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Podręcznik "Best Practices For Adaptability" został opracowany w
ramach projektu "Adaptable YOUth", realizowanego w ramach
Programu ERASMUS+, Akcja kluczowa 2: Współpraca na rzecz
innowacji i dobrych praktyk, KA205: Partnerstwa strategiczne na rzecz
młodzieży.

Podręcznik został stworzony z myślą o pomocy w podnoszeniu
poziomu świadomości osób pracujących z młodzieżą na temat pojęcia
adaptowalności oraz jako narzędzie pozwalające im  na trenowanie
zdolności adaptacyjnych podopiecznych w swojej praktyce
zawodowej. Podręcznik może być wykorzystywany przez ośrodki
szkoleniowe, centra młodzieży czy organizacje pozarządowe
podejmujące działania mające na celu poprawę umiejętności
adaptacyjnych młodzieży w ciągle zmieniającym się świecie.

Podręcznik zawiera zestawienie 22 dobrych praktyk z różnych krajów
europejskich, dzięki czemu pozwala na rozwijanie różnorodnych
umiejętności adaptacyjnych. Mogą one być stosowane w wielu
dziedzinach życia przez młodzież w wieku 13-17 lat. Podręcznik ma
na celu wsparcie osób pracujących z młodzieżą, którzy dopiero
wprowadzają do swoich zajęć elementy treningu adaptacyjnego oraz
tych, którzy szukają inspiracji do dalszego rozwijania przedmiotowego
treningu u swoich podopiecznych. Opisane praktyki zostały
zaproponowane przez trenerów pracujących z młodzieżą w Polsce,
Bułgarii, Słowenii i Słowacji.
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krótki opis;
przedstawienie korzyści z zastosowania praktyki dla młodzieży;
wielkość grupy, w której praktyka może zostać wykorzystana,
preferowany wiek uczestników i czas trwania zadania;
wykaz materiałów niezbędnych do zastosowania praktyki oraz
opis jak powinno zostać przeprowadzone wstępne
przygotowanie do zajęć, na których ma zostać wykorzystana
dana praktyka;
przykład, jak krok po kroku wdrożyć praktykę.

Podręcznik został opracowany w taki sposób, aby był łatwy do
wykorzystania przez osoby pracujące z młodzieżą zarówno podczas
ich codziennej pracy, jak również podczas szkoleń. Nadaje się
zarówno dla trenerów doświadczonych, jak i tych, którzy nie
posiadających doświadczenia w tym temacie.
Część pierwsza Podręcznika ma zadanie wprowadzenie czytelnika
do projektu, przedstawienia jego celów i zadań, opisanie grupy
docelowej i oczekiwanych rezultatów projektu.
W dalszej części Podręcznika opisano czym jest zdolność adaptacji
i dlaczego jest to tak ważna umiejętność dla młodzieży wchodzącej
na rynek pracy. Następnie zostały przedstawione 22 dobre praktyki
pozwalające rozwijać umiejętność adaptacji. 

Opis każdej dobrej praktyki zawarty w Podręczniku obejmuje:

Ostatnia z części Podręcznika zawiera słowniczek z wyjaśnieniami
terminów używanych w Podręczniku.
Życzymy miłej lektury i nie zapominaj o zdolności do adaptacji ! 
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 both experienced and inexperienced youth workers.

The booklet begins with an introduction about the project, its
aims, target groups and expected project results. It then
provides an overview of what adaptability is and why it is
important for youths’ employability.

Each good practice includes: 
- a short description; 
- the benefits for youths; 
- group size, age and duration; 
- needed materials and preliminary preparation;
- example how to implement the practice step by step.
Finally, the booklet provides a glossary with explanations of all
skills-related terms used throughout the booklet.

The practices described in this booklet were contributed by
youth workers from: Poland, Bulgaria, Slovenia and Slovakia.
We have gathered the best 40 practices from different
European countries and different types of adaptability skills.
We evaluated them in the partnership and chose the best 22
from them to be included in the booklet.

Enjoy reading and don’t forget to be adaptable!

9

O projekcie

Według przygotowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne
Globalnego Raportu o Konkurencyjności, zdolność adaptacji
została uznana za jedną z
pięciu najważniejszych umiejętności wpływających na pracę
pracowników.
Również Komisja Europejska wymieniła zdolność adaptacji jako
jedną z sześciu kluczowych umiejętności wymaganych wśród
zatrudnianej młodzieży. Wraz ze zmianami w globalnej
gospodarce, zmiana ścieżki rozwoju zawodowego, kariery,  jest
coraz bardziej powszechna.
Na początku XXI wieku wiele osób uważało, że szansa na
znalezienie pracy będzie poważnym problemem dla osób
młodych wchodzących na rynek pracy. Jednak  od 2012 r. stało
się jasne, że zdolność zatrudnieniowa nie jest w rzeczywistości
tak dużym problemem jak początkowo sądzono, a prawdziwym
problemem jest umiejętność przystosowywania się do
zmieniających się okoliczności. 
W wyniku tego adaptacyjność jest obecnie postrzegana jako
kluczowe zagadnienie dla zwiększenia szans na rynku pracy.
Właśnie dlatego osoby pracujące z młodzieżą muszą zacząć
pracować nad ich zdolnością do adaptacji. 
Projekt Adaptable YOUth skupia się na zwiększeniu osobistych
zdolności adaptacyjnych młodzieży oraz AQ (iloraz
adaptacyjności). AQ wskazuje, jak dobrze dana osoba może
poradzić sobie ze zmianami i ich złożonością. 
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 młodzież w wieku 13-17 lat
osoby pracuje z młodzieżą 

Łatwiejsze zmiany w życiu i w miejscu pracy dla obu grup
docelowych, dzięki czemu będą miały lepsze perspektywy
pracy;
Poprawa umiejętności adaptacyjnych młodzieży, takich jak
elastyczność, oduczanie się i ponowne uczenie się,
umiejętności rozwiązywania problemów, ciekawość,
przywództwo, zdolność do zatrudnienia, pewność siebie,
odporność;

Ma kluczowe znaczenie, ponieważ pozwala jednostce wcześniej
wyczuć zbliżające się zmiany i się do nich dostosować. 

Celem Projektu jest opracowanie unikalnego treningu
mentalnego mającego na celu wzmocnienie
umiejętności adaptacyjnych młodzieży, co z kolei przełoży się na
ułatwienie młodzieży przejścia w dorosłość poprzez
rozwiązywanie problemów istotnych dla młodzieży podczas
procesu zmiany.

Grupami docelowymi Projektu są: 

Oczekujemy następujących rezultatów w trakcie realizacji
projektu i po jego zakończeniu:

Oddziaływanie projektu:
Pozytywny wpływ na świadomość osób pracujących z młodzieżą i
młodzieży w zakresie znaczenia umiejętności adaptacyjnych i
sposobu myślenia o adaptacyjności;
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Koncentrowanie uwagi młodzieży na pozytywnych
okolicznościach w ich życiu oraz na zdolności kontrolowania
tego  jak je przeżywają.

Opracowanie programu szkolenia umiejętności
adaptacyjnych młodzieży – po jego ukończeniu młodzież
zwiększy poziom swoich umiejętności adaptacyjnych i
zdolności do zatrudnienia. Nauczą się również świadomie
postrzegać swoje zdolności adaptacyjne oraz sposobów ich
podtrzymywania, regulowania i poprawiania;
Opracowanie wygodnych i przyjaznych dla użytkownika
materiałów przydatnych dla osób pracujących z młodzieżą –
Podręcznik z dobrymi praktykami i zestawem narzędzi
szkoleniowych pozwalających na praktyczne
wykorzystywanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy osób
pracujących z młodzieżą;
Skrojony na miarę system edukacyjny online – Platforma
Edukacyjna składająca się z materiałów do nauki dla
młodzieży, zawierająca niewielkie, krótkie moduły nauczania
(tzw. bite-sized learning) wraz z cyfrowymi narzędziami do
oceny uzyskiwanych wyników, jak również zawierająca
materiały szkoleniowe dla trenerów młodzieży.

Rezultaty projektu:
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Zdolność adaptacji to umiejętność radzenia sobie ze
zmianami. To jest zdolność bycia elastycznym i znajdowania
nowych sposobów działania. Jest to również umiejętność
rozwiązywania problemów.

Istnieje wiele powodów, dla których zdolność adaptacji jest ważna. Po
pierwsze, zdolność adaptacji pomaga ludziom radzić sobie ze zmianami.
Zmiana jest faktem i dzieje się cały czas. Przedsiębiorstwa muszą stale
dostosowywać się do zmian w gospodarce. 
Pracownicy muszą dostosować się do zmian w technologii. Nawet nasze
życie osobiste jest pełne zmian. Przeprowadzamy się, zmieniamy pracę,
bierzemy ślub, mamy dzieci i tak dalej. Jeśli nie poradzimy sobie ze
zmianami, zostaniemy w tyle.
Po drugie, zdolność adaptacji pomaga nam rozwiązywać problemy.
Problemy pojawiają się cały czas i jeśli nie uda nam się ich rozwiązać, nie
odniesiemy sukcesu w życiu. Często najlepsze rozwiązania wynikają z
umiejętności myślenia nieszablonowego i bycia wystarczająco
elastycznym, aby próbować nowych rzeczy.
Po trzecie, zdolność adaptacji sprawia, że jesteśmy bardziej elastyczni i
kreatywni. Elastyczność oznacza możliwość szybkiego działania i
szybkiego reagowania na zmiany. Kreatywność oznacza umiejętność
wymyślania nowych pomysłów i rozwiązań. Obie te cechy są niezwykle
ważne w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie.

Wreszcie, zdolność adaptacji sprawia, że jesteśmy bardziej 
pewni siebie i wytrwali. Pewność siebie oznacza świadomość, 
że poradzimy sobie ze wszystkim, co nadejdzie. 
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Pozwala nauczyć się akceptować zmiany;
Pozwala na bycie elastycznym i próbowanie nowych rzeczy;
Pozwala szybko i sprawnie rozwiązywać problemy;
Pozwala na bycie elastycznym i kreatywnym;
Daje pewność siebie i wytrwałość.

Wytrwałość pozwala na szybkie radzenie sobie z niepowodzeniami i
kroczenie naprzód. Zdolność adaptacji pomaga nam działać w ramach
obu umiejętności.
Najważniejsze jest to że zdolność adaptacji ma kluczowe znaczenie dla
sukcesu w dzisiejszych czasach. Osoby, które są zdolne do adaptacji,
odniosą większy sukces zarówno w karierze zawodowej jak i w życiu
osobistym. Firmy, które są elastyczne, będą odnosić większe sukcesy
na rynku, a społeczeństwa, które posiadają cechę adaptowalności będą
w stanie lepiej radzić sobie ze zmianami.

Istnieje wiele przykładów, w których umiejętność adaptacji może
poprawić życie jednostki. Poniżej przedstawiamy tylko kilka z nich:

Jeśli chcesz odnieść sukces w dzisiejszym świecie, zacznij 
od rozwijania swoich umiejętności adaptacyjnych. Będziesz 
zadowolony, że to zrobiłeś.
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Wielkość grupy
10-12 osób

Wiek grupy
13-17 lat

Czas trwania
60 minut

Na czym polega metoda?

Metoda jest podobna do gry Teatr Forum ale niesie ze
sobą element zabawy i pozwala wszystkim
uczestnikom, aby pozostali w swojej roli. Umożliwia
uczestnikom wypróbowanie kierunków działania,
które mogą mieć zastosowanie w ich codziennym
życiu. 
Pierwotnie technika została opracowana przez
brazylijskiego dramaturga Augusto Boala jako
narzędzie do zainicjowania zmian politycznych, który
nazwał "Teatrem Uciśnionych". W kolejnych latach
narzędzie zaczęło być wykorzystywane w edukacji.

Korzyści dla młodzieży

Ta metoda pomaga uczniom ćwiczyć i rozwijać
kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów,
jednocześnie trenując  elastyczność. Pozwala im
również na przemyślenie konkretnych sytuacji i
wypracowanie możliwych rozwiązań na wypadek
wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości. Dzięki
tej zabawie młodzież rozwija także postawy społeczne
i obywatelskie.

Zmiana!
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Przygotowanie wstępne
Brak

Niezbędne materiały
Brak

Metoda krok po kroku

Wyjaśnij słuchaczom pochodzenie metody Teatr
Forum opisanej powyżej i przedstaw im zasady
gry. Możesz wybrać jeden z dwóch sposobów:
 
1) Zamiana ról 
Rozpocznij krótką dyskusję na temat zagadnień,
które są dla nich ważne. Uczestnicy mogą
wybrać dwa lub trzy główne tematy i tworzą
dwie, trzy grupy, w zależności od liczby
uczestników szkolenia. Daj każdej grupy
przydziel dziesięć minut na wymyślenie scenki
trwającej trzy minuty. Przykładowo scenka może
dotyczyć problemu nierówności płci,
niepełnosprawności, wieku, religii, rasy,
dyskryminacji itp. 
Pozwól każdej z grup odegrać swoją scenkę.
Następnie wyjaśnij, że każda z grup odegra
swoją scenkę jeszcze raz dla pozostałych grup.
Podczas odgrywania scenki, każdy z
publiczności może krzyknąć "Stop!" kiedy
zauważy coś, co w jego ocenie powinno ulec
zmianie w przebiegu scenki. Osoba taka może
wtedy zająć miejsce jednego z aktorów i
odgrywać rolę w taki sposób w jaki uzna za
słuszne. Pozostali aktorzy muszą na bieżąco
reagować na zmiany odgrywanej scenki. Ten
proces może być kontynuowany, dopóki nie
doprowadzi do uzyskania  możliwie najlepszego 
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rozwiązania. Pozwól każdej z grup wziąć udział
w ćwiczeniu w takim samym zakresie.

2) Z aktorami zachowującymi swoją rolę
Młodzież zbiera się w grupę.  Jedna osoba
zaczyna dzielić się historią, która jej się
przydarzyła, a reszta grupy powinna aktywnie
słuchać, zadawać pytania, komentować, dzielić
się swoimi przemyśleniami itp. W pewnym
momencie prowadzący wypowiada hasło
"Zmiana!" i uczestnik opowiadający historię musi
ją zmienić w momencie, w którym została
zatrzymana. 

Na przykład:
"- Wczoraj wróciłem późno do domu i moja
matka powiedziała mi, że nie wolno mi
wychodzić z domu
do końca tygodnia. Powiedziałem: "W porządku".
- Zmiana!
- .. a ja powiedziałem "To nie jest w porządku!" i
zacząłem krzyczeć...
- Zmiana!
- ... i zaczęłam się śmiać. A potem
powiedziała...".
Może to trwać przez kilka rund, aż do momentu
w którym prowadzący uzna, że cele ćwiczenia
zostały osiągnięte.

Preliminary preparation
None

Needed materials
None

18



Wielkość grupy:
indywidualne

lub
maksymalnie
do 20 osób

 

Wiek grupy
13-30 lat

Czas trwania
30-45 minutes

Na czym polega metoda?

Młodzież w ramach tej praktyki tworzy własną
wizytówkę w formie graficznego kwiatka. Każdy
uczestnik otrzymuje kartkę z rysunkiem kwiatka na
kartce A5, następnie czyta co każdy płatek przedstawia
i co należy do niego wpisać. Każda osoba
samodzielnie wpisuje do każdego płatka swoje
umiejętności, zdolności i talenty. Po wypełnieniu
kwiatka, na forum grupy każdy indywidualnie omawia
swoją wizytówkę.

Korzyści dla młodzieży

Wyniki tej praktyki obejmują zwrócenie uwagi że
uzyskanie informacji o sobie samych (co ich wyróżnia
spośród pozostałych uczestników) wymaga obserwacji
i rozmowy z innymi. Dodatkowo ważnym efektem tego
ćwiczenia jest potwierdzenie, że różnice wcale nie
muszą różnić. Świadomość tego, że nie jesteśmy tacy
sami, może pomóc w planowaniu rozmaitych działań
na przyszłość. Zwiększenie wiedzy o samym sobie,
poczucia wł. wartości i samoakceptacji.

KWIATEK
 - Moja wizytówka
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Przygotowanie: 
Wydrukować wzór 

kwiatka na dużej kartce
np. A5 lub przygotować 
tyle czystych kartek ile 

uczestników, żeby 
narysowali oni sami swój 

kwiatek, który będą 
wypełniać

 

Skromny
Uważny
Pacjent
Twórczy
Spokojna
Delikatny
Pomocny
Entuzjastyczny
Uprzejmy

Instrukcje krok po kroku

Zacznij od wyjaśnienia, że to ćwiczenie skupi się
na tym, kim jesteś w środku. Pierwszym krokiem
jest określenie darów, cech i talentów, które
uczniowie czują, że mają. Należą do nich takie
cechy, jak:

Na końcu tej strony jest również miejsce na
zapisanie kilku cech lub cech, które nie zostały
jeszcze wymienione, więc zachęcaj uczniów do
kreatywności, jeśli uważają, że może brakować
niektórych z ich „prezentów” lub dobrych cech.
Drugim krokiem jest dzielenie się wybranymi
cechami i talentami przez uczniów. Uczniowie
powinni opisać, dlaczego wybrali każdy prezent
lub cechę i podać przykłady, w jaki sposób te
cechy do nich pasują.

Praktykę można następnie kontynuować na
dwa sposoby:

20

Wymagane materiały: 
wydrukowane kartki ze 
schematem kwiatka lub 
duże kartki A5, mazaki, 

długopisy
 



Potrzebne materiały
Wersja 1:

Drukowane karty ze 
schematem kwiatowym 

lub duże arkusze A5
Markery

Długopisy

Link do schematu 
kwiatowego: FLOWER

   

Metoda krok po kroku

Wersja 1: 
Rozdaj kartki z wydrukowanym kwiatkiem lub
poproś o jego narysowanie, w środku uczestnik
powinien napisać swoje imię. Omów każdy
płatek, co powinno się w nim znajdować, a
następnie daj 15 minut na uzupełnienie
indywidualnie każdemu swojego KWIATKA.

Płatek 1 Warunki pracy w jakich pracuję najlepiej,
miejsca w jakich pracuje najlepiej?
Płatek 2 Z czego jestem zadowolona/ny w życiu,
co chciałabym/chciałbym zmienić w swoim życiu?
Płatek 3 Moje zdolności, którymi najbardziej lubię
się posługiwać
Płatek 4 Ludzie, z którymi chcę pracować. z kim
nie potrafię , z kim potrafię pracowa 
Płatek 5 Informacje, przy pomocy, których
najbardziej chcę pracować Informacje,  dot. ludzi,
rzeczy, dziedzin, które poznałam/em swoje w
szkole, na studiach, w pracy zawodowej i robiąc
to umiejętności, które poznałam/łem na
szkoleniach, seminariach, kursach, ucząc się od
kogoś, czytając
Płatek 6 Przedmioty, które chcę wykorzystywać
w pracy: sprzęty, przedmioty, multimedia 
Płatek 7 rezultaty jakie chcę osiągnąć w krótkim i
długim czasie. Moja motywacja do działania
Płatek 8 Korzyści z wykonywanej pracy:
stanowisko, płaca, przywileje, Inne korzyści.
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Potrzebne materiały
Wersja 2:

Szablon pudełka na 
prezent (znajdź go w 

arkuszu)
Nożyce

Klej
Markery

Twórz przedmioty do 
ozdabiania (takie jak 

naklejki, cekiny, brokat 
itp.)

Małe karteczki z 
zapisanymi na nich 

różnymi darami, cechami 
i mocnymi stronami

Wersja 2: 
Ta praktyka może być również wykonana jako
„pudełko” zamiast kwiatka, aby umożliwić
uczniom więcej pracy.
Aby to zrobić w ten sposób, daj uczniom
dostarczone wycięcie w pudełku prezentowym.
Poproś ich o wycięcie wzdłuż przerywanych linii i
ułożenie pudełka, a następnie udekoruj je swoim
imieniem, ulubionym kolorem lub dowolnym
przedmiotem rzemieślniczym, którego chcieliby
użyć.

Kliknij link, aby pobrać:
My-Gifts-Traits-and-Talents.pdf
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Wielkość grupy: 
3-8 osób w 

każdej grupie

Wiek 
uczestników: 

13-22 lat

Czas trwania: 
5-10 minut

Magiczna różdżka

Na czym polega metoda?

To ćwiczenie sprawdza, jak otwarci są Twoi uczestnicy
na zmianę, a także umożliwia im proaktywne myślenie.

Korzyści dla młodzieży

Ta metoda jest niezwykle przydatna w rozwijaniu
umiejętności akceptacji zjawiska zmiany w życiu
człowieka oraz poprawy samodzielności.
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Przygotowanie: Brak
 

Wymagane materiały: 
Brak

 Jako zespół, w jaki sposób udało Wam się
ustalić co chcecie zmienić. Czy wszyscy
zgodzili się z tym rozwiązaniem?
Czy któryś z członków grupy powiedział, że
sam chciałby się zmienić używając
magicznej różdżki?
"Nieustannie musimy się zmieniać w aby
odnieść sukces w dzisiejszym świecie". Co
sądzicie na ten temat?

Metoda krok po kroku

1. Podziel uczestników na zespoły.
2. Poproś ich, aby wyobrazili sobie, że mają
magiczną różdżkę, która może zmienić wszystko
na świecie. 
3. Daj im 10 minut na dyskusję na temat tego co
chcieliby zmienić przy jej pomocy.
3. Po upływie 10 minut poinstruuj ich, aby
podzielili się proponowanymi zmianami.
4. Poddaj ich propozycje pod dyskusję w sposób
opisany poniżej:
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Wiek 
uczestników: 

10+

Na czym polega metoda?

Ta metoda pomyślana została jako rozgrzewka przed
dyskusją z młodzieżą na temat zdolności
adaptacyjnych.
 
Korzyści dla młodzieży

To ćwiczenie pomaga młodzieży zrozumieć podstawy
zdolności adaptacyjnych i ich połączenie z mózgiem.
Metoda może również pomóc im nauczyć się
rozpoznawać uczucia pojawiające się na skutek
wystąpienia zmiany. W ten sposób młodzież może
rozwinąć taki sposób myślenia, który pomoże im w
obliczu zachodzących w życiu zmian. 

Wielkość grupy: 2 
-50 osób 

(w przypadku 
większej grupy 

podziel uczestników
na mniejsze grupy w 
części dyskusyjnej)

 

Czas trwania: 
10-20 minut

Rozgrzewka zdolności 
adaptacyjnych
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Przygotowanie:
Brak

 

Wymagane materiały: 
Brak

Czy łatwo lub trudno było zmienić sposób
skrzyżowania rąk?
Większość z nas ma przyzwyczajenia do
krzyżowania rąk w określony sposób.
Dlaczego nawyki wydają się łatwiejsze niż
nowe sposoby? Dlaczego nawyki trudno
zmienić?
Czy uważacie, że z kolejnymi próbami,
krzyżowanie rąk na klatce piersiowej w
sposób odwrotny od intuicyjnego byłyby
łatwiejsze?

Metoda krok po kroku

Działanie 1:
Prowadzący prosi uczestników o skrzyżowanie
rąk na klatce piersiowej (to tylko przykład,
można wybrać inną pozę).
Następnie prosi uczestników o zamianę
ustawienia rąk, ale w taki sposób, aby nadal
trzymali ręce skrzyżowane na klatce piersiowej.
W kolejnym kroku prowadzący rozpoczyna
dyskusję:

 
Po krótkiej dyskusji prowadzący wyjaśnia:
"Kiedy wielokrotnie powtarzamy jakąś czynność,
nasz mózg tworzy silną ścieżkę połączeń.
Dlatego wydaje nam się to takie proste. Zmiana
sposobu wykonywania jakiejś czynności
początkowo sprawia wrażenie niewygodnej,
ponieważ nasz mózg musi stworzyć nową
ścieżkę. Potrzeba ćwiczeń, aby mózg stworzył
nową ścieżkę i utrwalił ją na tyle, aby czuć się
komfortowo".
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Jakie to uczucie zmienić swoje miejsce?
Czy uważasz zmianę miejsc za szansę na to,
aby usiąść z kimś innym? A może była to
niewygodna zmiana? A może trochę to i to?
Jak to jest być w nowym miejscu?
Czy wolałbyś wrócić na swoje stare miejsce
czy zostać w nowym miejscu?
Jak myślisz, dlaczego masz takie uczucia?
Czy możesz połączyć te uczucia z
uczuciami, które odczuwałeś w innych
sytuacjach w życiu?

Metoda krok po kroku

Działanie 2:

Prowadzący prosi uczestników/uczestniczki o
zabranie swoich rzeczy, powstanie i wybór
nowego miejsca. Uczestnicy na zmianę miejsc
mają ok. jedną minutę. 

Następnie prowadzący rozpoczyna krótką
dyskusję:

Po dyskusji prowadzący wyjaśnia:
- "Wszyscy mamy swoje sposoby reagowania na
zmiany. Niektórzy ludzie lubią wiele zmian. Inni
wolą bardziej ustabilizowane życie. Nie ma
"właściwego" sposobu bycia, tak długo, jak długo
jesteś w stanie się adaptować. 
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Przygotowanie:
Brak

 

Wymagane materiały: 
Brak



Wielkość grupy: 
10-12 osób

Wiek 
uczestników: 

13-17 lat

Czas trwania: 
5-10 minut

Na czym polega metoda?

Ta metoda jest przyjemną rozgrzewką i może być
wykorzystana do wprowadzenia w grupy w główny
temat zajęć. Angażuje uwagę młodych ludzi i
prowokuje ich do szybkiej reakcji na zmiany.

Korzyści dla młodzieży

Poprzez dziecięcą zabawę uczestnicy uczą się, jak
się przystosować do zmian.
Ćwiczy ona ich zdolność szybkiego reagowania i
zapewnia korzyści z dodatkowej aktywności
fizycznej. 
Jeśli są zmęczeni zajęciami w pozycji siedzącej,
mogą ją wykorzystać do odpoczynku i ponownego
skupienia uwagi.

Idź, Klaśnij, 
Zatrzymaj się,

 Usiądź!
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Przygotowanie: 
Brak

 

Wymagane materiały: 
Brak

Metoda krok po kroku

Poziom 1
Młodzież jest proszona o powolny spacer
podczas którego otrzymują cztery "polecenia":
idź, zatrzymaj się, klaszcz i usiądź. Przez kilka
minut prowadzący szybko wydaje na zmianę
powyższe polecenia. To jest poziom 1.

Poziom 2 – prowadzący wydaje następujące
cztery polecenia: idź powoli, klaśnij szybko, idź
do tyłu.

Poziom 3 - Po kolejnych kilku minutach
prowadzący przechodzi do poziomu 3 -  teraz
polecenia są odwrócone – kiedy powie "idź",
należy stanąć, kiedy powie "stop", należy iść,
kiedy powie "klaśnij", należy usiąść, a kiedy
powie "usiądź", należy klaskać.

Po zakończeniu metody uczestnicy powinni być
pobudzeni dzięki częstym zmianom poleceń oraz
ich odwracaniem. 
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Wielkość grupy: 
10-20 osób

Wiek 
uczestników: 

13-17 lat

Czas trwania: 
10-15 minut

Na czym polega metoda?

Wykorzystanie energii grupy może być bardzo
korzystne dla rozwoju zdolności adaptacyjnych.
Metoda ta może być wprowadzona w nowych lub
grupach już istniejących. Pomaga w analizie i
obserwacji aktywności każdego z uczestników i
sposobu w jaki każdy z nich przyczynia się do realizacji
wspólnego celu. 

Korzyści dla młodzieży

Dzięki  wykorzystaniu dynamiki grupy  działanie to
pomaga młodzieży rozwijać swoją elastyczność,
umiejętność obserwacji, analizy i autorefleksji.

Liczmy razem
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Przygotowanie: 
Brak

 

Wymagane materiały: 
Brak

 

Metoda krok po kroku
Prowadzący prosi grupę o zebranie się w kręgu i
zachowanie ciszy. 
Następnie wyjaśnia uczestnikom, że powinni
zacząć wspólnie liczyć - 1,2,3... Ich pierwszym
celem jest osiągnięcie 10.

Grupa musi przestrzegać dwóch prostych zasad:
1) dwie osoby nie mogą mówić w tym samym
czasie i każdy członek grupy musi w pewnym
momencie wziąć udział w liczeniu.
2) Jeśli dwie osoby zaczną liczyć razem grupa
musi zacząć liczyć od początku - 1,2,3..
Bardzo ważne jest, aby grupę. Jeśli zauważy, że
pomimo 4-5 prób osiągnięcie liczby 10 jest dla
grupy zbyt trudne, powinien przerwać grę i
zapytać, dlaczego ich zdaniem nie są w stanie
policzyć do 10. 

Prowadzący powinien pomóc grupie ustalić
strategię poprzez zadawanie grupie
odpowiednich pytań i z rzadka proponowanie
gotowych rozwiązań. 

Gdy grupa policzy do 10, trener może wyznaczyć
trudniejszy cel – na przykład 20 lub 100.
Gra może być wykorzystana jako krótka
prezentacja znaczenia pracy zespołowej lub jako
ćwiczenie pozwalające na poprawę umiejętności
pracy zespołowej.
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Wielkość grupy: 
10-12 osób

Wiek 
uczestników: 

13-15 lat
 

Czas trwania: 
60 minut

Na czym polega metoda?
Metoda ta polega na grupowej budowie rampy
do transportu piłki tenisowej. Dzięki grupowym
ćwiczeniom tego typu młodzi ludzie mogą nauczyć się,
jak radzić sobie z nieoczekiwanymi problemami
zewnętrznymi i jak dostosować się do zmian.

Korzyści dla młodzieży
Młodzi ludzie uczą się dostosowywać do zmian
zachodzących w danym środowisku oraz jak korzystać
korzystania z zasobów grupy w celu rozwiązania
problemu.

Zbuduj rampę

32



Przygotowanie:
Brak

 

patyczki
słomki
wykałaczki
klej
karton

Wymagane materiały
Brak lub:

w zależności od
wybranego miejsca na
przeprowadzenie
metody - las lub klasa

Metoda krok po kroku

W przypadku tej metody trener musi zdecydować
czy ćwiczenie będzie wykonywane wewnątrz czy
na zewnątrz. Metoda obejmuje pracę grupową i
wykorzystanie materiałów - naturalnych lub
papierniczych w zależności od miejsca, w którym
metoda będzie realizowana.
Grupę należy podzielić na dwie podgrupy (5-6
osób), które muszą zmierzyć się z problemem
bez wcześniejszego przygotowania.
Trener prosi każdą z grup o zbudowanie
platformy dla piłki z punktu A do punktu B.
Platforma musi mieć co najmniej 2 m długości i
musi być zbudowana tylko z materiałów, które
znajdą (w lesie) lub przygotowanych przez
trenera (jeśli ćwiczenie wykonywane jest w
pomieszczeniu). Każda z grup ma na to 60
minut.

Po 30 minutach prowadzący przekazuje grupom,
że mają dodatkowe zadanie dotyczące rampy–
np. że musi skręcać w lewo lub w prawo albo
musi mieć część na której piłka nie dotyka ziemi
itp. Bardzo ważne jest aby przekazać grupom, że
to co najistotniejsze w tym zadaniu to nie
osiągnięcie zakładanego rezultatu, ale sposób w
jaki grupa reaguje na tak nagłą zmianę i sposób
w jaki podejmuje wspólną decyzje. 
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Po 30 minutach prowadzący przekazuje grupom,
że mają dodatkowe zadanie dotyczące rampy–
np. że musi skręcać w lewo lub w prawo albo
musi mieć część na której piłka nie dotyka ziemi
itp. Bardzo ważne jest aby przekazać grupom, że
to co najistotniejsze w tym zadaniu to nie
osiągnięcie zakładanego rezultatu, ale sposób w
jaki grupa reaguje na tak nagłą zmianę i sposób
w jaki podejmuje wspólną decyzje. 
Następnie prowadzący daje grupom kolejne 30
minut na dostosowanie rampy.
Po upływie tego czasu prowadzący prosi każdą z
grup, aby zaprezentowała swoją rampę i ją
przetestowała.
Na koniec prowadzący pozwala członkom grup
na refleksję  - niech każda grupa podzieli się
swoimi doświadczeniami na temat tworzenia
rampy i dostosowania się do nagłej zmiany
wprowadzonej przez prowadzącego.
Czy było to dla nich trudne?'
Czy było im ciężko? Jak się czuli po tym, jak
przedstawiono im drugie polecenie? 
Co zrobiliby inaczej, gdyby mogli? 
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Przygotowanie:
Brak

 

patyczki
słomki
wykałaczki
klej
karton

Wymagane materiały
Brak lub:

w zależności od
wybranego miejsca na
przeprowadzenie
metody - las lub klasa



Wielkość grupy: 
1-30 osób

Wiek grupy: 
10+

 

Czas trwania 
10-60 minut w 
zależności od 

wielkości grupy 
i celu ćwiczenia

 

Na czym polega metoda?
Metoda ta pokazuje inny sposób odkrywania i
kwestionowania rzeczy wokół nas. Uwalnia
kreatywność i innowacyjne rozwiązywanie problemów.
Podczas tego ćwiczenia, prowadzący może
doprowadzić do zmiany punktu widzenia grupy i
skierowania uwagi uczestników na inne obszary, a w
konsekwencji do zmiany perspektywy. 

Korzyści dla młodzieży
Język może albo otworzyć furtkę kreatywności lub ją
zamknąć.
Wykorzystywanie pytań otwartych pozwala utrzymywać
umysł w aktywności i zachęca do nawiązywania
mentalnych połączeń, które są kluczem kreatywnego
myślenia. Ćwiczenia językowe zachęcają uczestników
do zwracania uwagi w jaki sposób zadają pytania i
badają różne kwestie, w jaki sposób zadają sobie
pytania i jakich słów używają. Zwiększa to zdolność
adaptacji do problemów i sytuacji, które są
niecodzienne.

Użycie języka
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Przygotowanie: Brak
 

przedmioty
codziennego użytku
kartka i długopis

Potrzebne materiały:

Metoda krok po kroku
Prowadzący pokazuje grupie jedną rzecz.
(Przykład - garnek do gotowania)
Następnie prosi uczniów, aby spojrzeli na tą
rzecz, wzięli ją do rąk, a następnie odpowiedzieli
na pytania. Po każdym pytaniu uczestnicy
proszeni są o napisanie większej liczby
przykładowych odpowiedzi w swoich zeszytach.

1. Co możesz mi powiedzieć o tej rzeczy? Co
widzisz? Pomyśl tylko o faktach, które są
prawdziwe i widoczne. (Jaki to kształt? Z jakiego
materiału jest zrobiony?)

2. Jakie korzyści daje używanie tej rzeczy, czy
podoba Ci się jej wygląd? 

3. Na co należy uważać używając jej? Jakie
ryzyko wiąże się z używaniem tej rzeczy?
Do tej pory grupa zajmowała się faktami
dotyczącymi rzeczy, korzyściami i ryzykiem jej
używania, co daje trochę miejsca na kreatywne
myślenie. Prowadzący prosi uczestników o
przyjrzenie się ponownie danej rzeczy.

4. Do czego jeszcze może być użyta? (Na
przykład garnek do gotowania może być
wykorzystany jako podbierak podczas
wędkowania)
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5. Jak można go użyć inaczej? (np. można nosić
go jako kapelusz)

6. Jak mógłbyś tą rzecz poprawić? (np. dołożyć
dodatki, które pozwalałyby przekształcić garnek
w inne narzędzie do gotowania)

7. Gdyby był tak duży jak dom, czym mógłby
być?(Na przykład basenem)

8. Gdyby był tak mały jak naparstek, czym
mógłby być? (Na przykład filiżanką dla wróżki)
Teraz uczestnicy mogą dzielić się swoimi
najbardziej szalonymi pomysłami. 
Nie powstrzymuj się!! 

Prowadzący może w trakcie ćwiczenia zmienić
przedmiot dyskusji, lub zastosować tą metodę do
rozwiązania konkretnego problemu.
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Przygotowanie: Brak
 

przedmioty
codziennego użytku
kartka i długopis

Potrzebne materiały:



Wielkość grupy: 
Praca 

indywidualna

Wiek 
uczestników: 

15+
 

Czas trwania 
20-60 minut

 

Na czym polega metoda?
Podczas tego zadania uczestnicy postarają się
przyjrzeć swoim problemom z innej perspektywy. Będą
mieli możliwość ćwiczenia pozytywnego i kreatywnego
myślenia, zwiększenia pewności siebie, a także
rozwiązywania problemów dzięki dostępnym
narzędziom.

Korzyści dla młodzieży
Kiedy mamy problem, może pojawić się trudność
nieszablonowego myślenia, co często przejawia się
zamknięciem się wyłącznie wzakresie znanych nam
rozwiązań. 
Spojrzenie na problem z innej perspektywy może
pomóc uczestnikom poradzić sobie z tym problemem i
podjąć właściwe działania.

Pobaw się swoim 
problemem
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Przygotowanie: 
Brak

 

kartka
długopis

Wymagane materiały:

Metoda krok po kroku

Prowadzący prosi uczestników, aby pomyśleli o
problemie, który ich dotyczy. To może być
problem, którym podzielą się z innymi osobami,
mogą również zdecydować się go nie ujawniać.
Następnie uczestnicy są proszeni o spojrzenie
na swój problem z innej perspektywy:

1. Wyobraź sobie, że TO NIE JEST TWÓJ
PROBLEM. 
Wyobraź sobie że Twój przyjaciel ma taki
problem. Jakiej rady byś mu udzielił? 
Zastanów się nad różnymi aspektami problemu;
być może ma ukryte korzyści? postaraj się
znaleźć ewentualne pułapki w planie wyjścia z
problemu lub wymyślić inne  rozwiązania tego
problemu.
Zapisz problem, który masz teraz; staraj się użyć
nie więcej niż 10 słów. Następnie pomyśl o
swoim przyjacielu, który zawsze pomaga Ci przy
Twoich problemach. 
Wpisz imię i nazwisko tego przyjaciela pod
Twoim problemem; wyobraź sobie, że to jest
jego problem. Jakiej rady byś mu udzielił? 

Takie podejście pomoże Ci być bardziej
obiektywnym w stosunku do swojego problemu.
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2. To WCALE NIE JEST PROBLEM. 
Co by się stało, gdyby problem, z którym się
borykasz nie był problemem, ponieważ wiesz, że
możesz stawić czoła tej sytuacji i osiągnąć
pożądane wyniki albo nawet jeszcze lepsze?
Wyobraź sobie swoją umiejętność, której jesteś
pewien, a wszystko co się z nią wiąże jest łatwe.
Na przykład jesteś stolarzem i lubisz pracować z
drewnem. W trakcie tego ćwiczenia wyobraź
sobie, że możesz przenieść z obszaru który
lubisz swoją pewność i biegłość wykonania do
obszaru, który ogólnie uważasz za
problematyczny. Jak to jest, gdy pracujesz z
wiarą i przekonaniem że Ci się powiedzie? Co
musiałbyś zmienić, aby uzyskać takie samo
uczucie w obszarze, w którym czujesz się mniej
pewny siebie?
Podziel stronę na 3 części. Po lewej stronie
wypisz swoje najlepsze cechy i mocne strony.
Wymień wszystkie te, które jesteś w stanie
wymyślić. Po prawej stronie opisz swój obecny
problem. Na środku strony, spróbuj znaleźć
połączenie między twoim problemem, a twoimi
mocnymi stronami. Spróbuj wymyślić, jak
możesz wykorzystać swoje cechy, kontakty i
mocne strony; jesteś pewien, że rozwiążesz swój
problem. 
Wyobraź sobie, że rozwiązałeś swój problem. Co
teraz czujesz? Jak zmieniła się Twoja sytuacja?
Jak oceniasz siebie?
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Przygotowanie: 
Brak

 

kartka
długopis

Wymagane materiały:



Wielkość grupy: 
Pary

Wiek 
uczestników: 

13-18 lat
 

Czas trwania: 
30 minut (w 

zależności od 
długości 

podsumowania)
 

Na czym polega metoda?

W tym ćwiczeniu uczestnicy będą wprowadzać zmiany
w swoim wyglądzie, a następnie spróbują
zidentyfikować zmiany wprowadzone przez partnera.
Ćwiczenie ma na celu pomóc uczestnikom zrozumieć
trudności związane z wprowadzaniem i utrzymywaniem
zmian.

Korzyści dla młodzieży
Młodzież zrozumie, że zmiana jest normalną częścią
życia i że mogą się do niej przystosować. To ćwiczenie
pomaga również zrozumieć emocje związane ze
zmianą oraz poznać sposoby zarządzania nimi. Ta
metoda jest skonstruowana tak, aby zwrócić
uczestnikom uwagę na fakt, że adaptacja to skuteczne
rozwiązanie w różnych życiowych sytuacjach.

Zmień swój wygląd
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Metoda krok po kroku

1. Powiedz uczestnikom, że wezmą udział w 
 eksperymencie dotyczącym wprowadzania
zmian, jednocześnie zapewniając, że
eksperyment potrwa tylko 30 minut i nie będą
musieli robić nic niekomfortowego. 

2. Dobierz uczestników w pary. Niech każda
para stanie naprzeciwko siebie.

3. Poproś uczestników, aby ustalili, który z nich
będzie dokonywał zmian w swoim wyglądzie, a
który będzie je obserwował. 

4. Powiedz obserwatorowi, aby dokładnie
przyjrzał się wyglądowi swojego partnera. 

5. Następnie obserwator z każdej pary powinien
się obrócić plecami do partnera (lub zamknąć
oczy), a druga osoba z pary powinna w tym
czasie dokonać pięciu zmian w swoim wyglądzie.
Mogą one polegać np. przeniesienie zegarka z
jednego nadgarstka na drugi, ściągnięcie butów,
zdjęcie biżuterii lub krawata lub zdjęcie okularów.
Daj uczestnikom 30 sekund na dokonanie zmian.

Przygotowanie: 
Brak

 

Potrzebne materiały: 
Brak
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6. Następnie uczestnicy ponownie stają
naprzeciw siebie, obserwatorzy otwierają oczy i
mają 30 sekund na znalezienie jak największej
liczby zmian.

7. Nakaż wykonanie kilkukrotnie kroków
ćwiczenia od pkt. 5 do 7.

8. Na koniec ćwiczenia poproś uczestników o
wprowadzenie 10 zmian w 20 sekund.

Na zakończenie przeprowadź z uczestnikami
dyskusję zadając im następujące pytania:
Co czułeś kiedy zostałeś poproszony o zrobienie
tak wielu zmian?
Co powoduje opór ludzi przed zmianą?
Rozpocznij dyskusję od powyższych pytań. W
pewnym momencie część uczestników powinna
zacząć odnosić się do zmian dokonanych
podczas ćwiczenia. Kiedy to nastąpi zadaj
następujące pytanie:
Dlaczego trudno jest zachować zmiany, gdy już
zostały wykonane?

Ważne
Rozpoczynając ćwiczenie, koniecznie uzyskaj
zgodę uczestników, że będą dla siebie życzliwi
przez cały czas trwania eksperymentu oraz, że
zachowają wszelkie wprowadzone w swoim
wyglądzie zmiany aż do zakończenia ćwiczenia. 
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Przygotowanie: 
Brak

 

Potrzebne materiały: 
Brak

 



Wielkość grupy: 
6-18 osób

 

Wiek 
uczestników: 

13-30 lat
 

Czas trwania: 
30-45 minut

 

Na czym polega metoda?

W tym ćwiczeniu adaptacyjnym młodzież zostanie
poproszona o narysowanie 5 okręgów i zamienienie ich
w cokolwiek, co będą w stanie sobie wyobrazić.
Następnie zostaną postawieni przed wyzwaniem
zrobienia tego samego bez użycia rąk.

Korzyści dla młodzieży

Celem tego ćwiczenia jest rozwój umiejętności
rozwiązywania problemów, kreatywnego myślenia i
możliwości szybkiej zmiany planów. Metoda ta
przyczynia się również do zwiększenia umiejętności w
zakresie przedsiębiorczości takich jak zdolność
adaptacji. 
Niektóre problemy, które pomoże rozwiązać to
ćwiczenie, to brak czasu na przygotowanie,
niepewność w pracy online, potrzeba znalezienia
ciekawego i niestandardowego sposobu oceny
uczniów i potrzeby rozwijania tych nowych metod.

Słuchaj, bez rąk!
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Przeczytaj o 
działaniach 
adaptacyjnych
Zbierz materiały

Przygotowanie:

 

Papier dla każdego z 
uczestników        
Ołówek/ kredka/ 
marker
Minutnik

Wymagane materiały:

 

Metoda krok po kroku
1.Daj każdemu uczestnikowi kartkę papieru i coś
do pisania.

2. Powiedz uczestnikom, że mają od 1 do 3
minut na narysowanie 5 kół i użycia swojej
wyobraźni, aby zamienić je we wszystko na co
mają ochotę.

3. Pokaż im jak, np. rysując jeden okrąg i
tworząc z niego drzewo, kosmitę lub coś innego
co podpowiada Ci Twoja wyobraźnia. Przypomnij
uczestnikom, że celem nie jest doskonały
rysunek, ale obraz, do którego została użyta
wyobraźnia.

4. Pod koniec pierwszej minuty zaproś młodzież
do podzielenia się swoimi rysunkami z resztą
grupy oraz przemyśleniami na ich temat.

5. Następnie powiedz młodzieży, że masz dla
nich wyzwanie i muszą się dostosować, aby
znaleźć sposób na podołanie mu. 

6. Podkreśl, że przedsiębiorcy nie zawsze są w
stanie przewidzieć, z jakimi wyzwaniami
przyjdzie im się zmierzyć. By odnieść sukces na
polu zawodowym muszą dokonywać zmian,
dostosowywać się do zmieniającego się
otoczenia, modyfikować swoje pomysły w taki
sposób, aby zachowały swoją aktualność.
Nazywa się to ZDOLNOŚCIĄ ADAPTACYJNĄ.
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7. Dalej, przedstaw im wyzwanie w postaci
ponownego narysowania 5 okręgów i użycia
wyobraźni do zamiany okręgów we wszystko, co
będą w stanie wymyślić, ale bez użycia rąk.

8. Uczestnicy mogą używać łokci, palców u nóg
itp. Ponadto możesz dostarczyć uczniom papier,
taśmę i nożyczki. Mogą bowiem używać rąk do
budowania narzędzi, ale nie mogą używać rąk
do bezpośredniego ingerowania w rysunek.

9. Daj im 5-10 minut na wykonanie zadania.
Spaceruj po sali i na głos komentuj, na jakie
rozwiązanie problemu wpadli poszczególni
uczestnicy.

10. Niech każdy uczestnik przedstawi swoje 5
kręgów i omówi, w jaki sposób przystosował się
do rysowania bez rąk.
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Przeczytaj o 
działaniach 
adaptacyjnych
Zbierz materiały

Przygotowanie:

 

Papier dla każdego z 
uczestników        
Ołówek/ kredka/ 
marker
Minutnik

Wymagane materiały:

 



Wielkość grupy: 
w 1 grupie (3-6 
osób) zajęcia z 
podziałem na 
grupy do 100 

osób lub 
indywidualnie (20 

osób)
 

Wiek 
uczestników: 

13-30 lat
 

Czas trwania: 
30-45 minut

 

METAPLAN
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Na czym polega metoda?
Młodzież w tym ćwiczeniu poproszona jest o
wykonanie plakatu na temat danego problemu/
zagadnienia w 4 obszarach poszukując odpowiedzi na
pytania: Jak jest/ Jak było? Jak być powinno?
Dlaczego nie jest tak, jak być powinno? Jakie wnioski? 
Młodzież nakleja do każdego problemu swoje
propozycje i rozwiązania. Jeden problem
przeprowadzamy przez wszystkie 4 obszary, potem
następny problem tak samo. Po każdym etapie należy
uporządkować wskazane powody. Dzięki plakatom z
pytaniami łatwiej uporządkować poruszane podczas
spotkania fakty i dane, a także analizować je i
wyciągać z nich wnioski
 
Korzyści dla młodzieży
Wyniki tej praktyki obejmują: umiejętność
rozwiązywania problemu, kreatywnego myślenia,
poszukiwania rozwiązania przed podjęciem decyzji,
komunikowania się w grupie, świadomego
uczestnictwa w życiu społecznym.
Praktyka ta sprzyja rozwojowi umiejętności analizy,
oceniania faktów, sądów i propozycji rozwiązań strony
przeciwnej. Przygotowuje do prezentacji własnego
punktu widzenia, argumentowania i obrony własnego
zdania. Daje możliwość wysłuchania i brania pod
uwagę poglądów innych osób, aktywizuje wszystkie
osoby, pozwala na wymianę myśli. Znalezienie
ciekawych i niestandardowych rozwiązań.



Przygotowanie:
Przygotować dla każdej 
grupy lub indywidualnie: 
papiery dużego formatu, 
mazaki, kartki kolorowe. 

Wyciąć 4 różne figury 
geometryczne (koła, 

prostokąty) oraz chmurki 
do przyklejania, ważne 
żeby były różne kolory 

(zestaw), 1 problem to 1 
zestaw, najlepiej po 3 

zestawy na każdą grupę/ 
lub indywidualnie.

Metoda krok po kroku

Wspólnie z grupami omów i sformułuj pytanie,
które będzie motywacją do poszukiwania,
analizy, oceny oraz formułowania sądów i
rozwiązań. Do dużego arkusza papieru przypnij
w centralnym miejscu na plakacie TEMAT lub
PROBLEM np. w chmurce. Dzięki czemu
będziemy mieli pewność co jest tematem.
Młodzież będzie formułowała swoje myśli w
formie krótkich równoważników zdań, dzięki
czemu całość będzie jasna i widoczna dla
wszystkich.

Jak należy pracować?
I. Wyjaśnij zwrot METAPLAN i omów, jak go
wykonać. 
Narysuj/wyświetl schemat

Arkusz dostępny tutaj:
 https://www.wikiwand.com/en/Metaplan
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II. Podziel osoby na grupy, rozdaj im papiery i
mazaki. Młodzież w każdej grupie ma
przygotować opisy problemów np. dot .podjęcia
nowej lub zmiany obecnej pracy. 

Określ czas np. 20 min ,niech wypisują na
karteczkach odpowiedzi na każdy problem
przechodząc przez 4 obszary i przykleją je na
swoim flipcharcie a później na ścianie
prezentując grupę;

1. Opis bieżącej sytuacji, stanu, który jest teraz
lub, który był do tej pory. To swoista diagnoza
sytuacji, może być zarezerwowanai opisywana
za pomocą karteczek w kształcie koła. Jest to
diagnoza stanu aktualnego

2. To analiza zakładanych możliwości, stanu
idealnego, do którego dążymy, który jest
pożądany. To cel, który jest opisywany na
karteczkach w kształcie prostokąta z
zaokrąglonymi rogami. 

Pytanie to ma sprowokować odpowiedzi
wskazujące stan, do którego należy dążyć w
diagnozowanym obszarze.

Tablica do które
można przypiąć 
plakat, zwykła ściana,
Szary papier, może
być również inny 
duży arkusz papieru, 
na którym uczestnicy 
będą mieli okazję 
wypowiedzieć się,
Małe karteczki w 
różnych kolorach, o 
różnych kształtach, 
np. koło, chmurka, 
prostokąt, owal itp.
Kolorowe flamastry, 
farby oraz inne 
narzędzia pisarskie, 
służące do 
graficznego 
opracowania treści.
Duże arkusze 
papieru( fliphart)
Taśma 
samoprzylepna, 
Klej
Nożyczki

Wymagane materiały:
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3. Odpowiadając na to pytanie, staramy się
znaleźć przyczyny dla których stan wyjściowy nie
jest tym do którego dążymy. 

Spróbujmy pogłówkować zapisując możliwe
przyczyny na karteczkach w kształcie np. rombu
Na tym etapie formułuje się przyczynami
powstałych nieprawidłowości i błędów 

4. To próba znalezienia konkretnych działań,
dzięki którym możliwe będzie polepszenie
obecnej sytuacji i osiągnięcie celu, a
przynajmniej zbliżenie się do niego. 

Wnioski powinny rzucać się w oczy
zarezerwujmy dla nich kształt owalny,
gwiazdkowy oraz nietuzinkowy kolor, np. różowy.
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Przygotowanie:
Przygotować dla każdej 
grupy lub indywidualnie: 
papiery dużego formatu, 
mazaki, kartki kolorowe. 

Wyciąć 4 różne figury 
geometryczne (koła, 

prostokąty) oraz chmurki 
do przyklejania, ważne 
żeby były różne kolory 

(zestaw), 1 problem to 1 
zestaw, najlepiej po 3 

zestawy na każdą grupę/ 
lub indywidualnie.



III. Wnioski i podsumowanie powinny
doprowadzić do sformułowania celów. 

Grupy prezentują swoje plakaty na flipchartach
lub ścianie i opisują pomysły oraz podają
przykłady. 

Po każdej prezentacji zachęcaj osoby żeby
wyraziły swoje zdanie np.: jak oni sami zmieniliby
tą sytuację i które rozwiązanie biorą dla siebie. 

Słuchaj, zadawaj pytania pomocnicze, poprawiaj
błędy, zapisuj wnioski na flipcharcie. Możesz
powiedzieć :ze gdy pojawiają się problemy,
warto poszukać różnych rozwiązań, czasami
wymaga to wprowadzenia zmian lub
dostosowania się do zaistniałej sytuacji
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Tablica do które
można przypiąć 
plakat, zwykła ściana,
Szary papier, może
być również inny 
duży arkusz papieru, 
na którym uczestnicy 
będą mieli okazję 
wypowiedzieć się,
Małe karteczki w 
różnych kolorach, o 
różnych kształtach, 
np. koło, chmurka, 
prostokąt, owal itp.
Kolorowe flamastry, 
farby oraz inne 
narzędzia pisarskie, 
służące do 
graficznego 
opracowania treści.
Duże arkusze 
papieru( fliphart)
Taśma 
samoprzylepna, 
Klej
Nożyczki

Wymagane materiały:



Wielkość grupy: 
zajęcia 

indywidualne
 

Wiek 
uczestników: 

15+
 

Czas trwania: 
60 minut

 

obniżeniu stresu i łagodzeniu lęku
wzmocnieniu umiejętności komunikacyjnych i
budowaniu zdrowszych relacji międzyludzkich
zastąpieniu szkodliwych sposobów radzenia sobie
ze stresem, takie jak stosowanie substancji
psychoaktywnych
odbudowaniu pewności siebie i poczucia własnej
wartości

Na czym polega metoda?
Przekształcanie poznawcze to technika używana do
zmiany sposobu myślenia, dzięki której można
spojrzeć na sytuację, pomysł lub emocje z nieco innej
perspektywy. Przekształcanie poznawcze jest
procesem, w którym sytuacje problemowe lub
negatywne myśli są kwestionowane i zmieniane.
Innym sposobem zrozumienia koncepcji
przekształcania poznawczego jest wyobrażenie sobie
patrzenia przez oprawkę obiektywu aparatu. Obraz
widziany przez obiektyw można zmienić na widok
bliższy lub dalszy. Zmieniając nieco to, co widać w
aparacie, obraz jest zarówno oglądany, jak i
doświadczany inaczej.

Korzyści dla młodzieży
Umiejętność identyfikowania i zmieniania negatywnych
wzorców myślowych
ma wiele zalet. Na przykład może to pomóc w:

Przekształcanie 
poznawcze
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Przygotowanie: 
Brak

 

Kartka
Długopis

Potrzebne materiały:

 

Czy te założenia opierają się na emocjach
czy faktach?
Jakie są dowody na to, że te założenia są
słuszne?
Jakie są dowody na to, że te założenia nie są
słuszne?
Jak mógłbym zweryfikować to przekonanie?
Co najgorszego może się stać? Jak mogę
zareagować, jeśli zdarzy się najgorsze?

Metoda krok po kroku
Prowadzący prosi uczestnika o przypomnienie
sobie problemu, który ma, lub opisania swoimi
słowami wzorca myślowego, którego próbował w
jakiejś trudniejszej sytuacji, a który nie zdał
egzaminu. Uczestnicy zapisują na kartce
powyższe i analizują według następujących
zasad:

1. Automonitoring
Uczestnik ma za zadanie zidentyfikować błąd,
który popełnia. Przekształcanie poznawcze
polega na zdiagnozowaniu myśli, które wywołują
negatywne uczucia i stany umysłu. Nawet jeśli
na początku uczestnik nie jest pewien, co
spowodowało negatywne emocje, zapisywanie
przemyśleń może pomóc rozpoznać negatywne
wzorce, którymi się kieruje.

2. Kwestionowanie założeń. Uczestnik stara się
kwestionować myśli i przyjęte założenia,
zwłaszcza te, które nie pozwolą mu żyć pełnią
życia. W tym celu powinien odpowiedzieć sobie
na następujące pytania:
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W jaki inny sposób jestem w stanie
intepretować te założenia?

Co zyskujesz z nazywania siebie
kompletnym idiotą?

Zadawanie pytań pozwala ludziom rozważyć
nowe możliwości, które nie są tak drastyczne jak
te których się obawiają.

3. Gromadzenie faktów
Uczestnicy przywołując i analizując wydarzenia
dotyczące danego problemu czy trudnych
przeżyć, potrafią odpowiedzieć sobie na
podstawie jakich kryteriów uznawali dane
zjawisko. Zaleca się nagrywanie udzielanych
odpowiedz, które pojawiły się w rezultacie
przywołania wspomnienia. Uczestnicy mogą
również zbierać dowody na poparcie lub
zaprzeczenie swoim myślom, założeniom i
przekonaniom. Zniekształcenia poznawcze, które
pojawiają się na skutek przedmiotowej analizy są
subiektywne i niedokładne, jednocześnie mogą
być też głęboko zakorzenione. Oderwanie się od
nich i zastąpienie ich wymaga dowodów na ile są
racjonalne.

4. Przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści
pozwala uczestnikom rozważyć zalety i wady
utrzymania danego zniekształcenia
poznawczego, a zobrazowanie ich obok siebie
może pomóc w podjęciu decyzji, czy warto je
zmienić. Uczestnik może zadać sobie pytanie:
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Przygotowanie: 
Brak

 

Kartka
Długopis

Potrzebne materiały:

 



Ile kosztuje cię taki sposób myślenia z
punktu widzenia emocjonalnego i
praktycznego?
Jakie są długoterminowe skutki przyjęcia
takiego sposobu myślenia?
Jak ten sposób myślenia wpływa na ludzi
wokół ciebie?

5. Rozważanie alternatyw
Uczestnicy przekształcają zniekształcenia
poznawcze, które były subiektywne i niedokładne
na takie, które są racjonalnym i pozytywnym
wzorcem myślowym. Mogą również stosować
alternatywę w postaci pozytywnych afirmacji,
zastępując nimi nieprzydatne już wzorce
myślowe. 
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Przygotowanie: 
Brak

 

Kartka
Długopis

Potrzebne materiały:

 



Wielkość grupy: 
20 osób 

 

Wiek 
uczestników: 

13-30 lat
 

Czas trwania: 
30-45 min

 

Na czym polega metoda?
Młodzież w tym ćwiczeniu poproszona jest w parach
lub indywidualnie zamienienia negatywów na
pozytywy. Następnie po wypełnieniu czytają na forum
zespołu, dyskutują, wymieniają się swoimi
spostrzeżeniami.

Korzyści dla młodzieży
Wyniki tej praktyki obejmują: umiejętność
rozwiązywania problemu, kreatywnego myślenia,
poszukiwania rozwiązania, komunikowania się w
grupie, świadomego uczestnictwa w życiu społecznym,
zwiększenie poczucia własnej wartości i świadomości
o sobie.
Praktyka ta sprzyja rozwojowi umiejętności analizy,
oceniania faktów, siebie. Przygotowuje do prezentacji
własnego punktu widzenia, argumentowania i obrony
własnego zdania. Daje możliwość wysłuchania i brania
pod uwagę poglądów innych osób, aktywizuje
wszystkie osoby, pozwala na wymianę myśli. Rozwija
krytyczne myślenie co jest składową poczucia własnej
wartości i samooceny.

Pozytywne myślenie
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Przygotowanie wstępne: 
Wydrukuj kartki dla 
każdego uczestnika z 
zadaniem, zamień 
negatyw na pozytyw, 
przygotuj propozycję 
zdania określeń 
negatywnych , aby 
młodzież na tych 
przykładach miała 
zamienić je na pozytyw

 Wydrukowane kartki 
z przykładami

Potrzebne materiały dla 
każdego uczestnika

 

Metoda krok po kroku

Rozpocznij ćwiczenie od słów: 
„Zapraszam Cię do ćwiczenia na zmianę
sposobu myślenia z negatywnego na pozytyw”

Zamień negatyw na pozytyw: 

Dokończ zdanie: 
1. Nie potrafię …………………….............
A teraz: 
Potrafię ....................................................

2. Nie lubię ………………………..............
A teraz 
Lubię ...………………………...…..............

3. Nie radzę sobie z ………………………
Na 
Udaje mi się ……………………...….........

4. Nie chcę …………………………...........
na 
Chciał(a)bym/Zależy mi na …………........

5. Moje słabe strony ……………………....
 Moje mocne strony  ……………………....
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Popatrz na swoje odpowiedzi i skup się tylko na
drugich zdaniach z każdego punktu. 
Następnie Przeczytaj tylko te odpowiedzi. Co
sobie uświadomiłeś w tym ćwiczeniu? 
Czy coś się zmieniło?  

A teraz : 
Zastanów się co chcesz zrobić w najbliższym
czasie? Jakie są szanse realizacji tego celu?
Jakie jest teraz Twoje nastawienie? 
Od czego zaczniesz?
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Przygotowanie wstępne: 
Wydrukuj kartki dla 
każdego uczestnika z 
zadaniem, zamień 
negatyw na pozytyw, 
przygotuj propozycję 
zdania określeń 
negatywnych , aby 
młodzież na tych 
przykładach miała 
zamienić je na pozytyw

 Wydrukowane kartki 
z przykładami

Potrzebne materiały dla 
każdego uczestnika

 



Wielkość grupy: 
1-18 osób 

 

Wiek
uczestników:

13+
 

Czas trwania: 
45 min

 

Strategia Rozwoju 
Walta Disney’a

 
 

samodzielnie, 
w zespole. 

Na czym polega metoda?

Metoda Disneya to technika kreatywności oparta na
koncepcji odgrywania ról. Celem jej jest ocena
realności projektów i przedsięwzięć zarówno
biznesowych, jak i prywatnych, spojrzenie na problem
z różnych perspektyw, punktów widzenia: marzyciela,
realisty oraz krytyka. 
Metodę Walta Disneya można stosować zarówno:

W pracy grupowej należy podzielić grupę na trzy
zespoły, z którego każdy przyjmuje inną perspektywę.

Korzyści dla młodzieży

Korzyści płynące z przedstawionej praktyki obejmują
przede wszystkim nabycie umiejętności budowania
strategii trwałego rozwoju, rozwijanie kreatywności,
umiejętności poszukiwania niestandardowych i
kreatywnych idei.
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Przygotowanie 
arkuszy do 
stosowania strategii 
Walta Disney’a
Przygotowanie 
arkuszy do pracy 
kreatywnej, np. 
papier flipchart + 
flamastry
Objaśnienia pojęcia 
strategia
Przedstawienie 
Uczestnikom zasad 
ćwiczenia

Przygotowanie wstępne:

Kartki – gotowe 
arkusze do pracy 
Arkusze flipchart
Flamastry
Długopisy, ołówki

Potrzebne materiały dla 
każdego uczestnika

 

Marzyciela,
Realisty
Krytyka

Marzyciela,
Realisty
Krytyka

Metoda krok po kroku

1.Rozdać Uczestnikom czyste arkusze do
stosowania strategii Walta Disney’a

2.Przygotowanie arkuszy do pracy kreatywnej,
np. papier flipchart

3.Wyjaśnić zasady ćwiczenia 

Wariant I 
4.Każdy Uczestnik przygotowuje arkusz swojej
strategii rozwoju wcielając się kolejno w role:

Wariant II
4.Każdy Uczestnik bierze udział w budowaniu
strategii rozwoju zespołu z perspektywy
odpowiednio:

5.Po przygotowaniu analizy uczestnik / zespół
przedstawia pozostałym wyniki pracy.
Grupa daje informację zwrotną w zakresie
spostrzeżeń od pozostałych uczestników grupy.

Arkusz dostępny tutaj:
Arkusz Strategii Walta Disney'a 
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https://docplayer.pl/21143014-Strategia-disneya-stowarzyszenie-piekne-anioly-niedzwiedz-151b-32-090-slomniki.html


Wielkość grupy: 
4-6 osób w 

grupie
 

Wiek 
uczestników: 

15-17 lat
 

Czas trwania: 
Wybór trenera

Gra Tag Team

Na czym polega metoda?

Gra Tag Team rozwija w młodzieży umiejętność
adaptacji poprzez uczenie się od innych. W tym
ćwiczeniu każda grupa musi stworzyć "wirtualnego
członka drużyny", łącząc wszystkie umiejętności i
mocne strony każdego z członków drużyny.

Korzyści dla młodzieży

To ćwiczenie pomaga młodzieży zrozumieć, że
muszą pracować nad własną zdolnością
adaptacyjną, aby osiągnąć sukces. Pozwala im
również zidentyfikować własne mocne i słabe strony,
a także umiejętności, które muszą rozwijać, aby
poradzić sobie ze zmianami zachodzącymi wokół
nich. To jest cenna umiejętność dla młodzieży, która
będzie miała do czynienia z wieloma zmianami w
swoim życiu.
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Przygotowanie wstępne: 
Brak

 

Długopisy
kartki

Potrzebne materiały dla
każdego uczestnika

Jak przystosowałeś się do scenariusza
ćwiczenia?  
Czy czułeś, że chcesz poprawić jakieś
umiejętności lub przezwyciężyć niektóre
słabości?
Jakie umiejętności musisz rozwinąć, aby
poradzić sobie ze zmianą?

Metoda krok po kroku
Najpierw podziel uczestników na małe grupy.
Następnie poproś każdą osobę, aby zapisała
swoje umiejętności a także mocne strony, które
mogą pomóc jej zespołowi odnieść sukces.
Następnie każdy z członków drużyny dzieli się
nimi ze swoimi partnerami. Następnie poinstruuj
każdą grupę, aby utworzyła "wirtualnego członka
drużyny" poprzez połączenie wszystkich tych
umiejętności i mocnych stron i następnie
przygotowała jego krótką charakterystykę (profil).
Wreszcie, każda grupa powinna podzielić się tym
co wypracowała z innymi zespołami, aby
wszyscy uczestnicy warsztatu mogli
zidentyfikować swoje mocne i słabe strony.

Następnie przeprowadź z młodzieżą dyskusję.
Punkty dyskusji (przykłady):
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Wielkość grupy: 
16-25 osób

 

Wiek 
uczestników: 

13-30 lat
 

Czas trwania: 
45-60 minut

 

Na czym polega metoda? 
W tym ćwiczeniu młodzież zostanie poproszona o
wyobrażenie sobie, że utknęli na Arktyce i muszą
znaleźć sposób na przetrwanie. Otrzymają zestaw
zadań do wykonania, dzięki którym przetestują swoje
zdolności adaptacyjne.

Korzyści dla młodzieży
Ta metoda trenuje zdolność kreatywnego myślenia,
skuteczną komunikację i współpracę w zespole.
Umiejętności te są niezbędne dla młodzieży, by
skutecznie wejść na rynek pracy i z powodzeniem
rozwijać swoje kariery.
To ćwiczenie może pomóc osobom nieśmiałym lub
introwertycznym, aby czuły się bardziej komfortowo
pracując w grupie. Może również pomóc tym osobom,
które próbują rozwijać swoje umiejętności pracy
zespołowej. Dodatkowo ta aktywność może pomóc
uczestnikom zrozumieć znaczenie zdolności adaptacji,
aby osiągnąć w niej sukces muszą być w stanie
dostosować się do zmian i nieprzewidzianych
okoliczności.

Odmrożenie
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Przeczytaj o
metodzie
Odmrożenie
Zbierz potrzebne
materiały

Przygotowanie:

Opaska na oczy 
1 pakiet materiałów
„budowlanych” 
(takich jak karty, 
wykałaczki, gumki i 
karteczki 
samoprzylepne) dla 
każdej drużyny
Wentylator 
elektryczny

Potrzebne materiały:

Metoda krok po kroku

Wyjaśnij uczestnikom, że są badaczami Arktyki
przemierzającymi lodową tundrę.

Podziel ich na czteroosobowe lub pięcioosobowe
zespoły. Członkowie każdego z zespołu
wybierają z pośród siebie lidera, którego
zadaniem jest poprowadzić ich podczas misji.
Każda drużyna musi zbudować schronienie
przed burzą, która ma się zacząć za 30 minut,
wykorzystując posiadane materiały. Zadanie
utrudnia fakt, że obie ręce liderów zespołów
mają odmrożenia, które powodują, że nie mogą
ich użyć przy budowie schronienia, a pozostali
członkowie zespołu stracili wzrok w wyniku
ślepoty śnieżnej. 

Po upływie 30 minut, włącz wentylator i zobacz
które schronienie wytrzyma burzę.
Po przejściu burzy poprowadź z grupą dyskusję
na temat tego  czego nauczyli  się podczas
ćwiczenia oraz jak czuli się w jego trakcie.
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Wielkość grupy: 
\6-8 osób 

(można stosować 
w większych 

grupach  
podzielonych na 
dwie lub więcej 

podgrup tej 
wielkości)

 

Wiek 
uczestników: 

13-17 lat
 

Czas trwania: 
20 minut

 

Na czym polega metoda?

Ta metoda pozwala młodzieży bawić się czasem i
eksperymentować z szybko zmieniającymi się
wydarzeniami. Dodatkowa korzyść płynąca z
zastosowania tej metody to trening umiejętności
poszukiwania sedna każdej opowiadanej historii.
Metoda jest tak skonstruowana, że pomimo, iż jednym
z jej elementów jest przygotowana uprzednio historia 
 zawiera w sobie pierwiastek wyzwania dla jej
uczestników.

Korzyści dla młodzieży
Dzięki tej metodzie młodzież uczy się dostrzec i szybko
zrozumieć sedno opowiadanej historii  i przedstawiać
je innym osobom, jednocześnie trenując swoją
elastyczność i umiejętność rozwiązywania problemów.

Szybko, Szybciej,
 Najszybciej
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Metoda krok po kroku

Uczestnicy proszeni są o poświęcenie 10 minut
na zapoznanie się z wybraną historią (może to
być fragment Czerwonego Kapturka, Kota w
butach itp.).

Następnie otrzymują jeszcze 10 minut na
przygotowanie spektaklu. Po odegraniu sceny
prowadzący gratuluje im i mówi, że teraz trzeba
odegrać tę samą scenę, ale w czasie o połowę
krótszym. Ten schemat należy powtarzać,
dopóki uczestnicy nie będą mieli tylko 3 sekund
na odtworzenie całej sceny.

Po zakończeniu ostatniego aktu uczestnicy są
zapraszani do dyskusji, której celem jest
podzielenie się tym, co odkryli podczas tego
zadania i opisanie tego, jak się czuli.

Przygotowanie: 
Trener przygotowuje 
krótką historyjkę lub 

scenkę (lub więcej, w 
zależności od liczby 

grup) i wręcza każdemu 
uczestnikowi. Najlepiej 
wybrać historię z rolami 

dla każdej osoby w 
grupie i taką, która nie 
zajmuje więcej  niż 3 

minuty.
 

Potrzebne materiały: 
Brak
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Wielkość grupy: 
5-15 osób

 

Wiek 
uczestników: 

13-30 lat
 

Czas trwania: 
60 minut

 

Na czym polega metoda?
Wykorzystanie tej metody pozwoli ocenić zdolność
młodzieży do pracy w zespołach, ich skutecznej
komunikacji i kreatywności. Zabawa polega na tym, że
uczniowie przygotowują kolację na nowo odkrytej
planecie o nazwie Mooz. Moozianie jedzą bardzo
różne rzeczy, odmienne od tych które jemy na Ziemi.
Uczniowie zatem potrzebują wykorzystać swoją
kreatywność do stworzenia gwiezdnego menu.

Korzyści dla młodzieży
Młodzież zaangażowana w to ćwiczenie uczy się, jak
pracować razem jako zespół, jak myśleć kreatywnie i
jak być elastycznym w obliczu czegoś nowego. Uczą
się także o innych kulturach oraz o znaczeniu bycia
otwartym na nowości. Wreszcie, ta aktywność pomaga
młodzieży budować pewność siebie, gdy dzielą się
swoimi pomysłami z innymi członkami grupy.

Kolacja z planety Mooz 
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Zapoznaj się z 
opisem metody.
Wydrukuj szablon 
listu i menu (liczba 
wydrukowanych kart 
menu powinna 
odpowiadać liczbie 
uczestników 
warsztatu). Złóż 
menu na pół, aby 
informacje o 
restauracji były po 
jednej stronie, a 
informacje o menu z 
tyłu.
Zbierz materiały.
Zastanów się jak 
pogrupujesz swoich 
uczniów

Przygotowanie:

Metoda krok po kroku

1. Powiedz młodzieży, że otrzymałeś wiadomość
z obcej planety. Następnie odczytaj list z planety
Mooz. Staraj się wywołać u słuchaczy
ekscytację. 

2. Następnie uczniowie przygotują menu
restauracji oraz nazwę restauracji na planecie
Mooz. Pamiętaj, że ważne jest, aby byli
kreatywni, ponieważ Moozianie nie jedzą tego
samego co Ziemianie. Z tego względu uczul
grupę, że nie może umieszczać w menu dań,
które występują w naszym menu. Przekaż im,
żeby myśleli nieszablonowo i łączyli potrawy,
takie jak np. lody ze smażonymi paluszkami doz
pizzy lub przygotowywali znane potrawy w inny
sposób np. smażone ślimaki jako przystawka.
Zachęć ich do kreatywności i wymyślania potraw,
których nigdy wcześniej nie wymyślono.

3. Poinstruuj uczniów, że w menu powinno się
znaleźć co najmniej 8 pozycji (2 napoje, 2
przystawki, 2 dania główne, 2 desery). Następnie
przekaż, że uczestnicy muszą wymyślić również
ceny dań, a także przygotować artykuły
spożywcze wykorzystane przy wymyślaniu
potraw, z dostępnych materiałów plastycznych.
Po wymyśleniu menu i nazwy restauracji będą
bowiem udawać, że są Moozianami, którzy
testują smak wymyślonych przez siebie potraw.
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4. Podziel młodzież na grupy według własnego
uznania rozdawaj puste szablony menu
restauracji.

5.Zachęcaj uczestników do tworzenia menu
kreatywnego i kolorowego, z użyciem
przygotowanego szablonu lub wymyślając swój
własny. Daj im 15 minut na zaprojektowanie
swojego menu. Spaceruj po sali i wspieraj tych,
którzy tego potrzebują.

6. Po ustaleniu i sprawdzeniu menu, uczestnicy
ćwiczenia powinni zacząć przygotowywać
artykuły spożywcze potrzebne do przygotowania
wymyślonych dań, z przekazanych im
materiałów plastycznych. Mogą być one albo
narysowane na kartce papieru albo
odwzorowywać odpowiednie kształty. Podkreśl,
że artykuły spożywcze nie muszą wyglądać
idealnie, biorąc pod uwagę ograniczenia
czasowe. Daj im kolejne 15 minut na ich
przygotowanie.

7.Kiedy zakończą tworzenie swoich menu i
produktów wykonanych z papieru, zbierz
wszystkich razem, aby podzielili się swoimi
nowymi pomysłami kulinarnymi.

List z Planety Mooz, 
link:  
https://bit.ly/3cFL5dT
Link do szablonu 
pustego menu: 
https://bit.ly/3RxOmKP
Blok rysunkowy (lub 
jakikolwiek inny rodzaj 
papieru najlepiej w 
kolorze), nożyczki, 
klej, markery, kredki 
itp.
Materiały do 
przygotowania 
żywności (glina, 
kartony papieru, rolki 
papieru toaletowego, 
tubki ręczników 
papierowych, patyczki, 
stare pojemniki itp.)

Potrzebne materiały:
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Czy w Twoim umyśle podczas udziału w
ćwiczeniu pojawiły się kreatywne pomysły i
nieszablonowe schematy myślenia
świadczące o posiadaniu zdolności
adaptacyjnych? Jakie?
Czy coś cię frustrowało, kiedy wymyślałeś
nowe potrawy do swojego menu? 
Czy jesteś dumny ze swojego menu i
przygotowanych rekwizytów/posiłków?
Jak poszło odgrywanie ról? 
Czy byłeś zaskoczony, że byłeś w stanie
wpaść na nowe pomysły?
Czy na początku myślałeś, że nie będziesz w
stanie wymyślić nic nowego? Czy w końcu Ci
się udało?
Jak wpadłeś na nowe pomysły?
Jakie są inne zabawne rzeczy, które mógłbyś
stworzyć dla mieszkańców planety Mooz?

Dyskusja po aktywności
Zapytaj uczestników, jak przebiegał cały proces.
Oto kilka przykładowych pytań, które możesz im
zadać:
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Zapoznaj się z 
opisem metody.
Wydrukuj szablon 
listu i menu (liczba 
wydrukowanych kart 
menu powinna 
odpowiadać liczbie 
uczestników 
warsztatu). Złóż 
menu na pół, aby 
informacje o 
restauracji były po 
jednej stronie, a 
informacje o menu z 
tyłu.
Zbierz materiały.
Zastanów się jak 
pogrupujesz swoich 
uczniów

Przygotowanie:



Wielkość grupy: 
6-7 osób

 

Group age
13-17

Czas trwania: 
10-15 minut

 

Na czym polega metoda?

Ta metoda jest grą, w której jedna osoba wydaje
polecenie określonego zachowania, a pozostałe osoby
to zachowanie wykonują. Celem gry jest pokazanie, jak
szybko i łatwo można się przystosować do nowej
sytuacji. Wykorzystanie tej metody pomoże młodym
ludziom stać się bardziej otwartymi w swoim myśleniu.

Korzyści dla młodzieży

To działanie pomaga młodzieży rozwijać elastyczność i
zdolność adaptacji, ponieważ muszą szybko zmieniać
swoje zachowanie w odpowiedzi na komendy osoby,
która w danej chwili je wydaje. Uczestnicy będą
również trenować kreatywność, aby wymyślać nowe
pomysły na zachowania.

Tak! Zróbmy To!
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"Bądźmy małymi ptakami."
"Zachowujmy się tak, jakbyśmy nie rozumieli
grawitacji."
"Pobiegajmy w miejscu."
"Bądźmy głodnymi tygrysami w zoo."
"Bądźmy superbohaterami."
"Bądźmy pilotami."
"Bądźmy wężami."

Metoda krok po kroku

Po pierwsze, trener zbiera wszystkich razem.
Wyjaśnia zasady gry, następnie wybiera osobę,
która rozpocznie grę. Gdy wszyscy wykonają jej
polecenie, kolejna osoba z grupy powinna
wymyślić kolejne zadanie (jeśli nie, trener
powinien to zrobić). Za każdym razem, gdy
grupa usłyszy polecenie woła "Tak! Zróbmy To!",
a następnie wykonuje zadanie.

Oto kilka pomysłów na zadania:

Pomysły na zadania mogą zostać przygotowane
wcześniej przez trenera, ale nie jest to
obowiązkowe. Instrukcje nie powinny być
niebezpieczne dla uczestników grupy. Czas
trwania każdego z zadań nie powinien być
dłuższy niż 2-3 minuty.

Po zakończeniu ćwiczenia poleć uczestnikom
przygotowanie listy zadań, które wykonali.
Następnie poprowadź dyskusję na temat tego,
jak wykonywanie powyższych zadań wpłynęło na
zdolności adaptacyjne uczestników?

Przygotowanie: 
Brak

 

Potrzebne materiały: 
Brak
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Wielkość grupy: 
4-10 osób

 

Wiek 
uczestników: 

13-18 lat
 

Czas trwania: 
20-60 minut

 

Na czym polega metoda

Podejmowanie decyzji nie jest łatwe, ale brak podjęcia
decyzji skutkuje paraliżem zespołu, stagnacją i w
konsekwencji nierozwiązaniem problemu. 
Działania opisane w metodzie pomogą Twoim
podopiecznym  ćwiczyć dokonywanie szybkich,
skutecznych wyborów. Uczestnicy trenują zdolność
podejmowania szybkich i trafnych decyzji, przez co
stają się bardziej biegli w rozwiązywaniu problemów i w
konsekwencji bardziej wydajni jako zespół. 

Korzyści dla młodzieży

Poprzez udział w ćwiczeniu uczestnicy będą trenować
umiejętność krytycznego myślenia, a także rozwijać
decyzyjność. 

Jajochron 
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Przygotowanie: zebranie 
materiałów i wybór 
miejsca realizacji 

metody
 

Karton jaj
balony (3 szt.), taśma 
samoprzylepna, 
nożyczki.
Parking lub inne 
miejsce, w którym 
można nabałaganić

Potrzebne materiały:

Metoda krok po kroku
1. Każda drużyna dostaje jajko i do 3 balonów.

2. Daj wszystkim 20-30 minut na skonstruowanie
z balonów i taśmy samoprzylepnej  transportera
na jajko  chroniącego je przed stłuczeniem  w
razie upadku.

3.Upuść każdy zbudowany transporter jaj z
wysokości (np.  z balkonu) i zobacz, czyj uchroni
jajko przed stłuczeniem.

4.Jeśli jaja się nie stłuką, należy zwiększyć
wysokość zrzutu, do momentu, aż pozostanie
tylko jedno jajko.

5. Możesz uczynić to zadanie jeszcze bardziej
interesującym np. poprzez zrobienie konkursu na
to kto zgadnie, ile czasu każde jajko
umieszczone w transporterze potrzebuje aby
spaść na ziemię. Można również  zmniejszyć
liczbę balonów do przygotowania transportera z
3 do 2 sztuk lub zaproponować włożenie do
transportera 2 jaj zamiast jednego. Możesz
również zaprosić młodzież do mierzenia czasu,
w którym jajko lub jajka uderzą w ziemię (po
dokonaniu opisanych powyżej modyfikacji) i
porównania uzyskanych wyników. 
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Wielkość grupy: 
5-30 osób

 

Wiek 
uczestników: 

15+
 

Czas trwania: 
60 minut

 

Na czym polega metoda?
Ta metoda ma na celu ukazanie, w jaki sposób zmiana
perspektywy w danym aspekcie, może pogłębić
zrozumienie działań i reakcji drugiej strony. Jest to
zatem świetne narzędzie do uświadomienia znaczenia
zdolności adaptacyjnych. Umiejętność  zrozumienia
perspektywy innej osoby ma korzystny wpływ na
relacje międzyludzkie i interakcje społeczne.

Korzyści dla młodzieży
Przyjmowanie innej perspektywy pomaga młodzieży
zrozumieć działania i reakcje innych ludzi, a tym
samym pozwala szerzej zrozumieć problem. Ważne
jest, aby uwzględnić różne spojrzenia i docenić
różnorodność w myśleniu. Kiedy młodzież aktywnie
poszukuje innych perspektyw, podejmowanie przez nią
świadomych decyzji jest bardziej prawdopodobne.

Przyjęcie innej 
perspektywy
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Wydrukowanie zdjęć 
lub przygotowywanie 
projektora
Wydrukowanie 
arkuszy aktywności 
dla uczestników

Przygotowanie:

Arkusze aktywności 
ze strony: 

Potrzebne materiały

   https://bit.ly/3CSEaIV

Metoda krok po kroku
Poinformuj uczniów, że spojrzą na dany problem z
różnych perspektyw i dzięki temu odkryją jak
pomocne jest branie pod uwagę różnych punktów
widzenia dla pełniejszego zrozumienia danego
problemu.
Rozdaj uczniom fotografie znajdujące się w
wydrukowanych wcześniej materiałach (Activity Sheet
A - How would they see it?). Poproś uczestników, aby
omówili w parach, jak przedstawiciele różnych grup
społecznych (zawodów) wymienionych poniżej
każdego zdjęcia zareagują na ten obraz lub co sobie
o nim pomyślą. Następnie zaproś uczniów do
podzielenia się odpowiedziami z resztą grupy i
poproś, aby omówili reakcje przedstawicieli innych
grup społecznych, którzy zdaniem grupy mogliby
inaczej zareagować na zdjęcia.
Zwróć uczniom uwagę, że dotychczas jedynie
domniemywali jaką perspektywę przyjmą
przedstawiciele różnych grup społecznych w
odniesieniu do pokazanych zdjęć. Zorientuj uczniów
na to, że każda para reagując na zdjęcia sugerowała
się powszechną wiedzą na temat danej grupy
społecznej, co wpływało na jej punkt widzenia i w
konsekwencji udzielane odpowiedzi.
Zaproś uczestników aby w parach skonstruowali
własną definicję pojęcia perspektywa. Jeśli uznasz, że
to konieczne, podziel się z uczniami definicją
perspektywy tj., że „jest to określona postawa wobec
lub w odniesieniu do kogoś lub czegoś”.
Zwróć uczniom uwagę stosunku do każdego
zagadnienia można wyróżnić co najmniej kilka
zainteresowanych stron, z których każda może
posiadać swoją własną perspektywę na dane
zagadnienie. 

76

https://tc2.ca/uploads/TTT/Finding_another_perspective.pdf


W razie potrzeby przedyskutuj z grupą kim te
zainteresowane strony mogą być (Przykład -
rodzice, uczniowie, nauczyciele itp.). Rozdaj kopie
pozostałych wydrukowanych wcześniej materiałów
(Activity Sheet B - “Identifying the stakeholders”).
Następnie poproś uczniów, aby w parach,
spróbowali zidentyfikować strony zainteresowane
przedstawionym zagadnieniem. Zachęć uczniów do
rozważenia potrzeby utworzenia podgrup  w ramach
każdej grupy interesariuszy, które mogą mieć różne
perspektywy na omawianą kwestię. Zapytaj, które
ze zidentyfikowanych stron posiadają podobne
poglądy, a które różnią się od siebie.
Przedyskutujcie dlaczego ważne jest dostrzeganie
różnych punktów widzenia na dane zagadnienie.
Omówcie dlaczego ważne jest, aby aktywnie
poszukiwać innych źródeł informacji, a nie skupiać
się wyłącznie na jednym źródle (na przykład gazeta,
podręcznik lub strona internetowa). Rozdaj uczniom
materiały od części zatytułowanej „Znajdowanie
innej perspektywy" (Finding another perspective;
Student Resource). Omów po kolei każdą stronę. 
Zachęć uczniów, aby wykorzystywali poznane
narzędzie  w przyszłości np. do rozwiązywania
zagadnień/problemów dotyczących ich szkoły.
Po upływie kilku tygodni, zachęć uczniów do
korzystania z przedmiotowych narzędzi podczas
wykonywania zadawanych aktywności w klasie (np.
poprzez badanie istotnych czynników społecznych
mających wpływ na dany problem; poprzez
myślenie o alternatywnych sposobach rozwiązania
danego problemu, przy pracy grupowej; przy
diagnozowaniu konkretnego tematu, problemu o
rozmiarze krajowym lub globalnym itp.). 
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Przygotowanie:

Arkusze aktywności 
ze strony: 

Potrzebne materiały
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Podsumowanie
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Akceptacja: to stan dobrowolnego przyzwolenia lub rozważenia
pomysłu, opinii lub zestawu okoliczności. Kiedy młodzież jest w stanie
zaakceptować różne perspektywy, jest otwarta na zdobywanie
nowych informacji.

Dostosowanie się do nowych okoliczności: oznacza możliwość
zmiany sposobu działania, myśli lub uczuć, w celu zaadoptowania się
do nowej sytuacji. Kiedy młodzież jest w stanie się przystosować, jest
w stanie lepiej poradzić sobie z pojawiającymi się zmianami.

Umiejętności analityczne: to te, które pozwalają nam uszczegółowić
problem lub podzielić go na mniejsze części, łatwiejsze do analizy.
Pozwalają również lepiej zrozumieć problem i opracować plan jego
rozwiązania. Młodzież z dobrze rozwiniętymi umiejętnościami
analitycznymi jest w stanie myśleć krytycznie i rozwiązywać problemy.

Ekspresja artystyczna: to umiejętność przekazywania pomysłów lub
uczuć poprzez kreatywne środki. Może to obejmować malowanie,
rysowanie, rzeźbienie, pisanie, taniec lub muzykę. Ekspresja
artystyczna pozwala młodzieży dzielić się swoimi myślami i uczuciami
w wyjątkowy, kreatywny, sposób.

Umiejętność szybkiej zmiany planów: oznacza możliwość
dostosowania swojego działania, w celu szybkiego zareagowania na
nową sytuację. Młodzież, która jest w stanie szybko zmienić plany,
jest w stanie łatwiej zaadoptować się do nowych okoliczności. Ta
umiejętność jest ważna dla młodzieży, która chce  odnosić sukcesy w
ciągle zmieniającym się świecie.

79

Słowniczek



Słowniczek
Umiejętność spojrzenia na sytuację z obu stron: oznacza
zdolność do zrozumienia i docenienia różnych punktów widzenia
wokół danego zdarzenia lub problemu. Młodzież, która jest w stanie
zobaczyć obie strony sytuacji potrafi lepiej zrozumieć złożoność
problemu. Ta umiejętność jest ważna dla młodzieży, która chce
podejmować świadome decyzje.

Zmiana perspektywy: to umiejętność spojrzenia na
problem/zdarzenie z innego punktu widzenia. Kiedy młodzież jest w
stanie zmienić swoje postrzeganie danej sytuacji, jest w stanie lepiej
zrozumieć istotę danego problemu.

Współpraca: to umiejętność pracy z innymi ludźmi w celu osiągnięcia
wspólnego rezultatu. Młodzież, która jest w stanie pracować wspólnie,
jest w stanie łatwiej rozwiązywać problemy i osiągać cele.

Komunikacja: to umiejętność skutecznego dzielenia się myślami,
uczuciami i pomysłami z innymi. Młodzież, która potrafi się skutecznie
komunikować potrafi budować relacje i rozwiązywać konflikty. Ta
umiejętność jest ważna dla młodzieży, która chce odnieść sukces w
życiu.

Komunikacja grupowa: polega na aktywnym słuchaniu, dzieleniu się
myślami i uczuciami z poszanowaniem dla innych,  oraz na wspólnej
pracy na rzecz obranego celu. Odniesienie sukcesu w życiu jest
bardziej prawdopodobne wśród młodzieży, która potrafi efektywnie
komunikować się w zespole.
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Słowniczek
Świadomy udział w życiu społecznym: to umiejętność aktywnego
brania udziału w życiu społecznym. Kiedy młodzież jest w stanie
uczestniczyć w życiu społecznym, jest bardziej skłonna do dokonywania
pozytywnych zmian w swojej społeczności.

Krytyczne myślenie: to umiejętność weryfikowania informacji i
pomysłów. Ta umiejętność pozwala młodzieży lepiej zrozumieć problem i
podejmować prawidłowe decyzje. Młodzież z rozwiniętą umiejętnością
krytycznego myślenia jest w stanie myśleć samodzielnie i dzięki temu
rozwiązywać problemy.

Kreatywność lub kreatywne myślenie: to umiejętność wymyślania
nowych pomysłów lub rozwiązań. Kiedy młodzież jest w stanie myśleć
nieszablonowo, lepiej rozwiązuje problemy i łatwiej osiąga cele.

Podejmowanie decyzji: to zdolność podejmowania świadomego
procesu decyzyjnego w oparciu o zebrane i przetworzone informacje.
Kiedy młodzież posiada umiejętność podejmowania decyzji, jest w stanie
lepiej rozwiązywać problemy i łatwiej osiągać cele.

Strategia rozwoju: to plan, który określa kroki potrzebne do osiągnięcia
określonego celu. Opracowując strategię rozwoju, ważne jest, aby wziąć
pod uwagę wszystkie aspekty zamierzonego rezultatu. Poprawnie
skonstruowana strategia rozwoju jest dostosowana do indywidualnych
potrzeb grupy, dla której jest opracowana. 

Elastyczność: to zdolność zmiany swoich działań, myśli lub uczuć, w
celu dostosowania się do nowej sytuacji. Kiedy młodzież posiada ową
zdolność, jest w stanie lepiej i szybciej przystosować się do
zachodzących zmian.
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Słowniczek
Wyznaczanie celów: to proces identyfikowania konkretnych celów i
sporządzania niezbędnych planów do ich osiągnięcia. Młodzież, która
potrafi prawidłowo wyznaczać własne cele, zwiększa szanse ich
osiągnięcia. 

Przywództwo: to umiejętność kierowania i inspirowania innych do
osiągnięcia wspólnego celu. Kiedy młodzież jest w stanie przewodzić,
jest w stanie lepiej rozwiązywać problemy i osiągać cele.

Uważność: to zdolność bycia obecnym w danej chwili i zwracanie
uwagi na swoje myśli, uczucia i otoczenie. Kiedy młodzież jest
uważna, lepiej radzi sobie ze stresem i podejmuje świadome decyzje.

Umiejętność obserwacji: to umiejętność zauważania i zwracania
uwagi na szczegóły. Kiedy młodzież jest w stanie obserwować swoje
otoczenie, potrafi lepiej zrozumieć otaczający ją świat.

Umiejętności organizacyjne: to zdolność do sprawnego i
skutecznego zarządzania czasem, zasobami i ludźmi. Kiedy młodzież
potrafi organizować swój czas i wykorzystywać posiadane zasoby,
jest w stanie osiągnąć więcej w krótszym czasie.

Planowanie: to proces tworzenia strategii rozwoju. Kiedy planujemy,
ważne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie aspekty celu. Kiedy
młodzież potrafi planować, lepiej osiąga swoje cele.

82



Słowniczek
Pozytywne nastawienie: to umiejętność pozytywnego myślenia i
optymizm. Młodzież z pozytywnym nastawieniem ma większe szanse
na osiągnięcie swoich celów.

Umiejętność rozwiązywania problemów: to zdolność
identyfikowania i poszukiwania prawidłowych i efektywnych
rozwiązań. Kiedy młodzież potrafi rozwiązywać problemy, jest w
stanie lepiej osiągać swoje cele.

Pewność siebie: to wiara w siebie, w swoje umiejętności i
kompetencje. Kiedy młodzież jest pewna siebie, jest bardziej
prawdopodobne, że osiągnie swoje cele.

Samoświadomość: to umiejętność zrozumienia, rozpoznawania i
nazywania własnych uczuć, emocji i myśli. Kiedy młodzież jest
świadoma swoich stanów emocjonalnych i wzorców myślowych, jest
w stanie lepiej zarządzać swoimi emocjami i podejmować świadome
decyzje.

Poczucie własnej wartości: to zaufanie do własnych umiejętności i
wartości. Kiedy młodzież ma wysoką samoocenę, ma większe szanse
na osiągnięcie swoich celów.

Umiejętność autorefleksji: to umiejętność refleksji nad własnymi
myślami, uczuciami i działaniami. Kiedy młodzież posiada
umiejętność samooceny, jest w stanie lepiej zrozumieć swoje mocne i
słabe strony. Ta umiejętność jest ważna dla młodzieży, która chce
poprawić swoją samoświadomość.
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Słowniczek
Świadomość społeczna: to umiejętność zrozumienia,
rozpoznawania i nazywania uczuć, emocji i myśli innych osób. Kiedy
młodzież jest społecznie świadoma, jest w stanie lepiej zarządzać
swoimi relacjami z innymi ludźmi.

Umiejętności komunikacyjne: to umiejętności skutecznego
porozumiewania się z innymi ludźmi.
Kiedy młodzież posiada rozwinięte umiejętności komunikacyjne, jest
w stanie lepiej przekazywać swoje myśli i pomysły.

Budowanie zespołu: to proces wzmacniania relacji pomiędzy
członkami zespołu. Kiedy młodzież jest w stanie budować silne
relacje z członkami zespołu, jest w stanie lepiej współpracować w
celu osiągniecia wspólnego celu. Zajęcia integracyjne pomagają
młodzieży uczyć się o sobie nawzajem i budować zaufanie.

Umiejętność pracy zespołowej: to umiejętność zgranej pracy w
zespole dla osiągnięcia wspólnego celu. Umiejętność pracy
zespołowej obejmuje komunikację, współpracę i współdziałanie.
Kiedy młodzież ma rozwinięte umiejętności pracy zespołowej, jest w
stanie osiągnąć cele, których nie byłaby w stanie osiągnąć działając
samodzielnie.
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 both experienced and inexperienced youth workers.

The booklet begins with an introduction about the project, its
aims, target groups and expected project results. It then
provides an overview of what adaptability is and why it is
important for youths’ employability.

Each good practice includes: 
- a short description; 
- the benefits for youths; 
- group size, age and duration; 
- needed materials and preliminary preparation;
- example how to implement the practice step by step.
Finally, the booklet provides a glossary with explanations of all
skills-related terms used throughout the booklet.

The practices described in this booklet were contributed by
youth workers from: Poland, Bulgaria, Slovenia and Slovakia.
We have gathered the best 40 practices from different
European countries and different types of adaptability skills.
We evaluated them in the partnership and chose the best 22
from them to be included in the booklet.

Enjoy reading and don’t forget to be adaptable!

Kolejnym działaniem w ramach Projektu będzie stworzenie Matrycy
Kompetencji, na podstawie której zostanie opracowany program szkolenia
zdolności adaptacyjnych u młodzieży. Program szkolenia będzie obejmował
ćwiczenia i zajęcia pokazujące młodzieży krok po kroku jak rozwijać zdolności
adaptacyjne i wytrwałość, poprzez zastosowanie metod edukacji
pozaformalnej i nastawionej na naukę poprzez rozwiązywanie problemów.

Online Educational Resource (OER) tj. Internetowy Zasób Edukacyjny,
przeznaczony dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Będzie zawierać
platformę e-learningową składającą się z materiałów do nauki dla młodzieży,
zawierających niewielkie, krótkie moduły nauczania (tzw. bite-sized learning).
Dzięki temu będzie można uzyskać bardziej angażujące, inspirujące i
motywujące doświadczenie edukacyjne. Moduły będą niewielkie, samodzielne,
pełne informacji i dostosowane do potrzeb grupy docelowej. Moduły
szkoleniowe zazwyczaj trwają od 1 do 5 minut. Umożliwią elastyczny i łatwy
kontakt z doświadczonymi trenerami chętnymi do udzielania porad i
wskazówek dotyczących poprawy umiejętności adaptacyjnych.

Zestaw narzędzi szkoleniowych będzie zawierał wszystkie stworzone na
potrzeby Projektu narzędzia i zostanie uzupełniony o dodatkowe materiały
niezbędne do pomyślnego zainicjowania i przeprowadzenia procesu
szkoleniowego młodzieży. Będą mogły z niego korzystać osoby pracujące z
młodzieżą. Zestaw narzędzi będzie zawierał listy i kwestionariusze
przygotowujące do szkoleń, narzędzia do oceny wstępnej i końcowej,
metodologie, plany i wytyczne, narzędzia dydaktyczne dla osób pracujących z
młodzieżą oraz przewodnik użytkownika dotyczący korzystania z zasobów
internetowych ułatwiający sprawne szkolenie młodzieży. 

Wszystkie opisane powyżej narzędzia będzie można znaleźć na naszej
stronie internetowej:
https://youthfullyyours.sk/sk/domov/

Nasze kolejne działania i gdzie znajdziesz o 
nich informacje.

Co dalej?
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Krzysztof Braś
kbras@tozch.edu.pl

Skontaktuj się z nami

Denitsa Dimova
denitsa.diyanova.dimova@gmail.com

 Igor Razbornik
Igor.razbornik@gmail.com

Galena Robeva
galena.robeva@ragina.net

 Ivan Rosa
info@youthfullyyours.sk
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