4 – 5 punktów oznacza skłonność do
stosowania tego stylu rozwiązywania konfliktów. Nie uda się niestety, określić na podstawie
uzyskanych wyników, czy dany styl jest stosowany odpowiednio do sytuacji; nad tym trzeba
zastanowić się samodzielnie. Jeśli charakteryzuje Cię jeden lub dwa style (po 4 lub 5 punktów) to
za mało, by poradzić sobie w różnych konfliktowych sytuacjach. Najlepiej, gdy potrafisz
stosować wszystkie style rozwiązywania konfliktów, ale gdyby miały być to tylko trzy, to
najlepiej te, które tworzą triadę skuteczności, czyli: współpraca, kompromis i walka.

36

Załącznik II
Ćwiczenie MYSZOTWARZ10

10

Rysunki w formacie A4 znajdziesz pod adresem: http://baustein.dgb-bwt.de/PDF/C1-BilderImKopf.pdf
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Scenariusz: Partycypacja. Poziomy uczestnictwa, style liderowania
CZAS
4 godziny zegarowe, w tym 30 minut przerwy
CEL
Przekazanie podstawowych pojęć z zakresu partycypacji
Trening kreatywnego działania
WYPOSAŻENIE
Flipchart, flamastry, karty moderatora, stare gazety do ćwiczenia Moda Gazetowa, klocki i
opaski do ćwiczenia Dom marzeń, materiały do aranżacji Planety uczestnictwa, miska
tybetańska.
UCZESTNICY będą potrzebować
Kartki A3 – sztywne, kartki A5, flamastry, karty moderatora, Opis stylów liderowania
OPIS DZIAŁAŃ
Rozpoczęcie zajęć
np. uderzeniem w misę tybetańską, dla skupienia uwagi na prowadzących
Wprowadzenie do zajęć
Prowadzący rysuje na flipcharcie w chmurce hasło aktywność uczestnika i prosi o podanie
czynników wpływających na aktywność – zapisuje je wokół chmurki. Np.: zainteresowanie
tematem, fajna grupa, fajny prowadzący, korzyści, perspektywa nagrody itd. Prowadzący
wyjaśnia pojęcie partycypacji i poziomów uczestnictwa. Wprowadza kryteria oceny uczestnictwa
i wizualizuje je na ścianie, np.
na ile uczestnik jest poinformowany o działaniu?
na ile jest w to działanie zaangażowany?
na ile jego pomysły i idee są brane pod uwagę?
w jakim stopniu ma wpływ na decyzje?
w jakim stopniu ponosi odpowiedzialność za działanie?
Prowadzący odnosi się do doświadczeń młodzieży i prosi o przykłady zaczerpnięte z domu,
szkoły, pracy, które mogą ilustrować dekoracyjność uczestnictwa, bierne uczestniczenie, czynne
i samodzielne decydowanie. (25 min.)
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Wprowadzenie ćwiczenia Mechanizmy
Przedmiotem obserwacji w tym ćwiczeniu będzie aktywność uczestników w sytuacji
kreatywnego działania w zespole. Prowadzący dzieli grupę na 3 zespoły 4-osobowe. Ich
zadaniem jest odegranie scenki ilustrującej mechanizm działania maszyny, którą przydzielił im
prowadzący. Np.: maszyna do szycia, samochód, pralka. W omówieniu prowadzący pyta o
autonomię i zaangażowanie uczestników w działanie. (20 min.)

Wprowadzenie ćwiczenia Moda Gazetowa
Podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu chodzi o analizę aktywności uczestników. Prowadzący
zapewnia zespołom 3-osobowym materiały – stare gazety, flamastry, taśmę klejącą. Ich
zadaniem jest przebranie jednej osoby za realną lub fikcyjną postać tak, aby nie było
wątpliwości, kogo przedstawia. Omówienie pod kątem samodzielności działania. (25 min.)
Przerwa 15 minut
Prowadzący wprowadza pojęcie stylów liderowania
Uczestnicy otrzymują kartkę z opisem stylów prowadzenia grupy (załącznik). Prowadzący
porównuje tę klasyfikację z tradycyjnym podziałem na styl autorytarny, demokratyczny i
liberalny. Uczestnicy mają za zadanie przedstawić scenki „mentor – uczeń” ilustrujące
oddziaływanie poszczególnych ideologii, skupiając się na ich mocnych stronach. (30 min.)

Wprowadzenie ćwiczenia Dom marzeń
Celem ćwiczenia jest trening prowadzenia grupy i zastosowanie różnych strategii uczestnictwa.
Uczestnicy w dwóch czteroosobowych zespołach siedzą przy stole z zawiązanymi oczami, nie
mogą rozmawiać. Dodatkowo w każdym zespole jest lider i obserwator. Lider otrzymuje od
prowadzącego klocki z zadaniem zorganizowania pracy uczestników tak, aby powstał dom
marzeń, on sam jednak nie może budować. To od niego zależy, jaką strategię przyjmie i jak
pokieruje pracą. W każdym zespole przynajmniej 2 osoby powinny spróbować sił w roli lidera i
obserwatora. (30 min.)
Przerwa 15 minut
Omówienie ćwiczenia
Każda osoba opisuje przebieg ćwiczenia ze swojej perspektywy. Wykonawcy określają na ile ich
potencjał został wykorzystany, lider opisuje działanie w kontekście ograniczonej komunikacji,
obserwator koncentruje się na relacji lider – wykonawcy. Razem zastanawiają się nad optymalną
strategią w tym ćwiczeniu. Prowadzący stara się dokonać transferu z sytuacji laboratoryjnej do
realnych sytuacji życiowych. (30 min.)
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Ćwiczenie Planeta uczestnictwa
Celem ćwiczenia jest utrwalenie pojęć z zakresu stylu liderowania i uczestnictwa.
Krok 1 - Uczestnicy pracują w dwóch zespołach, każdy z nich podzielony jest na dwa
stronnictwa: młodzi i dorośli. Zadaniem zespołów jest „zasiedlenie” planety, na której od nowa
będzie można w duchu jak największej partycypacji zbudować relacje pomiędzy dorosłymi i
młodzieżą. Uczestnicy szukają odpowiedzi na pytanie jak od początku dbać o wzajemne zaufanie
i trening odpowiedzialności. Prowadzący dba o miłą atmosferę dyskusji – soki, owoce, wystrój.
Krok 2 - Zespoły prezentują wyniki poszukiwań.
Krok 3 - Próba symulacji życia na Planecie Uczestnictwa. Do dyspozycji uczestników są materiały
pomagające zaaranżować przestrzeń. (30 min.)
Podsumowanie zajęć, informacja zwrotna od grupy.
Jakie treści uczestnicy zapamiętają na dłuższy czas? Czy odkryli podczas zajęć coś dla siebie?
(20 min.)
Zakończenie zajęć
np. uderzeniem w misę tybetańską.
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Załącznik
Style prowadzenia grupy 11
(w odniesieniu do organizatorów spotkań młodzieżowych)
Styl można tu rozumieć, jako ogół przekonań prowadzącego (stosunek do młodzieży, stosunek do
obowiązku, stosunek do hierarchii, stosunek do dziedzictwa dóbr kultury, itd.), demonstrowany
przez niego zarówno w zachowaniu jak i w kontaktach z różnymi środowiskami, a dotyczący
formalnej organizacji spotkań młodzieżowych.
Styl „przekazywania“
1. Prowadzący określa cele i zadania grupy wg uznanego przez niego za obowiązujące kryterium
użyteczności wychowawczej i oświatowej. Stara się opracować atrakcyjny dla uczestników
program, któremu młodzież chętnie się podporządkuje i który będzie odpowiadał, jego zdaniem,
oczekiwaniom zbiorowości, którą reprezentuje. Uczestniczy nie są współorganizatorami
spotkania. Całą odpowiedzialność za przebieg spotkania ponosi organizator.
2. Samodzielność i zaangażowanie są cenione, o ile odpowiadają założonym celom spotkania.
Panuje przekonanie, że jeżeli uczestnik będzie aktywnie wykonywał polecenia organizatora, to
będzie to z korzyścią dla niego samego. Od uczestnika oczekuje się „osiągnięć“ edukacyjnych.
3. Zadanie prowadzącego sprowadza się do sprawnej organizacji programu i przekazania grupie
założonego zakresu wiedzy.
4. Ewaluacja spotkania oparta jest na systemie „obowiązujących“ norm przez samego
prowadzącego i przeznaczona jest dla osób z jego kręgu zawodowego. Uczestnikom
przekazywana jest ocena ich zaangażowania w spotkanie.
Styl „interpretowania“
1. Prowadzący określa cele i zadania wg kryterium ich użyteczności dla indywidualnego rozwoju
uczestnika spotkania. Cele, zadania i program spotkania są konsultowane z uczestnikami i
powinny odpowiadać ich oczekiwaniom. Uczestnicy mają realny wpływ na przebieg spotkania, o
ile nie narusza to ogólnych ram organizacyjnych. Uczestnicy ponoszą częściową
odpowiedzialność za przebieg spotkania.
2. Cenione są samodzielność i zaangażowanie uczestników zmierzające do interpretacji
rzeczywistości. Kryteria pochodzą zarówno od uczestników, jak i od prowadzącego.

11

Opracował Wojciech Staniewski, na podstawie: Ronald Meighan, Socjologia edukacji, Toruń 1993, rozdz.
Ideologie edukacji i oceniania.
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3. Zadanie prowadzącego rozumiane jest, jako organizowanie dialogu, w którym uczestnicy
mogą zmodyfikować swoją wiedzę i doświadczenie przez interakcje z innymi ludźmi i z
przedmiotami rozumianymi, jako zasoby.
4. Ewaluacja spotkania odnosi się, w miarę możliwości, do wspólnie wypracowanych kryteriów.
Odbywa się podczas całego spotkania, jako sposób monitorowania stopniowego modyfikowania
wiedzy i doświadczeń, faza po fazie. Ewaluacji dokonują uczestnicy i organizator wspólnie. Ma
ona charakter informacji zwrotnej i służy wszystkim uczestnikom spotkania.
Styl „podmiotowości“
1. Cele i zadania opracowywane są wspólnie przez organizatora i uczestników wg kryterium
samodzielności i swobody uczestnika, zgodnie z nabytym już przez niego doświadczeniem.
Uczestnicy informowani są o możliwościach organizacyjnych, jakie posiada prowadzący i
wspólnie z nim dysponują posiadanymi zasobami. Uczestnicy są odpowiedzialni za spotkanie na
równi z prowadzącym.
2. Ceni się aktywność uczestników, jako organizatorów procesu nabywania nowych doświadczeń
i wiedzy. Niezbędne są samodyscyplina i samoorganizacja.
3. Zadanie prowadzącego rozumiane jest, jako organizowanie doświadczeń uczestnictwa w
spotkaniu tak, aby młodzi ludzie stopniowo uzyskiwali kompetencje samodzielnego
podejmowania wszystkich decyzji dotyczących ich udziału w spotkaniu.
4. Ewaluacja będzie stopniowo przechodzić spod kontroli prowadzącego pod kontrolę
uczestników, w miarę jak nabywają oni kompetencje „autooceny“ i „autorefleksji“. Jest to
ewaluacja oparta na kryteriach. Ewaluacja traci swój charakter wartościujący na rzecz funkcji
informacyjnej. Służy przede wszystkim jednostce.
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Scenariusz: Media w pracy projektowej. Wyposażenie grupy w
umiejętności animacyjne przydatne podczas realizacji projektów
CZAS
4 godziny zegarowe, w tym 30 minut przerwy
CEL
Inspiracja do działań zespołowych
Zapoznanie z różnorodnymi mediami i sposobami ich animacji
Rozwój kompetencji animacyjnych u uczestników
WYPOSAŻENIE
Misa tybetańska, slack, 36 piłek do żonglowania, 6 par szczudeł, wiadro i kijki do baniek, rzutnik,
dużo folii transparentnej, 12 nożyczek , 12 kompletów farbek do twarzy, patyczki do szaszłyków,
wydrukowane kształty do wycinania dla uczestników, 20 plastikowych butelek, materiały do
fotobudki.
UCZESTNICY będą potrzebować
Ubranie sportowe. Zasoby do realizacji animacji
OPIS DZIAŁAŃ
Rozpoczęcie zajęć
np. uderzeniem w misę tybetańską, dla skupienia uwagi na prowadzących
Wprowadzenie do zajęć
Warsztaty maja na celu zapoznanie uczestników z różnymi mediami i nauczenie, jak wokół nich
budować działania projektowe, jak animować innych. Ważne, aby zrozumieć, czym jest Medium
i Animacja. Każdy może się nauczyć „obsługi” szczudeł, pytanie, ile musi poświęcić czasu, aby z
pozycji „ucznia” stać się „nauczycielem” i „animatorem”. Animacja i Media mają wspólny
mianownik - nawiązywanie relacji z drugim człowiekiem. Te kompetencje pomogą uczestnikom
w przyszłości, ułatwią kontakty z innymi. Stając się „nauczycielem” danej umiejętności – np.
chodzenia po linie - zwiększam potencjał swojej autorefleksji, odpowiedzialności, kreatywności,
podwyższam swój status. Media takie jak teatr cieni czy żonglerka same w sobie mogą stać się
atrakcyjnym tematem spotkania młodzieży, mogą też być elementem wydarzeń, zwiększającym
ich różnorodność. W każdym razie wymagają od prowadzących umiejętności przekazania
techniki (robienie baniek, chodzenia na szczudłach) innym. Czasami wystarczy jedynie inspiracja.
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Wskazówki
Prowadzący może sam przeprowadzić wszystkie ćwiczenia, albo może zaprosić specjalistów od
poszczególnych działań. (10 min.)

Wprowadzenie do ćwiczenia Szczudła
Celem jest zapoznanie uczestników z techniką chodzenia na szczudłach. Ci, którzy poczują się
pewniej, będą mogli pomóc pozostałym w sprawniejszym chodzeniu - uczniowie staną się
nauczycielami.
Potrzeba sześciu par szczudeł, im więcej tym efektywniej można przeprowadzić ćwiczenie.
Najpierw uczymy się wchodzenia na szczudła i stawiania pierwszych kroków. Prowadzący dzieli
uczestników w pary, jedna osoba chodzi, druga asekuruje - następnie zmiana w parze, tak, aby
każdy mógł spróbować postawić pierwsze kroki.
Kolejnym etapem ćwiczenia jest Wyścig. Prowadzący ustala trasę toru wyścigowego i wraz z
uczestnikami decyduje o zasadach turnieju.
Wskazówki
Przed rozpoczęciem ćwiczenia należy pokazać uczestnikom jak trzymać szczudła i na czym
polega chodzenie. Ważne jest, żeby były to szczudła niewysokie max. 20 cm nad ziemią, takie
szczudła w razie upadku pozwalają spokojnie zeskoczyć na czas. Jak zrobić tego typu szczudła i
jak na nich chodzić - można znaleźć w internecie. (30 min.)

Wprowadzenie do ćwiczenia Bańki Mydlane
Celem ćwiczenia jest zapoznanie uczestników z techniką robienia dużych baniek mydlanych.
Do warsztatu potrzeba min. 6 par specjalnych kijków do robienia baniek i wiadro z specjalnym
płynem. Prowadzący wyjaśnia uczestnikom jak robi się płyn i jak korzysta się z kijków. Następnie
uczestnicy w parach wymieniają się kijkami i próbują robić bańki. Kiedy już wszyscy spróbowali,
prowadzący może wymyślić zawody np., kto zrobi największa bańkę(dwie próby)
Wskazówki
Podczas wykonywania baniek trzeba pamiętać o wolnych ruchach kijkami i powolnym
zamaczaniu kijków w płynie. Recepturę i instrukcję jak zbudować kijki do baniek można znaleźć
w internecie. (20 min.)

Wprowadzenie do ćwiczenia Żonglerka
Celem ćwiczenia jest zapoznanie uczestników z techniką żonglowania dwiema i trzema
piłeczkami.
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Do warsztatu potrzeba 36 piłeczek. Prowadzący pokazuje jak żonglować dwiema piłeczkami,
następnie zwiększa liczbę do 3 piłeczek. Każdy uczestnik dostaje po 3 piłeczki i w miarę
możliwości próbuje nimi żonglować. Na koniec ćwiczeń wyłaniamy uczestnika, który jest
najbliżej płynnego żonglowania trzema piłeczkami. (20min.)
Przerwa 15 minut

Wprowadzanie do ćwiczenia Teatr Cieni
Celem jest zapoznanie uczestników z techniką Teatru Cieni przy użyciu rzutnika światła
dziennego.
Do realizacji tego ćwiczenia będzie potrzebny rzutnik, folia transparentna, markery
permanentne, nożyczki i butelki plastikowe. Prowadzący pokazuje przykłady prezentacji –
historii - na rzutniku, następnie dzieli grupę na 4 zespoły. Każdy zespól ma przygotować krótkie
przedstawienie dla pozostałych uczestników. Zespoły otrzymują tematy historii od
prowadzącego np. Święta Bożego Narodzenia, scena z filmu itp.
Wskazówki
W internecie można poszukać inspiracji dla uczestników na ciekawe prezentacje. W procesie
tworzenia przedstawień warto obserwować postęp prac w zespołach, aby wspierać kreatywność
uczestników.
Harmonogram ćwiczenia
Prezentacja ćwiczenia i podział na zespoły: 10 min.
Praca w zespołach: 15 min.
Pokaz zespołów: 5 min. na zespół – 20 min. całość

Wprowadzenie do warsztatu Slack
Celem jest zapoznanie uczestników z techniką chodzenia po linie i asekuracji.
Do tego ćwiczenia potrzeba odpowiedniego miejsca, aby rozciągnąć slacka np. drzew, słupów.
Prowadzący prezentuje jak stanąć na linie i asekurować osobę, która po niej będzie chodziła,
następnie uczestnicy dobierają się w pary i na przemian chodzą i asekurują się. Można próbować
chodzić samemu.
Wskazówki
Przy tym ćwiczeniu nie trzeba specjalnych przygotowań. (20 min.)
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Wprowadzenie do ćwiczenia Malowanie Twarzy
Celem jest zapoznanie uczestników z techniką malowania twarzy.
Do tego ćwiczenia potrzebne są specjalne farbki i propozycje rysunków. Uczestnicy dobierają się
w pary i malują sobie nawzajem twarze.
Wskazówki
Prowadzący musi się upewnić, że nikt nie ma uczulenia. Dobrze też mieć dostęp do łazienki i
mydła, aby móc umyć twarz. Do tego ćwiczenia przydatny będzie internet - można znaleźć w
nim wzory rysunków i techniki malowania. (20min.)
Przerwa 15 minut

Wprowadzenie do ćwiczenia Fotobudka
Celem jest zapoznanie uczestników z koncepcją i potencjałem tej animacji. Prowadzący
przedstawia materiały służące do stworzenia fotobudki (kostiumy, maski, okulary klauna, peruki,
kapelusz itp.) i pokazuje przykłady, jak można samego siebie zaanimować (czyli przebrać się).
Uczestnicy przygotowują materiały, a następnie za pomocą swoich telefonów lub aparatu robią
sobie zdjęcia. Ważne żeby każdy uczestnik występował w roli manekina i fotografa. (20min.)
Podsumowanie zajęć, informacja zwrotna od grupy
Prowadzący prosi każdego z uczestników o komentarz do zajęć, które działania mogą być przez
uczestników doskonalone, szczególnie im się podobają, jakie umiejętności chcą rozwijać.
Prowadzący wraz z uczestnikami zastanawiają się, w jakich projektach można zaprezentowane
media zastosować, o czym należy pamiętać podczas animacji, jakie inne działania mogą stać się
mediami (środkami) do animowania osób z najbliższego otoczenia. Na zakończenie prowadzący
sam podsumowuje zajęcia. (30 min.)
Zakończenie zajęć
np. uderzeniem w misę tybetańską
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Scenariusz: Trening animacji. Przygotowanie do pracy metodą
projektową
CZAS
4 godziny zegarowe, w tym 30 minut przerwy
CEL
Przygotowanie do pracy metodą projektową
WYPOSAŻENIE
Misa tybetańska, opisy ćwiczeń, opaski na oczy, miotły, szmata, rzeczy do muzykowania, druk
miniprojektu
UCZESTNICY będą potrzebować
Sportowy ubiór, opisy ćwiczeń, opaski na oczy, miotły, szmata, rzeczy do muzykowania
OPIS DZIAŁAŃ
Rozpoczęcie działań
np. uderzeniem w misę tybetańską, dla skupienia uwagi na prowadzących
Wprowadzenie
Prowadzący przedstawia cele i przebieg zajęć. Trening animacji powinien z jednej strony
przygotować uczestników do działania z grupą, z drugiej strony przygotować do myślenia
projektowego (co jest celem mojego działania, jakie rezultaty zakładam?). (10 min.)
Trening
Uczestnicy znajdują się raz w roli prowadzących raz ćwiczących. Ich celem jest obserwacja
własnego stylu pracy grupowej. Za jakie elementy działania biorą odpowiedzialność, ile
samodzielności zostawiają uczestnikom itd. Ćwiczący dobierają się w pary, wg własnego
uznania. Prowadzący przekazuje każdej z par jedno ćwiczenie animacyjne, do przeprowadzenia z
grupą. Ćwiczenie należy potraktować jak projekt, to znaczy wypełnić druk MINIPROJEKTU (w
załączeniu) i drobiazgowo zaplanować przebieg animacji. Pary powinny zaadaptować otrzymane
opisy tak, aby realizacja zajęła 15 minut. Zespoły nie znają swoich ćwiczeń. (30 min.)
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Ćwiczenia animacyjne
Hokej
Uczestnicy tworzą dwie grupy. Każda osoba w grupie dostaje numer. Osoba prowadząca
wywołuje jeden numer. Obaj hokeiści otrzymują miotły i stają na przeciwko siebie na „polu
hokejowym”. Osoba prowadząca rzuca szmatę na pole gry. Hokeiści próbują doprowadzić
szmatę do bramki drużyny przeciwników. Kiedy szmata wyląduje w jednej z bramek, następuje
zmiana graczy – Wywołany jest następny numer. Jako bramkę można wykorzystać krzesło. Gra
kończy się, kiedy wszyscy raz zagrali. Wygrywa ta drużyna, która ma najwięcej bramek.

Statuy
W czteroosobowych grupach uczestnicy wybierają rzeźbiarza, zaś pozostałe trzy osoby są jego
„manekinami”. Rzeźbiarz otrzymuje od osoby prowadzącej kartkę informującą o uczuciu lub
zdarzeniu np. pożegnanie, zgromadzenie, ślub, sukces, które powinni reprezentować. Nie
zdradza on zadania grupie – bez słów stara się uformować swoją rzeźbę. Osoby, które są
„materiałem” wykonują polecenie rzeźbiarza. Po skończeniu pracy inni uczestnicy starają się
odgadnąć, temat rzeźby. Każda osoba w grupie ma możliwość zostania rzeźbiarzem.

Koordynacja
Uczestnicy dobierają się w pary stają naprzeciwko siebie, dotykając się stopami, biorą się za ręce
i siadają na ziemi. Potem jednocześnie muszą wstać, nie zmieniając układu stóp. Prosimy pary,
żeby połączyły się w czwórki i powtórzyły zadanie – koło najpierw siada na ziemi, a potem musi
jednocześnie wstać. Można poćwiczyć kila strategii wstawania. Kiedy już opanowano wstawanie
w czwórkach, łączymy je w ósemki, szesnastki itp. aż wszyscy uczestnicy staną w jednym kole i
poprawnie wykonają zadanie: usiądą na ziemi i wstaną jednocześnie, trzymając się cały czas za
ręce.

Niewidzialna zależność
Wszyscy rozchodzą się po całej sali. Osoba prowadząca grę prosi, żeby wybrać sobie dwie osoby,
względem których każdy uczestnik będzie się starał zachować zawsze ten sam odstęp. Kiedy
każdy zna swój punkt odniesienia prosimy jedną osobę, żeby przemieściła się o kila kroków –
spowoduje to zmianę miejsca wszystkich osób. Kilka razy powtarzamy, prośbę o
przemieszczenie się kogoś z grupy, żeby widoczne było, jak ta zmiana wywołuje zmianę pozycji
każdej osoby w grupie.

Przewodnik Niewidomego
Uczestnicy tworzą pary. Jedna osoba z pary ma zasłonięte oczy, druga prowadzi ją i daje
doświadczyć okolicę innymi zmysłami (dotyk, smak, słuch). Nie wolno przy tym rozmawiać.
Osoba prowadząca bierze pełną odpowiedzialność za „niewidomego”. Jest wiele sposobów
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nawiązania kontaktu i wypróbowania sygnałów np. dłonią, ramionami, stopami. Po jakimś czasie
następuje zmian ról. Na zakończenie gry powinien być czas na podzielenie się wrażeniami z
grupą. Wskazówka: Osoba prowadząca grę musi być ostrożna i nie pozwolić na niebezpieczne
sytuacje.

Sound System
Każdy uczestnik musi zebrać różne przedmioty, za pomocą których można wydawać dźwięki.
Uczestnicy tworzą małe grupy, w których przedstawiają swoje „instrumenty”. Każda grupa
komponuje krótki utwór muzyczny z wykorzystaniem wszystkich znalezionych przedmiotów.
Cały utwór przedstawiony jest na forum grupy.
Każde ćwiczenie wraz z informacją zwrotną od grupy zajmuje 25 minut.
Prezentacja grupy A i informacja zwrotna od uczestników (25 min.)
Prezentacja grupy B i informacja zwrotna od uczestników (25 min.)
Przerwa 15 minut
Prezentacja grupy C i informacja zwrotna od uczestników (25 min.)
Prezentacja grupy D i informacja zwrotna od uczestników (25 min.)
Prezentacja grupy E i informacja zwrotna od uczestników (25 min.)
Przerwa 15 minut
Prezentacja grupy F i informacja zwrotna od uczestników (25 min.)
Podsumowanie, informacja zwrotna od grupy
3 rzeczy, których nauczyłam się/nauczyłem się podczas zajęć. Na zakończenie prowadzący
przekazuje swoją informację zwrotną grupie. (20 min.)
Zakończenie zajęć
np. uderzeniem w misę tybetańską dla nadania rangi całemu spotkaniu
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Załącznik
MINIPROJEKT - opis działania
Dane realizatorów
Proszę wpisać dane osób, które realizować będą warsztat:
Imię i nazwisko:……………………………………………….
Tel. kontaktowy………………………………………………..
Nazwa działania
Proszę wpisać tytuł realizowanego działania.
Miejsce realizacji działania
Proszę wskazać gdzie realizowane będzie działanie, np. Zajezdnia, szkoła (nazwa, adres).
Termin realizacji działania
Proszę wskazać ile czasu zajmie przygotowanie i przeprowadzenie działania np. 15.1105.12.2017. Liczy się czas poświęcony na: promocję, rekrutację, zakup materiałów,
przeprowadzenie działania.
Cel działania
Proszę opisać, dlaczego chcecie zorganizować wybrane prze siebie działanie. Dlaczego warto to
zrobić?
Odbiorcy działania
Proszę opisać, kto będzie uczestniczył w waszym działaniu (np. uczniowie szkoły nr…) Proszę
wpisać dla ilu osób, w jakim wieku zorganizujecie działanie.
Opis działań
Proszę opisać, co będzie się działo. Proszę opisywać po kolei wszystkie działania zaczynając od
tego, które będzie przeprowadzone najwcześniej i kończąc na ostatnim działaniu.
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Budżet projektu
Proszę wpisać przewidywane wydatki związane z działaniem.

Lp.

Nazwa kosztu

Cena za sztukę

Ilość sztuk

Koszt całkowity

Zarządzanie
Proszę napisać, kto z zespołu za co odpowiada np. Ania za promocję, Marcin za przeprowadzenie
warsztatu. Kto będzie liderem zespołu.

Podpis wnioskodawcy
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Scenariusz: Warsztat przyszłości. Ja i mój projekt. Próba diagnozy
potrzeb w grupie. Wykorzystanie potencjału uczestników do
planowania działań projektowych
CZAS
4 godziny zegarowe, w tym 30 minut przerwy
CEL
Inspiracja – zachęta do realizacji własnych projektów
Formułowanie potrzeby działań
WYPOSAŻENIE
flipchart, tablica do prezentacji plakatów, misa tybetańska, materiały dla uczestników
UCZESTNICY będą potrzebować
Materiały do wykonania makiet, papier szary, papier kolorowy, klej, nożyczki, karty moderatora
OPIS DZIAŁAŃ
Rozpoczęcie zajęć
np. uderzeniem w misę tybetańską, dla skupienia uwagi na prowadzących
Wprowadzenie do zajęć
Prowadzący wyjaśnia metodę Warsztat przyszłości. Zadaniem „Warsztatu przyszłości” jest
umożliwienie uczestnikom poznania większej liczby pomysłów oraz ukształtowanie u nich
większego zrozumienia dla planowanych działań. Metoda ułatwia uświadomienie sobie
własnych odczuć i pragnień, poszukiwanie konkretnych możliwości ulepszeń i alternatyw,
a także przygotowanie się do podjęcia konkretnych kroków. Warsztat realizowany jest w 3
fazach. Faza Krytyczna (co nie działa?), Faza Fantazji (jak by to mogło działać?) i Faza Realnych
Kroków (co trzeba zrobić w pierwszej kolejności?). Celem dzisiejszego warsztatu jest
generowanie pomysłów na indywidualne projekty. (5 min.)
Dyskusja moderowana
Czego potrzebuje młodzież, co ją irytuje? Czego potrzebuję ją? Co irytuje mnie? Krytyczne
odniesienie się do rzeczywistości. Prowadzący dba o wypowiedzi wszystkich uczestników. Dzieli
tort czasowy. Zapisuje na kartach moderacyjnych najważniejsze tezy. Umawia się z
uczestnikami, co do znaczenia kluczowych wypowiedzi. (15 min.)
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Inscenizacja
Prowadzący dzieli grupę na 4 x 3-osobowe zespoły i prosi o przedstawienie 5-minutowych
scenek ilustrujących największe bolączki ich życia.
Przygotowanie: 15 minut
Prezentacja: 20 minut

Burza mózgów
Uczestnicy na kartach moderacyjnych zapisują propozycje ulepszeń. Fantazjują na temat
rzeczywistości idealnej, w której mogą się realizować. Prowadzący stara się prowokować
uczestników do formułowania idei i pomysłów. (15 min.)
Przerwa 15 min

Utopia
Prowadzący dzieli uczestników na cztery 3-osobowe grupy i prosi o wykonanie prezentacji,
makiet ilustrujących młodzieżową Utopię. Jak mogłoby wyglądać nasze/moje życie w idealnym
świecie. Do dyspozycji uczestników jest rzutnik światła dziennego, folia, flamastry, papier szary,
karton, taśmy, sznurek itp. (20 min.)
Prezentacja Utopii
(20 min)

Faza kroków realnych
Prowadzący przechodzi do fazy realnych kroków. Wraz z uczestnikami stara się zredukować
pomysły i idee zawarte na kartach tak, aby nabrały realnych kształtów działań na rzecz
najbliższego otoczenia. Dzieli grupę na 2-osobowe zespoły. W zespołach każdy pracuje nad
swoim plakatem lub plakatem pary. Od początku prowadzący aktywnie wspiera uczestników i
zachęca do kreatywności. Pomaga im zwizualizować zamiary. Najważniejsze są pierwsze kroki.
Pytania pomocnicze:
Co? Co ma się zdarzyć? Po Co? Co ma się zmienić w wyniku podjętych działań? Jak? W jakiej
formie? Dla kogo? Kto ma być odbiorcą działań? Pierwsze kroki, co trzeba zrobić żeby zacząć.
(20 min. )
Prezentacja plakatów trzech pierwszych zespołów – 6 osób.
Wszyscy uczestnicy mogą wspierać i rozwijać pomysły innych. (30 min.)
Przerwa 15 minut
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Prezentacja plakatów trzech następnych zespołów – 6 osób.
Uczestnicy mogą wspierać i rozwijać pomysły innych. (30 min.)
Podsumowanie zajęć, informacja zwrotna od grupy
Prowadzący prosi każdego z uczestników o opinię na temat opracowanych pomysłów. Na
zakończenie prowadzący sam podsumowuje zajęcia. (20 min.)
Zakończenie zajęć
np. uderzeniem w misę tybetańską
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Scenariusz: Planowanie i przygotowanie projektu
CZAS
4 godziny zegarowe, w tym 30 minut przerwy
CEL
Zapoznanie się z metodyką pracy projektowej
Opracowanie scenariuszy projektów młodzieżowych
WYPOSAŻENIE
Szczudła, piłki, slack, farbki do twarzy, bańki mydlane, fotobudka, kostiumy, lina, materiały
plastyczne, w tym szary papier i flamastry itd., Tabela dynamiki spotkania, formularz
Wprowadzenie do pracy projektowej – Miniprojekt - opis działania
UCZESTNICY będą potrzebować
Zasoby do realizacji wydarzenia, formularz do opracowania koncepcji projektu, formularz
miniprojektu.
OPIS DZIAŁAŃ
Rozpoczęcie zajęć
np. uderzeniem w misę tybetańską, dla skupienia uwagi na prowadzących
Wprowadzenie do zajęć
Prowadzący przedstawia cele i przebieg zajęć. W pierwszej części uczestnicy są podzieleni na
dwie grupy. Planują i realizują wydarzenie wg własnego pomysłu, dla grupy przeciwnej. W
drugiej części planują w małych zespołach działania projektowe.
Prowadzący wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu pracy projektowej: cel, grupa docelowa,
idea, dynamika spotkania. Pokazuje tabelę dynamiki spotkania (załącznik) i na jej przykładzie
omawia typowy przebieg działań grupowych. (20 min.)

Akcja Festyn
Uczestnicy są podzieleni na dwie grupy. Mają przygotować animacje dla grupy przeciwnej.
Wszyscy uczestnicy i prowadzący mają być zaangażowani, czas trwania akcji 15 minut.
Prowadzący gromadzi zasoby z różnych mediów, które powinny zapewnić zespołom swobodę
działania. Szczudła, piłki, slack, farbki do twarzy, bańki mydlane, fotobudka, kostiumy, lina,
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materiały plastyczne itd. W pierwszej fazie uczestnicy planują działania – wypełniają punkt 5
(cel) i 7 (opis) miniprojektu – i przygotowują akcję. (30 min.)
Wskazówki
Prowadzący wspiera obie grupy. Pomaga gromadzić zasoby.
Grupy realizują wydarzenie
Raz jedni, raz drudzy są uczestnikami (30 min.)
Przerwa 15 minut
Informacja zwrotna
Uczestnicy dzielą się wrażeniami. Przekazują sobie uwagi, co do dynamiki zaprojektowanych
działań. Co jak na nich oddziaływało. (20 min.)

Planowanie projektu
Uczestnicy pracują w 6 x 2-osobowych zespołach. Prowadzący rozdaje im wprowadzenie do
pracy projektowej. Dalej opracowują poszczególne punkty zgodnie z formularzem, ale nie muszą
dbać o kolejność. Rezultaty zapisują na arkuszu szarego papieru hasłowo i symbolicznie. Tak, aby
zamysł projektu był czytelny. Prowadzący dba o staranność poszczególnych opracowań.
(60 min.)
Przerwa 15 minut
Prezentacja poszczególnych działań
Informacja zwrotna od grupy i prowadzącego. Prowadzący razem z uczestnikami zastanawia się,
jaką zmianę społeczną w wymiarze lokalnym może spowodować ten projekt. (40 min.)
Happening na zakończenie zajęć
Uczestnicy wraz z prowadzącym improwizują sytuacje projektowe z wykorzystaniem zasobów z
części pierwszej. Prowadzący jest reżyserem, uczestnicy aktorami. (20 min.)
Zakończenie zajęć
np. uderzeniem w misę tybetańską.
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Załącznik I
Wprowadzenie do pracy projektowej
1. Ogólna idea projektu, kontekst
2. Cele projektu. Co chcecie osiągnąć poprzez swój projekt?
3. Grupa docelowa
4. Do kogo skierowany jest projekt? Bezpośrednio czy niebezpośrednio?
5. Kogo i ilu osób dotyczy – bezpośrednio czy niebezpośrednio?
6. W jakim wieku są uczestnicy? Czy są jakieś warunki wstępne, wymogi (język, pochodzenie,
dotychczas zdobyta wiedza...)
Czas, miejsce
1. Kiedy odbywa się projekt?
2. Gdzie się odbywa?
3. Czy potrzebny jest nocleg? Gdzie, dla ilu osób?
4. Czy potrzebne są pomieszczenia seminaryjne, do działań grupowych?
5. Gdzie i kiedy zespół prowadzący może się spotkać przed rozpoczęciem projektu?
Odpowiedzialność i komunikacja w zespole
1. Podział zadań
2. Podział odpowiedzialności
3. Kto jest koordynatorem zadania?
Plan zadań
1. Podział projektu na poszczególne fazy – kiedy, co?
2. Burza mózgów – co jest do zrobienia? Zapisujcie jedno zadanie na jednej karcie moderacyjnej,
żeby było przejrzyście
3. Ustalanie zadań z uwzględnieniem czasu – co najpierw?
Treści i program
1. Gdy planujecie spotkanie: stwórzcie program na dzień/dni spotkania
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2. Gdy planujecie spotkanie: stwórzcie program na dzień/dni spotkania
a. kiedy/jak długo?
b. co powinno się zdarzyć?
c. metoda?
d. gdzie?
e. kto prowadzi?
Spotkania przygotowawcze
1. Czego dotyczą?
2. Kto co przygotowuje na to spotkanie?
3. Kto pilnuje czasu i celów, abyście nie zbaczali z tematu?
Rekrutacja uczestników
1. Kto może wziąć udział?
2. Jak przekonamy go do projektu?
3. Przy użyciu jakich mediów będziemy poszukiwać uczestników? Plakat, ulotka, ogłoszenie?
4. Kto będzie przyjmował zgłoszenia?
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Załącznik II
MINIPROJEKT- opis działania
Dane realizatorów
Proszę wpisać dane osób, które realizować będą warsztat:

Imię i nazwisko:……………………………………………….
Tel. Kontaktowy………………………………………………..

Nazwa działania
Proszę wpisać tytuł realizowanego działania.

Miejsce realizacji działania
Proszę wskazać gdzie realizowane będzie działanie, np. Zajezdnia, szkoła (nazwa, adres).

Termin realizacji działania
Proszę wskazać ile czasu zajmie przygotowanie i przeprowadzenie działania np. 15.1105.12.2014. Liczy się czas poświęcony na : promocję, rekrutację, zakup materiałów,
przeprowadzenie działania.

Cel działania
Proszę opisać, dlaczego chcecie zorganizować wybrane prze siebie działanie. Dlaczego warto to
zrobić?

Odbiorcy działania
Proszę opisać, kto będzie uczestniczył w waszym działaniu (np. uczniowie szkoły nr…) Proszę
wpisać dla ilu osób, w jakim wieku zorganizujecie działanie.
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Opis działań
Proszę opisać, co będzie się działo. Proszę opisywać po kolei wszystkie działania zaczynając od
tego, które będzie przeprowadzone najwcześniej i kończąc na ostatnim działaniu.

Budżet projektu
Proszę wpisać przewidywane wydatki związane z działaniem.

Lp.

Nazwa kosztu

Cena za sztukę

Ilość Sztuk

Koszt
całkowity

Zarządzanie
Proszę napisać, kto z zespołu za co odpowiada np. Ania za promocję, Marcin za przeprowadzenie
warsztatu. Kto będzie liderem zespołu.

Podpis wnioskodawcy
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Załącznik III
Przykładowa dynamika spotkania

Dzień

Przedpołudnie

Popołudnie

Wieczór





PRZYJAZD

Zapoznanie







Temat

Praca

Częściowa prezentacja







Praca

Próba generalna

Festyn

I

II

Praca w małych
grupach
III

IV


EWALUACJA

Rozstanie

Planowanie
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Scenariusz: Komunikacja w zespole. Przygotowanie uczestników do
komunikacji w zespole, ćwiczenie umiejętności przekazywania
informacji, w tym przekazywania informacji zwrotnej
CZAS
4 godziny zegarowe, w tym 30 minut przerwy
CEL
Zapoznanie uczestników z pojęciami z zakresu komunikacji
Trening komunikacji w grupie i w zespole
Rozwój kompetencji komunikacji i kooperacji
WYPOSAŻENIE
Flipchart, flamastry, karty moderatora, miska tybetańska, materiały do ćwiczenia Kwadraty,
materiały do ćwiczenia Kuba, Wojtek, Sebastian
UCZESTNICY będą potrzebować
Kartki A3 – sztywne, kartki A5, flamastry, karty moderatora, kartki w kratkę
OPIS DZIAŁAŃ
Rozpoczęcie zajęć
np. od uderzenia w misę tybetańską, dla skupienia uwagi na prowadzących
Wprowadzenie do zajęć
Prowadzący przedstawia 5 zasad ułatwiających komunikację w zespole:
1. Nie ufaj słowu mówionemu, wizualizuj - obraz mówi więcej niż tysiąc słów, zapisuj, odwołuj
się do praktycznego działania
2. Precyzyjnie wyrażaj myśli. Obiorcy nie mają połączenia z twoją głową
3. Stawiaj się w roli odbiorcy, uwzględniaj różnice kulturowe i możliwe zakłócenia w komunikacji
4. Szukaj w zespole osoby zaufanej, która upewni cię, że jesteś rozumiany
5. Tam gdzie to możliwe, proś o parafrazę - powtórzenie tej samej informacji innymi słowami
Pyta uczestników o najczęstsze nieporozumienia podczas komunikacji, najważniejsze zapisuje na
flipcharcie: np. nadinterpretacja, przekłamanie, zignorowanie części komunikatu itd.
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Przypomina mechanizm przyjmowania informacji do wiadomości.
Zatrzymujemy w pamięci 10% tego, co przeczytaliśmy, 20 % tego, co usłyszeliśmy, 30 % tego co
zobaczyliśmy, 50 % tego co widzimy i słyszymy, 70 % tego, co sami powiedzieliśmy, 90 % tego,
co sami zrobiliśmy. (20 min.)

Wprowadzenie energetyzera Pajacyk
Celem ćwiczenia jest aktywizacja grupy. Ćwiczenie jest rodzajem komunikacji w parach.
Partnerzy stają naprzeciwko siebie. W miarę szybko wykonują standardowe ruchy rękoma:
1. obie ręce w bok w lewo
2. obie ręce w bok w prawo
3. obie ręce do góry
przed każdym ruchem 1, 2, lub 3 muszą klepnąć się dłońmi w udo.
Ruchy 1, 2, 3 nie mają przypisanej kolejności, wykonuje się je przypadkowo. Jeżeli przypadkowo
ręce partnerów pójdą w tym samym kierunku, dochodzi jeszcze jedna sekwencja: klaśnięcie w
udo i klaśnięcie w ręce partnera. W miarę doskonalenia współpracy tempo ćwiczenia rośnie. Po
pewnym czasie następuje zmiana par. Pary zmieniane są trzy razy. (10 min.)

Wprowadzenie ćwiczenia - Kto jedzie w góry?
Celem ćwiczenia jest ilustracja mechanizmów komunikacji w dużej grupie. Najczęstsze przyczyny
przekłamań. Komunikaty „zapomniałam powiedzieć”, nie wiedziałam, że to ważne.
Każdy uczestnik otrzymuje kartkę z pojedynczym zdaniem.
1. Bogumił pojedzie, jeżeli zajęcia z filozofii będą odwołane
2. Zajęcia z filozofii zostały odwołane
3. Aga nie może, bo musi skończyć projekt
4. Ania pojedzie, jeżeli pojedzie Bogumił
5. Ola pojedzie na pewno z chłopakiem
6. Kasia nie wie, jak Ania pojedzie to ona też
7. Teresa i Gosia pojadą, jeżeli pojedzie Kasia
8. Bartek pojedzie, jeżeli Aga pojedzie
9. Wojtek się zastanawia
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10. Zbyszek pojechałby, ale nie ma plecaka
11. Jeżeli Wojtek nie pojedzie, to pożyczy Zbyszkowi plecak
12. Tomek pojedzie na pewno
Uczestnicy czytają je po cichu, zapamiętują i odkładają na bok, tak, aby nie można było do niego
zajrzeć podczas ćwiczenia. Od tej pory uczestnicy stają się strażnikami informacji, którą
posiadają. Następnie grupa ustala strategię i rozwiązuje zadanie. Polega ono na zebraniu,
zweryfikowaniu informacji i znalezienie odpowiedzi na pytanie: „KTO JEDZIE W GÓRY?”.
Klucz
pojadą : 1. Bogumił, 2. Ania, 3. Ola, 4. chłopak Oli, 5. Kasia, 6. Teresa, 7. Gosia, 8. Wojtek lub
Zbyszek
nie pojadą: 1. Aga, 2. Bartek, 3. Wojtek lub Zbyszek
Omówienie: prowadzący wraz z uczestnikami stara się prześledzić proces dochodzenia do
odpowiedzi. Bierne lub czynne uczestnictwo w procesie komunikacji. W przypadku tego
ćwiczenia każda informacja jest ważna. Na zakończenie prowadzący wraz z uczestnikami szuka
podobnych mechanizmów w realnych sytuacjach życiowych. (20 min.)

Wprowadzenie ćwiczenia Kwadraty
Celem ćwiczenia, podobnie jak w zadaniu, Kto jedzie w góry, jest prześledzenie mechanizmów
komunikacji w dużej grupie.
Uczestnicy otrzymują cienkopisy i kartki kratkowanego papieru. Spośród uczestników
wybieramy jedną osobę, która będzie miała za zadanie przekazanie informacji całej grupie. Siada
ona przodem do reszty uczestników, otrzymuje od prowadzącego kartkę kratkowanego papieru
z narysowanymi kwadratami. Jej zadaniem jest przekazać uczestnikom narysowaną na kartce
figurę składającą się z 5 kwadratów. Zadaniem uczestników jest możliwie precyzyjnie, na
podstawie usłyszanego komunikatu, odwzorować figurę na swoich kartkach. Grupa nie może
przy tym ani zadawać pytań, ani rozmawiać.
Omówienie: Prowadzący prosi uczestników o sprawdzenie zgodności ich rysunków z oryginałem.
Zadaje pytania: Co wpłynęło na taki a nie inny rezultat? Co pomagało w komunikacji, a co ją
zakłócało? Na zakończenie prowadzący prosi uczestników o wymienienie sytuacji życiowych, w
których zachodzą podobne mechanizmy. (25 min.)
Przerwa 15 minut

Wprowadzenie ćwiczenia Rysowanie prostymi liniami
Celem ćwiczenia jest prześledzenie mechanizmów komunikacji w parach. Uczestnicy otrzymują
sztywne kartki formatu A3 i flamastry różnego koloru. Ich zadaniem jest narysowanie domu
64

marzeń. Z elementami ważnymi dla każdego z partnerów. Podczas rysowania nie wolno
porozumiewać się werbalnie. A samo rysowanie powinno odbywać się wg ścisłego regulaminu:
rysujemy tylko prostymi kreskami, raz ja raz ty na przemian. Ponieważ flamastry są różnego
koloru łatwo będzie prześledzić zamysł każdego z partnerów. Na zakończenie pary prezentują
swoje rysunki.
Podczas omówienia prowadzący zadaje pytania:
Jak przebiegało zrozumienie intencji partnera? Które fragmenty para rysowała razem, a które
osobno? Czy para jest zadowolona z efektu? (20 min.)
Prowadzący wprowadza pojęcie feedbacku – informacji zwrotnej.
Jest to ważny mechanizm ewaluacji (podsumowania działania) w grupie. Różni się zasadniczo od
pretensji i wyrzutów z jednej strony i pochwał czy podziękowań, z drugiej. Feedback powinien
zachować rzeczowy charakter. Ważna jest gotowość osoby odbierającej informację do przyjęcia
feedbacku. Opisywanie zamiast oceniania – w informacji zwrotnej nie oceniamy, opisujemy
działanie lub jego skutek. Skupiamy się na tym, co i w jaki sposób na nas oddziaływało?
Stosujemy konkretne stwierdzenia zamiast ogólnych sformułowań.
Konstruktywny feedback mówi zarówno o mocnych, jak i słabych stronach (mocne na początku i
na końcu - kanapka). Prowadzący wyjaśnia konstrukcję kanapka.
Ćwiczenie Kanapki. Prowadzący prosi uczestników o przekazanie sobie w parach z ćwiczenia
Rysowanie prostymi liniami konstruktywnego feedbacku na temat współpracy. (20 min.)

Wprowadzenie ćwiczenia Toksyczne komunikaty
Celem jest prześledzenie mechanizmu odbierania ochoty do działania poprzez informację
oceniającą. Prowadzący opisuje zjawisko toksycznego komunikatu. Daje przykłady: nie garb się,
ale głupio wyglądasz, kaktus mi wyrośnie, jak tego dokonasz, nigdy w życiu ci się to nie uda.
Prosi uczestników o pracę w 3-osobowych zespołach – wypisanie najczęstszych toksycznych
komunikatów, z którymi się spotykają. Po pewnym czasie zespoły prezentują wyniki pracy.
Uczestnicy rozchodzą się po sali i przekazują przez 30 sekund jeden wybrany komunikat
przypadkowo spotkanym osobom. Potem prowadzący pomaga uczestnikom przerobić lub
zastąpić wypowiedź tak, aby utraciła oceniający charakter na rzecz opisowego. (20 min.)
Przerwa 15 minut

Wprowadzenie ćwiczenia Najważniejszy wynalazek w historii ludzkości
Celem ćwiczenia jest zapoznanie uczestników z metodą dyskusji moderowanej.
Prowadzący rozdaje uczestnikom kartki i długopisy. Dzieli grupę na dwa 6-osobowe zespoły.
Każdy zespół ma za zadanie dojść do porozumienia (jednogłośnie) w kwestii, który z wynalazków
jest najistotniejszy dla ludzkości. Każdy z uczestników ma czas na wypowiedź oraz wysłuchanie
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argumentów innych osób. Moderator czuwa nad harmonijnym przebiegiem dyskusji. Następnie
podejmowana jest decyzja.
Moderator: dba o czas, wspiera dyskutujących dba o właściwe zrozumienie wypowiedzi
poszczególnych osób, podsumowuje dyskusję, dba o argumenty na temat, nie "ad personam"
Przebieg
1. Wybór moderatora, sformułowanie tematu – 1 min.
2. Uczestnicy wypowiadają swoje zdanie - max 1 min./os. W trzech rundach – max. 15 minut. W
trzeciej rundzie moderator prosi już o konkretyzację stanowisk - moderator jeżeli to konieczne,
parafrazuje wypowiedzi, upewniając się czy wszyscy dobrze zrozumieli dane stanowisko
3. Podsumowanie i uzgodnienie stanowiska – 5 min.
Omówienie ćwiczenia
Prowadzący zadaje pytania:
Czy moderator wspierał proces wypracowania decyzji? Czy struktura dyskusji pomogła w
wypracowaniu wspólnego stanowiska? (30 min.)

Wprowadzenie ćwiczenia Kuba, Wojtek, Sebastian
Celem ćwiczenia jest trening umiejętności analizy zakłóceń w komunikacji. Uczestnicy dzielą się
na 4 x 3-osobowe zespoły. Otrzymują od prowadzącego do analizy opis jednej realnej sytuacji.
Ich zadaniem jest znalezienie przyczyn nieporozumień między osobami opisanymi w
historyjkach.
1. Kuba jest uczestnikiem projektu. Ma zrobić własny projekt praktyczny. Uprawia sport, więc
ma to być projekt sportowy. Inni uczestnicy są już właściwie gotowi. Kuba ciągle nie ma
pomysłu. Jest ambitny, więc nie chce byle czego. Wymyśla odjechane rzeczy, których nie jest w
stanie zrealizować. W końcu decyduje się na projekt dla dzieci z Domu Dziecka. Nazywa go
„wypełnij sportem swoje życie”. Prosi o pomoc Mańka. Maniek jest sprawny w działaniu.
Załatwia boisko, pomaga przy animacjach. Projekt się udaje. Na koniec przychodzi Animator
projektu. Mówi: „no Kuba, gdyby nie Maniek, to nic by z tego nie wyszło (tobie już nic by się nie
udało)”. U Kuby grają emocje, nerwy – cala agresja skierowana zostaje na Animatora. Uważa, że
nie został doceniony. Obraża się na dłuższy czas. Dopiero po czasie jest w stanie domyślać się, o
co mogło chodzić Animatorowi (chciał podziękować Mańkowi, chciał zwrócić uwagę na to, że
czasami mniej jest więcej).
Jakie mechanizmy komunikacji zauważasz? Gdzie wystąpiły zakłócenia w komunikacji? Co chciał
powiedzieć Animator, co zrozumiał Kuba?
2. Animator projektu, którego uczestnikiem jest WOJTEK, zadeklarował, że pomoże mu w
sprawie remontu mieszkania. Dla WOJTKA jest to bardzo ważne. Animator jest tego świadom.
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Aby załatwić wszystko sprawnie prezes stowarzyszenia musi dostać potrzebne dokumenty.
Wszystko jest przygotowane, trzeba tylko przekazać. Animator obiecuje (tak, tak, już się tym
zajmuję - idę do biura i już wysyłam), ale po tygodniu prezes znowu upomina się o dokumenty.
Okazuje się, że Animator zapomniał je wysłać. Wojtek jest zły, reaguje emocjonalnie, bierze
sprawę do siebie. Uważa, że Animator go zlekceważył i nie poczuwa się do winy.
Jakie mechanizmy komunikacji obserwujemy? Jaki feedback byłby tu możliwy?
3. Sebastian rozmawia z Tomkiem w kuchni. W tym samym czasie wchodzi Marta i pyta jak
wyszedł mu projekt. Sebastian mówi, że odpowie jej za chwilę, teraz nie może, bo rozmawia z
Tomkiem. Marta wychodzi. Obraża się. Dłuższy czas nie odzywa się do Sebastiana. On nie wie,
dlaczego. Dopiero po pewnym czasie informuje, że jest zła, bo Sebastian nie chciał z nią
rozmawiać o projekcje. Czuje się zlekceważona. Sebastian wyjaśnia jej jak on to odbierał. Gdy
mówi, że chciał z nią zaraz porozmawiać, Martą jest zaskoczona. Okazuje się, że tego nie
słyszała.
Jakie mechanizmy zaburzyły komunikację? Co chciał powiedzieć Sebastian, co usłyszała Marta?
4. Sebastian i Michał mają razem wykonać pierwszą część swojego projektu sportowego. Projekt
przygotowywany jest od dłuższego czasu. Sebastian ustala z Michałem konkretne działania
projektowe. Dzielą się obowiązkami. Michał przyjmuje zadania i obiecuje pomoc. Wszystko
wydaje się zorganizowane. Tuż przed imprezą Michał informuje, że ma tego dnia zawody i nie
będzie mógł być obecny. Okazuje się, że wiedział o tym od dłuższego czasu. Sebastian się
wścieka. Nie rozumie jak Michał mógł przyjąć na siebie obowiązki wiedząc, że ich nie wykona.
Sebastian zostaje sam z projektem.
Jakie mechanizmy zaburzyły komunikację? Jaka informacja zwrotna byłaby tu możliwa?(20 min.)
Podsumowanie zajęć, informacja zwrotna od grupy
Prowadzący prosi każdego z uczestników o odpowiedź, które z elementów ćwiczonych na
zajęciach będzie umiał zastosować w życiu. Na zakończenie prowadzący sam podsumowuje
zajęcia.
Zakończenie zajęć
np. uderzeniem w misę tybetańską
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CZĘŚĆ II
Informacje ogólne
Każdy proces nauczania ma 3 fazy:
1.Kontakt
2. Projekt - proces sam w sobie (nauczanie, uczenie się, seminarium etc.)
3. Transfer
Idea właściwej budowy procesu nauczania nowymi formami kształcenia, szczególnie dla
młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, koncentruje się na pojedynczych
narzędziach/metodach w tych trzech dużych fragmentach procesu uczenia się.
Każda z tych narzędzi/metod może być łączona z innymi – to spowoduje powstanie nowej
całości (np. scenariusza do pracy).

Kontakt (1/3 czasu): Higiena procesu nauczania zaczyna się od kontaktu
Każdy harmonogram nauczania, plan pracy powinien mieć dokładnie zaplanowaną fazę
kontaktową, która jest czymś więcej niż tylko wprowadzeniem do tematu.
Zasady zachowania są wprowadzane i akceptowane przez wszystkich uczestników procesu.
Wysyłane i odbierane są podstawowe wiadomości:
Jesteś tu, widzę cię
Jesteś ważny i wartościowy!
Jesteś wyjątkowy!
Przynależysz do nas, jesteś w dobrym miejscu!
Przyczynisz się do czegoś!
Wskazówki
Te podstawowe informacje są łatwe do osiągnięcia.Ważnym jest, żeby w każdym momencie
tego procesu nauczania podstawowe opinie i wiadomości były wysyłane do odbiorców.
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Projekt (1/3 czasu): Możliwe struktury projektu
Uczestnicy wykorzystujący metody projektowe mogą doświadczać środowiska, grupy poprzez
swoje zmysły i, w pewnym sensie, kierować własnym procesem nauczania poprzez swoje
zainteresowania. Nie zwraca się uwagi na proces nauczania, jako proces empirycznego
zdobywania wiedzy. Często koncentruje się jedynie na zapamiętywaniu. Metoda projektu
skoncentrowana jest na demokratycznym podejściu i współpracy w rozwiązywaniu spornych
problemów.
Struktura jest podana, treść jest dostarczana przez uczestników. Nauczyciele i instruktorzy to
pomocnicy, partnerzy, ale nie aktorzy. Projekt realizowany jest przez podmiot, jakim jest
uczestnik.

Transfer (1/3 czasu): Co zmienić w Twojej codziennej pracy?
Transfer wydaje się łatwym działaniem, jednak takim nie jest. Polega on na przekazaniu
informacji skierowanej od trenera/nauczyciela/animatora do uczniów.
Uczniowie skoncentrowani są na trenerze/nauczycielu/animatorze, jako osobie (to czy go lubi
lub nie, często wpływa na ich motywację) a także na treści (rozróżnienie między teorią a
praktyką).
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Narzędzia do zastosowania
Kontrakt
CZAS
5-60 minut (na długą dyskusję lub pracę na posterach)
CEL
Ustalenie zasad w grupie
WYPOSAŻENIE
Papier, wydrukowane karty z zasadami, zdjęcia, gazety, klej, nożyczki
OPIS DZIAŁAŃ
Ustalenie kontraktu zapewnia ramy oraz skalę uzgodnionego przez grupę zachowania, które
oceniane jest, jako dobre lub złe, niedopuszczalne. Ustalenie takich ram pozwala na
rozwiązywanie konfliktów bez odwoływania się do autorytetów (w tym wypadku
trenerów/nauczycieli/animatorów) lub karania kogokolwiek.
Kontrakty mogą być spisane formalnie lub nieformalnie ustalone między uczestnikami a
nauczycielem.
Lider grupy/nauczyciel powinien zadbać o to, aby kontrakt został ustalony – może być spisany na
kartkach kolorowych, może być zapisany na papierze, na plakacie. Forma spisania kontraktu
zależy od pomysłowości uczestników.
Wskazówki
Używaj takiego przekazu, który jest zrozumiały dla każdego. Każdy z uczestników musi mieć
dostęp do informacji (np. niewidomy uczestnik grupy nie zobaczy plakatu lub wywieszonych
kartek).

Wywiad motywujący
CZAS
15 minut
CEL
Nawiązanie pierwszego kontaktu między trenerem/nauczycielem/animatorem a młodzieżą
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WYPOSAŻENIE
Scenariusz wywiadu12
OPIS DZIAŁAŃ
Ta metoda będzie wykorzystywała strategie do stworzenia atmosfery szacunku, a nie "osądu", a
także zachęcała do uzewnętrzniania się przez uczestników, unikając "blokowania się", braku
kontaktu z ich strony. Ważne jest prowadzenie wywiadów zgodnie ze scenariuszem.
Wskazówki
Ważne, aby wywiad przeprowadzać indywidualnie.

Grząski grunt
CZAS
60 minut
CEL
Nawiązanie kontaktu z grupą
WYPOSAŻENIE
Jedzenie i wyposażenie kuchni
OPIS DZIAŁAŃ
W zależności od pory dnia, w której odbędzie się spotkanie, uczestnicy będą mieli za zadanie
przygotować proste menu takie jak śniadanie lub podwieczorek. Zadanie to służy do
nawiązywania kontaktów z grupą w oryginalny sposób, tworząc początkową sieć powiązań w
grupie, kreuje wspólnotę przeżyć.
Wskazówki
Należy skorzystać z okazji i “przemycić” informacje na temat zdrowego jedzenia, nakierowywać
grupę na zdrowe zachowania żywieniowe.

12

Pomocnym w opracowaniu indywidualnych wywiadów motywujących będzie publikacja W.R. Miller, S.
Rollnick, Wywiad motywujący. Jak przygotować ludzi do zmiany, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków, 2010
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Budowanie norm I
CZAS
90 minut
CEL
Budowanie poczucia wspólnoty w grupie
WYPOSAŻENIE
Papier, karton, markery, klej
OPIS DZIAŁAŃ
Zasady zostaną ustalone przez grupę w trakcie „burzy mózgów”. Należy zapisać je na tablicy.
Następnie każdej z zasad przypisany zostaje numer i klasyfikujemy je do 3 grup: współistnienie,
szacunek, współpraca. Niektóre z zasad mogą być zakwalifikowane do więcej niż jednej grupy.
Zapisane karty będą stanowić “normatywne ramy” zasad przypisanych do każdej z grup.
Wskazówki
Mniej jest lepiej. W zależności od wieku uczestników, należy określić liczbę proponowanych
zasad.

72

Budowanie norm II
CZAS
30 minut
CEL
Poznanie i docenienie znaczenia norm we wspólnej pracy
Promocja spójności grupy
WYPOSAŻENIE
Projektor
OPIS DZIAŁAŃ:
Prezentacja krótkiego filmu nawiązującego do koegzystencji społecznej i problemów z niej
wynikających.
Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=qXCNQh_dCq0
Oto kilka przykładów pytań, które pomogą w refleksji po filmie:
Czy mogą identyfikować się z postaciami w filmie? Czy zdają sobie sprawę, że mają postawy
wobec "innych", tak jak główni bohaterowie? Czy doświadczasz tych sytuacji? Kiedy? Czy
uważasz, że postać "wygrywa"? Czy ktoś "stracił"?
Należy zadać grupom następujące pytania: Jakie są zasady?, Po co ustanawia się zasady?, Kto
ustala zasady, czy tylko władze lub inne autorytety?
Kiedy grupy te zastanowią się nad tymi zagadnieniami, na ścianach sali umieszczone są karty, na
których każdy z nich ma napisać: zasady współistnienia w grupie, oczekiwania grupy,
oczekiwania trenerów/nauczycieli/animatorów, oczekiwania kolegów (indywidualnie) itp.
Analiza i porównanie codziennych działań i postaw z innymi ludźmi, a także z autorytetami,
które rozwijają demokratyczne i partycypacyjne strategie w opracowywaniu norm
organizujących współistnienie i rozwiązywanie konfliktów.
Wskazówki
Młodzi ludzie wykazują postawy odrzucenia wobec norm, nie czują ich, jako swoje i/lub nie
rozumieją, dlaczego. Podczas ćwiczeń rozwijają komunikację i refleksję, integrując się z grupą.
Zmniejszają postawy odrzucenia norm i władzy.
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Integracyjna ruletka
CZAS
40 minut
CEL
Umiejętność dostosowania się do zmiennych zasad i norm grupowych
Poznanie trudności integracji w obcym środowisku
WYPOSAŻENIE
Kartki, długopis, kostki, krupier
OPIS DZIAŁAŃ
Powinny być stworzone minimum 3 grupy po 4 osoby w każdej. Każdy uczestnik stołu będzie
miał w sumie 25 rzutów na początku gry.
Gra to ruletka – każdy z graczy ma swoją kolej. Kręcimy strzałką – ona wskaże symbol i liczbę
punktów, które zostaną postawione w danej rundzie. Każdy z symboli oznaczony na ruletce jest
związany z ruchem, który uczestnicy muszą wykonać jak najszybciej. Ten, który wykona symbol
najpóźniej traci punkty na rzecz tego, który pierwszy wykonał ruch (liczbę postawionych
punktów). Wygrywa gracz, który zebrał najwięcej punktów.
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie gry powinna przygotować kilka arkuszy ruletki. Każdy z
arkuszy z gestami powinien być zmieniony – np niebieski kolor ma inny znaczek niż w innym
arkuszu. Ważne jest, aby na kolejnych arkuszach wymienić jeden lub dwa elementy (głównie
chodzi tu o zmianę koloru i zmianę gestu). Gracze nie powinni być świadomi tej okoliczności.
Wszystkim powinno się wydawać, że w swoich grupach grają w tą samą grę.
Początek gry
Gra przebiega w zupełnej ciszy. To bardzo ważna informacja.
1. Ruletka wraz z arkuszem jest dana na próbę do każdego stołu, aby można było poćwiczyć i
zapamiętać ruchy.
2. Potem arkusze zabierane są ze stołu i uczestnicy grają przez 15 – 20 minut do czasu, gdy
możemy z pewnością wyłonić zwycięzcę.
3. Gdy kończymy grę, zwycięzca z jednej grupy przechodzi do grupy kolejnej (następuje rotacja)
– zwycięzcy przechodzą do innych grup. Zaczynamy nową rundę bez informacji dla tych, którzy
przyszli do grupy, że w tej grupie zasady są inne (np. niebieski kolor to znak łapki a nie,
zaciśniętej pięści). Pojawia się konflikt – nowa osoba w grupie nie wie, co się dzieje. Należy
rozwiązać konflikt w zupełnej ciszy.
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Na zakończenie wszystkim graczom przedstawia się rzeczywistą sytuację (tzn. różne zasady).
Pytamy jak nowa osoba czuła się w grupie, czy grupa ją przywitała, jak się czuła, gdy widziała, że
zasady zostały zmienione i część grupy posługuje się innym kodem komunikacyjnym. Czy nowa
osoba czuła się wykorzystana? Debata.
Wskazówki
Gra ta ma za zadanie pokazać młodym ludziom, że mogą natrafić na trudności, gdy pojawią się w
nowej grupie, nowym kraju. Mimo, że nie będą się niczym różnić od innych mogą być
niezrozumiani lub sami mogą nie rozumieć pewnych rzeczy. Nauka dostosowania się do innych
zasad.
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Co wiesz? Co lubisz? Podziel się!
CZAS
Niesprecyzowany
CEL
Promowanie poczucia własnej wartości wśród młodzieży
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WYPOSAŻENIE
W zależności od aktywności
OPIS DZIAŁAŃ
Każdy z uczestników opowiada pozostałym członkom grupy o ulubionej przez niego aktywności
(jazda na koniu, balet, magia...). Kiedy już wszyscy opowiedzą o swoich ulubionych zajęciach
grupa decyduje, które z nich można wykonać wspólnie. Kierowaniem działaniem mogą
zajmować się osoby, które o nim opowiadały, mogą także inne, które czują się na sile
poprowadzić grupę.
Wskazówki
Wykorzystaj możliwości promowania alternatywnych zajęć czasu wolnego.

Zajęcia sportowo - rekreacyjne: Ultimate Match
CZAS
15 – 30 minut
CEL
Integracja w grupie
Poszanowanie norm i zasad w życiu społecznym
WYPOSAŻENIE
Potrzebne będzie Frisbee a także oznaczone prostokątne pole do gry. Pole powinno mieć
wymiary 64 x 34 m.
OPIS DZIAŁAŃ
Tworzymy dwie drużyny. Drużyna, która jest w posiadaniu Frisbee (dysku) jest napastnikiem.
Gracze muszą tak podawać sobie dysk, aby przebiegając przez całe boisko strzelić do bramki
przeciwnika
Gol/wygrana jest wówczas, gdy jeden z członków drużyny strzeli do bramki przeciwnika. Celem
drużyny, która nie posiada dysku jest go przechwycenie – wówczas stają się drużyną atakującą.
Podczas meczu nie powinno dochodzić do kontaktu fizycznego między graczami. W grze nie ma
sędziego – to uczestnicy odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad oraz liczenie i punktowanie
fauli.
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Wskazówki
Młodzież sama powinna decydować o wyborze drużyn. Drużyny powinny być mieszane (złożone
z dziewcząt i chłopców). Bardzo ważnym jest, aby wszyscy poznali zasady gry. Należy pamiętać,
że nie ma sędziego, więc to uczestnicy powinni zwracać uwagę na postęp gry i punktować
nieprawidłowości. Powinni sami rozwiązywać sytuacje sporne. Po zakończonej grze powinni
porozmawiać o tym jak się czuli, a nagroda nie powinna jedynie przypaść tym, którzy wygrali
(zdobyli największą ilość punktów), ale także tym, którzy grali według zasad fair play.

Bingo!
CZAS
10 minut
CEL
Zachęcanie do interakcji między rówieśnikami.
Tworzenie spójności grupowej.
WYPOSAŻENIE
Papier
OPIS DZIAŁAŃ
Każdy z uczestników otrzymuje tabelę bingo. Celem jest wypełnienie wszystkich pól
informacjami o partnerach. Każdy uczestnik będzie musiał prosić swoich kolegów o imię, wiek,
miejsce zamieszkania, hobby i kolor, dopóki nie wypełni wszystkich pól. Ten, kto kończy bingo
pierwszy, wygrywa.
Wskazówki
Uczniowie się nie znają, więc będą mogli mieć brak zaufania do siebie nawzajem. Ćwiczenie to
rozwija komunikację i integrację grupową. Na zakończenie ćwiczenia uczestnicy powinni czuć się
w grupie komfortowo.
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Przykładowa tabela bingo
On/ona ma
rozmiar buta.

ten

sam Jego/jej ulubiony kolor jest On/ona jest urodzona w tym samym
taki sam jak mój.
miesiącu, co ja.

On/ona ma zwierzę.

Jego/jej telefon ma taką On/ona mieszka w tym samym
samą markę jak mój.
mieście/ miejscowości, co ja.

Jego/jej t-shirt ma taki On/ona ma samochód.
sam kolor jak mój.

On/ona umie tańczyć walca.

On/ona umie jeździć na On/ona zna piosenkę Beat- On/ona ma bliźniaka.
deskorolce.
lesów „She loves you“
On/ona jest alergikiem.

On/ona nosi kolczyki.

On/ona ma tatuaże.

Poruszając się w przeciwną stronę
CZAS
40 minut
CEL
Asertywna komunikacja
WYPOSAŻENIE
Karty, na których zilustrowane będą emocje/uczucia. Bębenek. Kartki, na których będzie można
coś zapisać.
OPIS DZIAŁAŃ
Zadanie grupowe powinno być prowadzone przez trenera/animatora. Uczestnicy grupy na
kartkach piszą wyrażenia obrazujące wywieranie nacisku na kogoś – mogą one ilustrować realne
sytuacje, których doświadczyli uczestnicy, np. Ścisz to!, Posprzątaj!, Ucz się!
Z grupy zgłasza się 3 uczestników, którzy otrzymują kartki, na których wypisane są
uczucia/emocje związane z wywieraniem nacisku na innych. Każdy z nich dostaje jedną kartkę.
Ustawiają się w rzędzie – jeden za drugim. Kolejna osoba z grupy podchodzi do uczestnika z
pierwszego rzędu i próbuje asertywnie odpowiedzieć na jego uczucie/emocje. Jeśli
trener/animator stwierdzi, że odpowiedź jest wystarczająca, uczestnik przechodzi do następnej
osoby w drugim rzędzie i robi to samo. Jeśli uda mu się odpowiedzieć na wszystkie trzy
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emocje/uczucia w linii jest nagradzany brawami. Jeśli ma problem, inni uczestnicy starają się mu
pomóc, poddając pomysły.
Ćwiczenie to powinno być powtarzane wiele razy – tak, aby uczestnicy mogli doświadczyć
dwóch ról – tego, który wywiera presję i tego, który asertywnie odpowiada.
W praktyce młodzi ludzie powinni zastanowić się nad motywacjami powodującymi wywieranie
presji na drugą osobę. Powinni także zastanowić się nad trudnościami w asertywnym podejściu
do osoby, która próbuje wywrzeć presję.
Wskazówki
Uczymy się współpracy w grupie – szczególnie grupie ludzi młodych, którzy częściej stawiają
opór i próbują ujednolicić przekaz. Trener/wychowawca prowadzący ćwiczenie powinien
porozmawiać z uczestnikami na temat tego jak wygląda grupa rówieśnicza – szczególnie wśród
nastolatków i dlaczego wywieranie presji na innych jest złe, z czym się wiąże. Poprzez ćwiczenie
sytuacji w grupie i asertywnego komunikowania uczymy się radzenia sobie z oporem grupy, a
także wzmacniamy swoją indywidualność.

Bingo na emocje
CZAS
60 minut
CEL
Budowa spójności grupy
WYPOSAŻENIE
Kartki ilustrujące ekspresje wyrażaną na twarzy lub kartki z napisami określającymi emocje.
Kartki, na których będzie można zapisać informacje o emocjach, które powstaną w czasie
debaty. Bęben i chipsy.
OPIS DZIAŁAŃ
Warsztat polega na przygotowaniu gry związanej z emocjami.
Praca w parach. Grupa przygotowuje listę emocji i uczuć na kartkach. Każda z kartek to inne
uczucie lub emocja – najlepiej namalować na kartce twarz z odpowiednią emocją, jeśli chodzi o
uczucie – proszę napisać na kartce nazwę uczucia. Tworzymy grę bingo – mamy na kartkach
narysowane lub opisane uczucia i emocje. Każdy z uczestników ma swoje kartki.
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Jeden z uczestników wyciąga kartkę i prezentuje innym emocje lub uczucie. Inni mają odgadnąć,
co to jest i sprawdzić u siebie, czy coś takiego mają również. Potem osoba ta powinna
opowiedzieć jakąś sytuację związaną z tym uczuciem/emocją.
Jeśli ktoś zakrzyknie BINGO – co oznacza, że ma 5 takich samych obrazków, wówczas powinien
opowiedzieć kilka historii związanych z danymi uczuciami/emocjami.

Terapia śmiechem
CZAS
60 minut
CEL
Budowanie relacji z samym sobą i innymi
WYPOSAŻENIE
Sprzęt muzyczny, maty, duży pokój, elementy, które pomagają “przełamać lody”: nos klauna,
peruki itd.
OPIS DZIAŁAŃ
Nauka dystansu, przyjmowania innych opcji zachowań, niż tylko tych, które są twardo ustalone
do rozwiązywania problemów/kontaktu z innymi ludźmi.
Młodzi ludzie nauczą się nawiązywać kontakty z innymi, nieznanymi im osobami, czasem takimi,
z którymi zupełnie nic ich nie łączy. Mają nauczyć się tego, że śmiech może być antidotum na
stres, ból, złość...Nauczyć się jak otwierać się na innych, jak dzielić się z innymi tym, co w nas
najlepsze i szukać w innych ich dobrych stron.
Działanie 1: Śpiewanie swoich imion.
Działanie 2: Gra “twarze”: formuje się duże koło, uczestnicy zaczynają iść w prawą stronę, w
rytm muzyki – nie powinni biec. Gdy muzyka przestaje grać, zatrzymują się i skręcają swoje ciało
w stronę środka. Patrzą na siebie i wyrażają na swojej twarzy ekspresję: radość, smutek, złość,
strach.
Działanie 3: Maszyna gestów: Jeden z uczestników rozpoczyna ćwiczenie przez wykonywanie
jednego ruchu (np. podnoszenie ramion, otwieranie i zamykanie ramion, obracanie tułowia)
przy akompaniamencie wykonywanego przez siebie dźwięku. Następny uczestnik naśladując
poprzedni ruch, modyfikuje go i tworzy swój własny dźwięk. Kolejny robi to samo. Każdy porusza
się w swoim ruchu.
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Gdy wszyscy współpracują – maszyna powinna w całości grać przez jakiś czas – prowadzący
ćwiczenie może zaproponować, aby maszyna grała szybciej lub wolniej (proponuje zwolnienie
lub przyspieszenie tempa).
Działanie 4: Rząd krzyżyków: uczestnicy leżą na podłodze, kładą głowę na brzuchu drugiego. Ich
zadaniem jest wypowiedzenie samogłoski w sposób dźwięczny i wibrujący, tak, aby brzuch
zaczął wibrować. Gdy brzuch zaczyna wibrować uczestnicy śmieją się. Powinni zostać w tej
pozycji jakiś czas – śmiech jest zaraźliwy, więc wszyscy będą się śmiać. Należy poczekać aż
wybrzmi śmiech i rozpocząć od nowa. Podczas tego ćwiczenia tworzą się więzi grupowe.
Na końcu ćwiczenia każdy z uczestników powinien podzielić się swoimi odczuciami.
Wskazówki
Rekomendowane dla uczestników, którzy cierpią z powodu stresu lub mają niskie poczucie
własnej wartości.
Podczas sesji uwalniane jest napięcie, stymulowanie śmiechu ułatwia rozluźnienie, obniża stres.
Uczestnicy uczą się, że śmiech pomaga w wielu sytuacjach – odblokowuje napięcia, wzmacnia
poczucie własnej wartości.

Przejście
CZAS
30 minut
CEL
Motywacja i planowanie działań
WYPOSAŻENIE
Duży pokój i opaski na oczy
OPIS DZIAŁAŃ:
Z grupy wybieramy parę. Jedna z osób staje w jednym rogu pokoju, druga staje w drugim boku.
Oboje mają zasłonięte oczy. Jedna z tych osób musi dostać się do drugiej. Nie wie gdzie ona stoi
(czy w przeciwległym kącie, czy gdzie indziej). Naprowadzają się jedynie głosem. Reszta
uczestników stoi po bokach tworząc przejście. Ich zadaniem jest przeszkadzać w przejściu
jednego uczestnika do drugiego – mogą blokować drogę (tworząc bariery rękami albo nogami)
mogą dawać sprzeczne komunikaty o kierunku ruchu.
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Wskazówki
Uczestnicy grupy powinni myśleć o celu, który mają osiągnąć. To może potem przełożyć się na
myślenie o osobistych celach. Grupa musi sobie zdawać sprawę z przeszkód, jakie mogą pojawić
się w osiągnięciu celu. Pary w zadaniu powinny się zmieniać. Na koniec zadania uczestnicy
powinni opisać swoje uczucia. Określić, jakie strategie stosowali do osiągnięcia swojego celu,
dlaczego zdecydowali się walczyć, dlaczego przerwali ćwiczenie (jeśli przerwali) – jakie trudności
pojawiły się na drodze i dlaczego nie mogli ich pokonać.

Emotikony
CZAS
90 minut
CEL
Umiejętność rozpoznawania i zarządzania emocjami
WYPOSAŻENIE
Fotokopia termometru, długopis
OPIS DZIAŁAŃ
Wszyscy z nas mają do czynienia z sytuacjami, które powodują utratę kontroli. Pracując z
młodymi ludźmi bardzo wyraźnie widać, jakiego rodzaju są to sytuacje, jak wygląda mechanizm
utraty kontroli. Metoda pozwoli na umiejętne oszacowanie poziomu impulsywności uczestnika i
umiejętne zarządzanie emocjami. Uczestnicy nauczą się kontrolować swoje emocje i eliminować
reakcje złości.
Uczestnicy w trakcie 20 – 30 minut powinni zastanowić się nad tym, co powoduje, że tracą
kontrolę nad swoim zachowaniem. Jeśli będą mieli problem z wyrażeniem tego proponujemy,
aby zastanowili się nad:
W jakich momentach się denerwują?
Czy istnieje jakiś zapalnik, który wywołuje zdenerwowanie?
Czy w trakcie zdenerwowania obecni byli ludzie, jeśli tak, to kto?
Co dokładnie spowodowało, że utracili kontrole nad sobą?
Jak objawiła się utrata kontroli nad swoim zachowaniem (gesty, słowa, ułożenie ciała)
Kiedy już rozważą wszystkie sytuacje – otrzymają wyimaginowany termometr (wycięty z kartki
lub zdjęcie dużego termometru z wyraźną skalą). Na tym termometrze mają zaznaczyć jak
wysoko sięga na skali ich zdenerwowanie – powinni zaznaczyć czerwonym długopisem poziom
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ich złości potrzebny do utraty kontroli. Mogą oznaczać kolejne etapy złości – od najmniejszego
do największego.
Na koniec należy wykorzystać narzędzia relaksacyjne, by pokazać jak zredukować napięcie, złe
emocje. Można zaproponować im wyjście na dwór i aktywność fizyczną, lub chwilę zrelaksować
się przy muzyce.
Wskazówki
Należy pamiętać, że młodzi ludzie często nie lubią/nie chcą rozmawiać o problemach i trudnych
sprawach. Jeśli chcą tylko słuchać, odmawiają współpracy – należy to uszanować. Warto
stworzyć spokojna, przyjazną, pełną zaufania atmosferę, w której wszyscy będą czuli się
komfortowo. W dyskusji należy koncentrować się na problemach dnia codziennego.

Aktywność na świeżym powietrzu: camping w górach
CZAS
2 dni – 1 noc
CEL
Praca w grupie
WYPOSAŻENIE
Plecak, namiot, ciepłe ubranie, latarka, prowiant
OPIS DZIAŁAŃ
Zaplanowana jest wędrówka górska. Grupa młodych ludzi od początku do końca powinna ustalić
plan wędrówki – wybór miejsca, opracowanie trasy, przygotowanie kempingu, prowiantu,
ustalenie pogody. Należy dać uczestnikom autonomię w ustalaniu spraw ważnych dla wędrówki.
Nauczenie młodych ludzi alternatywnego spędzania wolnego czasu – jedną z takich alternatyw
jest wycieczka w góry. To dobry sposób na budowanie relacji międzyludzkich, promowanie
wiedzy o środowisku i jego ochronie, nauka planowania, określania celu.
Wskazówki
Niektórzy młodzi ludzie mogą przed wędrówką, lub w odpowiedzi na jej propozycję wykazywać
zaniepokojenie, zniecierpliwienie, strach oraz niechęć. To naturalne. Należy oswajać ich z tym
pomysłem, zakomunikować odpowiednio wcześnie, by zdążyli się do tej myśli przyzwyczaić.
W trakcie przygotowań do wędrówki należy z młodymi ludźmi rozmawiać o tym, co czują, jak
przygotowania wpływają na ich samopoczucie, poczucie wartości/ważności.
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Po zakończeniu zadania warto porozmawiać z uczestnikami wędrówki, zapytać, czego się
nauczyli, czy coś się zmieniło w ich postrzeganiu świata, siebie, innych.

Otwórz swój umysł. Praca ze zwierzętami
CZAS
90 minut
CEL
Budowanie odpowiedzialności za siebie i innych
WYPOSAŻENIE
Schronisko/domy adopcyjne dla zwierząt
OPIS DZIAŁAŃ
Warsztaty w Schroniskach lub domach adopcyjnych dla psów i kotów. Tam młodzi ludzie
świadczyć będą usługi pomocy – karmienie, sprzątanie, opieka nad zwierzętami (spacery,
zabawa). Powinni sami, lub z opiekunem ustalić swój plan działania. Celem jest stworzenie
otwartej przestrzeni do empatii i komunikacji. Ćwiczenie to zachęci do pielęgnacji zwierząt i
zwrócenia uwagi na ich potrzeby/potrzebę opiekowania się.
Wskazówki
Młodzież ma problem z zaakceptowaniem norm i zasad. Są bardzo zdemotywowani do ich
przestrzegania. Dlatego też zwrócenie uwagi na drugiego człowieka lub zwierzę – pomóc
zależnej istocie jest bardzo ważna w pozbyciu się napięcia emocjonalnego oraz wytworzeniu
empatii. Zajęcia ze zwierzętami, układanie planu, opieka, uczą młodych ludzi porządku, zasad.
Czują że mają moc sprawczą – co w późniejszym życiu przekłada się na funkcjonowanie młodego
człowieka w środowisku.

Jak mogę przyczynić się w grupie?
CZAS
60 minut
CEL
Kreowanie pozytywnej wizji samego siebie
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WYPOSAŻENIE
Kartki i długopisy, muzyka relaksacyjna
OPIS DZIAŁAŃ
Działanie to ma na celu pokazanie nastolatkom pozytywnych aspektów ich życia. Należy
powiedzieć młodzieży, że przyjeżdża reżyser, który chce nakręcić film o ich życiu. Sami muszą
napisać scenariusz, który powinien składać się jedynie z pozytywnych zdarzeń w ich życiu.
Dlatego też powinni wypisać na kartkach same dobre rzeczy.
Ważne jest, by po wypisaniu dobrych rzeczy, które zdarzyły się w życiu nastolatków, każdy z nich
dopisał do swojego “scenariusza” akapit, w którym zawrze informacje o tym, jak on sam mógłby
przyczynić się do realizacji filmu.
Wskazówki
Ważne, aby prowadzić rozmowę w tonie – kocham siebie, jestem ważny. Młodzi ludzie muszą
poczuć, że są wartościowymi osobami, które mogą przekazać coś innym.
Podczas zajęć należy przywoływać różne konteksty – relacje z rodziną, przyjaciółmi, które będą
pomocne w pisaniu „scenariusza”.

Młodzież w wielkim mieście
CZAS
90 minut
CEL
Promocja pracy grupowej
Rozwijanie relacji międzyludzkich
WYPOSAŻENIE
Mapa miasta z wyszczególnieniem najbardziej reprezentacyjnych miejsc. Kamera do
filmowania/telefoniczna kamera do nagrywania. Długopis i notes.
OPIS DZIAŁAŃ
Grupy 2 – 3 osobowe udają się na wycieczkę po mieście. Wyposażeni są w mapy oraz listę pytań
dotyczących odwiedzanych przez nich miejsc. Każda z grup otrzymuje inną mapę i odrębne
pytania Muszą odwiedzić wskazane miejsca, odpowiedzieć na pytania i dodatkowo zrobić
zdjęcie – nagrać film, dla potwierdzenia odwiedzenia wskazanego miejsca. Czas spędzony w
drodze, jakość odpowiedzi na pytania, a także zrobione zdjęcia są wyznacznikami wygranej.
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Wskazówki
Większość młodych ludzi nie ma zbyt dużej wiedzy na temat zasobów miasta, w którym żyją.
Dzięki tej grze mają szansę na poznanie miasta, jego zasobów, nabędą wiedzy na temat tego, jak
mogą wykorzystać zasób miasta do załatwiania ważnych spraw/ osiągania swoich celów.

Otwórz swój umysł - Praca na rzecz grupy/społeczeństwa
CZAS
40 minut
CEL
Wzmocnienie wartości, solidarności i współpracy
Przezwyciężanie uprzedzeń
WYPOSAŻENIE
Balony, kije piankowe (na basen) i muzyka
OPIS DZIAŁAŃ
Wizyta odbędzie się w centrum opieki dla osób starszych. Uczestnicy wraz z osobami starszymi
siedzą w kole, jeden obok drugiego, wymieszani. W środku koła leży balon. Jeden z uczestników
bierze kij piankowy i przerzuca balon do drugiego, obok siebie. Tamten do kolejnego. Balon
przechodzi od osoby do osoby. Muzyka nadaje rytm ćwiczenia.
Wskazówki
Przed wizytą uczestnicy – nastolatkowie powinni umówić się z jednym z opiekunów ośrodka dla
osób starszych, aby porozmawiać na temat tego, jak zachowują się starsze osoby, jakie mają
problem. Istotne będzie, aby interakcja pomiędzy nastolatkami a osobami starszymi, wymiana
spojrzeń, wyrazów i gestów, podczas rozwijania aktywności, była kluczem do prawidłowego
funkcjonowania. Po zakończeniu programu przeprowadzona zostanie wspólna ocena z osobami
starszymi, aby dowiedzieć się jak im się ta aktywność podobała. Następnie wypowiedzą się
nastolatkowie.
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Przekazywanie talentu
CZAS
Do określenia
CEL
Promocja wartości, współpracy i wymiany
WYPOSAŻENIE
Plansza / pinezki (lub podobne), karty, długopisy
OPIS DZIAŁAŃ
Każdy uczestnik grupy pisze na kartce (oznaczonej imieniem) rzeczy, w których jest dobry.
Rzeczy te mogą dotyczyć wszystkich rodzajów umiejętności takich jak artystyczne, zawodowe,
kulturalne, hobby itd. W wykonaniu tego ćwiczenia pomóc może refleksja uczestników nad tym,
co lubię robić, co sprawia, że jestem zadowolony, co wydaje mi się, że umiem robić?
Połóż wszystkie kartki na planszy zatytułowanej “Podziel się talentem”. Nauczyciel/prowadzący,
aby „przełamać lody”, jako pierwszy wyciągnie kartę. Powinien zachęcić uczestników do
współdziałania. Po zakończeniu ćwiczenia, gdy wszystkie karty zostaną wyciągnięte należy
zastanowić się: Czy wszyscy jesteśmy tacy sami i lubimy robić to samo? Co się może wydarzyć,
jeśli podzielimy się z kimś naszym talentem?
Każdy z uczestników otrzyma kartkę z rzeczą, umiejętnością, której nie posiada lub chciałby się
nauczyć a także kartkę z umiejętnością, którą posiada i mógłby nauczyć innych.
Wskazówki
Młodzi ludzie nie są świadomi swojego potencjału, myślą, że są niepotrzebni i nic nie umieją.
Dlatego też należy wspierać w nich motywację, poczucie własnej wartości, współpracę. Później
młodzi ludzie czują się bardziej pewni swojej wartości, czują się dobrze
współpracując/pomagając innym i dzieląc się talentami.

Apteczka pierwszej pomocy
CZAS
15-30 minut
CEL
Kreowanie pozytywnej komunikacji
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WYPOSAŻENIE
Pudełko, kartki ze słowami, długopisy.
OPIS DZIAŁAŃ
Przygotowujemy pudełko, które będzie pełnić zadanie apteczki pierwszej pomocy. W pudełku
tym znajdą się napisane na kartkach słowa z napisami określającymi zachowania społeczne,
psychiczne i fizyczne.
Słowa takie jak lubię słuchać, towarzyszyć, przytulać, wspierać, uczestniczyć, i wybaczać mogą
być użyte lub, jeśli preferujesz, mogą być małymi frazami, takimi jak "Słucham ciebie", "jesteś
kimś wyjątkowym".
Umieszczamy pudełko w centrum lub w widocznym miejscu w klasie/pomieszczeniu i
wyjaśniamy, że jest to "Zestaw słów pilnych", które pomogą nam rozwiązywać problemy i mogą
sprawić, że sami poczujemy się szczęśliwi i pomocni innym.
Każdy pojedynczo bierze kartę i zastanawia się nad znaczeniem słowa i możliwością włączenia
go do codziennego życia. Należy skoncentrować się na znaczeniu pozytywnych słów, które
pomagają i sprawiają, że inni są szczęśliwi. Warto też pokazać, jak niektóre słowa ranią,
sprawiają przykrość.
Zadanie powinno zostać przeprowadzone w formie rozmowy, dyskusji na temat uczuć. Będą
mogli z pomocą nowych słów stworzyć sobie taką apteczkę pierwszej pomocy do reagowania w
trudnych emocjonalnie sytuacjach.
Wskazówki
Ćwiczenie jest pomocne, kiedy nie ma komunikacji między członkami rodziny, lub jest ona
bardzo trudna. Ma ono na celu zbadanie emocji, poznanie tego, jak czuję ja i jak czują inni.
Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, że to używanie pozytywnego języka wpływa na dobrą
komunikację, relacje między członkami rodziny lub grupy.

Mówiąca kula
CZAS
Nie dłużej niż godzinę
CEL
Komunikacja w grupie – nawiązywanie pierwszego kontaktu
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WYPOSAŻENIE
„Mówiąca kula”, piłka, papier, pinezki, tablica do przypinania
OPIS DZIAŁAŃ
Runda: siadamy w kółku, ten kto ma w ręku Mówiącą kulę – mówi, bez oceniania, bez
dyskutowania ze strony innych lub (jeśli nie chcą mówić) uczestnicy piszą na kartkach o swoich
oczekiwaniach i obawach i przypinają je do tablicy. Każdy powinien mieć możliwość, aby wyrazić
swoje oczekiwania, nadzieje i obawy.
Wskazówki
Jest jeden błąd, który można popełnić w tym ćwiczeniu: Nie pytać o oczekiwania.

Lustrzane odbicia
CZAS
20 minut
CEL
Kształtowanie dynamiki grupy
WYPOSAŻENIE
Otwarta przestrzeń dla dwóch grup
OPIS DZIAŁAŃ
Uczestnicy grupy A nadają rytm poruszania się uczestnikom z grupy B. Poruszają się jak w
lustrzanym odbiciu. Potem zmiana grup. Uczestnicy mają możliwość “poczucia” innej osoby bez
dotykania jej, kontaktu fizycznego z nią.
Wskazówki
Zachować ciszę
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Kontakt z samym sobą: Mój świat – Twój świat
CZAS
1 godzina
CEL
Umiejętność ustanawiania granic swojego świata
WYPOSAŻENIE
10 lin 2 – 3 metrowych
OPIS DZIAŁAŃ
Uczestnicy zaznaczają linami granice swojego świata. Struktura swojego świata przedstawiona,
jako mieszkanie (garaż, firma) o różnych funkcjach (kto przyjmuje jaką rolę).
Uczestnicy starają się rozwijać swój świat kosztem innych światów i spróbować radzić sobie z
oporem bez przemocy.
Uczestnicy szukają sojuszy łącząc swoje światy.
Ćwiczenie kończy runda PoWoow – jest to zwrotka słowna, która informuje innych, że uczestnik
chciałby podzielić się swoimi spostrzeżeniami, uczuciami, które przeżywa, jednak chce, aby inni
włączyli słuchanie bez filtrów – mówi to co czuje, a nie to czego wymagają od niego inni i nie
chce być oceniany.
Wskazówki
W tle powinna grać spokojna muzyka, aby nie zagłuszać uczuć, które mogą pojawić się w trakcie
ćwiczenia.

Język
CZAS
5 minut
CEL
Kształtowanie komunikację międzykulturowej
WYPOSAŻENIE
Gong/misa tybetańska
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OPIS DZIAŁAŃ
Na samym początku powinno się ustalić porozumienie o wspólnym języku, korzystanie ze
wspólnych terminów i ogólnych zachowań. W międzyczasie należy wyjaśnić, co się wydarzy w
przypadku wystąpienia nieporozumień w oparciu o użycie różnego języka.
Każde słowo, niezrozumiały termin powinno być zapisane na papierze lub na tablicy i
natychmiast omówione.
Wspólnym językiem może być, np. polski, niemiecki, angielski lub można wykorzystać język
matematyczny, muzykę. To grupa wybiera, jakim językiem będzie się posługiwać.
Bardzo ważnym jest omówienie wspólnych języków, bo zazwyczaj wydaje się to tak oczywiste,
że się tego nie robi.
Wskazówki
Po ogłoszeniu konfliktu językowego, każda z grup powinna być dla siebie miła, powinni podać
sobie ręce i starać się skomunikować.
Świadomość, że źródła nieporozumień są często oparte na różnych językach /wykorzystaniu
różnego języka.

Zranione Ego
CZAS
1 godzina
CEL
Umiejętność kształtowania granic swojego świata
WYPOSAŻENIE
Otwarta przestrzeń
OPIS DZIAŁAŃ
Żyjemy w świecie bez przestrzeni. Każdy przy sobie, jeden przy drugim, wchodzimy w przestrzeń
drugiego człowieka.
Przestrzeń to nie tylko miejsce, ale i doświadczenie (doświadczenie innych, ich opinii, tradycji).
Wokół nas wszystko jest zajęte. Stajemy się intruzami w przestrzeni innych osób, gdyż nie
możemy znaleźć przestrzeni tylko dla siebie.
Nawet opinie, które słyszymy są intruzami w naszym JA. To zranione ego od czasu do czasu
powinno być głosem. Można to osiągnąć poprzez zdjęcia, rundy dyskusyjne i psychodramę.
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Psychodrama jest metodą działania, często używaną w psychoterapii, kiedy to klient używa
spontanicznej dramy, odgrywania ról po to, by zbadać i zrozumieć swoje życie, swoje
zachowanie. Opracowana przez Jacoba L. Moreno psychodrama obejmuje elementy teatru,
często prowadzone na scenie lub w przestrzeni, która służy jako obszar sceniczny, w którym
można używać rekwizytów. (cp. Wikipedia).
Psychodrama (odgrywanie ról)
Przykład
Każda osoba hałasuje przy użyciu swojego instrumentu. Aby pracować razem, koegzystować
razem musimy zaakceptować, że istnieją inne hałasy, a nie tylko mój. W ćwiczeniu każdy wydaje
swój “hałas” po to, aby poznali go inni. Później wszyscy starają się tak dostroić do siebie, aby
wyniknęła z tego jakaś melodia, która ma sens i dobrze brzmi.
Przykład
Patrz na osobę, lub pokaż ją palcem, krzycz do niej – rób to tak długo, aż poczuje się
niekomfortowo. Zacznij kogoś nękać – mów do niego ciągle, zaczepiaj go.

Rytuały wręczania prezentów
CZAS
1 godzina
CEL
Wzmacnianie poczucia własnej wartości innych ludzi
WYPOSAŻENIE
Długopis, papier, kartka
OPIS DZIAŁAŃ
Prezenty słowne: (ćwiczenie grupowe).
Uczestnicy pytają siebie nawzajem o 4 dobre określenia dotyczące osoby. Później każdy z nich
dodaje jeszcze jedno nowe określenie.
Przykład: "Mój sąsiad z prawej strony mówi o sobie, że jest .... Chciałem dodać, że jest także...”
Wskazówki
Można to też napisać
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Runda Ewaluacyjna
CZAS
2 godziny
WYPOSAŻENIE
Papier, tablica korkowa
OPIS DZIAŁAŃ
Ewaluacja powinna być zgodna z celami uzgodnionymi na początku spotkania.
Pytania:
Co się dokładnie stało?
Co mogę teraz zrobić?
Czym powinienem pamiętać?
Co powinienem powiedzieć innym?
Możesz umieścić punkty oceny (każdy dostaje pięć punktów) do elementów na liście . Każdy z
uczestników decyduje, jaki punkt ocenia.

Integracja przyszłości
CZAS
1 godzina
WYPOSAŻENIE
Tablica korkowa, kartki, długopisy, aparat do robienia zdjęć
OPIS DZIAŁAŃ
Zadawaj pytania, które zazwyczaj zadaje się po osiągnięciu celu lub na końcu procesu, przed
rozpoczęciem pracy.
Wyobraź sobie, że przyszłość już się wydarzyła. Co teraz sądzisz o seminarium/treningu?
Co się zmieniło, dokładnie?
Jak się teraz czujesz?
Czego brakuje?
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Co nie pracowało dobrze?
Co wydarzyło się nieoczekiwanego?

Samospełniająca się przepowiednia
Zjawisko polegające na tym, że określone oczekiwania w stosunku do pewnych zachowań lub
zdarzeń wpływają na te zachowania lub zdarzenia w sposób, który powoduje spełnienie
oczekiwań.
CZAS
½ dnia
CEL
Nabywanie umiejętności pozytywnego myślenia
WYPOSAŻENIE
Papier, gazety kolorowe, nożyczki
OPIS DZIAŁAŃ
Opisz swoje przyszłe osiągnięcia. Użyj dużo dźwięków, kolorów, faktów. Spraw, aby opis twoich
marzeń, działań i efektów, jakie chcesz osiągnąć był bardzo realistyczny.
Wskazówki
Pozytywne przepowiednie zapisz na jednej kartce, negatywne, jeśli się pojawią, na drugiej.

Pierwszy krok
CZAS
1 godzina
CEL
Przygotowanie do samodzielnego planowania działań
WYPOSAŻENIE
Koło ułożone z krzeseł
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OPIS DZIAŁAŃ
“To jest niebezpieczna sprawa, Frodo, wychodząc za drzwi. Wkroczysz na drogę, a jeśli nie
będziesz pilnować swoich stóp, nie masz pojęcia, gdzie mogą cię zaprowadzić.” (Tolkien)
Nawet najdłuższa trasa zaczyna się od pierwszego kroku i z pod własnych drzwi. Więc: Jaki
będzie Twój pierwszy krok?
Pytania zadawaj siedząc w kole.

Dobre praktyki
CZAS
½ dnia
CEL
Wzmacnianie poczucia własnej wartości
WYPOSAŻENIE
Papier, komputer
OPIS DZIAŁAŃ
Każdy odnosi sukcesy, każdy może coś o nich powiedzieć. Nawet, jeśli te historie są bardzo
krótkie, a osiągnięcia są bardzo małe. Powiedz innym o nich i sobie, ponieważ: sukces prowadzi
za sobą kolejny sukces. Spraw, aby ludzie, którzy opowiadają tylko o swoich niepowodzeniach,
zaczęli dostrzegać dobre strony swoich działań, sukcesy.
Podaj przykłady dobrych opowieści.
Wskazówki
Opowieści powinny być krótkie
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Ewaluacja
Ewaluacja działań wdrożenia metod edukacji pozaformalnej w Polsce
Uczestnicy projektu po zakończeniu szkolenia, otrzymali zadanie przygotować i rozpocząć
realizację mini projektów własnego pomysłu i dla swoich podopiecznych. W rezultacie,
zrealizowano cztery projekty o różnym stopniu trudności – od organizacji zajęć w istniejącej już
świetlicy środowiskowej, poprzez organizację od podstaw klubu dla młodych osób do powołania
kabaretu młodzieżowego. Grupą docelową każdego z nich była młodzież zagrożona
wykluczeniem społecznym, objęta wsparciem systemu pomocy społecznej – dzieci i młodzież
klientów pomocowy społecznej, dzieci i młodzież instytucjonalnej pieczy zastępczej. Cele, które
były realizowane to przede wszystkim integracja poprzez sport, aktywne spędzanie czasu
wolnego, zwiększenie inspiracji osób młodych do rozwoju własnych zainteresowań. Niektóre z
projektów wymagały nawiązania współpracy z innymi osobami/instytucjami środowiska
społecznego, (np. projekt „Integracja przez sport” zakładał współpracę z jednym z klubów
sportowych), inne realizowane były samodzielnie, bez angażowania osób z zewnątrz. Na
podstawie analizy i przeprowadzonej ewaluacji z etapu wdrażania własnych projektów,
przedstawiamy poniżej zestaw rekomendacji do najważniejszych etapów działań projektowych.

REKOMENDACJE

Rekrutacja
Co się sprawdza
Jasne określenie celów i przebiegu projektu
Dobrowolne uczestnictwo
Ukazanie korzyści
Uzyskanie zgody rodziców na uczestnictwo ich dzieci w projekcie
Współpraca z przedstawicielami instytucji mających bezpośredni kontakt z młodymi ludźmi
Czego unikać
Zbyt dużej liczby założeń projektu
Nadmiernego przekonywania uczestników projektu do wzięcia w nim udziału
Zbyt dużej rozpiętości wieku uczestników
Przymusu uczestnictwa w zajęciach
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Nawiązywanie relacji z uczestnikami
Co się sprawdza
Gry i zabawy służące zintegrowaniu i zbudowaniu w uczestnikach poczucia zespołowości
Stały, systematyczny kontakt umożliwiający rozwiązywanie wszelkich problemów na bieżąco
Partnerskie traktowanie uczestników
Podkreślanie ich podmiotowości (z włączeniem ukazania jasnych granic partnerstwa)
Podkreślanie atutów i mocnych stron zauważonych u uczestników – pochwały
Ustrukturyzowanie działań – młodzież lubi porządek i zasady
Asertywność lidera
Otwartość
Zaufanie i przekazywanie odpowiedzialności za wykonanie zadania
Czego unikać
Braku podmiotowości uczestników (skutkować może brakiem ich zaangażowania w prawidłową
realizację założeń projektu)
Oceniania
Nadmiernej krytyki
Pokazywania słabości lub innych negatywnych cech uczestników
Podkreślania roli lidera, jako tego, który wie i umie więcej

Angażowanie młodych ludzi w zajęcia
Co się sprawdza
Gry i zabawy angażujące młodych ludzi na każdym etapie realizacji wspólnego projektu
Wprowadzanie nowych elementów w zajęcia
Angażowanie młodych ludzi w przygotowywanie zajęć
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Umożliwienie młodym ludziom własnych przekazów
Atmosfera poczucia bezpieczeństwa w grupie
Czego unikać
Zadań nieadekwatnych do wieku i możliwości uczestników
Monotonii
Całkowitej odpowiedzialności własnej za wprowadzanie nowych
uczestników

kierunków rozwoju

Przymusu do wykonywania zadań
Współpraca z innymi osobami/instytucjami
Co się sprawdza
Systematyczny kontakt
Ukazanie korzyści płynących ze współpracy
Jasno sprecyzowanie oczekiwania odnośnie współpracy
Podział zadań i odpowiedzialności
Czego unikać
Braku precyzji w działaniu

Ewaluacja działań wdrożenia metod edukacji pozaformalnej w
Hiszpanii
Uczestnicy projektu po ukończeniu szkolenia otrzymali zadanie realizowania własnych
pomysłów w codziennej pracy. Większość z nich była już ekspertami w pracy metodami edukacji
pozaformalnej, jednak mieli teraz możliwość odświeżyć swoją wiedzę i skorzystać z
nowopoznanych metod w swojej pracy.
Grupą docelową każdego z nich była młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, głównie
osoby z zaniedbanych środowisk rodzinnych, z problemami społecznymi i edukacyjnymi, osoby
umieszczone w ośrodkach wychowawczo - edukacyjnych, osoby kończące edukację
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przedwcześnie, a także mające kontakt ze środowiskiem kryminalnym – narkotyki, kradzieże,
wykroczenia, zbrodnie.
Cele, które zostały zrealizowane to przede wszystkim zwiększanie inspiracji młodych ludzi do
rozwijania własnych zainteresowań oraz zwiększenia pewności siebie i integracji w grupie.
Ponadto utworzono sieć kontaktów, która umożliwi zorganizowanie w przyszłości działań,
opartych na współpracy i dobrych praktykach. Na przykład została zaplanowana impreza
kulturalna, która będzie zorganizowana we współpracy czterech organizacji edukacyjnych, której
celem jest świętowanie zakończenia nauki.
Na podstawie analizy i oceny faz wdrażania naszych własnych projektów przedstawiamy poniżej
zestaw zaleceń dotyczących najważniejszych etapów działań projektowych.

REKOMENDACJE

Rekrutacja
Co się sprawdza
Zdefiniuj kilka konkretnych celów i przebieg działań / projektu
Uczestnictwo dobrowolne
Odwołanie się do wyników
Czego unikać
Nieokreślenie celów lub działań
Zmuszanie do uczestnictwa
Zbyt duży przekrój wiekowy grupy

Nawiązywanie relacji z uczestnikami
Co się sprawdza
Dopasowanie do ich zainteresowań, pasji
Budowanie zespołu
Zaufanie i bliskość w zespole
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Czego unikać
Użycie tego samego podejścia do każdego z uczestników (niektórzy potrzebują zainteresowania,
inni tylko komunikowania zadań)
Krytyka i ocenianie
Brak komunikacji między młodymi, ich rodziną a nauczycielami/instruktorami

Angażowanie młodych ludzi w zajęcia
Co się sprawdza
Gry typu “przełamywanie lodów”
Angażowanie młodych ludzi w proces
Kreowanie współpracy i miłej atmosfery w grupie
Krótkie działania
Wesołe i stymulujące zabawy
Czego unikać
Monotonii
Wzajemnego rozczarowania

Współpraca z innymi osobami/instytucjami
Co się sprawdza
Stały kontakt
Korzyści ze współpracy
Jasne komunikaty dotyczące współpracy
Czego unikać
Braku precyzji w działaniu, delegowaniu zadań i odpowiedzialności za zadania
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Ewaluacja działań wdrożenia metod edukacji pozaformalnej w
Niemczech
Uczestnicy projektu Erasmus + “Integracja przez Inspiracje” wdrożyli w swoją codzienną pracę
warsztatowe propozycje do pracy z młodymi ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
Uczestnikami warsztatów byli pracownicy socjalni, asystenci rodziny, psychologowie, pedagodzy
i nauczyciele. Większość z nich to eksperci w pracy z młodymi ludźmi, jednakże metody poznane
na warsztatach pomogą im w dalszej pracy z młodymi ludźmi, szczególnie w szkolnictwie
zawodowym.
Grupą docelową do pracy z ekspertami są młodzi ludzie ze środowisk patologicznych, kończący
szybko edukację, umieszczeni w ośrodkach wychowawczo - edukacyjnych.
Cele, które zostały zrealizowane
przede wszystkim zwiększenie inspiracji młodych ludzi do rozwijania własnych zainteresowań
oraz zwiększenia pewności siebie i integracji w grupie, kreowanie nowych kanałów współpracy z
instytucjami i oddziaływania na młodych ludzi.
Na podstawie oceny fazy testowej wspomnianych uczestników projektu przedstawiamy poniżej
zestaw zaleceń dotyczących najważniejszych etapów działań projektowych w Niemczech.

REKOMENDACJE

Rekrutacja
Co się sprawdza
Proces wyboru zamienić na grę - należy pamiętać, że sytuacja wyboru jest trudną sytuacją,
ponieważ pojawiają się wybrani i niewybrani – najlepiej sytuację wyboru do grupy
przeprowadzić w sposób losowy. Na przykład do grup wybierać osoby, które mają imię na taką
samą literę, albo rozrzucić wielokolorowe kulki i podzielić grupy kolorami.
Instrukcje krok po kroku pokazujące cały proces proponowanych działań - użyj stołu lub
pinboarda lub kart na podłodze, wskaż, gdzie się znajduje grupa lub osoba.
Głębokie słuchanie, ale także przyjęcie uczestników takimi, jakimi są - jeśli uczestnicy mają
problemy z mówieniem lub pisaniem, mogą okazać swoje uczucia, rozwiązania pod postacią
rzeźby, używając ciał innych uczestników lub swoich.
Czego unikać
Zmuszanie albo wyłączanie kogoś z uczestnictwa
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Nakazywanie bez pytania
Dawania wskazówek i sugerowania czegoś

Nawiązywanie relacji z uczestnikami
Co się sprawdza
W fazie kontaktowej ważne było zbudowanie i utrzymanie energii
Najpierw empatia, potem fakty
Czego unikać
Skrócenie fazy kontaktu i przejście do fazy gry
Nakazywanie czegoś uczestnikom nie mając wiedzy na ich temat
Braku zainteresowania uczestnikami

Angażowanie młodych ludzi w zajęcia
Co się sprawdza
Pisanie krótkich informacji
Pisanie struktury zadań na kartkach
Czego unikać
Zawiłych komunikatów
Zbyt dużych wymagań od uczestników

Współpraca z innymi osobami/instytucjami
Co się sprawdza
Uczniowie doświadczyli powiązania między pracą zawodową a życiem i potrafili wykorzystać
zaobserwowane metody do rozwiązywania codziennych problemów
Czego unikać
Oceny uczniów przed doświadczeniem zadania
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