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Wstęp 
 

Oddajemy w twoje ręce Przewodnik dla Trenerów i Nauczycieli w ramach projektu 

„Rozumiem Swoją Drogę” (ang. Understanding My Journey, UMJ). W tym rozdziale 

przedstawimy Ci najważniejsze elementy Podręcznika UMJ oraz wytłumaczymy, w jaki 

sposób możesz wykorzystać go w swojej pracy z młodzieżą. 

 

W jakim celu powstał podręcznik UMJ i kto może z niego skorzystać? 

 

Celem podręcznika jest wsparcie młodych ludzi w rozwoju i rozpoznawaniu ich 

„umiejętności miękkich” – praktycznych kompetencji, które uzupełniają wachlarz 

umiejętności technicznych i akademickich. Takie umiejętności są często trudne do 

zdefiniowania, co zmotywowało nas do zrealizowania projektu UMJ. Umiejętności 

miękkie mogą być definiowane i interpretowane na różny sposób w zależności od 

tego, kogo o nie zapytać i w jakim kontekście posługiwać się tym pojęciem. Na 

potrzeby projektu UMJ i stworzonych materiałów edukacyjnych, umiejętności miękkie 

są rozumiane jako umiejętności, które pomogą młodemu człowiekowi zachować 

pracę, podczas gdy umiejętności techniczne i akademickie to te, które pomogą mu ją 

najpierw dostać. 

 

Z podręcznika może korzystać każdy młody człowiek, jednak najlepiej sprawdzi się on 

w pracy z młodzieżą, która jest już zaangażowana w jakąś aktywność lub projekt, np. 

badanie, wolontariat młodzieżowy, staż czy szkolenie zawodowe. Podręcznik można 

również wykorzystać w ramach pracy z młodymi ludźmi, którzy właśnie wchodzą na 

rynek pracy albo nie mają jeszcze żadnego doświadczenia zawodowego. Wykonując 

ćwiczenia i techniki przedstawione w podręczniku w ramach realizowanych już przez 

siebie projektów, młodzi ludzie będą w stanie rozwinąć swoje umiejętności miękkie 

oraz nabrać większej pewności siebie.  

 

W podręczniku posługujemy się metaforą „drogi” albo „podróży”, aby bardziej 

zaangażować młodych ludzi i zachęcić ich do zabawy z podręcznikiem. Proponujemy, 

by myśleć o rozwoju każdej z umiejętności miękkich jak o wspinaczce na szczyt góry 

– trasa jest stroma, ale wejście na szczyt wynagradza wysiłek i pozwala spojrzeć z 

refleksją na przebytą drogę. Podręcznik powstał zarówno w bardziej tradycyjnej, 

papierowej formie, jak i w postaci aplikacji internetowej i skupia się na następujących 

ośmiu umiejętnościach miękkich: 
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Pozytywne nastawienie – Pozytywne nastawienie przynosi większe postępy, a tym 

samym większe wynagrodzenie lub korzyści z pracy. 

Na przykład, możesz wykazać się pozytywnym nastawieniem, kiedy masz bardzo zły 

dzień, ale nadal mówisz "Dzień dobry!" zamiast "Co jest takiego dobrego w tym 

poranku?". Pozytywne nastawienie pozwala uśmiechać się i być przyjaznym, a nie 

narzekać i stawiać bariery; być uprzejmym i pełnym szacunku dla wszystkich przez 

cały czas, wykonywać swoje zadania, być na czas, zawsze dotrzymywać terminów i 

robić to, co obiecujesz, unikać “polityki biurowej” i starać się pomagać 

współpracownikom, kiedy tylko możesz. 

 

Komunikatywność - Umiejętności komunikacyjne to narzędzia, których używamy do 

jasnej i efektywnej rozmowy z innymi, ustalania oczekiwań i pracy z innymi nad 

projektami.  

Na przykład, jeśli komunikujemy się z potencjalnym pracodawcą, możemy 

potrzebować wysłać formalną wiadomość e-mail lub zadzwonić do niego 

telefonicznie. W zależności od sytuacji, możemy nawet być zmuszeni wysłać formalny 

list zamiast innych form komunikacji. W miejscu pracy może nam być łatwiej 

przekazać skomplikowane informacje osobiście lub za pośrednictwem 

wideokonferencji, niż za pośrednictwem długiego i skomplikowanego e-maila. 

 

Umiejętności adaptacyjne - odnoszą się do zdolności osoby do zmiany swoich działań, 

kursu lub podejścia do robienia rzeczy w nowej sytuacji. 

Pozytywne 
nastawienie

Komunikatywność

Umiejętności 
adaptacyjne

Zarządzanie 
czasem i energią

Etyka pracy

Rozwiązywanie 
problemów

Praca zespołowa

Liderstwo
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Na przykład, zaoferuj pomoc innemu członkowi zespołu, jeśli zauważysz, że jest 

przeciążony lub zgłoś się na ochotnika do wysłania materiałów lub treści, gdy kolega 

jest chory w domu. 

 

Zarządzanie czasem i energią - to proces organizowania i planowania, w jaki sposób 

dzielić czas pomiędzy poszczególne działania w celu poprawy wydajności. 

Na przykład, będziesz wiedzieć, jak spędzasz czas, prowadząc dziennik czasu lub 

używając narzędzia do planowania. Istnieje szeroka gama osobistych narzędzi do 

planowania. Efektywne zarządzanie czasem wymaga rozróżnienia między tym, co 

ważne, a tym, co pilne. 

 

Etyka pracy – to umiejętność, która rozwija się z czasem. 

Na przykład, posiadanie silnej etyki pracy może oznaczać dążenie do znalezienia 

pracy, którą kochamy, nie stroniąc od ciężkiej pracy, zawsze szukając sposobów, aby 

się doskonalić. To także branie odpowiedzialności za własne błędy. 

 

Rozwiązywanie problemów - Rozwiązywanie problemów, wraz z podejmowaniem 

decyzji, jest jedną z najważniejszych umiejętności miękkich w zakresie przywództwa. 

Na przykład, nauczyciel będzie potrzebował nie tylko umiejętności słuchania i 

komunikowania się w kontaktach z uczniami, oraz wiedzy z zakresu dziedziny, której 

uczy. W wielu przypadkach będzie musiał rozstrzygnąć, kiedy skorzystać z nowych 

form nauczania oraz jak zaadaptować te nowe narzędzia do sytuacji, w której się 

znajduje. 

 

Praca zespołowa - Umiejętności pracy w zespole to kompetencje, które pozwalają 

nam dobrze współpracować z innymi podczas rozmów, projektów, spotkań lub 

innych form współpracy. 

Na przykład, w projekcie grupowym, jedna osoba może być lepsza w tworzeniu 

koncepcji, podczas gdy inna ma oko do korygowania dokumentów końcowych. Kiedy 

wszyscy w zespole wykorzystują swoje najlepsze umiejętności, zbiorowa siła zespołu 

jako całości jest silniejsza.  

 

Liderstwo - Umiejętności przywódcze są bardzo pożądane, ponieważ wiążą się z 

postępowaniem z ludźmi w taki sposób, aby ich motywować, zachwycać i wzbudzać 

szacunek. 

Na przykład, trener zaplanował spotkanie z zespołem w celu omówienia strategii. Na 

początku, trener wyraził uznanie dla całej ciężkiej pracy zespołu podczas trudnego 

meczu/konkursu. Następnie trener poprosił zespół o pomoc w wymyśleniu sposobów 

na zwiększenie efektywności zespołu - również trenera! Trener dał jasno do 

zrozumienia, że jest to burza mózgów, podczas której można wymyślać opcje - jest to 

bezpieczne środowisko dla każdego pomysłu i sugestii. 
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Członkowie zespołu spędzili godzinę na spisywaniu pomysłów na tablicy, a następnie 

głosowali na pięć z największym potencjałem. Następnie trener przydzielił każdego z 

członków zespołu do mniejszej grupy w celu przeprowadzenia dalszych badań nad 

tym, jak mogą zrealizować jeden z pomysłów. Członkowie zespołu prawdopodobnie 

odpowiedzą bardzo pozytywnie na to podejście, ponieważ są czują się zachęceni do 

wspólnej pracy nad znalezieniem rozwiązania. 

Dlaczego młodzież powinna rozwijać właśnie te umiejętności miękkie? 

 

Wachlarz umiejętności miękkich jest bardzo szeroki, jednak powyższe osiem 

kompetencji zostało wybrane jako oś projektu UMJ po przeprowadzeniu badań w 

różnych krajach Europy, w które zaangażowani byli młodzi ludzie, pracodawcy, 

pracownicy młodzieżowi i doradcy zawodowi. Po przeprowadzeniu badań to właśnie 

te osiem umiejętności miękkich zostało uznane za najbardziej istotne z punktu 

widzenia zdobycia i utrzymania zatrudnienia, a także dalszego kształcenia się i 

rozwoju zawodowego. W wielu przypadkach pracodawcy uznają te umiejętności za 

równie ważne, jak twarde kwalifikacje zawodowe, a w niektórych zawodach nawet za 

ważniejsze. Oczywiście umiejętności zawodowe i techniczne również są kluczowe, ale 

to tylko jeden z elementów układanki. 

 

Jeszcze innym tematem jest właściwie brak nauczania umiejętności miękkich w 

szkołach, na uczelniach czy uniwersytetach. Takie kompetencje rozwijają się wraz ze 

zdobywaniem doświadczeń w codziennym życiu. Młodym ludziom, którzy posiadają 

ciągłą historię zatrudnienia, często trudno jest wykazać, jak rozwijali umiejętności 

miękkie w ramach aktywności poza szkolną klasą czy miejscem pracy. Podręcznik UMJ 

pomoże im lepiej zastanowić się nad swoimi umiejętnościami miękkimi, rozwinąć je i 

rozpoznać, a ostatecznie – wykazać jaką drogę pokonali, by je rozwinąć. 

 

Jaka jest rola trenera/nauczyciela? 

 

Podręcznik UMJ został zaprojektowany w taki sposób, by umożliwić indywidualną 

pracę w ramach samodzielnych sesji, równolegle do innych, „rzeczywistych” 

aktywności i projektów, w które zaangażowany jest młody człowiek. Nie jest jednak 

wykluczone, że niektórzy młodzi ludzie będą potrzebowali wsparcia trenera (takiego 

jak pracownik młodzieżowy, nauczyciel, wykładowca, szkoleniowiec czy doradca) by 

skorzystać z podręcznika. Jako trener możesz też zdecydować, że wprowadzisz 

podręcznik do pracy z już ukonstytuowaną grupą młodych ludzi jako materiał 

dodatkowy. Pracując z podręcznikiem, młodzi ludzie będą weryfikować swój poziom 

rozwoju umiejętności miękkich uzupełniając testy umiejętności, mogą także 

zdecydować, że będą chcieli porównać swoje wyniki z oceną dokonaną przez trenera, 

tak, by nabrać dystansu oraz uzyskać opinię osoby trzeciej na temat swojego rozwoju. 

Przewodnik dla praktyków został stworzony, by pomóc tobie, jako trenerowi, lepiej 
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poznać podręcznik UMJ i podpowiedzieć ci, jak najlepiej wspierać młodych ludzi w 

pracy z podręcznikiem, czy to indywidualnie, czy grupowo. W ramach tego 

przewodnika skupimy się m.in. na następujących aspektach: 

 

 Wskazówkach na temat długości czasu pracy z podręcznikiem; 

 Różnicach między pracą z podręcznikiem indywidualnie i w grupie; 

 Jak zdecydować, czy używać podręcznika w wersji papierowej czy aplikacji;  

 Strukturze podręcznika i sugerowanych scenariuszach warsztatów; 

 Najczęstszych przeszkodach w zaangażowaniu młodych ludzi w pracę z 

podręcznikiem i jak sobie z nimi radzić. 

 Kolejnych krokach i dalszych ćwiczeniach rozwojowych. 

 

Podręcznik opiera się na metodach związanych z Edukacją Pozaformalną (ang. Non-

Formal Education, NFE). W edukacji pozaformalnej trener pracuje razem z 

uczestnikami nad danym zadaniem, a nie jednostronnie przekazuje im wiedzę, którą 

tylko on posiada. Uczestnicy zajęć w ramach edukacji pozaformalnej za każdym 

razem będą różni, w zależności od ich pochodzenia, wieku, pewności siebie, 

umiejętności pracy w grupie, kompetencji i doświadczenia oraz wielu innych 

czynników. Oznacza to, że każdy warsztat przeprowadzony metodologią edukacji 

pozaformalnej może być inny, nawet jeśli odbywa się w tym samym miejscu i trwa 

tyle samo czasu. Z tego powodu wiele informacji i założeń zamieszczonych w tym 

przewodniku może być wykorzystane w sposób elastyczny. Edukacja pozaformalna 

zachęca uczestników do aktywnego zaangażowania w proces uczenia się oraz 

doświadczania rzeczy, o których się uczą, zamiast skupiać się na prostym 

przekazywaniu wiedzy od osoby do osoby. 

 

Kto przygotował podręcznik UMJ? 

 

Rozumiem Swoją Drogę to projekt europejski, w którym wzięły udział organizacje 

wspierające rozwój młodych ludzi w siedmiu krajach. Projekt jest finansowany ze 

środków programu Erasmus+, promującego współpracę międzynarodową w zakresie 

edukacji, szkoleń, wolontariatu młodzieżowego, kultury i sportu. 

 

 Irlandia Ballymun Job Centre www.bmunjob.ie 

 Wielka Brytania Rise International 
www.riseinternational.o

rg.uk 

 
Portugalia ANESPO www.anespo.pt 

 
Włochy IFOA www.ifoa.it 

 Grecja Action Synergy www.action.gr 
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Chorwacja OAZA www.oazainfo.hr 

 Polska STRIM www.strim.org.pl 

 

Podręcznik jest dostępny w językach: angielskim, portugalskim, włoskim, greckim, 

chorwackim i polskim. 

 

Jaka jest struktura podręcznika?  

Każdy rozdział jest poświęcony jednej z ośmiu umiejętności miękkich w podręczniku 

i opiera się na tej samej strukturze, co czyni go bardzo przyjaznym młodym ludziom 

zainteresowanym rozwojem swoich kompetencji. 

 
1. Wprowadzenie do danej umiejętności miękkiej oraz wyjaśnienie, dlaczego jest 

ona ważna. 

Efekty uczenia się, które wskazują, czego nauczy się dana osoba podczas pracy 

z konkretnym rozdziałem podręcznika. 

2. Przed podróżą – test umiejętności. Ta część zawiera zadania, które pomogą 

młodemu człowiekowi zacząć zastanawiać się nad daną umiejętnością, a 

następnie sprawdzić swój obecny poziom tej kompetencji. 

3. Dalsza podróż – praktyczne zadania. W tej części młody człowiek będzie musiał 

rozwiązać kilka zadań, które pomogą mu lepiej zrozumieć daną umiejętność 

miękką. A to pomoże mu dalej opracować jego… 

4. Plan działania. Ta część skupia się na jednym lub dwóch sposobach na rozwój 

umiejętności miękkiej i zawiera różne aktywności, których celem jest 

wykorzystanie danej umiejętności miękkiej w codziennym życiu młodego 

człowieka. 

5. Refleksja i samoocena. Po wykonaniu powyższych ćwiczeń, młody człowiek 

powinien zastanowić się nad tym, co zrobił, jak tego dokonał i jak dzięki temu 

rozwinęły się jego umiejętności. A to pomoże mu zmierzyć się z kolejnym 

etapem, czyli… 

6. Po zakończeniu podróży – sprawdź swoje umiejętności. Na zakończenie młody 

człowiek powinien jeszcze raz przystąpić do testu umiejętności by sprawdzić, 

jak daleko udało mu się zajść podczas jego podróży po danej umiejętności 

miękkiej. 

7. Kolejne kroki. W tej części młody człowiek powinien odpowiedzieć sobie na 

pytanie, jakie nowe lub ulepszone umiejętności miękkie wykorzysta dalej w 

swoim życiu oraz może zapisać, w jaki sposób będzie się nimi posługiwał w 

przyszłości, np. w czasie procesu rekrutacji lub rozmów o pracę. 
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Dodatkowo, podręcznik zawiera rozdział pt. „Wstęp i podstawowe informacje” oraz 

„Zakończenie podróży”, które zostaną omówione szerzej w części „Jak korzystać z 

podręcznika UMJ”. 

 

Z jakich jeszcze materiałów UMJ mogę skorzystać? 

 

Wyniki naszego badania są dostępne do pobrania na stronie internetowej projektu 

UMJ. Znajdziesz tam m.in. opis metodologii oraz rezultaty wywiadów grupowych. 

 

Zajrzyj na naszą stronę: www.understandingmyiourney.eu 

Znajdziesz tam również podręcznik UMJ gotowy do pobrania i wydrukowania, a także 

link do aplikacji internetowej. 

Jak korzystać z podręcznika: podstawowe 

informacje 

 
W tej części przewodnika omówimy, w jakich okolicznościach najlepiej korzystać z 

podręcznika, którą wersją się posługiwać (papierową czy aplikacją) oraz ile czasu 

poświęcić na ćwiczenia. Wskażemy również, w jaki sposób wybrać umiejętność 

miękką, którą młody człowiek będzie rozwijać oraz jak dokonać oceny umiejętności 

wykorzystując test umiejętności UMJ. 

 

Ile czasu potrzeba na pracę nad każdą z umiejętności miękkich? 

 

Każda osoba lub grupa ma swój indywidualny styl pracy. W naszej opinii, najlepiej 

poświęcić co najmniej 3 do 6 tygodni na pracę nad każdą z umiejętności miękkich. 

Jeśli wykorzystujesz podręcznik w pracy grupowej, prawdopodobnie będziesz 

potrzebował więcej czasu, co najmniej 6 tygodni. Młoda osoba nie musi pracować 

tylko nad jedną umiejętnością miękką, nie ma nic przeciwko, by równocześnie 

rozwijać kilka z nich, choć próba pracy nad wszystkimi naraz może nie zakończyć się 

sukcesem. 

 

Zaprojektowaliśmy podręcznik w taki sposób, by wspierać rozwój umiejętności 

miękkich w sytuacjach „z życia wziętych”, w których mogą znaleźć się młodzi ludzie. 

Po przeprowadzeniu wstępnego testu umiejętności, w podręczniku można znaleźć 

wskazówki, jak daną umiejętność rozwijać. Młody człowiek, przy wsparciu trenera lub 

nauczyciela, powinien zdecydować następnie, które z ćwiczeń przetestuje w 

prawdziwych sytuacjach, a następnie zapisać swoje rezultaty. Ćwiczenia powinny być 

wdrażane stopniowo, na przestrzeni tygodni, tak, aby dać młodemu człowiekowi czas 

na rzeczywistą pracę nad daną umiejętnością. Po tygodniach praktyki, młody człowiek 
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powinien następnie zastanowić się nad swoją podróżą, ponownie wykonać test 

umiejętności i sprawdzić, jak bardzo się zmienił. 

 

Praca nad umiejętnościami miękkimi może zająć trochę czasu, gdyż młodzi ludzie 

będą musieli najpierw nabrać pewności siebie, by przetestować nowe podejścia w 

codziennych sytuacjach. Następnie powinni zacząć regularnie analizować siebie i 

ćwiczyć tak długo, aż zauważą, że ich zachowania ulegają poprawie, a oni sami 

osiągają sukces. Upewnienie się, że młodzi ludzie rozumieją, ile czasu zajmie 

ćwiczenie jest kluczowe dla przejścia przez cały proces. Zmiana nie będzie 

natychmiastowa. Istotne jest, by od początku określić realne oczekiwania związane z 

nauką. Tylko w ten sposób można zapewnić ciągłe zaangażowanie i motywację u 

osoby korzystającej z podręcznika. 

 

 

Niezależnie od tego, czy korzystasz z podręcznika z pojedynczymi osobami czy z 

grupami, rekomendujemy, by przeprowadzić co najmniej 3 sesje w czasie 3-6-

tygodniowego procesu uczenia się, w czasie których:  

 

 

 

Jako trener możesz zdecydować, że przeprowadzisz więcej sesji, szczególnie jeśli 

osoby, z którymi pracujesz potrzebują dodatkowego wsparcia, albo jeśli podręcznik 

UMJ stanowi kluczowy element twojego szkolenia. 

 

Czy powinienem korzystać z podręcznika w grupie czy indywidualnie? 

 

(1) Omówisz podręcznik i przeprowadzisz pierwszy 
test umiejętności.

(2) Zweryfikujes, czy młodzi ludzie kontynuują pracę 
z podręcznikiem i udzielisz im odpowiedniego 
wsparcia.

(3) Uzupełnisz finalny test umiejętności, zastanowisz 
się i uzgodnisz dalsze kroki.
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Podręcznik UMJ jest skierowany do młodych ludzi, dla których ważne jest, by 

równocześnie rozwijać swoje umiejętności miękkie oraz monitorować ten rozwój. 

Zarówno w wersji papierowej, jak i aplikacji internetowej, podręcznik powstał z 

wykorzystaniem metod przyjaznych młodzieży, tak aby umożliwić młodym ludziom 

wzięcie odpowiedzialności za proces uczenia się oraz jasne podążanie za kolejnymi 

aktywnościami. Z drugiej strony nie zapominamy, że niektórzy młodzi ludzie 

potrzebują wsparcia i zachęty od trenera lub nauczyciela. Praca z praktykiem może 

mieć miejsce zarówno w grupie, jak i indywidualnie, dlatego w ramach podręcznika 

UMJ zachowaliśmy elastyczne podejście do różnych rodzajów pracy z młodzieżą, tak, 

by móc go zastosować w każdej z powyższych okoliczności. Dzięki temu mamy 

możliwość dotrzeć z podręcznikiem do możliwie największej liczby młodych ludzi.  

 

Jeśli zamierzasz skorzystać z podręcznika, musisz w pierwszej kolejności zdecydować, 

jaki model pracy będzie najbardziej korzystny dla młodych ludzi. Aby wybrać 

najlepszą metodykę pracy, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, które pomogą ci 

określić profil, potrzeby i możliwości młodych ludzi, z którymi pracujesz oraz zasoby, 

które możesz wykorzystać jako trener lub nauczyciel. 

 

Praca z podręcznikiem z jedną osobą 

 

 Ten sposób pracy najlepiej wypadnie w przypadku młodych ludzi, którzy mają 

dobrą relację z trenerem lub nauczycielem. Znajomość z użytkownikiem 

podręcznika, wiedza o jego umiejętnościach, mocnych stronach i codziennych 

aktywnościach z pewnością pomoże w ocenie postępów, jakie poczyni młody 

człowiek podczas pracy z podręcznikiem. Bez wiedzy na temat młodej osoby, jej 

poziomu umiejętności, a także bez bezpośredniego zaangażowania w jej 

codzienne aktywności, może być naprawdę trudno prawidłowo ocenić rozwój 

młodej osoby, a także wspomóc ją w samoocenie postępów, które poczyniła, 

korzystając z podręcznika. 

 

 Takie podejście sprawdzić się również w pracy z młodymi ludźmi, którzy nie czują 

się komfortowo dyskutując na temat swoich umiejętności w większej grupie, lub 

którzy potrzebują szczególnego wsparcia. Młodzi ludzie, którzy nie są zbyt pewni 

siebie, mają zaniżone poczucie własnej wartości, lub borykają się z problemami z 

czytaniem i pisaniem, mogą preferować korzystanie z podręcznika w relacji jeden 

do jednego, co zapewni im odpowiednie poczucie komfortu. Taka metoda pracy 

może także pomóc im w nabraniu większej pewności siebie oraz powolnym 

przejściu do pracy grupowej, w ramach której będą mogli wdrożyć nowo nabyte 

umiejętności w praktyce. 

 

 Pracę jeden na jeden można też skutecznie zastosować w przypadku młodych 

ludzi, którzy czują się pewni siebie i zmotywowani do korzystania z podręcznika 
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samodzielnie i  nie wymagają dużego wsparcia od trenera. W tym przypadku jest 

jednak również wskazane, by przeprowadzić kilka sesji wspierających w celu 

monitorowaniu postępów użytkownika podręcznika. Dokładne wskazówki na 

temat częstotliwości i tematów tych spotkań znajdziesz w części „Oś czasu” w tym 

przewodniku. 

 

Praca z podręcznikiem w grupie 

 

W tej formie pracy kluczowe jest dobre zrozumienie procesu grupowego. 

 

**Zapamiętaj! Jeżeli zdecydujesz się wykorzystać podręcznik w pracy grupowej 

powinno to oznaczać, że posiadasz odpowiednie umiejętności związane z pracą w 

grupie i jesteś w stanie prawidłowo przeprowadzić ten proces. To ważne, gdyż 

odpowiednie przeprowadzenie zajęć grupowych jest kluczowe dla prawidłowego 

wykorzystania podręcznika UMJ. Uczestnicy powinni czuć się komfortowo, dzieląc się 

swoimi doświadczeniami i opiniami. Trenerzy i nauczyciele o bardziej formalnym 

podejściu powinni mieć świadomość, że zaproponowana metodologia jest 

nieformalna i powinna być dostosowana do uczestników, różni się bowiem znacznie 

od klasycznego, szkolnego modelu nauczania. 

Aby zapewnić odpowiedni poziom relacji pomiędzy członkami grupy, wprowadź 

ćwiczenia zapoznawcze oraz nakierowane na budowanie więzi grupowych 

równolegle do ćwiczeń z podręcznika. Takie aktywności służą wielu celom, w tym 

zapewnieniu, że członkowie grupy czują się komfortowo w swoim towarzystwie. 

Dobre ćwiczenie typu icebreaker (ang. przełamywanie lodów) pomoże pozbyć się 

niepotrzebnego napięcia oraz nabrać pewności siebie przez członków grupy. Będzie 

też dobrym sposobem na wprowadzenie do tematu warsztatu oraz pomoże 

członkom grupy lepiej się poznać (lub dowiedzieć się czegoś nowego o osobach, które 

już znają), a także podzielić się swoimi zainteresowaniami. 

 

Ćwiczenia wprowadzające i zapoznawcze pomogą też uczestnikom zrozumieć efekty 

uczenia się związane z warsztatem oraz umożliwią podzielenie się oczekiwaniami 

wobec sesji zarówno przez jej uczestników, jak i przez prowadzącego. Pamiętaj, że 

tego typu ćwiczenia w pewien sposób narzucają ton całemu warsztatowi, dlatego 

powinieneś upewnić się, że ich rezultaty wpasują się odpowiednio w twój warsztat. 

Różne przykłady ćwiczeń typu icebreaker  znajdziesz na stronie SALTO Youth Network 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/search. 

 

 Wykorzystanie podręcznika w pracy w grupowej ma sens, jeśli członkowie grupy 

już się znają i mają dobre, pełne wsparcia relacje. 

 

 Ten sposób pracy sprawdzi się w grupie, która jest skłonna do współpracy w 

ramach ćwiczeń i wspólnego rozwijania jednej wybranej umiejętności. W pracy 
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grupowej nie będziesz w stanie dokładnie monitorować postępów poszczególnych 

osób, jeśli każda z nich skupi się na rozwoju innej umiejętności lub wykonuje różne 

ćwiczenia. Jeśli młodzi ludzi będą pracować nad rozwojem tej samej umiejętności 

miękkiej, będą też w stanie nawzajem się wspierać. Dla osiągnięcia najlepszego 

efektu, powinieneś przeprowadzić co najmniej 3 warsztaty grupowe poświęcone 

ćwiczeniom z podręcznika UMJ. 

 

 Pracując w grupie, nie zapomnij o poświęceniu czasu indywidualnie każdej osobie 

w kluczowych momentach pracy z podręcznikiem. Będzie to wymagało 

dodatkowego czasu, dlatego zaplanuj go sobie z wyprzedzeniem, wybierając tę 

metodę pracy. 

 

 Pracując z grupą, możesz przeprowadzić uczestników przez ćwiczenia związane z 

daną umiejętnością, wykorzystując jednocześnie wsparcie rówieśnicze. Gdy 

członkowie grupy następnie wdrożą te umiejętności w praktyce w warunkach 

domowych, będzie to świetna okazja dla całej grupy, by wspólnie się rozwijać i iść 

dalej. 

 

 Praca w grupie odpowiada w szczególności młodym ludziom, którym trudno jest 

nadążyć za wszystkimi zadaniami, i którzy mają problemy z samodzielną pracą. 

Pozwala też na lepsze zgłębienie tematu, umieszczenie go w kontekście projektów 

grupowych oraz wykorzystanie wsparcia rówieśników. 

 

Czy powinienem korzystać z podręcznika w wersji papierowej  

czy aplikacji internetowej? 

 

Najlepszym rozwiązaniem jest zachowanie równowagi pomiędzy wykorzystaniem 

papierowej i internetowej wersji podręcznika. Każda z wersji ma swoje zalety, a ich 

połączenie pozwoli osiągnąć najlepsze rezultaty. 

 

Aplikacja pozwala na osiągnięcie efektu grywalizacji. Użytkownik loguje się i stara się 

samodzielnie ukończyć kolejne poziomy, by dotrzeć na szczyt góry umiejętności 

miękkich. Jednak, aby zgłębić się w szczegóły związane z rozwojem każdej z 

umiejętności, przydatne będzie posiłkowanie się papierowym podręcznikiem, w 

którym znajdują się bardziej szczegółowe informacje oraz odniesienia do teorii, które 

można wykorzystać w ramach pracy nad daną umiejętnością. Co więcej, używając 

papierowego podręcznika, młodzi ludzie mogą notować oraz zapisywać pytania w 

łatwiejszy i trwalszy sposób, niż przy pomocy tabletu czy telefonu komórkowego. 

 

Z drugiej strony, aplikacja internetowa pozwala na monitorowanie rozwoju 

umiejętności miękkich. Użytkownik może np. powiedzieć: „Rozwinąłem te trzy 
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umiejętności w tylu procentach”. Dodatkowo, aplikacja pozwala na łatwe i przyjemne 

uzupełnienie testu umiejętności oraz diagramów-pajęczyn, zwłaszcza, że młodzi 

ludzie częściej posługują się teraz urządzeniami elektronicznymi niż wydrukowanymi 

materiałami. Aplikacja UMJ będzie też wyświetlać się na ekranie telefonu 

komórkowego i przypominać o potrzebie realizacji celów edukacyjnych. 

 

Młodzi ludzie, którzy rozpoczynają podróż związaną z rozwojem umiejętności 

miękkich będą musieli być zdecydowani i zmotywowani, gdyż nie jest to krótki proces, 

który będzie wymagał czasu. Połączenie grywalizacji i monitorowania, które zapewnia 

aplikacja internetowa z zasobami edukacyjnymi i podstawami teoretycznymi, które 

można znaleźć w papierowym podręczniku to najlepszy sposób, by wyruszyć w tę 

podróż.  

 

 

Wybór umiejętności miękkiej 

  

Podręcznik UMJ to kompleksowe narzędzie do oceny, rozwoju i monitorowania ośmiu 

różnych umiejętności miękkich. Każdej z tych umiejętności poświęcony jest osobny 

rozdział, oparty na tej samej, uniwersalnej strukturze. Każdy rozdział może być 

wykorzystywany samodzielnie, ale pomiędzy niektórymi z nich znajdziesz również 

punkty wspólne. Każdy z rozdziałów może być przepracowywany osobno lub możesz 

połączyć kilka z nich i rozpocząć pracę nad kilkoma umiejętnościami naraz. 

 

Jeśli młody człowiek, który będzie posługiwał się podręcznikiem UMJ, rozpoczyna tę 

aktywność po raz pierwszy, rekomendujemy, by na początku skupić się tylko na jednej 

umiejętności oraz wykorzystać głównie podręcznik w wersji papierowej. To podejście 

zagwarantuje zarówno tobie, jak i młodej osobie, możliwość zapoznania się ze 

strukturą podręcznika oraz pozwoli uniknąć wrażenia przytłoczenia ilością detali. Jeśli 

jesteś już dobrze zaznajomiony z podręcznikiem UMJ lub pracujesz z osobą, która 

dobrze radzi sobie z tego typu narzędziami, prawdopodobnie możesz rozpocząć 

pracę nad kilkoma umiejętnościami miękkimi naraz. 

 

Założeniem podręcznika UMJ jest umożliwienie trenerowi oraz jego podopiecznemu 

wyboru tych umiejętności miękkich do rozwoju, które są najbardziej istotne z punktu 

widzenia młodego człowieka, jego zamierzeń i celów. Nie ma wymogu, by 

przepracować każdą z umiejętności lub wykonywać ćwiczenia w określonej kolejności, 

jednak sugerujemy, by rozpocząć pracę z podręcznikiem od rozdziału „Pozytywne 

nastawienie”. Zapewni to silne podstawy do pracy z dalszymi umiejętnościami 

miękkimi oraz pozwoli zachować motywację do dalszej pracy. Dodatkowo, w rozdziale 

„Wstęp i podstawowe informacje” znajdziesz Pierwszy Test Umiejętności, który 

pozwala młodym ludziom zweryfikować poziom swoich umiejętności przed 
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wyruszeniem w podróż, a tobie, jako praktykowi, pomoże lepiej wspierać ich w 

procesie identyfikowania, które z tych umiejętności wymagają najwięcej pracy. 

 

 

Ocena umiejętności przy wykorzystaniu Testu Umiejętności UMJ 

 

Pierwszy Test Umiejętności to nie jedyne miejsce w podręczniku, gdzie młody 

człowiek i trener będą mogli zweryfikować poziom danej umiejętności miękkiej. 

Celem tych testów jest sprawdzenie, jak dana osoba radzi sobie w czasie swojej 

podróży po umiejętnościach miękkich. Oczywiście ze swojej natury umiejętności 

miękkie są bardzo trudne do zmierzenia. W tym celu zdecydowaliśmy się na bardzo 

prosty system oparty na trzech poziomach. Jest on możliwie uproszczony, by pozwolić 

młodemu człowiekowi zaobserwować najważniejsze tendencje, bez rozpraszania 

uwagi na skomplikowane systemy oceny. 

 

 

  
 

 

Jako trener powinieneś dokonać oceny poziomu rozwoju danej umiejętności miękkiej 

młodej osoby, podczas gdy ona sama dokonuje swojej samooceny. Oboje będziecie 

posługiwać się tymi samymi kryteriami, by móc łatwo porównać wasze odpowiedzi. 

Aby prawidłowo przeprowadzić test, powinieneś poprosić młodą osobę, by 

zastanowiła się, jak dobrze obecnie posługują się daną umiejętnością. Na każde z 

dziesięciu pytań mogą odpowiedzieć, posługując się jedna z poniższych odpowiedzi: 

 

1. Nigdy – to dla mnie trudne 

2. Rzadko 

3. Czasami 

4. Często 

5. Zawsze – nie ma problemu 

 

Warto zachęcić młodego człowieka, by wypełniając test, pomyślał o konkretnych 

przykładach sytuacji, podczas których posłużył się daną umiejętnością, by lepiej 
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odzwierciedlić ocenę, którą sobie daje. To może pomóc mu lepiej ocenić umiejętności, 

które wykorzystuje na co dzień, ale których nie uznałby za możliwe do monitorowania 

i zweryfikowania. Te przykłady pomogą również tobie, jako praktykowi, w lepszej 

ocenie ćwiczącego. 

 

W podręczniku posługujemy się przykładem diagramów-pajęczyn, by zilustrować 

rezultaty testu umiejętności. Diagram wygląda jak pajęczyna przecięta liniami od 

centrum do krawędzi. Każda z linii pajęczyny odpowiada jednemu z dziesięciu pytań 

i jest podzielona na pięć różnych poziomów, od 1 do 5, zaczynając od środka.   

 

Aby stworzyć własny diagram, zaznacz na każdej linii pajęczyny numer, który 

odpowiada twojej odpowiedzi. Zarówno trener, jak i uczestnik szkolenia, uzupełniają 

własne diagramy. Taki sposób przedstawienia rezultatów będzie przydatny 

szczególnie dla młodych osób, które są wzrokowcami i lubią widzieć ilustracje, które 

wskazują ich aktualny poziom rozwoju umiejętności. Ta metoda minimalizuje też 

stres związany z tradycyjnym ocenianiem przy pomocy cyfr. Wypełniony przykład 

diagram możesz zobaczyć poniżej.  
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Z tego przykładu wynika, że odpowiedzi na pytania 1,9 i 10 byłyby najsłabszymi 

stronami, a umiejętność, o którą zapytano w pytaniu 5 będzie najmocniejszą stroną. 

Uzupełnianie diagramu-pajęczyny może pomóc w dyskusji pomiędzy trenerem i 

młodym człowiekiem, dotyczącej wyboru obszarów, na których chcieliby się skupić. 

Trener może podkreślić, które strony są już dobrze rozwinięte i na tej podstawie 

rozpocząć rozmowę o możliwościach dalszej pracy. Po pozytywnym, skupionym na 

mocnych stronach wstępie, trener i młody człowiek mogą następnie określić i 

przedyskutować obszary, nad którymi chcą pracować, i które chcą rozwijać, aby 

potencjalnie podnieść je do poziomu tych mocnych stron.  

 

Po uzupełnieniu wszystkich części podręcznika, młody człowiek i trener powinni 

ponownie wypełnić test umiejętności i narysować diagram-pajęczynę, aby zobaczyć 

jak daleko dotarli w podróży po „umiejętnościach miękkich”.  

 

Na poniższym przykładzie łatwo zauważyć, że nastąpiła poprawa we wszystkich 

obszarach danej umiejętności miękkiej. Drugi diagram (przerywana linia) jest bardziej 

"okrągły". Oznacza to, że młody człowiek ocenił swoje umiejętności jako lepsze niż 

wcześniej. Patrząc na te obrazki, łatwo porównać "przed" i "po". 
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Korzystanie z diagramu-pajęczyny to dobry sposób na rozpoczęcie pracy z młodym 

człowiekiem i zachęcenie go do kontynuowania podróży. W przypadku opóźnień albo 

niewielkich postępów, trener wraz młodym człowiekiem powinni wspólnie 

przygotować odpowiednią strategii oraz upewnić się, że przez cały proces mogą sobie 

ufać i liczyć na siebie. Nawet jeśli z diagramu wynika, że poziom danej umiejętności 

obniża się, nie ma powodu do niepokoju. Może to oznaczać, że pomimo rozwinięcia 

pewnych umiejętności, młody człowiek nie był w stanie zwrócić wystarczającej uwagi 

na inne umiejętności. Mógł też poprawić swoje rozumienie danej umiejętności i 

ocenić ją na mniej punktów z powodu tego nowego (i lepszego) zrozumienia za 

drugim razem. 

 

W przypadku korzystania z podręcznika w grupie, uzupełniając test, trener może 

poprowadzić dyskusję na temat przyzwyczajeń i wartości członków grupy. Zapewni to 

element wsparcia rówieśniczego oraz pomoże członkom grupy zwizualizować 

umiejętności miękkie w kontekście realnego świata. Dodatkowo, aby włączyć 

interaktywny element do grupy i wesprzeć pracę, trener może poprowadzić zajęcia 

związane z rysowaniem diagramów  w taki sposób, że poprosi członków grupy, by 

sobie wzajemnie pomogli w tym ćwiczeniu. Będzie to możliwe, jeżeli członkowie grupy 

czują się komfortowo i są gotowi podzielić się swoimi odpowiedziami.  

 

Narzędzie do śledzenia postępów znajduje się w załączniku A. Pomoże ono trenerom 

monitorować poziom umiejętności na różnych etapach pracy z podręcznikiem.  

 

 

Dlaczego młodzi ludzie potrzebują drugiej opinii?  
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Podręcznik UMJ opiera się głównie na aktywnym uczestnictwie młodych ludzi w 

procesie autorefleksji i samooceny. Sugerujemy jednak, jeśli to tylko możliwe, aby 

młody człowiek zaangażował również inną, bardziej doświadczoną osobę, która 

dobrze go zna – najlepiej trenera. Jeśli trener nie jest w stanie dokładnie ocenić 

umiejętności młodego człowieka, można zaangażować kogoś w roli „mentora”, na 

przykład nauczyciela, pracownika młodzieżowego, coacha albo doradcę 

zawodowego. Mimo, że zalecamy, aby mentor pracował w sferze edukacji, w 

niektórych przypadkach bardziej efektywne lub właściwie będzie, jeśli test wykona 

przyjaciel lub członek rodziny. Decyzja ta powinna być podjęta przez młodego 

człowieka przy wsparciu trenera. 

 

Jeżeli wyniki testu wykonanego przez młodego człowieka różnią się od wyników 

drugiej osoby, powinna powinni oni przedyskutować przyczyny różnic. Może zdarzyć 

się tak, że ktoś nie jest świadomy dodatkowych obowiązków lub aktywności w których 

młody człowiek bierze udział poza wspólnie spędzanym czasem. Możliwe też, że w 

oczach innych ludzi młody człowiek jest lepszy w niektórych umiejętnościach niż we 

własnej ocenie. W tym przypadku opinia osoby, której młody człowiek ufa, może 

naprawdę podnieść jego pewność siebie i samoocenę. 

 

Jak korzystać z podręcznika: organizacja sesji 

warsztatowych  

 
Jak wspomniano wcześniej, zaleca się, aby trener przeprowadził co najmniej trzy 

spotkania z młodym człowiekiem w celu wspierania jego „podróży po 

umiejętnościach miękkich” z podręcznikiem UMJ.  

 

Ta część przewodnika pozwala zapoznać się z poszczególnymi rozdziałami 

podręcznika, tak, aby pomóc w organizacji sesji indywidualnych lub grupowych. 

Trener może zdecydować, ile spotkań będzie koniecznych i zaplanować realistyczny 

czas na pracę z podręcznikiem. Przykładowa struktura sesji indywidualnych i 

grupowych znajduje się w załączniku. 

 

Rozdziały podręcznika 
 

Każda z 8 umiejętności miękkich w ramach zarówno papierowego Podręcznika UMJ 

jak i aplikacji internetowej ma tę samą strukturę i składa się z tych samych 7 

komponentów, które zostały opisane poniżej. Oddzielna sekcja aplikacji internetowej 

będzie badać, jak niektóre z tych komponentów różnią się nieznacznie pod względem 

nazwy w oparciu o narrację aplikacji. 
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Wstęp i podstawowe informacje 

 

Ten rozdział podręcznika zawiera wprowadzenie do metodologii UMJ i pozwala 

młodym ludziom zastanowić się, dlaczego umiejętności miękkie są ważne. Część ta 

zawiera także informacje dotyczące projektu UMJ, dlaczego stworzony został 

podręcznik i dla kogo będzie on przydatny. Pokazujemy tam  strukturę podręcznika 

(strona 4) i wyjaśniamy, jak mierzyć umiejętności miękkie za pomocą Testu 

Umiejętności. Część „Wstęp i podstawowe informacje” zawiera również Pierwszy Test 

Umiejętności, tak jak wspomniano na stronie 9. W przypadku pracy indywidualnej, 

trener powinien poprowadzić młodego człowieka poprzez wypełnienie Pierwszego 

Testu Umiejętności, używając metod opisanych na stronie 10. W przypadku pracy 

grupowej, trener powinien poprowadzić młodych ludzi poprzez wypełnienie 

Pierwszego Testu Umiejętności w grupie (jeśli uczestnicy czują się komfortowo z tym 

podejściem) albo podczas indywidualnych sesji. Może też zdecydować o jednej, 

początkowej umiejętności, nad którą będą pracować razem.  

Po przeprowadzeniu Pierwszego Testu Umiejętności uczestnicy mogą zdecydować, 

na której konkretnej umiejętności miękkiej skupią się dalej.  Trener może 

zaproponować rozpoczęcie pracy od „Pozytywnego nastawienia”, tak jak zalecaliśmy 

wcześniej lub wybrać inną umiejętność, która bardziej odpowiada potrzebom grupy i 

pożądanym rezultatom.  

 

Efekty uczenia się  

 

Ta część wprowadza do jednej z ośmiu umiejętności miękkich i mówi o tym, dlaczego 

jest ona ważna. Efekty uczenia się przedstawiają to, czego nauczą się uczestnicy, i co 

osiągną poprzez pracę nad każdym elementem rozdziału. Trener powinien 

podkreślić, że umiejętności nie rozwiną się przez jedną noc i zajmie to trochę więcej 

czasu. Metafora podróży może być wykorzystana do podkreślenia faktu, że mogą 

pojawić się przeszkody, i że droga naprzód może być wyzwaniem. Trener jest jednak 

po to, aby wesprzeć młodego człowieka w czasie podróży.  

 

Efekty uczenia się są ważne, ponieważ pomagają zaplanować naukę i 

ustrukturyzować proces uczenia się, a także dostarczają środków do oceny postępów 

na koniec sesji i wyciągnięcia wniosków (np. Czy efekty uczenia się zostały osiągnięte? 

Dlaczego nie?) 

 

Przed podróżą - Test umiejętności 

 

Ten element wymaga od młodego człowieka samodzielnej oceny poziomu swoich 

umiejętności oraz oceny dokonanej przez inną, ważną dla niego osobę 

(najprawdopodobniej będzie to trener, który wspiera go podczas pracy z 

podręcznikiem). Należy pamiętać, że samoocena może być wyzwaniem dla 
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wszystkich, nie tylko dla młodych ludzi. Zachęć młodych ludzi do zastanowienia się, z 

czego wynikają ich odpowiedzi w teście. Oprzyj się na mocnych stronach. Upewnienie 

się, że młody człowiek określi swoje mocne strony, a nie tylko braki jest kluczowym 

elementem metodologii UMJ. Młodzi ludzie powinni nazwać to, co potrafią zrobić, a 

nie tylko to, czego nie umieją. Trener powinien zachęcać młodych ludzi do 

zastanowienia się nad konkretnymi przykładami, kiedy i w jakich okolicznościach 

wykorzystali daną umiejętność miękką oraz do opisania, w jaki sposób to zrobili. 

Może się to odbyć podczas sesji indywidualnej, nawet gdy korzystasz z podręcznika z 

grupą. Pozwoli to na większą dyskrecję i indywidualne wsparcie dla młodego 

człowieka podczas pierwszego etapu pracy z podręcznikiem.  

 

Dalsza podróż - Praktyczne zadania 

  

Ta część bardziej szczegółowo omawia daną umiejętność miękką.  Wykorzystuje ona 

wizualizacje, aby pokazać umiejętność miękką w odpowiednim kontekście i zachęcić 

młodych ludzi do sprawdzenia ich obecnego rozumienia umiejętności. Dostarcza 

także wskazówek i zadań w celu rozwijania tych kompetencji.  Proponuje młodym 

ludziom wykonanie zadań wraz z planowaniem przyszłych kroków. Pozwala to na 

wzięcie przez młodych odpowiedzialności ludzi za ich „podróż po umiejętnościach 

miękkich”. Rolą trenera może być zapewnieni podpowiedzi lub aktywności grupowych 

w celu pomocy w wypowiedzeniu i wyrażeniu odpowiedzi przez młodych ludzi. 

  

Plan działania 

 

Ta część opiera się na aktywnościach wykonywanych przez młodych ludzi w 

codziennym życiu (poza grupą lub sesjami z trenerem) w celu rozwinięcia danej 

umiejętności miękkiej. Jeśli młody człowiek ma problem ze znalezieniem lub 

rozpoznaniem odpowiednich sytuacji, w których może wykonać zadanie, trener 

powinien wesprzeć go różnymi pomysłami i wspólnie zaplanować działania. Trener 

może zdecydować o wprowadzeniu aktywności grupowej, która może ułatwić  

monitorowanie i mapowanie postępów grupy. Zapewni to również wsparcie 

rówieśnicze w grupie.  

 

Refleksja i samoocena 

 

Ta część opiera się na założeniu, że młody człowiek ukończył jedno z praktycznych 

zadań w życiu codziennym i może zastanowić się, w jaki sposób poprawił umiejętność 

miękką. Pożądane jest, aby trener podczas jednej z sesji omówił z młodym 

człowiekiem w jaki sposób realizuje on zadania praktyczne w realnym życiu. Młody 

człowiek zostanie poproszony o zastanowienie się nad wykonanymi zadaniami, czy 

podążał on za własnymi pomysłami dotyczącymi umiejętności, czy może on teraz 

używać tej umiejętności lepiej i jakie umiejętności zachowa i rozwinie w przyszłości.  
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Młodzi ludzie mogą potrzebować wsparcia ze strony trenera, aby uzupełnić tę część 

szczególnie jeśli nie korzystali oni z podręcznika w procesie grupowym.  

 

Po podróży - test umiejętności 

 

Podobnie do Początkowego Testu Umiejętności, ta część wymagać będzie wskazówek 

od trenera i jego szczególnej uwagi. W zależności od czasu poświęconego 

podręcznikowi oraz możliwości podjęcia odpowiednich zadań praktycznych, które 

prowadzą do dalszego rozwijania umiejętności, młodzi ludzie osiągną różne rezultaty. 

Aby wspierać ich podczas etapu refleksji i pomagać im określić efekty wykonanych 

zadań i czego się nauczyli podczas pracy z podręcznikiem, trener powinien polegać 

na swoich metodach pracy z młodzieżą. Praca nad tą częścią najlepiej sprawdza się 

podczas sesji indywidualnych, chociaż może być również przeprowadzona w grupie. 

 

Idąc dalej 

 

Ta część podręcznika skłania młodych ludzi do refleksji na temat tego, czego się 

nauczyli, co rozwinęli i jakie umiejętności zabiorą ze sobą w kolejną podróż. Młodzi 

ludzie przemyślą, w jaki sposób mogą uwzględnić te nowe umiejętności w przyszłych 

sytuacjach związanych z zatrudnieniem. Powinni też zastanowić się, nad którą 

umiejętnością miękką chcą pracować w następnej kolejności. Zalecamy, aby trener 

uzupełnił tę część wraz z młodym człowiekiem w celu wzmocnienia postępu pracy lub 

udzielenia wskazówek, jeśli dana umiejętność wymaga dalszej pracy.  

Zakończenie podróży 

 

Ta część podręcznika powinna zostać uzupełniona po zakończeniu pracy nad 

wszystkimi ośmioma umiejętnościami miękkimi. Skłania ona młodych ludzi do 

refleksji na temat ich całej „podróży po umiejętnościach miękkich”. Dzięki niej 

zastanowią się oni nad tym, z czego byli najbardziej dumni podczas podróży, jakie 

było ich ulubione zadanie, co było trudne. Wskażą też konkretne przykłady, w jaki 

sposób rozwinęli swoje umiejętności miękkie podczas pracy z podręcznikiem i jak je 

wykorzystali. Na koniec zostaną poproszeni o wypełnienie Finalnego Testu 

Umiejętności oraz powrót do Pierwszego Testu Umiejętności w celu porównania 

rezultatów. Aby wesprzeć autorefleksję dotyczącą rozwoju umiejętności, tę część 

najlepiej przeprowadzić podczas indywidualnej sesji z trenerem. Może jednak też być 

przeprowadzona we wspierającej się nawzajem grupie.  

 

 

Aplikacja internetowa UMJ 
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Aplikacja “MountSkill” jest aplikacją internetową, towarzyszącą papierowemu 

Podręcznikowi „Rozumiem Swoją Drogę". Aplikacja przenosi materiały edukacyjne z 

Podręcznika do formatu multimedialnego i pozwala na mieszane podejście do nauki, 

zachęcając użytkowników do korzystania z papierowego zestawu narzędzi podczas 

korzystania z aplikacji. Aplikacja przybiera formę przygody w krainie pełnej gór. 

Użytkownik może korzystać z mapy, na której każda z 8 umiejętności miękkich jest 

reprezentowana przez inny szczyt górski. Za każdym razem, gdy użytkownik wybiera 

górę (umiejętność miękka), zaczyna się na nią wspinać. Szczyt osiąga go dopiero po 

wykonaniu czynności opisanych na trasie na każdą z gór. 

 

Dostęp do aplikacji jest możliwy pod adresem www.umj-app.eu.  

 

 

 

 

Rozpoczynamy przygodę z aplikacją 

 

Użytkownik musi wykonać kilka kroków, zanim zacznie korzystać z aplikacji. Po 

pierwsze, musi zarejestrować się w aplikacji i wybrać swój język. Za każdym razem, 

gdy użytkownik się loguje, musi podać nazwę użytkownika i hasło, które wykorzystał 

przy rejestracji. Jedyne dane osobowe, które muszą zostać podane w celu rejestracji, 

to imię i nazwisko oraz adres e-mail. 

 

Po zarejestrowaniu się, użytkownik będzie mógł interaktywnie wykonać pierwszy test 

umiejętności. Otrzyma on serię pytań dotyczących każdej z umiejętności miękkich w 

formacie wielokrotnego wyboru, co pomoże mu w ustaleniu, nad którą z umiejętności 

miękkich pracować w pierwszej kolejności. 

 

Na podstawie wyników testu, użytkownik zawsze będzie widział swój początkowy 

wynik w każdej z 8 umiejętności miękkich (ocena orientacyjna) na swojej mapie na 
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stronie głównej, który będzie przypominał mu o punkcie wyjścia i pomoże w 

kierowaniu jego podróżą po rozwoju umiejętności miękkich. Użytkownik będzie mógł 

również zobaczyć postępy, jakie poczynił w rozwijaniu każdej z 8 umiejętności 

miękkich. 

 

Kiedy użytkownik wchodzi na szczyt, może posługiwać się menu u góry ekrany, dzięki 

któremu może poruszać się po różnych poziomach gór (pogórze, mentor, jaskinia, 

biwak, wspinaczka, szczyt górski). Istnieje również menu boczne, w którym 

użytkownik może przeglądać swoje ustawienia oraz odwiedzać strony i materiały 

związane z projektem UMJ. 

Struktura aplikacji 

 

Poszczególne poziomy w aplikacji odpowiadają strukturze papierowego Podręcznika. 

Na poziomie pogórza każdej góry można dokonać przeglądu góry i podejrzeć jej 

poziom ukończenia przez użytkownika. 
 

 
 

Na poziomie mentora można zapoznać się z wprowadzeniem do danej umiejętności 

miękkiej. Mentor udziela kilku pierwszych wskazówek dotyczących rozwoju 

konkretnej umiejętności, którą reprezentuje. 
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Poziom jaskini to miejsce, w którym użytkownik może uzyskać odpowiedzi na różne 

pytania związane z jego umiejętnościami. Użytkownik kończy sprawdzanie 

umiejętności przed wejściem do jaskini. Ma też możliwość, aby przyjaciel/nauczyciel 

uzyskał dostęp do testu umiejętności użytkownika, tak aby mógł ostatecznie 

porównać swoje wyniki. Gdy użytkownik i jego przyjaciel/nauczyciel dokończy 

sprawdzanie umiejętności, na ścianie jaskini pojawia się diagram-pajęczyna, który 

wizualnie przedstawia wyniki użytkownika w tej konkretnej umiejętności miękkiej. 

 

Ta sama procedura (sprawdzanie umiejętności i wyników) odbywa się ponownie na 

końcu każdej góry, aby użytkownik mógł zmierzyć swój rozwój w każdej z umiejętności 

miękkich. 
 

 
 

Na poziomie biwaku użytkownik jest proszony o wykonanie zadań, które mają formę 

historii czytanych przy ognisku (czytanie teorii o danej umiejętności miękkiej). 
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Na poziomie wspinaczki, użytkownik wykonuje różne ćwiczenia rozwojowe i zadania 

związane z konkretną umiejętnością. 

 

 

 

Zadania i ćwiczenia są prezentowane w aplikacji na dwa sposoby. Pierwszy polega na 

interaktywnych, otwartych pytaniach. Użytkownik zapisuje swoje odpowiedzi i ma 

możliwość powrotu do nich, by móc je później przeglądać i edytować. W ten sposób 

użytkownik rozumie, że rozwój umiejętności miękkich jest procesem, który zawsze 

może przenieść na nowy poziom. 

 

Druga metodologia polega na prezentacji fragmentów treści papierowego 

podręcznika. W ten sposób użytkownik ma okazję zaobserwować, że podręcznik i 

aplikacja są przeznaczone do równoczesnej pracy. Do prawidłowego rozwoju 

umiejętności potrzebna jest aplikacja, podręcznik, notatki w formie elektronicznej i 

odręcznej oraz wiele działań "z życia wziętych" wykonywanych zgodnie z treścią 

narzędzi, co pozwoli na lepszą kontekstualizację i przyswojenie umiejętności. 
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Na szczycie góry ma miejsce proces refleksji i oceny, który ma zachęcić użytkownika 

do zastanowienia się nad swoją podróżą. Użytkownik może przechodzić przez każdą 

górę tyle razy, ile chce. 

 

 
 

 

Instrukcja dla praktyków 
 

Aplikacja “MountSkill” jest części procesu edukacyjnego, dla którego pełnej 

skuteczności konieczne jest równoczesne korzystanie z podręcznika oraz pomoc 

trenera lub nauczyciela. 

 

Jest to narzędzie, które angażuje młodych ludzi ze względu na ich codzienne 

przywiązanie do technologii mobilnej oraz wizualny sposób, w jaki mapuje ona ich 

rozwój umiejętności miękkich. Dzięki elementowi grywalizacji aplikacji, proces 

edukacyjny staje się podróżą, a celem użytkownika jest osiągnięcie najwyższego 

poziomu gry. Ważne jest, aby trener lub nauczyciel podkreślał, że podróż jest 

ważniejsza od osiągnięcia szczytu - jeśli użytkownik pominie pracę tylko po to, aby 

przejść na wyższy poziom, nie będzie miał z tego żadnych korzyści. 

 

Ponadto, trenerzy i nauczyciele powinni monitorować proces, a nie kierować nim. 

Pozwólmy użytkownikom wybrać, nad czym czują potrzebę pracy za pomocą 

sprawdzania umiejętności w aplikacji i papierowym podręczniki i monitorujmy 

postępy użytkownika poprzez jego działania. 
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Przetwarzanie danych osobowych w aplikacji 
 

Poniżej znajdziecie odpowiedzi na kilka powszechnych pytań dotyczących ochrony 

danych osobowych zgodnie z Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 

(RODO). 

 

Jakie dane osobowe są zbierane i przechowywane? 
 

Dane osobowe wymagane do korzystania z aplikacji obejmują pełne imię i nazwisko 

użytkownika, jego adres e-mail oraz hasło wybrane przez użytkownika w celu 

uzyskania dostępu do aplikacji. Aplikacja przechowuje również odpowiedzi 

użytkowników na poszczególne zadania, jak również oceny sprawdzające 

umiejętności. Dzięki temu użytkownik może śledzić swoje postępy w zakresie 

umiejętności miękkich, a ponadto aplikacja może funkcjonować jako notatnik, w 

którym można powracać do odpowiedzi na zadania. Przechowywanie danych 

pozwala również na dzielenie się z użytkownikiem jego postępami i odpowiedziami 

podczas wspólnego korzystania z aplikacji. 

 

W jaki sposób dane użytkownika są wykorzystywane? 

 

Zebrane dane osobowe nie są udostępniane publicznie. Adres e-mail użytkownika 

jest wykorzystywany wyłącznie do kontaktowania się z nim w sprawach związanych z 

aplikacją (np. powiadomienia o zakończeniu oceny, itp.). Dane te są również 

narzędziem śledzącym dla partnerstwa UMJ, służącym do zliczania liczby 

użytkowników, którzy mają dostęp do aplikacji (na bazie dziennej/miesięcznej). 

Gdzie dane są przechowywane i w jaki sposób są zabezpieczone? 
 

Serwer wykorzystywany przez aplikację (Action Synergy) jest własnością Guru-Host. 

Jest to jedna z największych organizacji zajmujących się hostingiem internetowym w 

Grecji, która prowadzi ścisłą politykę bezpiecznego przechowywania danych. Więcej 

informacji można znaleźć na ich stronie www.guru-host.eu. 

 

Jak długo dane są przechowywane? 

 

Aplikacja UMJ jest aplikacją, którą partnerstwo UMJ ma nadzieję utrzymać nawet po 

zakończeniu projektu pod koniec 2020 roku. Dlatego zebrane dane będą 

przechowywane tak długo, jak długo partnerstwo UMJ zgodzi się na dalsze wspieranie 

funkcji aplikacji. 

 

 

 

 

http://www.guru-host.eu/
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Przykładowy plan sesji 
 

Następna części tego przewodnika zawiera sugerowaną strukturę trzech zalecanych 

sesji, zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Trener może oczywiście 

zadecydować o przeprowadzeniu więcej niż trzech sesji, w zależności od potrzeb lub 

ograniczeń czasowych. Zachęcamy trenerów do własnego osądu, bazującego na 

wiedzy, jak wspierać swoich uczestników, oceniając ich potencjał i zdolności do 

samodzielnej pracy z podręcznikiem, jak również czas potrzebny do wykonania 

zadań. 

 

Chociaż dla każdej części podręcznika UMJ proponowana jest jasna struktura, trener 

może zadecydować o dodaniu swoich własnych zadań takich, jak tzw. „zadania na 

przełamywanie lodów” (z ang. icebreaker) lub inne aktywności pomocne w pracy z 

podręcznikiem UMJ, np. odgrywanie ról, układanie puzzli czy quizy grupowe. To tutaj 

umiejętności trenerskie i doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi mają ogromne 

znaczenie i wnoszą dodatkową wartość do rezultatów pracy z podręcznikiem UMJ. 

Trener może korzystać z podręcznika, a zarazem wspierać młodych ludzi w podróży 

po umiejętnościach miękkich. Niezbędne jest, aby wasze sesje były interaktywne i 

dawały możliwości aktywnego uczestniczenia w nich przez młodych ludzi. Powinny 

one umożliwić im jak tak dużo refleksji, jak to tylko możliwe.  Muszą także zapewnić , 

że młodzi ludzie wezmą odpowiedzialność za rozwój swoich umiejętności. Spotkanie 

w grupie nie powinno polegać na samodzielnej pracy nad podręcznikiem.  

 

Jeśli nie masz doświadczenia w planowaniu i prowadzeniu interaktywnych sesji, 

możesz posłużyć się pomysłami umieszczonymi na SALTO Toolbox, stronie, która 

zbiera zasoby i narzędzia przydatne w pracy z młodzieżą oraz podczas szkoleń w Unii 

Europejskiej i innych krajach w różnych językach www.salto-youth.net.  

 

 

Sesja 1   

Cel Prezentacja podręcznika UMJ, zdefiniowanie 

umiejętności miękkich, wybranie pierwszej 

umiejętności miękkiej do dalszej pracy, rozpoczęcie 

pracy nad podręcznikiem UMJ. 

Aktywności ● Wsparcie uczestników w zaznajamianiu się z 

materiałami zawartymi we “Wstępie i 

podstawowych informacjach”.  

● Omówienie z uczestnikami znaczenia 

umiejętności miękkich, stworzenie wspólnej 

definicji umiejętności miękkich oraz listy 

najważniejszych umiejętności miękkich. 

● Poprowadzenie uczestników przez Pierwszy Test 

Umiejętności.  

http://www.salto-youth.net/
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● Wybranie pierwszej umiejętności, nad która 

uczestnicy będą pracować. Wyboru można 

dokonać poprzez głosowanie lub konsensus. 

● Zapoznanie uczestników z Efektami uczenia się 

pierwszej umiejętności. 

● Poprowadzenie uczestników przez Test 

umiejętności przed podróżą i wytłumaczenie 

poziomów umiejętności. 

● Wprowadzenie uczestników do Praktycznych 

zadań i wsparcie, jeśli jest taka potrzeba, w ich 

wykonaniu. 

● Przedstawienie uczestnikom Planu działania i 

upewnienie się, że uczestnicy rozpoznali w swoim 

realnym życiu możliwości jego realizacji (chyba, że 

mogą je wykonać w grupie).Potwierdzenie celów i 

oczekiwań na następną sesję warsztatową.  

Wskazówki dla pracy w 

grupie lub pracy 

indywidualnej z młodym 

człowiekiem  

● Jeśli wykorzystujesz podręcznik w grupie, być 

może będziesz potrzebować czasu po Pierwszym 

Teście Umiejętności, aby wybrać pierwszą 

umiejętność, nad którą będziecie pracować, 

opierając się na rezultatach grupy  

● Jeśli korzystasz z podręcznika w grupie, możesz 

zdecydować się na przeprowadzenie Testu 

umiejętności przed podróżą z uczestnikami 

indywidualnie, w celu zapewnienia im dyskrecji 

oraz porównania swoich odpowiedzi z 

odpowiedziami uczestników.    

● Jeśli używasz podręcznika podczas 

indywidualnych spotkań, omów z młodym 

człowiekiem realia, w których będzie rozwijał 

umiejętności miękkie. Mogą one zawierać: 

1) doświadczenie w pracy, 

2) wolontariat, 

3) pozyskiwanie środków, 

4) aktywności sportowe, 

5) organizację wydarzeń np. muzycznych, 

społecznych. 

Cele do osiągnięcia do 

następnej sesji  

 

Uczestnicy powinni wypełnić Praktyczne zadania, a 

Plan działania powinien być w toku. 

Zasoby Rozdział Wstęp i podstawowe informacje, wybrana 

umiejętność miękka z podręcznika (np. Pozytywne 

nastawienie, Komunikatywności itp.), aktywności 

pozwalające przełamywać lody (tzw. icebreakers) i 

dodatkowe, potrzebne aktywności.  

     

 

Sesja 2 

Cel Upewnienie się, że uczestnicy robią postępy w pracy z 

podręcznikiem oraz zapewnienie im wsparcia.  
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Aktywności ● Omówienie wykonanych Praktycznych zadań, 

odpowiedzi uczestników i wyjaśnienie wszelkich 

wątpliwości. 

● Rozwiązanie problemów, które uczestnicy mogą 

napotkać podczas pracy z podręcznikiem (zobacz 

część „Bariery w ukończeniu modułu” w tym 

przewodniku).  

● Sprawdzenie postępów w zadaniach z Planu 

działania i zapewnienie wsparcia lub 

dodatkowych materiałów pomagających w ich 

zakończeniu. 

● Potwierdzenie celów i oczekiwań dla następnej 

sesji. 

Wskazówki dla pracy w 

grupie lub pracy 

indywidualnej z młodym 

człowiekiem  

● Jeśli korzystasz z podręcznika podczas 

indywidualnych spotkań, upewnij się, że 

aktywności młodego człowieka są odpowiednie 

do rozwijania danej umiejętności.     

● Jeśli korzystasz z podręcznika w pracy grupowej, 

ta sesja powinna być podzielona na kilka części: 

część, podczas której skupisz się na omówieniu i 

refleksji dotyczącej Praktycznych zadań oraz część 

dotycząca realizacji Planu działania. Może to być 

główna aktywność grupowa lub aktywność 

uzupełniona dodatkowymi materiałami, które 

pomogą wyjaśnić i zrozumieć umiejętność 

miękką. 

Cele do osiągnięcia do 

następnej sesji  

Uczestnicy powinni zrealizować Plan działania i 

przygotować się do refleksji na temat swoich 

umiejętności miękkich.  

Zasoby  Wybrana umiejętność miękka z podręcznika. 

  

 

Sesja 3 

Cel Refleksja na temat procesu UMJ i postępów 

uczestników oraz zaplanowanie następnych kroków. 

Aktywności ● Omówienie zrealizowanych aktywności w ramach 

Planu działania oraz odpowiedzi uczestników, 

wyjaśnienie niejasności, jeśli zajdzie taka 

potrzeba. 

● Poprowadzenie uczestników przez aktywności 

Refleksji i samooceny, w razie konieczności 

pokazanie progresu w perspektywie. 

● Poprowadzenie uczestników przez Test 

umiejętności po podróży i omówienie rezultatów, 

porównanie ich do wyników Testu umiejętności 

przed podróżą. 

● Poprowadzenie uczestników przez zadania w 

części Idąc dalej. 

Wskazówki dla pracy w 

grupie lub pracy 

● Jeśli korzystasz z podręcznika w grupie, możesz 

zdecydować się na przeprowadzenie Testu 
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indywidualnej z młodym 

człowiekiem  

umiejętności po podróży z uczestnikami 

indywidualnie w celu zapewnienia im dyskrecji i 

porównania swoich odpowiedzi z odpowiedziami 

młodego człowieka. 

Następne kroki ● W zależności od grupowej bądź indywidualnej 

„podróży”, trener może zdecydować o 

zorganizowaniu ostatniej sesji Zakończenie 

podróży lub nowej sesji poświęconej kolejnej 

umiejętności miękkiej. Przykładowy plan sesji 

znajduje się w części „Zakończenie podróży” w 

tym  przewodniku,  

Zasoby  Wybrana umiejętność miękka z podręcznika 

 

Bariery w ukończeniu modułu 
 

Jak wskazaliśmy powyżej, trener może spotkać się z trudnościami w czasie 

motywowania i zachęcania młodych ludzi do pracy nad ćwiczeniami z podręcznika 

UMJ. Poniżej przedstawiamy przykłady takich barier i sugestie, jak wspierać młodych 

ludzi w radzeniu sobie z nimi. 

 

Bariera: Uczestnicy nie wykonują zadań z podręcznika.  

 

Jeśli postęp uczestników nie jest konsekwentnie monitorowany, muszą oni wykazać 

się dużym stopniem samodyscypliny, żeby ukończyć zadania z własnej inicjatywy. Jeśli 

uczestnik nie otrzyma wystarczających wskazówek i wsparcia, może korzystać z 

podręcznika nieodpowiednio, co może spowodować, że stanie się on bezużyteczny.   

 

Rozwiązanie: Trener wprowadza system monitoringu korzystania z podręcznika oraz 

postępów, opracowuje plany sesji, które są dopasowane do potrzeb konkretnych 

uczestników.  

 

Podczas wprowadzenia uczestników do pracy z podręcznikiem, trener powinien jasno 

określić ramy czasowe pracy oraz zaznaczyć, kiedy odbędą się co najmniej 3 sesje. 

Trener powinien także przedstawić oczekiwania dotyczące zadań, które powinny być 

wykonanie podczas każdej sesji. 

 

Jeśli korzystasz z podręcznika w ramach indywidualnych spotkań, możesz już podczas 

pierwszego spotkania określić terminy kolejnych sesji. Trener i uczestnik mogą 

również umówić się na cotygodniowe, krótkie spotkania online lub telefonicznie, jeśli 

taki poziom wsparcia jest konieczny.  

 

Jeśli korzystać z podręcznika podczas spotkań grupowych, zalecamy, aby 3 sesje były 

w całości poświęcone aktywnościom z podręcznika. Trener powinien również 

wyznaczyć terminy indywidualnych spotkań z uczestnikami, aby monitorować ich 
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postępy i prowadzić ich przez aktywności. W niektórych przypadkach może być 

konieczne większe indywidualne wsparcie przy testach umiejętności.  

 

Jeśli trener ma świadomość, że uczestnicy mogą potrzebować większego wsparcia 

aby zrozumieć i korzystać z podręcznika, powinien podjąć odpowiednie kroki. Może 

to oznaczać konieczność pracy z podręcznikiem przez czas dłuższy niż 3 tygodnie, 

zaplanowania więcej niż 3 sesji w całości poświęconych aktywnościom z podręcznika, 

przeprowadzenie więcej sesji indywidualnych lub poświęcenie konkretnej sesji na 

nauczenie uczestników, jak pracować z kolejnymi częściami podręcznika, takimi jak 

np. Test umiejętności. Pamiętaj, że plan pracy przedstawiony w tym przewodniku jest 

jedynie sugestią. Trener powinien dostosować go do swojej pracy w sposób 

najbardziej odpowiadający potrzebom uczestników.  

 

Bariera: Uczestnicy tracą zainteresowanie aktywnościami z podręcznika.  

 

Uczestnicy mogą stracić zainteresowanie podręcznikiem z wielu przyczyn. Niektórzy 

z nich mogą uważać zadania za zbyt proste lub nieistotne, dla innych czas poświęcony 

na korzystanie z podręcznika może być za długi. Młodzi ludzie uczestniczący w sesjach 

grupowych mogą być zróżnicowani pod względem poziomu umiejętności, co może 

powodować frustrację.  

 

Rozwiązanie: Trener opracowuje najlepszą metodę zachęcania uczestników do 

zaangażowania w proces uczenia się.  

 

Trener powinien być świadomy, że potrzeby młodych ludzi mogą się różnić. Mniej 

zdolne osoby mogą być w grupie z bardziej zdolnymi. Nawet sam podręcznik może 

być dla nich za prosty. Trener nie powinien zakładać, że młodzi ludzie rozpoczną 

“podróż” zmotywowani, a potem stracą zainteresowanie w związku z tempem pracy, 

brakiem zróżnicowania itp. Mogą oni od początku się nie angażować! W tym 

przypadku wstępne zadania oraz dyskusje powinny wyraźnie odnosić się do 

umiejętności miękkich, do ich realnego życia i do tego, co ich motywuje. Podczas 

korzystania z podręcznika w grupie, trener może zdecydować się na pracę w 

mniejszych podgrupach w celu wykonania aktywności z podręcznika, w których 

młodzi ludzie skorzystają ze wzajemnego wsparcia. Jednocześnie będą mieć 

możliwość ćwiczenia swoich umiejętności miękkich w mniejszej grupie, gdyż wykażą 

się w nich umiejętnościami komunikacyjnymi oraz liderskimi.  

 

Na poziomie indywidualnym może zaistnieć potrzeba kontaktu trenera z 

uczestnikiem w celu upewnienia się, że praca nad umiejętnością miękką (np. 

pozytywne nastawienie) przebiega odpowiednio do obecnej sytuacji młodego 

człowieka oraz ewentualnego dostosowanie jej do jego realiów. Trener i uczestnik 

mogą zdecydować się na częstsze i bardziej regularne spotkania pomiędzy 
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umówionymi sesjami UMJ.  

 

Jak zawsze zalecamy ciągły monitoring aktywności młodych ludzi, żeby upewnić się, 

że odpowiednio korzystają oni z podręcznika. Zauważenie przez uczestnika swoich 

rezultatów i postępów może być ogromnym motywatorem do kontynuowania pracy 

nad aktywnościami z podręcznika. 

  

Zakończenie podróży 
 

Po ukończeniu wszystkich części podręcznika, trener powinien wesprzeć młodych 

ludzi w pracy nad częścią „Zakończenie podróży”. Ten rozdział poprowadzi młodych 

ludzi do kolejnych etapów. Może on sprawić, że zastanowią się oni nad możliwymi 

korzyściami powrotu do niektórych elementów różnych umiejętności miękkich 

zawartych w podręczniku. Być może zdecydują się oni raz jeszcze wykonać niektóre 

zadania. Podręcznik został zaprojektowany w taki sposób, aby tworzył cykl ciągłego 

rozwoju i procesu uczenia się dla młodych ludzi, zatem pozwala on na dodatkową 

naukę za każdym razem, gdy korzystają oni z podręcznika. Taki układ jest wyjątkowo 

korzystny dla młodych ludzi, którzy na ogół mają trudności ze zorganizowanymi 

ramami czasowymi i wolą pracować w swoim własnym tempie. 

 

Poniżej przedstawiamy plan sesji Zakończenie podróży wraz z sugerowanymi 

aktywnościami. Aby wesprzeć refleksję na temat rozwoju i ukończenia Finalnego 

Testu Umiejętności, przejście przez ten etap może być łatwiejsze podczas 

indywidualnych sesji z młodymi ludźmi. Zapewnią one dyskrecję. Jednak w razie 

potrzeby, można przeprowadzić tę sesję także w grupie, szczególnie, jeśli członkowie 

grupy mają podobne następne kroki do wykonania.  

 
 

Finalna sesja 

Cel Zakończenie podróży i uzgodnienie kolejnych 

kroków. 

Aktywności ● Poprowadzenie uczestników przez działania, 

które zachęcą ich do refleksji na temat 

pozytywnych aspektów podróży z UMJ.  

● Poprowadzenie uczestników przez działania, 

które zachęcą ich do refleksji na temat tego, w 

jaki sposób każda z umiejętności została 

poprawiona, rozwinięta i wykorzystana. 

● Poprowadzenie uczestników przez Finalny Test 

Umiejętności i porównanie jego wyników z 

Pierwszym Testem Umiejętności.  

● Zastanowienie się i uzgodnienie z uczestnikami 

następnych kroków i sposób dalszego rozwijania 

nabytych umiejętności miękkich. 
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Wskazówki dla pracy w grupie lub 

pracy indywidualnej z młodym 

człowiekiem  

● Jeśli korzystasz z podręcznika w grupie, możesz 

zdecydować się na przeprowadzenie Finalnego 

Testu Umiejętności z uczestnikami indywidualnie 

w celu zapewnienia im dyskrecji oraz porównania 

swoich odpowiedzi z odpowiedziami uczestnika. 

Zasoby Części: Zakończenie podróży, Pierwszy Test 

Umiejętności wraz ze Wstępem i podstawowymi 

informacjami 

 

Dalsze kroki  
 

Niezależnie od tego, czy pracujesz z grupą czy też podczas spotkań indywidualnych, 

ważne jest wprowadzenie planu, który zapewni młodym ludziom możliwość 

kontynuacji ćwiczenia i używania umiejętności miękkich. Dla trenera, który prowadzi 

spotkania indywidualne, może to oznaczać, że młodzi ludzie gotowi są dołączyć do 

zajęć grupowych i tam wypróbować swoje umiejętności. Dla trenera korzystającego z 

podręcznika w grupie może oznaczać to możliwość przygotowania nowych zadań w 

celu dalszego rozwijania umiejętności przez młodych ludzi.  

 

Niektóre zadania i działania, które mogą zapewnić dalszą pracę zawierają: 

 

 Przeprowadzenie próbnych wywiadów metodą STAR: 

○ Przedyskutowanie określonej sytuacji (z j. ang. Situation), zadania (z j. 

ang. Task), działania (z j. ang. Action) i rezultatu (z j. ang Result) 

dotyczącego sytuacji, którą opisuje uczestnik. 

 Przeprowadzenie warsztatów dotyczących CV, podczas których uczestnicy 

mogą dodać do CV swoje umiejętności miękkie, używając konkretnych 

przykładów. 

 Zorganizowanie quizów lub debat, w których drużyny muszą zdecydować o 

najlepszym sposobie działania w danej sytuacji. 

  

Więcej materiałów i narzędzi edukacyjnych, pomocnych w zachęcaniu do kontynuacji 

rozwijania umiejętności miękki można znaleźć na stronie SALTO Youth Network 

https://www.salto-youth.net/. 

 

Na koniec trener powinien pogratulować młodym ludziom wszystkich postępów, jakie 

poczynili podczas „podróży po umiejętnościach miękkich”. To nie była łatwa droga, 

ale ukończyli ją i miejmy nadzieję, mogą też zobaczyć korzyści i pozytywną zmianę w 

sobie i swoich umiejętnościach. 

 

Gratulacje! Udało ci się poprowadzić młodych ludzi przez podręcznik UMJ. 



 

 
 

Twoje imię 

 

Nazwa program lub grupy 

 Data rozpoczęcia 

korzystania z 

podręcznika 

 Data zakończenia 

korzystania z 

podręcznika 

 

Uzupełnij każdy wiersz poniżej danymi jednej osoby, która zaczęła pracę z podręcznikiem Wpływ na młodych ludzi 

Nr porządkowy 

Rozdział podręcznika 

Czy 

zakończył/ła 

rozdział? 

Tak / Nie 

Poziomy = Rozwijające się, Utrwalane, 

Ukształtowane 
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Samoocena dokonana 

przez uczestnika 

Ocena nauczyciela / 

trenera 

Poziom 

początkowy 

Poziom 

finalny 

Poziom 

początkowy 

Poziom 

finalny 

              

              

              

              

              

              

              

              



 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji znajdziesz na: 

www.understandingmyjourney.eu 
 

 


