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WSTĘP 

PROJEKT 

UE znalazła się w obliczu paradoksu: podczas gdy wskaźnik zatrudnienia młodzieży 
wynosi 16,1%, w całej Europie jest około 2 milionów wolnych miejsc pracy. Pracodawcy 
stwierdzili, że rekrutując młodych ludzi, szukają przede wszystkim właściwej postawy 
i predyspozycji, umożliwiających młodym ludziom skuteczne działanie w miejscu pracy. 
W szczególności wymieniono 5 kluczowych kompetencji: 

• Komunikacja / współpraca z pracodawcą 

• Adaptacyjność/elastyczność. 

• Kreatywne myślenie. 

• Umiejętność rozwiązywania problemów. 

• Praca zespołowa. 

Aby przezwyciężyć te niedopasowania, konieczne jest zapewnienie lepszego kształcenia 
i szkolenia zawodowego, aby uwzględnić te miękkie umiejętności i lepiej przygotować 
młodzież do wejścia na rynek pracy. Dlatego głównym celem projektu STRATAGAME jest 
zapewnienie nauczycielom odpowiedniego zestawu narzędzi, pozwalającym im na 
włączenie nauczania umiejętności miękkich w ich działalności zawodowej. 
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REZULTAT  PRACY  INTELEKTUALNEJ 

Celem tego produktu jest zbudowanie wspólnego, systematycznego podejścia do 
początkowego i dalszego CDP, czyli ciągłego rozwoju zawodowego (z angielskiego: 
Continuing Professional Development) w kształceniu i szkoleniu zawodowym poprzez 
wyposażenie nauczycieli VET w cyfrowe przewodniki po metodach dydaktycznych 
służących włączeniu testu diagnostycznego i gry online dotyczącej umiejętności 
miękkich do szerszego zastosowania w klasie. 

Przewodniki cyfrowe, dostępne w wybranych językach, koncentrują się na metodach 
dydaktycznych służących włączeniu testu diagnostycznego i gry online dotyczącej 
umiejętności miękkich do szerszych działań edukacyjnych w klasie, takich jak: 

• wspieranie podejmowania wspólnych inicjatyw wśród uczniów; 

• wspieranie uczniów w procesie angażowania się w rozwiązywanie problemów 
i działania twórcze; 

• angażowanie uczniów w debaty, negocjacje i scenariusze rozwiązywania 
konfliktów; 

• zachęcanie uczniów do odgrywania ról i ćwiczeń aktorskich; 

• angażowanie uczniów w działania związane z budowaniem zespołu. 

Spodziewany wpływ odczują nauczyciele VET. Wytyczne te mają na celu umożliwienie 
im lepszego wykorzystania w praktyce proponowanych treści szkoleniowych, 
w środowisku klasowym. Proponowane metody skupią się na interaktywności w celu 
wprowadzenia do klasy doświadczalnej metody szkolenia, wspierania większego 
zaangażowania młodych uczniów VET i motywowania ich w procesie uczenia się. Dlatego 
też niniejsze wytyczne są postrzegane jako narzędzie wspierające nauczycieli w ich 
praktyce zawodowej.  

Podobnie jak w przypadku poprzednich produktów opracowanych w ramach projektu 
STRATAGAME, partnerzy oczekują stworzenia materiału transferowalnego. Cyfrowy 
przewodnik powinien służyć jako model do tworzenia w przyszłości nowych 
przewodników o nowych dodatkowych kompetencjach, tak samo jak rozbudowanych 
gier poruszających nowe kompetencje, a tym samym tworząc nowe możliwości do 
nauki. 
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PODRÓŻ EDUKACYJNA 

Podróż edukacyjna ze STRATAGAME opiera się na szkoleniu przekazującym uczniom pięć 
kluczowych kompetencji, poprzez zastosowanie połączonej metody szkoleniowej 
opartej na grze i tradycyjnym nauczaniu. Wspomniane kompetencje to: 

 

W tym sensie w projekcie stworzono dwie ścieżki kształcenia. Z jednej strony, poniższe 
wytyczne, wraz z podręcznikiem obejmującym zajęcia w klasie, mają na celu ułatwienie 
szkolenia uczniów w zakresie omawianych kompetencji w środowisku klasowym. 
Z drugiej strony, konsorcjum stworzyło grę online, która umożliwia uczniom granie 
i uczenie się o każdej z kompetencji w środowisku, które promuje ich zainteresowanie 
i ma na celu bycie atrakcyjnym dla docelowych odbiorców, jednocześnie zapewniając 
dostarczenie treści edukacyjnych wymaganych do nauki. 

Wszystkie działania opracowane przez konsorcjum STRATAGAME zostały 
zaproponowane zgodnie z poziomem, który ma zastosowanie do kształcenia i szkolenia 
zawodowego. Krótkie wyjaśnienie systemu ECVET oraz definicja wiedzy, umiejętności 
i kompetencji zostały zawarte w wytycznych, jako użyteczny materiał dla trenerów. 

 

Komunikacja / współpraca z pracodawcą

Adaptacyjność / elastyczność

Kreatywne myślenie

Umiejętność rozwiązywania problemów

Praca zespołowa
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Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (system 
ECVET) jest instrumentem stworzonym przez Unię Europejską w celu ułatwienia 
tworzenia elastycznych ścieżek kształcenia, które promują transfer, uznawanie 
i akumulację efektów uczenia się w całej UE, jak również promowanie mobilności 
transnarodowej. 

System ECVET został przyjęty w 2009 r., a każde państwo członkowskie dostosowało 
warunki niezbędne do stosowania go w swoich własnych systemach kwalifikacji VET. 
Dzięki systemowi ECVET uczący się mogą gromadzić, przenosić i wykorzystywać ścieżki 
kształcenia się w całej UE, oferując ramy, które sprawiają, że uczący się są mobilni 
i ułatwiają przemieszczanie się zarówno na poziomie transnarodowym, jak i pomiędzy 
formalnymi, pozaformalnymi i nieformalnymi kontekstami uczenia się.1 

Definicja wiedzy, umiejętności i kompetencji ujętych we wspólnych ramach UE 
 
WIEDZA 

Definicja wiedzy przyjęta w Komisji Europejskiej jest zawarta w europejskich ramach 
kwalifikacji (EQF). Zgodnie z nią wiedza „oznacza wynik asymilacji informacji poprzez 
uczenie się. Wiedza to zbiór faktów, zasad, teorii i praktyk związanych z daną dziedziną 
pracy lub nauki”.2 

UMIEJĘTNOŚCI 

Podobnie jak w przypadku wiedzy, przyjętą definicją umiejętności jest ta zawarta 
w europejskich ramach kwalifikacji (EQF). Zgodnie z nią umiejętność „oznacza zdolność 
do stosowania wiedzy i wykorzystywania know-how do wykonywania zadań 
i rozwiązywania problemów”. Można je opisać jako kognitywne (obejmujące użycie 
logicznego, intuicyjnego i kreatywnego myślenia) lub praktyczne (obejmujące zręczność 
manualną i umiejętność użycia metod, materiałów, narzędzi i instrumentów).3 

KOMPETENCJE 

Zgodnie z europejskimi ramami odniesienia kompetencje są definiowane jako 
„połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do kontekstu”. Kluczowymi 
kompetencjami są te, których wszystkie osoby potrzebują do osobistego spełnienia 
i rozwoju, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej i zatrudnienia.4 

Ramy odniesienia określają osiem kluczowych kompetencji: 

1. Komunikacja w języku ojczystym; 

2. Komunikacja w językach obcych; 

 
1 European credit system for vocational education and training (ECVET) 
2 ESCOpedia. 
3 ESCOpedia. 
4 KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING - European Reference Framework. 

https://www.cedefop.europa.eu/es/events-and-projects/projects/european-credit-system-vocational-education-and-training-ecvet
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Knowledge#:~:text=ESCO%20applies%20the%20same%20definition,field%20of%20work%20or%20study.%22
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Skill#:~:text=Skill,complete%20tasks%20and%20solve%20problems%22.
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3. Kompetencje matematyczne i podstawowe; 

4. Kompetencje informatyczne; 

5. Umiejętność uczenia się; 

6. Kompetencje społeczne i obywatelskie; 

7. Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość; 

8. Świadomość i ekspresja kulturalna. 

Warto mówić o umiejętnościach, umiejąc odróżnić je od kompetencji (zdefiniowanych 
w następnym punkcie). Podczas gdy umiejętności związane są z użyciem metody lub 
instrumentu w określonym otoczeniu, związanym z konkretnym, zdefiniowanym 
zadaniem, kompetencja jest szersza i pokazuje zdolność do stawienia czoła nowej 
sytuacji lub wyzwaniu. Jest to także zdolność do zastosowania wiedzy i umiejętności 
w sposób niezależny, odbiegający od tego, który jest tradycyjnie używany, w celu 
rozwiązania problemu. 

 

  

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje
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TEORIA 

Następna część przewodnika to zbiór wszystkich treści teoretycznych niezbędnych do 
realizacji scenariuszy projektu STRATAGAME, zarówno tych zawartych w grze 
STRATAGAME, jak i tych zawartych w portfolio Scenariuszy Klasowych. 

Każda z kompetencji analizowanych w ramach projektu została podzielona w tej części 
teoretycznej na te same obszary, które są opracowywane w scenariuszach, aby ułatwić 
zrozumienie treści. 

Adaptacyjność polega na umiejętności zmiany lub dostosowania się do nowego 
środowiska. Dla kultury miejsca pracy oznacza to, że dana osoba musi być otwarta na 
nowe pomysły lub zmiany, musi być w stanie pracować samodzielnie lub w zespole, musi 
też umieć realizować zadania, które nie są skierowane tylko do jednej osoby 

Pracodawcy coraz częściej przechodzą od pojedynczych ról do rotacji ról i elastycznego 
opisu stanowisk. Jest to poszukiwana umiejętność, ponieważ wskazuje, że pracownik 
może dostosować się do zmieniających się potrzeb klientów czy trendów 
technologicznych. 

Wiąże się to również z rozwojem kariery zawodowej, w miarę jak człowiek staje się coraz 
lepiej przystosowany. Osoba zdolna do adaptacji to ktoś, kto może wykonywać wiele 
zadań, zarządzać wieloma pracami poprzez ustalanie priorytetów i dokonywanie zmian 
dostosowując się do kultury pracy. 

Funkcjonowanie lub działanie 
w świecie w dowolnej sytuacji lub 
okolicznościach wymaga od jednostki 
posiadania podstawowej 
umiejętności adaptacji. Dlatego też 
znaczenie zdolności adaptacyjnych 
staje się większe, gdy pojawia się 
więcej możliwości. Elastyczność w 
miejscu pracy pozwala ocenić, co się 
dzieje i dostosować się do roli i obowiązków, a nawet do oferowanego stanowiska. 

Bardzo ważne jest, aby pracodawca i pracownik byli elastyczni, ponieważ dzięki 
zmianom zachodzącym na rynku tworzy on sprawniejszą siłę roboczą i dostosowaną do 
niej technologię. 

UMIEJĘTNOŚĆ SŁUCHANIA 

Umiejętność słuchania jest niezwykle ważna w każdej dziedzinie życia, ponieważ jest 
kluczem do udanej komunikacji, a życie ludzkie polega przede wszystkim na 
komunikowaniu się. Słuchanie może być uważane za najważniejszą ze wszystkich 
umiejętności komunikacyjnych i jest jedyną, która niestety nie jest formalnie nauczana.  

Umiejętność słuchania pozwala m.in. na: 
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• prawidłowy odbiór i interpretację wypowiedzi; 

• zwiększenie umiejętności komunikacyjnych; 

• unikanie nieporozumień i na rozwiązywanie problemów; 

• tworzenie i utrzymywanie pozytywnych relacji międzyludzkich; 

• okazywanie dojrzałości i szacunku; 

• rozwój osobisty; 

• poprawę samooceny i zwiększenie pewności siebie; 

• osiągnięcie rozwoju zawodowego. 

Badania pokazują, że około 70% naszego czasu poświęcamy na komunikację, z czego 
większość na słuchanie. 

UMIEJĘTNOŚĆ PRACY POD PRESJĄ 

Umiejętność pracy pod presją ma ogromne znaczenie we współczesnym świecie. 
W dobie globalizacji tempo życia jest tak szybkie i wymagające, że bez umiejętności 
pracy pod presją jesteśmy skazani na porażkę, zarówno w życiu osobistym, jak 
i zawodowym. 

Presja może być różnie rozumiana, od ograniczeń czasowych i materiałowych, poprzez 
niewystarczającą wiedzę, aby osiągnąć nasze cele, po nieprzewidziane problemy, 
wydarzenia. Złożoność współczesnego świata wymaga skomplikowanej definicji 
i manifestacji pracy pod presją. 

Niezależnie od tego, jest rzeczą oczywistą, że umiejętność pracy pod presją jest jedną 
z najważniejszych umiejętności, nad którą wszyscy musimy pracować, ponieważ, jak 
wskazują różne statystyki, poczucie bycia zestresowanym/ pod presją, w pewnym 
stopniu, jest rzeczą wspólną dla zdecydowanej większości współczesnego 
społeczeństwa. 

 
Źródło: https://www.jlt.com/eb/media-centre/press-releases/mental-health-awareness-day-survey-october-

2017 
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UMIEJĘTNOŚĆ DOSTOSOWANIA SIĘ DO NOWYCH SYTUACJI 

Dostosowanie się do nowych sytuacji i zmian jest niezbędną umiejętnością we 
współczesnym świecie, który jest niezwykle złożony i dynamiczny. Wraz z coraz szybszym 
tempem życia stajemy przed coraz to nowszymi i często nieoczekiwanymi sytuacjami 
i możliwościami, z których część może całkowicie zmienić nasze życie oraz przynieść nam 
wiele korzyści. 

Dostosowanie się do zmian może być trudnym zadaniem. Najczęściej trudno jest nam 
opuścić naszą strefę komfortu, czy to w życiu zawodowym, czy osobistym. Oto tylko kilka 
powodów, dla których umiejętność dostosowania się do nowych sytuacji i zmian jest nie 
tylko pożądana, ale wręcz niezbędna w XXI wieku: 

• Rozwój osobisty i zawodowy; 

• Elastyczność i poprawę w każdej dziedzinie życia; 

• Umacnianie wartości życiowych; 

• Szanse i perspektywy na nowy początek; 

• Satysfakcja osobista i zawodowa. 

ZDOLNOŚĆ DO KOMUNIKOWANIA SIĘ 

Komunikacja jest jednym z najbardziej podstawowych aspektów życia społecznego, 
zarówno w kontekście osobistym, jak i zawodowym, a skuteczna komunikacja jest bez 
wątpienia najważniejszą umiejętnością życiową, jaką posiadamy. 

Dlaczego się komunikujemy? Komunikujemy się, na przykład, by: 

• Wysyłać i odbierać wiadomości; 

• Wymieniać się informacjami i znaczeniami; 

• Komentować; 

• Zadawać pytania; 

• Wyrażać pragnienia i potrzeby; 

• Rozwijać relacje społeczne. 

Samo słowo "komunikacja" pochodzi z łacińskiego słowa „communico”, które oznacza 
„udzielić komuś wiadomości” oraz ze słowa „communio”, które oznacza „wspólność”. 
Podążając tym tokiem myślenia, komunikacja polega na tym, aby uczynić wspólnym 
nasze rozumienie i wiedzę; chodzi o dzielenie się wiedzą w sposób powszechnie 
zrozumiały. Umiejętność skutecznego komunikowania się jest jednak trudna do 
opanowania, zwłaszcza we współczesnym świecie, gdzie istnieje niezliczona ilość 
różnorodnych środków i platform komunikacji. W dynamicznym świecie, coraz bardziej 
zdominowanym przez technologię cyfrową, umiejętność komunikowania się jest tak 
samo ważna jak zawsze, o ile nawet nie bardziej. 

Sam proces komunikacji jest dość skomplikowany i wieloaspektowy. Uproszczony model 
tego procesu został przedstawiony poniżej. Proces komunikacji obejmuje wiadomość 
wysyłaną przez nadawcę oraz wiadomość otrzymywaną przez odbiorcę. W idealnej 
komunikacji wiadomość dekodowana przez odbiorcę jest identyczna z wiadomością 
zakodowaną przez nadawcę. Do tego właśnie dąży skuteczna komunikacja i dlatego tak 
trudne, aczkolwiek ważne jest wzmocnienie naszej zdolności do komunikowania się. 
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SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Ludzie, którzy doświadczyliby wielu sytuacji, które zmusiły ich do podjęcia decyzji 
o zmianach w ich systemie lub postawie, wydają się być skuteczni w znajdowaniu 
rozwiązań problemów. W rzeczywistości wiedzą oni, gdzie można szukać odpowiedzi 
w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów. 

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji. Wiemy, że jest to krytyczny 
element naszej pracy, ale czy wiemy, jak robić to skutecznie? Ludzie mają tendencję do 
robienia trzech rzeczy w obliczu problemu: boją się lub odczuwają dyskomfort i chcą, 
żeby to odeszło; czują, że muszą wymyślić odpowiedź i to musi być właściwa odpowiedź; 
i szukają kogoś, kto będzie winny. Już samo zmierzenie się z problemem staje się 
problemem.  

Istnieją dwa powody, dla których mamy tendencję do postrzegania problemu jako 
problemu: musi on zostać rozwiązany i nie jesteśmy pewni, jak znaleźć najlepsze 
rozwiązanie, i prawdopodobnie pojawią się konflikty co do tego, jakie jest optymalne 
rozwiązanie. Większość z nas ma tendencję do „niechęci do konfliktów”. Nie czujemy się 
komfortowo, gdy mamy do czynienia z konfliktem i mamy poczucie, że coś złego się 
wydarzy. Celem dobrego procesu rozwiązywania problemów jest uczynienie nas i naszej 
organizacji bardziej „przyjaznymi w konflikcie” i „kompetentnymi w konflikcie”. 

RÓWNOWAGA MIĘDZY ŻYCIEM PRYWATNYM A PRACĄ 

Minęły te dni, kiedy pracownik mógł odpocząć z rodziną po godzinach pracy. Niemniej 
teraz też mogą oni zadbać o swoją rodzinę, jeśli wiedzą, jak dostosować się do zmian, 
które następują na rynku technologii i wykorzystać je do zrównoważenia swojego życia. 
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Utrzymana zostaje cienka granica między pracą a rodziną. Nie jest łatwo pogodzić pracę 
z domem, ale jak dobrze sobie z tym poradzisz, może to znacząco wpłynąć na Twoje 
relacje z rodziną. 

Konflikt między pracą a życiem rodzinnym jest jednym z najczęstszych źródeł stresu dla 
pracujących dorosłych. W tym zależnym od wydajności społeczeństwie, w którym 
żyjemy, coraz więcej osób ma trudności z odpowiednim wypełnianiem swoich ról 
zarówno w domu, jak i w miejscu pracy. Coraz częściej pracownicy nie są w stanie znaleźć 
punktu równowagi między swoją karierą zawodową a rodziną - zawsze jest jeden, który 
ma wyższy priorytet niż drugi. Takie zachowanie wiąże się z szeregiem 
dysfunkcjonalnych skutków - napiętymi relacjami rodzinnymi, nieefektywnością w pracy 
oraz złym stanem zdrowia fizycznego i psychicznego. 

ELASTYCZNOŚĆ 

Elastyczność działań w miejscu pracy pozwala na lepszą komunikację z kolegami 
i szefem. Dzięki nim otwierasz się na nowe pomysły i możliwości działania. Pozwalają na 
łatwiejsze zdobywanie wiedzy i wdrażanie nowych rozwiązań. 

ELEMENTY KOMUNIKACJI 

Komunikacja to przekazywanie zakodowanej wiadomości od nadawcy przez kanał 
komunikacyjny do odbiorcy, który dekoduje wiadomość i udziela odpowiedzi 
w zaszyfrowanej kolejności, dzięki czemu nadawca staje się odbiorcą. Elementami 
komunikacji są: przekaz, kanał komunikacyjny, środek komunikacji, tożsamość 
kulturowa. Dla dobrej komunikacji ważne jest, aby zawsze czekać na odpowiedź 
rozmówcy do przekazywanego przez nas przekazu. Ten sposób komunikacji pozwala 
nam zrozumieć, w jakim stopniu ten, z którym się komunikujemy, zrozumiał to, co 
próbowaliśmy mu przekazać, i jeśli zauważymy, że nasz przekaz nie został w pełni 
zrozumiany, w końcu wyślemy mu ten sam przekaz pod inną postacią, tym razem 
również poczekajmy na odpowiedź. 

 



2018-1-RO01-KA202-049112 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub 
publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi 

odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 

12 

POZIOMY NA KTÓRYCH ODBYWA SIĘ KOMUNIKACJA 

Każdy człowiek może być uznany za posiadającego wiele typów osobowości, w których 
„gromadzi” informacje o sobie i otaczającym go świecie: obszar otwarty, obszar ukryty, 
obszar ślepy, obszar nieznany. 

Obszar otwarty to ten, którego treści jesteśmy świadomi i który jesteśmy gotowi ujawnić 
innym: wspomnienia, wspólna wiedzę.  

Obszar ukryty to ten, którego treści jesteśmy świadomi, ale którego świadomie nie 
chcemy ujawniać innym: uczucia, reakcje, impulsy, które uważamy za antyspołeczne, 
wydarzenia, w których działaliśmy inaczej niż zgodnie z własnymi standardami, lub 
standardami uznawanymi w grupie do której należymy. 

Obszar ślepy to ten, którego zasobów nie jesteśmy świadomi, ale który jest częścią nas 
i inni mogą go zobaczyć, tylko my jesteśmy „ślepi”: uczucia i cechy, których nie 
rozpoznajemy jako nasze. 

Obszar nieznany to ten, który zawiera zasoby, których ani my, ani inni nie są świadomi: 
silnie stłumione uczucia, tendencje i impulsy, potencjalnie zupełnie nieznane talenty, 
charakterystyczne reakcje, które występują tylko w krytycznych, szczególnych 
sytuacjach, „stroje” lub „odcienie”, których nie jesteśmy świadomi, lub talenty, których 
nie podejrzewaliśmy. 

Bardzo łatwo jest nam rozmawiać, gdy mamy podobne doświadczenia z tymi, z którymi 
się komunikujemy. Z tego powodu czasami czujemy się swobodniej mówiąc pewne 
rzeczy, innym razem mamy wrażenie, że lepiej jest po prostu zachować dla siebie pewne 
myśli. 

TYPY KOMUNIKACJI 

W zależności od poziomu komunikacji na jakim odbywamy komunikację z różnymi 
rozmówcami, łącząc te poziomy, możemy wymienić cztery rodzaje komunikacji. 

Otwarta komunikacja - gdy komunikacja odbywa się pomiędzy otwartymi obszarami 
rozmówców. Komunikacja ta jest optymalna i efektywna. 

Niezamierzona komunikacja - jest to komunikacja pomiędzy otwartym obszarem 
jednego z rozmówców a obszarem ślepym drugiego, a więc wiadomość, którą 
otrzymujemy od nadawcy jest wysłana bez zamiaru komunikacji. Informacja ujawnia 
część osobowości rozmówcy; z drugiej strony, informacja może być zdobyta poprzez, na 
przykład: zmianę zachowania, poradnictwo lub doradztwo. 

Komunikacja celowa - jest to komunikacja z ukrytego obszaru jednego z rozmówców do 
otwartego obszaru drugiego, i jest to komunikacja wzajemna. Odnajdujemy ją, gdy 
celowo ujawniamy coś o nas, co zwykle ukrywamy. Na tym poziomie odbywa się proces 
auto-ekspozycji i popytu oraz sprzężenia zwrotnego, bardzo ważne procesy dla 
kształtowania i rozwoju zdrowych i produktywnych relacji komunikacyjnych. 

Nieznana komunikacja lub komunikacja poprzez „zarażenie” – jest to komunikacja 
pomiędzy nieznanymi obszarami każdego z rozmówców i nazywana jest „zarażeniem”, 



2018-1-RO01-KA202-049112 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub 
publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi 

odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 

13 

ponieważ komunikuje się na poziomie emocjonalnym. Osoba wpływa na uczucia lub 
zachowanie drugiej osoby, nie będąc tego świadomą ani nie robiąc tego celowo. 

W naszej grupie przyjaciół, a nawet gdy nawiązujemy nowe znajomości, gdy zauważamy, 
że inni przeszli przez doświadczenia podobne do naszych, czujemy się znacznie lepiej 
i kontaktujemy się w sposób otwarty. W ten sposób o wiele łatwiej jest nam opowiadać 
o nas i wydarzeniach, o których nigdy nie opowiadaliśmy, właśnie dlatego, że czujemy 
się w pełni zrozumiani przez tę grupę. 

ELEMENTY, KTÓRE POWODUJĄ ZAKOŃCZENIE KOMUNIKACJI 

Aby komunikacja była skuteczna, należy szanować swoich rozmówców na równi z nimi, 
szanować ich prawo do wyrażania opinii, szanować i doceniać ich decyzje, a także nie 
podważać ani sabotować ich wartości i doświadczenia. 

Wśród czynników, które mogą przerwać komunikację można znaleźć następujące 
elementy: porządek, wykorzystanie władzy nad 
innym, uznanie dla celów manipulacji, wydawanie 
poleceń bez wyjaśnienia, niekonstruktywna krytyka 
lub celowa zmiana tematu. 

Niezależnie od tego, czy jesteśmy w zespole 
roboczym w pracy, czy w grupie przyjaciół, nie 
czujemy się swobodnie, aby wyrażać swoje opinie, 
jeśli są one często krytykowane lub nie są brane pod 
uwagę. Tym mocniej czujemy się marginalizowani, 
jeśli nasze opinie są źle rozumiane, a nawet łatwo 
wykorzystywane przeciwko nam. 

SPOSOBY KOMUNIKACJI: JĘZYK 

Powszechnie wiadomo, że zwracamy uwagę na około 7% języka werbalnego, 38% języka 
parawerbalnego wyrażanego przez intonację i ton głosu oraz około 55% języka 
niewerbalnego wyrażanego przez postawę ciała, gest, wyraz twarzy, czyli 
metakomunikację. Wiadomo, że: nasze ciało nie kłamie, dlatego też możemy uważnie 
śledzić ruchy i gesty tych, z którymi się komunikujemy i w ten sposób możemy lepiej 
zrozumieć, czy to, co jest nam przekazywane, jest zgodne z tym, co myśli nasz rozmówca. 

KOMUNIKACJA W KREATYWNEJ RELACJI 

Aby odnieść sukces w twórczej i skutecznej relacji w naszym życiu, konieczna jest 
komunikacja z naszymi rozmówcami na pewnym poziomie. Trzeba więc umieć pytać 
o uczucia, które swobodnie wyrażają się w naszych żądaniach, ponieważ inni mają 
swobodę w udzielaniu odpowiedzi, czyniąc różnicę między pragnieniem a pytaniem, 
w sposób dojrzały. Ważne jest, aby wiedzieć, jak zaoferować, oddać nas w służbę innym 
bez dalszych oczekiwań, bezwarunkowo, w przeciwnym razie jest to tylko wymiana. 
Powinniśmy wiedzieć, jak przyjmować gratulacje lub odmowy innych, nasze obawy, że 
zostaniemy ostatecznie wykluczeni, lub nasze potrzeby bycia uznanymi. Miejmy 
możliwość odmowy, powiedzenia „nie”, przedstawienia siebie inaczej, zaakceptowania 
tej różnicy wobec siebie nawzajem, w swojej wolności do bycia. Możemy to zrobić 
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w sposób afirmatywny, mówiąc sobie: Jestem w stanie określić siebie, zrezygnować 
z aprobaty drugiej osoby, lub nie czuć się sfrustrowanym, że karzę drugą osobę. 

KOLORYSTYKA W KOMUNIKACJI 

Kolory w komunikacji odgrywają zasadniczą rolę zarówno w przekazie, który wysyłamy, 
jak i w emocjach, które determinują rozmówcę. Zawsze bierzemy pod uwagę 
uczestników dyskusji/spotkania, ich kraj pochodzenia, ich tradycje i kulturę. Również 
w komunikacji graficznej musimy wziąć pod uwagę to, co chcemy podkreślić poprzez 
naszą prezentację, przesłanie, które chcemy przekazać. Szczególnie podczas spotkań 
z zagranicznymi partnerami biznesowymi lub przyjaciółmi z zagranicy, warto wziąć pod 
uwagę ich zwyczaje kulturowe, sposób ubierania się i kolory, których używają. 

Mówiąc o „kreatywnym myśleniu” odnosimy się do zdolności tworzenia czegoś nowego, 
rezultatu procesu strukturyzowania informacji związanych z kontekstem społecznym 
i kulturowym, w który wpisana jest jednostka. 

Myślenie kreatywne można zdefiniować jako aktywność umysłową, która dobrowolnie 
lub mimowolnie reorganizuje wydarzenia i przynosi rezultaty, które z kolei generują 
pozytywne lub negatywne reakcje w środowisku, w którym działalność ta jest 
prowadzona. Jeśli przeanalizujemy etymologię słowa „tworzyć”, możemy 
zaobserwować, że w jego sanskryckich korzeniach „kar” oznacza „robić”: „Kar-tr” jest 
twórcą, to znaczy „tym, który robi coś z niczego”. 

Myślenie twórcze jest wrodzone w człowieku, w przeciwieństwie do logicznego, 
linearnego myślenia, zorganizowanego na zasadzie przyczyny - skutku. Psycholog 
Edward de Bono kontrastuje myślenie lateralne z myśleniem wertykalnym, będącym 
metodą badania pozornie ukrytych połączeń umysł. Innym badaczem, który mówił 
o myśleniu twórczym jest Guildford (1967), który wprowadził termin „myślenie 
dywergencyjne”, rozumiane jako zdolność do tworzenia szeregu możliwych rozwiązań 
problemu, który nie daje jednej poprawnej odpowiedzi. 

Guilford określił elementy, które 
wyróżniają tę formę myślenia: 
płynność, giętkość, oryginalność, 
wrażliwość na problemy. Kompetencja 
ta pozwala na przełamanie 
zwyczajowych schematów myślenia, 
przeanalizowanie problemu z kilku 
punktów widzenia i poszukiwanie 
rozwiązań poprzez nietypowe 
skojarzenia, bez poszukiwania jednego 
bezpośredniego rozwiązania problemu. 
Matematyk Poincaré napisał: 
„Kreatywność polega na łączeniu 
istniejących elementów z nowymi, 
użytecznymi powiązaniami”; w ten 
sposób ponownie wprowadził kryteria, które są użyteczne. 
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Wallas, czerpiąc inspirację z Poincaré’a, zidentyfikował 4 fazy tego procesu: 

• przygotowanie: gromadzenie i selekcja istotnych informacji, analiza 

problemów, poszukiwanie możliwych rozwiązań. 

• inkubacja: analiza dostępnych materiałów, poszukiwanie porządku. 

• olśnienie: nowy pomysł pojawia się w świadomej części umysłu. Intuicja 

pojawia się nagle, ale tylko dzięki poprzedniej fazie. Henri Poincaré mówi, że 

podczas wsiadania do autobusu rozwiązał złożony problem matematyczny i nie 

zastanawiając się nad tym. 

• weryfikacja: nowy pomysł, rozwiązanie, intuicja muszą zostać przetestowane 

i zweryfikowane, zanim zostaną sformalizowane. 

Podsumowując, ta forma myślenia pozwala nam przełamać wzorce i modele odniesienia 
(nawet jeśli są one również brane pod uwagę), wprowadzić coś nowego; sprawia, że 
postrzegamy świat na wiele różnych sposobów i odkrywamy nowe ukryte wzorce, aby 
tworzyć powiązania między pozornie niepowiązanymi zjawiskami i generować nowe 
rozwiązania. 

FANTAZJA 

Fantazja jest zdolnością ludzkiego umysłu do tworzenia i wizualizacji obrazów lub do 
swobodnego przetwarzania i odtwarzania danych pochodzących z własnych 
doświadczeń. 

Fantazja to jedna z podkompetencji „kreatywnego myślenia”. Często trudno jest 
odróżnić fantazję od kreatywności. Terminy te wskazują jednak na różne procesy 
myślowe. 

Myślenie kreatywne ma bardziej złożoną strukturę niż fantazja, ponieważ składa się 
z połączenia myślenia logiczno-racjonalnego, intuicyjnego, wyobrażeniowego, które 
może przynieść szeroki wachlarz rozwiązań w odpowiedzi na sytuacje problematyczne. 

Jak już napisano, „Kreatywność polega na łączeniu istniejących elementów z nowymi 
użytecznymi połączeniami” (Poincaré); dlatego też odwołuje się ona do kryteriów, które 
są użyteczne. 

Fantazja natomiast niekoniecznie produkuje coś namacalnego czy „użytecznego”, ale 
zdaje się odnosić głównie do świata tego, co nie-materialne i niewidzialne. 

Mimo to, fantazja nabrałaby wartości realnej, gdy niektóre zaplanowane i stworzone 
rzeczy kształtują swoją pierwszą "formę" w czyjejś fantazji. 

Ludzka wyobraźnia jest zatem pierwszym krokiem do wytworzenia namacalnego 
procesu konstruowania rzeczywistości i środowiska. 

Istnieje zatem nieodłączny związek pomiędzy fantazją a kreatywnością. 

Fantazja nie może być uważana za wszystko, co jest nierealne i niezgodne 
z rzeczywistością, ale musi być uważana za zdolność, która pozwala na tworzenie 
nowych powiązań opartych na przekształceniu znanych danych. 
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ORYGINALNOŚĆ 

Oryginalność jest umiejętnością, która pozwala nam zrozumieć i radzić sobie 
z problemami poprzez badanie i rozwijanie różnych możliwości, w celu stworzenia 
czegoś wyjątkowego i niezwykłego. W rzeczywistości oryginalna osoba wyróżnia się na 
tle innych i opuszcza „strefę komfortu”, wychodząc poza znane ramy, aby mieć nowe 
pomysły. Oryginalność, jako podkompetencja twórczego myślenia, wykorzystuje 
niezależne myślenie oraz konstruktywną wyobraźnię. 

REALIZACJA 

Termin realizacja oznacza wykonanie, osiągnięcie, wdrożenie lub praktyczne 
zastosowanie modelu, planu, metody lub idei, w celu osiągnięcia określonego celu. 

Studium kreatywnego myślenia często wiąże się 
z realizacją, ponieważ w przypadku kreatywności 
konieczne jest również zwrócenie uwagi na 
wykonanie samego pomysłu. 

Proces wdrażania pozwala na dalsze 
przyczynianie się do tego, co zostało zrobione 
z wyprzedzeniem, „poszerzanie” nowych 
elementów i wprowadzanie usprawnień. Zdanie 
to oznacza, że działanie to wymaga pewnych 
wstępnych przemyśleń i czynności, aby coś 
rzeczywiście się wydarzyło. 

Aby zrealizować pomysł, metodę lub zadanie, należy najpierw zdefiniować konkretny 
problem, zrozumieć i być świadomym danego zadania, przeanalizować go, 
zidentyfikować jego źródło i to, czego brakuje w przedsięwzięciu, znaleźć nową metodę 
do zastosowania, określić jasne, wymierne i mierzalne cele, aby ocenić rezultaty, sukces 
lub porażkę wdrożonego systemu, zaplanować pracę i opracować plan weryfikacji stanu 
realizacji, a na koniec przetestować pomysł poprzez dostosowanie go do ram 
odniesienia. 

APETYT NA RYZYKO 

Niektóre z cech obecnych w człowieku to elementy sprzyjające kreatywności. Wśród 
wielu zidentyfikowanych elementów znajduje się również skłonność do ryzyka, która 
może pomóc w pozbyciu się uprzedzeń i ułatwić poszukiwanie nowości. 

Akt twórczy zaczyna się od upadku istniejących wzorców myślowych, a ten, kto skłania 
się ku ryzyku, często sprzeciwia się zbyt sztywnym ograniczeniom, narażając „stabilność” 
tego, co pewne. 

Apetyt na ryzyko jest umiejętnością, która może tworzyć wartość w kontekście pracy: 
umiejętność ta pomaga przewidzieć potencjalne problemy lub zagrożenia i zaplanować 
strategię, która może rozwiązać złożone sytuacje. Apetyt na ryzyko jest częścią 
codziennego procesu decyzyjnego i stanowi integralną część formułowania i realizacji 
strategii. 
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Rzeczywiście, optymalny apetyt na ryzyko prowadzi do lepszego podejmowania decyzji, 
równoważy ryzyko i nagrodę jako podstawowy bodziec siły napędowej dla 
rozwiązywania problemów. 

Ponadto, ktokolwiek posiada tę umiejętność, często jest osobą, która bierze na siebie 
odpowiedzialność. 

ZDOLNOŚĆ DO ŁĄCZENIA IDEI 

Aby stworzyć coś kreatywnego, innowacyjnego i oryginalnego, często trzeba skojarzyć 
pomysły różnych osób lub połączyć doświadczenia, wiedzę, z czymś nowym. 

W rzeczywistości, według Mednika, nową (twórczą) ideę lub jej przerobienie stanowiłby 
zbiór skojarzeń zarejestrowanych w mózgu, takich jak pamięć wrażeń, bodźców 
i poznanych informacji, powiązanych ze sobą. Dlatego, aby rozwiązać problem i stworzyć 
innowacyjne i oryginalne kombinacje, należy wybrać najważniejsze informacje, połączyć 
informacje, nawet te pozornie nie do pogodzenia, a w końcu powiązać uzyskane 
informacje z tymi już poznanymi. 

Dzięki powiązaniom między doświadczeniami z przeszłości a nowymi danymi, może 
nastąpić proces łączenia pomysłów, który doprowadzi do twórczego rozwiązania. 

Zdolność do tworzenia powiązań między ideami często wiąże się również 
z umiejętnością mediacji. Rzeczywiście, nie byłoby możliwe połączenie ze sobą idei bez 
uwzględnienia tego, co wszyscy powiedzieli. 

Wreszcie, zdolność do tworzenia połączeń idei oznacza dobrą samoświadomość 
i zdolność do podejmowania decyzji w konstruktywny sposób, oceniania możliwych 
opcji, ważności i konsekwencji oraz odpowiedzialności za dokonane wybory. 

ZDOLNOŚĆ DO PRZEŁAMYWANIA SCHEMATÓW 

Zdolność do przełamywania schematów jest jednym z wyróżników „kreatywnego 
myślenia”. 

DeBono opisał ją jako zdolność do rozwiązywania problemów za pomocą 
niekonwencjonalnych i pozornie nielogicznych metod. 

Zdolność ta pozwala zakwestionować ustalone metody, procedury i reguły, nawet jeśli 
wydają się one funkcjonalne lub pewne, ponieważ są skonsolidowane, a zatem 
bezpieczne. 

Działania umysłowe są zwykle regulowane przez wzorce myślowe i systemy odniesienia, 
które określają z góry wyznaczone ścieżki myślowe i wykorzystują strategie 
przyczynowo-skutkowe oparte na logice i osądzie (myślenie linearne). Z drugiej strony, 
kiedy mieszają się różne kategorie i obszary, pracujesz umysłowo na różnych poziomach, 
odchodzisz od reguł, możesz tworzyć nieprzewidywalne, twórcze rozwiązania, typowe, 
właśnie dla myślenia twórczego, które jest formą polegającą na analizowaniu faktów, 
a nie na odczytywaniu ich poprzez z góry określone hipotezy. 

Przełamywanie schematów nie ma na celu jedynie wytworzenia czegoś nowego 
i oryginalnego, ale przezwyciężenie sztywnego funkcjonowania systemów, modyfikacja 
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koncepcji i postrzegania, sprzyjanie zmianie punktu widzenia i opracowanie innych 
strategii. 

Myślenie nieszablonowe jak możesz sobie wyobrazić, wiąże się z wieloma trudnościami 
i oporami. Jest to jednak możliwe poprzez uchwycenie bodźców otoczenia, zmianę 
punktu widzenia, eksperymentowanie i wypróbowywanie nowych sytuacji, 
identyfikowanie rozwiązań za pomocą intuicji, wykraczając poza obszar wiedzy 
i tradycyjnej logiki linearnej. 

Praca zespołowa może być zdefiniowana jako proces wspólnej pracy grupy ludzi w celu 
osiągnięcia określonego celu. Może to być formalny zespół, taki jak jednostka lub sekcja 
wykonująca pracę, lub nieformalny zespół, taki jak multidyscyplinarna grupa pracująca 
razem nad tymczasowym projektem, należących lub nie do tej samej firmy. Może on 
obejmować osoby z różnych grup i poziomów zawodowych. Najważniejsze jest to, że 
kompetencja ta odnosi się do sytuacji, w których każdy jest równym członkiem zespołu 
nie posiadającym większych uprawnień lub odpowiedzialności niż pozostali członkowie 
grupy. 

EMPATIA 

Osoby empatyczne mają naturalne predyspozycje do niektórych z najbardziej 
wymagających kompetencji w zakresie ofert pracy: pracy zespołowej, umiejętności 
przywódczych, umiejętności negocjacyjnych i obsługi klienta. 

Empatia to zdolność do identyfikowania się z kimś i dzielenia się swoimi uczuciami. Jak 
każda inna wrodzona zdolność, niektórzy rozwijają ją bardziej, a inni mniej, ale zawsze 
można ją wzmocnić. 

Kilka wskazówek, jak rozwijać empatię: 

• Poświęć trochę czasu na poznanie ludzi, z którymi pracujesz: rozpocznij lub 
obserwuj rozmowy we wspólnych miejscach spotkań. 

• Bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w życiu twoich kolegów: Wiedza o życiu 
osobistym współpracowników (małżeństwa, dzieci, rozwody) pozwala 
dowiedzieć się nieco więcej o sobie nawzajem i lepiej reagować na aktualne 
wydarzenia w pracy. 

• Postaw się na miejscu swojego partnera: Wiele nieporozumień w pracy zdarza 
się przez brak empatii wśród kolegów, co powoduje nieprzyjemne sytuacje. 

• Zrób przysługę, która może ułatwić komuś pracę: Dzięki temu możesz nawiązać 
mocniejsze więzi, a sama przysługa może zostać zwrócona w przyszłości.  
 

AKTYWNE SŁUCHANIE 

Słuchanie jest jedną z najważniejszych umiejętności, jakie możesz mieć. To, jak dobrze 
potrafisz słuchać, ma duży wpływ na efektywność pracy i jakość twoich relacji z innymi. 
Na przykład: 
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• Słuchamy, by uzyskać informacje. 
• Słuchamy, by zrozumieć. 
• Słuchamy dla przyjemności. 
• Słuchamy, by się uczyć. 

 

Biorąc pod uwagę fakt, ile czasu naszego życia spędzamy na słuchaniu, pomyślałbyś, że 
jesteśmy w tym dobrzy! W rzeczywistości, większość z nas nie jest. A badania sugerują, 
że pamiętamy tylko od 25 do 50 procent tego, co słyszymy, jak to opisuje Edgard Dale. 
Oznacza to, że kiedy rozmawiasz ze swoim szefem, kolegami, klientami lub 
współmałżonkiem przez 10 minut, zwracają oni uwagę na mniej niż połowę rozmowy. 

Odwracając to zjawisko, okazuje się, że gdy odbierasz wskazówki lub otrzymujesz 
informacje, Ty również nie słyszysz całej wiadomości. Masz nadzieję, że ważne elementy 
są uchwycone w Twoich 25-50 procentach. Ale co jeśli nie są? 

Oczywiście, słuchanie jest umiejętnością, na której poprawie wszyscy możemy 
skorzystać. Stając się lepszym słuchaczem, możesz poprawić swoją produktywność, 
a także zdolność do wpływania, przekonywania i negocjowania. Co więcej, unikniesz 
konfliktów i nieporozumień. Wszystko to jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu 
w miejscu pracy! 

Rogers i Farson określili trzy sposoby aktywnego słuchania: 

• Znajdź prawdziwe znaczenie tego, co słyszysz. Spróbuj zrozumieć zarówno słowa, 

jak i kryjące się za nimi emocje. 

• Odpowiadaj na uczucia, nie na tekst. Często prawdziwym przekazem są emocje, 

a nie słowa, które składają się na przekaz. W takich przypadkach zapomnij 

o tekście i zareaguj na emocję. 

• Rób coś więcej niż tylko słuchanie. Duża część komunikacji jest niewerbalna, więc 

bądź czujny. 
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Oto niektóre z technik aktywnego słuchania, których FBI uczy swoich agentów 
specjalnych: 

• Nie osądzaj. Być może najtrudniejsze jest to, co najbardziej potrzebne: Słuchanie 
bez osądzania drugiej osoby i wyciągania wniosków. W momencie, gdy myślisz 
lub zachowujesz się jak sędzia, tracisz swoją użyteczność jako słuchacz. 

• Nie udzielaj rad. Wskazówki są zawsze oparte na kontekście, który nie musi być 
nasz. Jeśli nadal uważasz, że masz absolutnie doskonały pomysł, najbardziej 
wskazane jest poprosić rozmówcę o zgodę: „Chcesz usłyszeć moją opinię na ten 
temat?” 

• Przerywaj tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Kiedy ktoś przerywa, wysyła 
następujące wiadomości: 

o To, co mam do powiedzenia, jest ważniejsze od twojego. 
o To nie jest rozmowa, to jest dyskusja i chcę ją wygrać. 
o Nie mam ochoty słuchać szczegółów twojej opinii. 

• Odnoś się do szczegółów, które pamiętasz. Generalnie jesteśmy słabi 
w zapamiętywaniu szczegółów z poprzednich rozmów. Jeśli jednak zapamiętasz 
jeden z nich i będziesz w stanie wspomnieć o nim podczas rozmowy, nieważne 
jak mały, uzyskasz bardzo ciekawy efekt. 

• Przekierowuj rozmowę w razie potrzeby. Często nieuniknione jest, że rozmowy 
pójdą gdzie indziej. Kiedy pytanie prowadzi w kierunku, który nie ma nic 
wspólnego z tym, co chciał ci powiedzieć twój rozmówca, twoim obowiązkiem 
jako aktywnego słuchacza jest skierowanie rozmowy z powrotem do meritum. 

• Powtórz to, co właśnie usłyszałeś. Bardzo prostym sposobem na pokazanie, że 
słuchasz, a tym samym uczynienie drugiej osoby bardziej zmotywowaną do 
dalszego mówienia, jest powtarzanie od czasu do czasu tego, co powiedziała, 
niezależnie od tego, czy się zgadzasz, czy nie. 

• Odwołuj się do twoich uczuć, by otworzyć się emocjonalnie. Nie ograniczaj się 
tylko do dosłownego powtarzania tego, co właśnie usłyszałeś: powinieneś 
spróbować interpretować to w kategoriach emocji, które może odczuwać druga 
osoba. Sposób, aby to zrobić jest prosty. Chodzi o dodanie emocji do tego, co 
właśnie ci powiedzieli: „Więc czujesz się smutny / szczęśliwy / zły / itd., kiedy coś 
takiego się stało?” 

• Poproś o więcej informacji, zadając odpowiednie pytania. Zadawaj 
odpowiednie pytania aby pokazać, że jesteś zainteresowany rozmową. 

• Zapytaj o konsekwencje tego, co właśnie usłyszałeś od rozmówcy. Jest to 
najpotężniejsza technika ze wszystkich, pozwalająca ludziom na samodzielne 
rozwiązywanie swoich problemów. I jednocześnie najprostsza, trzeba tylko 
zapytać, co według rozmówcy by się stało, gdyby stało się to, co właśnie 
powiedział. 

• Pomóż mu sprecyzować jego myśli i uczucia. Kiedy Twój rozmówca robi sobie 
przerwę, możesz skorzystać z okazji, aby spróbować zrozumieć jego myśli za 
pomocą otwartych pytań dotyczących jego emocji („O co dokładnie martwisz się 
w swojej obecnej sytuacji w pracy”?), zamiast zadawać zamknięte pytania. 

• Używaj pozytywnych środków wzmacniających przekaz oraz otwartej mowy 
ciała. Dzięki przemyślanej postawie ciała i mimice twarzy powstaje więcej 
empatii w sytuacjach emocjonalnych, pod warunkiem, że odbywa się to 
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z dyskrecją. W rzeczywistości, jeśli naprawdę słuchasz, to jest szansa, że robisz to 
(gesty, mimika) nieświadomie. 

• Uszanuj ciszę. Logicznie rzecz biorąc, jednym z kluczy do aktywnego słuchania 
jest samo słuchanie, ale trzeba też czuć się komfortowo z ciszą. Cisza daje 
ludziom czas na zastanowienie się i znalezienie jak najdokładniejszych słów, więc 
nie odmawiaj im tego prawa. 

• Unikaj typowych błędów. Wskazane jest również, aby unikać pewnych błędów, 
które mogą stanowić przeszkodę w komunikacji i emocjonalnym oderwaniu się 
od rozmówcy: minimalizujcie transcendencję, zachowujcie postawę 
protekcjonalną i współczującą, kończcie zdania za drugą osobę, itp. 

• Na koniec, podsumuj wnioski z rozmowy. Dobrym sposobem na to, by wszystko, 
co zostało wypowiedziane, rozluźniło sytuację i zwiększyło zaangażowanie, jest 
podsumowanie rozmowy z uwzględnieniem elementów i emocji, które Twój 
rozmówca uznał za ważniejsze. 

PRZYWÓDZTWO 

Przywództwo można uznać za zdolność, którą posiadają jednostki; niektórzy ludzie są 
urodzonymi liderami, podczas gdy inni muszą bardzo ciężko pracować, aby zdobyć 
niektóre z tych cech i umiejętności. Przywództwo jest czymś bardzo trudnym do 
zdefiniowania, jednak czasami opisuje się je jako zdolność do motywowania innych do 
doskonalenia się, a także zdolność do przystosowania się do każdej sytuacji. 

Inicjatywa jest opisywana jako ta, która coś zapoczątkowuje i zazwyczaj jest używana 
w terminologii biznesowej do opisania kogoś, kto jest w stanie podjąć decyzję, co zrobić 
i kiedy to zrobić, całkowicie niezależnie. Istnieje silne przekonanie, że nie można być 
liderem, jeśli nie ma się inicjatywy. 

Przywództwo i inicjatywa są niezwykle ważne i są stosowane w całym przedsiębiorstwie. 
Przywództwo jest zazwyczaj prowadzone przez „lidera” firmy i pomaga innym znaleźć 
sposób lub motywację do ciężkiej pracy. Jednak każda osoba w firmie może wykazać się 
cechami przywódczymi. Takie działania, jak pomaganie innym, czy nawet motywowanie 
współpracowników do szybszego wykonywania pracy, są na swój sposób aktem 
przywódczym. 
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Kilka wskazówek, jak rozwinąć u siebie cechy przywódcze: 

• Świeć przykładem. Liderzy muszą działać, a nie tylko mówić. Jeśli chcesz, aby Twoi 
pracownicy mieli konkretne postawy i zobowiązania, bądź pierwszy i pokaż, że Ty je 
masz i że je praktykujesz. 

• Odrobina pokory może zaprowadzić cię daleko. Jest duża różnica między byciem 
liderem a byciem szefem. Obydwaj są kierownikami, ale lider podziela punkt 
widzenia i czuje się komfortowo udzielając uznania również innym. Wielcy liderzy 
dbają o to, aby ich słuchano i aby byli zrozumiani, ale wiedzą również, że słuchanie 
jest ważne. 

• Znaj swoje limity. Nawet najmilszy i najbardziej szanowany lider ma swoje granice. 
Ustanów je i jasno je określi. Jeśli inni będą wiedzieli, czego nie będziesz tolerował, 
będzie mniej frustracji, co pozwoli uniknąć zamieszania. 

• Znajdź mentora. Najlepsi przywódcy wiedzą, kiedy potrzebują pomocy i wiedzą, 
gdzie się po nią udać. Nikt nie wie wszystkiego, więc znajdź kogoś, komu zaufasz, 
a kto doradzi Ci, gdy pojawią się trudności. 

• Bądź wrażliwy emocjonalnie. Chociaż wiele osób radzi oddzielić emocje od biznesu, 
negocjacje są relacjami z ludźmi. Aby były one trwałe, trzeba być inteligentnym 
emocjonalnie i wrażliwym na różne punkty widzenia. 

• Unikanie powszechnych błędów w zarządzaniu. Wszyscy popełniają błędy, ale 
części z nich można uniknąć. Aby ich nie powtórzyć musisz mieć świadomość ich 
popełnienia ale też nie wpadać w obsesję na ich punkcie. 

• Ucz się z przeszłości. Historia, niedawna lub przeszłość, jest pełna udanych modeli 
biznesowych ale też wielkich porażek. Pomyśl o ludziach, których podziwiasz 
i dowiedz się, co poszło nie tak dla tych, którzy kariera zakończyła się skandalem. 

• Nigdy nie przestaje się poprawiać. Wielcy liderzy ciągle się uczą. Zawsze znajdzie 
się coś, nad czym będziesz mógł popracować lub opanować nową umiejętność. 
Upewnij się, że masz swój umysł otwarty na nowe pomysły i możliwości. 
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SZACUNEK 

Szacunek jest jedną z podstaw, na których opiera się etyka i moralność w każdej 
dziedzinie i społeczności. 

Szacunek wymaga życzliwego i uprzejmego traktowania; szacunek jest istotą ludzkich 
relacji, życia we wspólnocie, pracy zespołowej, wszelkich relacji międzyludzkich. 
Szacunek jest gwarancją przejrzystości. 

Szacunek tworzy atmosferę bezpieczeństwa i serdeczności; pozwala zaakceptować 
ograniczenia innych i uznać ich cnoty. Unikaj obraźliwych zachowań i ironii; nie pozwól, 
aby przemoc stała się środkiem do narzucania kryteriów. Szacunek zna autonomię 
każdej istoty ludzkiej i akceptuje prawo do bycia innym. 

Szacunek zwiększa zaufanie, a to ostatnie jest gwarancją przejrzystości i dobrej 
komunikacji. Podstawowe aspekty, aby pracować swobodnie i rozwijać się jako osoba / 
firma / organizacja i jako społeczeństwo w ogóle. 

Szacunek nie oznacza zgadzania się lub myślenia tak, jak zrobiłaby to inna osoba, ale 
chodzi o to, aby nie dyskryminować, nie obrażać, nie upokarzać ludzi za ich sposób 
działania, życia, podejmowania decyzji itp. 

Jednym z najważniejszych zasad szacunku jest to, że aby samemu być szanowanym, 
trzeba się nauczyć szacunku. Ścieżka uczenia się zaczyna się od szacunku do samego 
siebie i od tego momentu zaczynają się wszystkie jej owoce, które znajdują 
odzwierciedlenie w każdej więzi społecznej. Dlatego niedopuszczalne jest również 
domaganie się szacunku od rówieśników, przełożonych czy podwładnych, gdy samemu 
ukazujemy przeciwne przesłanie. 

ZAANGAŻOWANIE 

Zaangażowanie można zdefiniować jako „odczuwanie celów organizacji jako swoje 
własne”. Jest to wspieranie i wdrażanie decyzji, angażując się w osiąganie wspólnych 
celów. Zapobieganie i pokonywanie przeszkód, które oddalają nas od osiągania 
rezultatów biznesowych. Kontrolowanie realizacji uzgodnionych działań oraz 
wypełnianie swoich zobowiązań, zarówno osobistych jak i zawodowych. 

Wiele organizacji myli znaczenie pojęcia „odczuwanie celów organizacji jako własnych”. 
Wiele firm uważa, że zaangażowanie jest proporcjonalne do godzin codziennego 
pozostawania na stanowisku, podczas gdy inni uważają, że jest ono równe temu, że 
zawsze zgadzamy się na wszystkie decyzje szefa, bez kwestionowania decyzji i jej 
słuszności. 

Pod naszym pojęciem „odczuwanie celów organizacji jako własnych” rozumiemy ich 
poszanowanie i działanie na rzecz osiągnięcia przez nią sukcesu.  

Niektóre zasady promujące zaangażowanie w zespołach: 

• Pracuj tak, aby każda osoba chciała kontynuować przynależność do firmy, nadal 
chcąc poświęcić jej swój czas i wysiłek. Musimy czuć się niezbędni, zaangażowani, 
i mieć poczucie, że dodajemy wartość i odbieramy zasługi. 
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• Każdy członek zespołu ma jasność co do tego, co będzie robił, kiedy, jak, po co 
i wie, na kogo zawsze może liczyć. 

• Poznaj motywację każdego członka zespołu oraz ich potrzeby i to co ich 
motywuje. Będziesz mógł to wykorzystać do motywowania ich do wykonywania 
zadań, umilając im pracę i doprowadzając do wypełniania obowiązków. 

• Znajomość zespołu jest niezbędna, aby móc wspierać ich w osiągnięciu 
najlepszych wyników. 

• Ustal ramy. Nie możemy zapominać, że każdy człowiek musi mieć jasne granice, 
zasady gry, poszanowane wartości i sposób działania firmy lub zespołu 
w projekcie, aby czuć się z nimi komfortowo. Im bardziej jesteśmy zgrani z misją 
i wizją firmy, tym większe jest nasze zaangażowanie. 

• Promowanie odpowiedzialności. Zaangażowanie wiąże się 
z odpowiedzialnością, ponieważ wszyscy w pracy zespołowej mamy jeden cel. 
Jeśli ktoś zawiedzie, wszyscy ponosimy porażkę. 

• Testowanie wysiłków, postępów i świętowanie. W pracy musimy wiedzieć, że 
robimy postępy. A kiedy wynik końcowy nie jest taki, jak oczekiwaliśmy, albo 
ponieśliśmy porażę to wspieramy zespół, uczymy się i kontynuujemy. 

PODEJMOWANIE DECYZJI 

Modele ekonomiczne zakładały, że wszyscy ludzie w społeczeństwie są racjonalnymi 
uczestnikami procesu podejmowania decyzji, chłodno analizującymi najlepsze dla siebie 
wybory. Teraz lepiej rozumiemy, że ludzie są irracjonalni i mają tendencję do 
podejmowania krótkoterminowych decyzji, nawet kosztem swojego długoterminowego 
dobrobytu. 

Emocje takie jak strach i ego napędzają osoby podejmujące decyzje, a to ma wpływ na 
to, jak zachowują się firmy. Organizacje mogą chcieć wierzyć, że ich strategie opierają 
się na danych takich jak te pochodzące z badania rynku, ale za tymi strategiami stoją 
ludzie, a emocje są często czynnikiem wpływającym na ostateczny wybór. 

Kluczem może być zrozumienie, w jaki sposób nasze emocje mają wpływ na 
podejmowanie decyzji, i to jest coś, na czym organizacje również mogą skorzystać. 

Być może najbardziej użyteczną emocją, jaką może posiadać organizacja, jest empatia. 
Często jedne z największych kłopotów marki, pojawiają się ponieważ organizacja 
wykazała zdumiewający brak empatii dla swoich odbiorców. 

W dzisiejszych trudnych czasach marki są coraz częściej karane za brak empatii. Ale 
empatia dla klientów pomaga również firmom zrozumieć, jak lepiej im świadczyć usługi. 
Emocje mają swoje miejsce w organizacyjnym procesie decyzyjnym: kluczem jest 
zrozumienie, jaka dokładnie jest ta rola. 
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Zdolność do podejmowania decyzji powinna zostać zwiększona poprzez inwestowanie 
większej ilości czasu i energii. W dzisiejszych 
czasach zmiany zachodzące w branży biznesowej 
są nieprzewidywalne, więc ludzie będą nadal 
doskonalić swoje umiejętności podejmowania 
decyzji, aby sobie z nimi poradzić. Powinieneś 
podnosić swoje umiejętności aby podejmować 
rozsądne decyzje we właściwym czasie. 
Niezdecydowanie w przekazywaniu swoich decyzji 
i wyborów nie pomoże w osiągnięciu celu. 

Podejmowanie decyzji jest jedną z niezbędnych 
umiejętności, która może zostać wzmocniona 
przez regularną praktykę. Podejmowanie dobrych 
decyzji może spowodować, że firma będzie 
w stanie sprostać rosnącemu wskaźnikowi 
sprzedaży i zysku. Większość organizacji i ich 
pracowników cierpi z powodu dużego stresu oraz 
z powodu pewnych błędnych decyzji. Poniżej 
znajduje się lista kluczowych elementów, dotyczących podejmowania decyzji. 

Postępuj zgodnie z instrukcją: 

1. Dokładnie zdefiniuj problem: Głównym celem umiejętności podejmowania decyzji 
jest skuteczne rozwiązywanie problemów. Przed podjęciem decyzji liderzy 
i menedżerowie muszą dokładnie zidentyfikować przeszkodę. Właściwe 
rozwiązania można znaleźć, zadając odpowiednie pytania. Niewłaściwa 
identyfikacja zakończy się podjęciem błędnej decyzji, a zakres problemów zostanie 
zwiększony. Na początku należy rozpocząć pracę od analizy zagrożeń, celów, 
oczekiwań i założeń. Kiedy problemy zostaną rozwiązane i zidentyfikowane, wtedy 
decydenci mogą zacząć myśleć w inny sposób. 

2. Znajdź właściwe rozwiązanie: Jako osoby podejmujące decyzje, powinieneś 
rozważyć problemy, z którymi borykają się inwestorzy i zainteresowane strony. 
Twoja decyzja powinna być korzystna dla wszystkich podmiotów, związanych 
z Twoją firmą/projektem. Rozwiązując problem, należy szukać informacji i badać 
zagadnienie tak aby uzyskań jak najwięcej informacji. Należy wziąć pod uwagę 
następstwa wyboru odpowiedniego rozwiązania. 

3. Określanie alternatywnych rozwiązań: Rzadko kiedy uda ci się znaleźć idealne 
rozwiązanie twojego problemu. Po zakończeniu procesu analizowania, musisz 
dowiedzieć się i zrozumieć jakie następstwa podjęcia każdej z decyzji cię czekają 
i wybrać optymalną decyzję. Ostateczne decyzje powinny być odczuwalne dla 
wszystkich ludzi, w tym dla inwestorów i zainteresowanych stron. Dowiedz się, jakie 
są różne alternatywne rozwiązania pozwalające na skuteczne rozwiązanie Twoich 
problemów. 

4. Wybierz właściwe rozwiązanie i postępuj ostrożnie: Musisz wybrać najlepsze 
rozwiązanie, które jest dokładnie dostosowane do twoich problemów biznesowych. 
Podejmij najlepszą możliwą decyzję, aby zwiększyć tempo rozwoju twojej firmy i jej 
produktywność. Zanim podejmiesz decyzję, powinieneś przeanalizować, czy jest 
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ona odpowiednia dla twojego przedsięwzięcia. Wybór rozsądnego sposobu 
podejmowania decyzji może rozwiązać problemy w przejrzysty sposób. 

5. Przetestuj swoją decyzję: Zanim zdecydujesz się podjąć ostateczną decyzję spróbuj 
przetestować ją i sprawdzić jakie da rezultaty. Przeanalizuj czy wynik podjętej 
decyzji jest dobry dla ciebie, zespołu i waszej organizacji. Jeśli znajdziesz błędy, masz 
jeszcze możliwość ich naprawienia. 

PRACA ZESPOŁOWA 

Skuteczna interakcja, współpraca, współdziałanie i zarządzanie konfliktami z ludźmi 
w celu ukończenia zadań i osiągnięcia wspólnych celów to umiejętność zwana pracą 
z innymi. Praca z innymi to praca w przynajmniej 2 osoby lub praca w małych lub dużych 
grupach ludzi. 

• Praca z innymi: Efektywna praca z innymi osobami w firmie wymaga zrozumienia 
i aktywności zawodowej z uwzględnieniem kultury, zasad i wartości grupy; 
wspólnego planowania i podejmowania decyzji; negocjowania i kompromisu; 
wyrażania swoich opinii i pomysłów oraz szanowania opinii i pomysłów innych 
osób, w tym osób z różnych środowisk; oraz elastyczności w zakresie ról, w tym 
wiedzy o tym, kiedy przyjąć rolę przywódczą a kiedy szukać podejścia 
zespołowego. 

• Kompetencje w zakresie pracy z innymi, które mają wpływ na innych 
o Motywowanie innych do osiągania pożądanych rezultatów poprzez 

zarządzanie, coaching i delegowanie; 
o Dostrzeganie znaczenia budowania relacji zawodowych; 
o Rozwijanie sieci kontaktów biznesowych i współpraca 

z współpracownikami;  
o Nawiązywanie kontaktów z kluczowymi graczami; 
o Wzmocnienie pozycji innych poprzez przekazanie im uprawnień 

i odpowiedzialności oraz zwiększenie ich niezależności; 
o Pozyskiwanie możliwości współpracy i zaangażowania ze strony innych. 

• Kompetencje w zakresie pracy z innymi oraz zwracanie uwagi na innych  
o Rozpoznawanie potrzeb i możliwości innych; 
o Zapewnienie sprawiedliwego i równego traktowania; 
o Zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego; 
o Rozpoznawanie i nagradzanie osiągnięć; 
o Wspieranie i pomoc innym w sytuacjach zawodowych i osobistych. 

• Budowanie odpowiedniego środowiska pracy 
o Posiadanie wspólnych celów; 
o Wzajemne zaufanie; 
o Jasne określenie ról od samego początku; 
o Otwarta i efektywna komunikacja; 
o Docenianie różnorodności pomysłów. 
o Koncentracja zespołu. 
o Korzystanie z dziedzictwa kulturowego. 

• Do elementów zdrowej współpracy należy: 
o Ustanowienie jasnych definicji i uzgodnień w sprawie roli każdego 

z członków zespołu; 
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o Utrzymywanie otwartej komunikacji w zespołach, nigdy nie ukrywając 
informacji niezbędnych do realizacji zadań; 

o Osiąganie konsensusu co do celów i metod realizacji projektów lub zadań. 
Kontynuowanie pracy dopiero po osiągnięciu porozumienia przez 
wszystkich członków; 

o Oferowanie poszanowania dla wkładu każdego z współpracowników. 
Ważne jest, aby zapewnić uznanie za ich pracę; 

o Rozpoznawanie przeszkód i wspólne rozwiązywanie problemy w miarę 
ich pojawiania się. Umiejętność pracy w zespole jest niezbędna; 

o Stawianie celów grupowych ponad osobistą satysfakcje. Istotne jest, aby 
na pierwszym planie postawić określone wyniki projektu. We współpracy 
nie chodzi o cele indywidualne. 

o Gotowość do przepraszania za błędne decyzje i wybaczanie innym ich 
błędów. 
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ASERTYWNOŚĆ 

Asertywność to umiejętność, o której regularnie wspomina się w szkoleniach z zakresu 
kompetencji społecznych i komunikacyjnych. Bycie asertywnym oznacza zdolność do 
spokojnego i pozytywnego bronienia praw własnych lub innych osób, bez agresji 
i biernego akceptowania „zła”. Osoby asertywne są w stanie przedstawić swój punkt 
widzenia, bez obrażania innych i w zgodzie z własnym sumieniem. Chociaż każdy od 
czasu do czasu zachowuje się w sposób bierny lub agresywny, takie sposoby reagowania 
często wynikają z braku pewności siebie i dlatego są niewłaściwymi sposobami interakcji 
z innymi. 

 

Asertywność jest ważną umiejętnością osobistą i interpersonalną oraz umiejętnością 
odpowiedniego wyrażania uczuć, życzeń, pragnień i przekonań. 

Asertywność może pomóc w wyrażaniu siebie, w jasny, otwarty i rozsądny sposób, bez 
naruszania praw własnych lub innych osób, we wszystkich kontaktach z ludźmi (w domu 
lub w pracy, z pracodawcami, klientami czy współpracownikami). 

Asertywność umożliwia jednostkom działanie we własnym interesie, wyjaśnianie swoich 
opinii i siebie, prezentowanie swoich przekonań i praw osobistych bez zaprzeczania 
prawom innych.  

Asertywne zachowanie obejmuje: 

➢ Bycie otwartym w wyrażaniu pragnień, myśli i uczuć oraz zachęcanie innych do 
zrobienia tego samego; 
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➢ Wyrażanie empatii i zrozumienia, kiedy słuchasz innych niezależnie od tego czy 
zgadzasz się z ich poglądami; 

➢ Akceptację obowiązków i umiejętność delegowania; 
➢ Uznanie dla innych za ich wkład; 
➢ Świadomość i akceptację błędów oraz umiejętność przepraszania za nie; 
➢ Samokontrolę; 
➢ Traktowanie wszystkich równo.  

Asertywność opiera się na równowadze. Wymaga ona szczerej postawy wobec swoich 
pragnień i potrzeb, przy jednoczesnym uwzględnieniu praw, potrzeb i pragnień innych. 
Staraj się być pewny siebie i czerpać siłę z tego, aby uzyskać swój punkt w sposób 
stanowczy, uczciwy i empatyczny. 

Agresywne zachowanie opiera się na potrzebie wygrywania. Jeśli zachowujesz się 
agresywnie, zrobisz to, co leży w twoim najlepszym interesie, bez względu na prawa, 
potrzeby, uczucia czy pragnienia innych ludzi. To właśnie siła, której używasz, jest 
samolubna. Możesz zostać uznany za natarczywego, a nawet tyranizującego. Bierzesz, 
co chcesz, często bez pytania. 

Jeśli szef kładzie stos pracy na biurku po południu przed wyjazdem na wakacje i żąda, 
aby zrobić to od razu, oznacza to, że zachowuje się agresywnie. Praca musi być 
wykonana, ale zrzucając ją na ciebie w nieodpowiednim czasie, nie bierze pod uwagę 
twoich potrzeb i uczuć. 

Jeśli poinformujesz swojego szefa, że praca zostanie wykonana, ale dopiero po powrocie 
z wakacji, trafisz w czuły punkt pomiędzy biernością (nie będąc wystarczająco 
asertywnym) a agresją (będąc wrogo nastawionym, złym lub niegrzecznym). Domagasz 
się swoich praw, jednocześnie uznając potrzebę wykonania pracy przez swojego szefa. 

Asertywność może pomóc ci stać się bardziej pewnym siebie, ponieważ lepiej rozumiesz, 
kim jesteś i jaką wartość oferujesz. Asertywność zapewnia wiele korzyści, które mogą 
pomóc Ci w miejscu pracy i w innych obszarach Twojego życia. Ogólnie rzecz biorąc, 
osoby asertywne: 

• Są świetnymi kierownikami. Wykonują swoje zadania, traktując ludzi uczciwie 
i z szacunkiem, a w zamian są tak samo traktowani przez innych. Oznacza to, że są 
oni często bardzo lubiani i postrzegani jako liderzy, z którymi ludzie chcą 
współpracować. 

• Potrafią z sukcesem negocjować rozwiązania win-win. Są w stanie rozpoznać 
wartość swojego przeciwnika i mogą znaleźć z nim wspólny grunt. 

• Są lepszymi wykonawcami i świetnie radzą sobie z problemami. Czują się 
upoważnieni do zrobienia wszystkiego, co konieczne, aby znaleźć najlepsze 
rozwiązanie napotkanych problemów. 

• Są bardziej spokojni i mnie zestresowani. Są pewni siebie i nie czują się zagrożeni 
ani poszkodowani, gdy sprawy nie idą zgodnie z planem lub oczekiwaniami. 
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Wskazówki – Jak być bardziej asertywnym: 

Nie łatwo jest stać się bardziej asertywnym, ale jest to możliwe. Więc jeśli Twoje 
usposobienie lub miejsce pracy ma tendencję do bycia bardziej pasywnym lub 
agresywnym niż asertywnym, dobrym pomysłem jest praca nad następującymi 
obszarami, które pomogą Ci osiągnąć właściwą równowagę: 

Ceń siebie i swoje prawa.  Aby być bardziej asertywnym, musisz zrozumieć siebie, 
i uwierzyć w swoją wrodzoną wartość oraz wartość jaką dajesz swoje organizacji i grupie.  

Ta wiara w siebie jest podstawą pewności siebie i asertywnego zachowania. Pomoże 
ci uznać, że zasługujesz na godne traktowanie i szacunek, da ci pewność, że będziesz 
przestrzegać swoich praw i chronić swoje granice, a także pozostaniesz wierny swoim 
pragnieniom i potrzebom. 

Podczas gdy pewność siebie jest ważnym aspektem asertywności, ważne jest, aby 
upewnić się, że nie stanie się ona poczuciem własnej ważności. Twoje prawa, myśli, 
uczucia, potrzeby i pragnienia są tak samo ważne jak wszystkich innych, ale nie 
ważniejsze niż wszystkich innych.  

Pewnie wyrażaj swoje potrzeby i pragnienia. Jeśli masz zamiar w pełni wykorzystać 
swój potencjał, musisz się upewnić, że Twoje priorytety, potrzeby i pragnienia - są 
spełnione. Nie czekaj, aż ktoś inny rozpozna, czego potrzebujesz. Możesz czekać 
wiecznie! Przejmij inicjatywę i zacznij dostrzegać rzeczy, które po prostu chcesz teraz. 
Następnie wyznacz sobie cele, abyś mógł je osiągnąć. Kiedy już to zrobisz, powiesz 
swojemu szefowi lub koledze dokładnie to, czego potrzebujesz od nich, aby pomóc Ci 
zrealizować te cele w jasny i pewny siebie sposób. Nawet jeśli to, czego byś chciał, nie 
jest możliwe od razu to za pół roku możesz powrócić do swojej prośby. Znajdź sposób 
na złożenie prośby, aby uniknąć poświęcania potrzeb innych. Pamiętaj, że chcesz, aby 
ludzie ci pomogli, a proszenie o rzeczy w zbyt agresywny lub natarczywy sposób może je 
odłożyć, a nawet zaszkodzić. 

Przyznaj, że nie możesz kontrolować zachowania innych ludzi. Nie popełnij błędu 
polegającego na przyjęciu odpowiedzialności za sposób, w jaki ludzie reagują na twoją 
asertywność. Jeśli na przykład są wobec ciebie źli lub urażeni, staraj się nie reagować na 
nich w ten sam sposób. 

Pamiętaj, że możesz kontrolować tylko siebie i swoje własne zachowanie, więc staraj się 
zachować spokój i opanowanie, jeśli sprawy będą napięte. Tak długo jak zachowujesz się 
z szacunkiem i nie naruszasz czyichś potrzeb, masz prawo mówić lub robić co chcesz. 
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Rozwiązywanie problemów jest dość skuteczną umiejętnością na wszystkich poziomach, 
zarówno w wymiarze osobistym, jak i zawodowym. Dzięki właściwemu zrozumieniu 
procesu rozwiązywania problemów, wysiłki i rezultaty wymagane do jego rozwiązania 
znacznie maleją, a szanse na znalezienie rozwiązania korzystnego są większe. 

Rozwiązywanie problemów odbywa się zazwyczaj poprzez szereg kroków, które 
zapewniają uwzględnienie wszystkich aspektów problemu i jego rozwiązania. 
W poniższych punktach kroki te są poddawane dalszej analizie. 

IDENTYFIKACJA POTRZEB 

Identyfikacja potrzeb to proces, w którym przedstawiciel handlowy rozmawia ze swoim 
klientem w formie sesji pytań i odpowiedzi w celu zidentyfikowania potrzeb lub „luk” 
pomiędzy tym gdzie klient jest dzisiaj, a tym gdzie chciałby być w przyszłości. Na 
podstawie tej analizy można stwierdzić 
czy rozwiązanie wypełni całość lub część 
ogólnej luki.  

W celu określenia potrzeb naszych 
klientów można zastosować kilka 
metod, takich jak kwestionariusze, 
obserwacje, wywiady indywidualne, 
rejestry księgowe, itp. Wywiady typu 
Q&A są jedną z najważniejszych ze 
stosowanych metod. 

Serię pytań wykorzystywanych 
w procesie identyfikacji potrzeb 
możemy sklasyfikować w pięciu różnych 
kategoriach: 

• Pytania orientacyjne. Mają na celu uzyskanie faktycznych informacji 
dotyczących aktualnej sytuacji nabywcy. Informacje uzyskane z tego pytania 
ujawniają potencjalne wyobrażenia o tym, jak produkty sprzedawcy mogłyby 
zaspokoić obecne potrzeby klienta. 

• Pytania mające na celu rozpoznanie problemu. Tego typu pytania polegają na 
pokazaniu klientowi, że jego aktualne problemy mogą być rozwiązane przez 
produkt lub usługę sprzedawcy. Odpowiedzi uzyskane na te pytania pomagają 
sprzedawcy wygenerować pomysł, jak przekonać klienta. 

• Pytania o wpływ problemów. Ideą stojącą za tymi pytaniami jest uświadomienie 
klientowi podstawowych konsekwencji (kosztów i czasu), które mogą się 
pojawić, jeśli problemy nie zostaną rozwiązane. 

• Pytania dotyczące wartości rozwiązania. Wiąże się to z naświetleniem 
problemów kupującego i pokazaniem potencjalnej wartości rozwiązania. Celem 
sprzedawcy jest poinformowanie klienta o tym, co mógłby zyskać, gdyby znalazł 
rozwiązanie problemu. 
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• Pytania potwierdzające. To, co zwykle dzieje się podczas zadawania tych pytań, 
to ustalenie, czy kupujący jest zainteresowany produktami/usługami sprzedawcy 
i chciałby dowiedzieć się o nich więcej. 

ZBIERANIE I ANALIZA DANYCH 

Zasadniczo, zbieranie danych oznacza wprowadzenie do użytku Twojego systemu 
gromadzenia informacji. Polega on na wyszukiwaniu lub gromadzeniu i syntezie 
informacji z wielu różnych stron i źródeł w sposób obiektywny i bezstronny w celu 
wyciągnięcia wniosków, osiągnięcia celów lub dokonania oceny oraz umożliwienia 
podejmowania decyzji strategicznych i przywódczych. 

Jeśli na przykład prowadzisz obserwacje, będziesz musiał określić, co obserwujesz 
i wprowadzić zmienne. Będziesz musiał odpowiednio zapisywać wyniki obserwacji 
i zorganizować je tak, aby ich rezultaty były przydatne. 

Kolekcjonowanie i porządkowanie danych może przybierać różne formy, w zależności od 
rodzaju informacji jakie zbieramy. Sposób zbierania danych powinien być powiązany ze 
sposobem, w jaki planujesz je analizować i wykorzystywać. 

Analizowanie informacji wiąże się z badaniem ich w sposób, który pokazuje związki, 
wzorce, trendy, itp. które można w nich znaleźć. Może to oznaczać konieczność 
przeprowadzenia operacji statystycznych, które powiedzą ci nie tylko, jakie rodzaje 
związków wydają się istnieć między zmiennymi, ale także na jakim poziomie możesz 
polegać na odpowiedziach, które otrzymujesz. Może to oznaczać porównanie twoich 
informacji z danymi z innych grup (grupa kontrolna lub porównawcza, dane z poziomu 
państwa itp.) Celem tego jest uzyskanie dokładnej oceny, aby lepiej zrozumieć swoją 
pracę i jej skutki dla osób, na których Ci zależy, lub aby lepiej zrozumieć ogólną sytuację. 
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Dlaczego należy zbierać i analizować dane? 

• Dane mogą pokazać, czy nastąpiła jakaś znacząca zmiana w zmiennej zależnej 
(zmiennych zależnych), na którą chcesz mieć wpływ. Gromadzenie i analiza 
danych pomaga sprawdzić, czy osiągnięto oczekiwane wyniki. 

• Może to potwierdzić zależności, których oczekiwałeś, ale analiza danych może 
pomóc również w wykryciu nieoczekiwanych czynników, które wpływają na 
pojawiające się zmiany.  

• Może ona pokazywać powiązania między różnymi czynnikami. Niektóre rodzaje 
badań statystycznych poszukują powiązań (w statystyce określa się to 
„korelacją”) między zmiennymi. 

• Może to pomóc w wyjaśnieniu powodów, dla których twoja praca była 
skuteczna, a może mniej skuteczna niż się spodziewałeś. Dzięki połączeniu 
analizy ilościowej i jakościowej można często określić nie tylko to, co zadziałało 
lub nie zadziałało, ale także dlaczego. 

• To może dać ci wiarygodne dowody na to, jakie wyniki masz nadzieję osiągnąć. 

PRIORYTETYWANIE 

„Najpierw najważniejsze rzeczy”. Jednym z najważniejszych działań w diagnostyce 
i rozwiązywaniu problemów jest ustalanie priorytetów. Ustalanie priorytetów to 
zdolność do przydzielania „ważności” konkretnym działaniom w celu osiągnięcia celów 
i znalezienia właściwego rozwiązania dla różnych problemów. 

Innymi słowy, przeprowadzenie oceny grupy elementów lub zadań do wykonania w 
odpowiednim czasie, ustalając szereg priorytetów, biorąc pod uwagę ich wagę i 
kolejność każdej z opcji lub zadań. 

Czym jest matryca priorytetów? 

Matryca priorytetów jest macierzą, na której jest szereg kryteriów w celu określenia 
najważniejszych zadań. Opracowanie matrycy priorytetów pozwoli nam na to: 

• Dokonanie oceny i określenie kryteriów wyboru dla każdego zadania, co pozwoli 
Ci poukładać zadania zgodnie z ich priorytetem. 

• Sprecyzowanie sytuacji i problemów. 

• Przeanalizowanie alternatyw i możliwych rozwiązań problemów. 

• Zwizualizowanie nowych możliwości usprawnienia niektórych procesów. 

Po podjęciu decyzji o opracowaniu matrycy priorytetów, konieczne będzie wykonanie 
następujących kroków: 

1. Jaki jest jej cel? Sortowanie zadań w kolejności ważności, znajdowanie 
problemów, ułatwianie procesu decyzyjnego... . 

2. Jakie mamy opcje, aby osiągnąć nasz cel? Określ różne alternatywy, które mogą 
zostać użyte. 

3. Kryteria decyzyjne. Zgodnie z celem musimy określić kryteria, które muszą być 
brane pod uwagę, aby zorganizować zadania projektu w najlepszy możliwy 
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sposób. Kryteria te mogą być różne, na przykład, czas realizacji każdego zadania, 
potrzebne środki finansowe, oddziaływanie, znaczenie... . 

4. Określenie znaczenia kryteriów, które mają być stosowane poprzez określenie 
wartości i wagi poszczególnych opcji. 

5. Jaka jest najlepsza opcja? Na koniec, musimy wybrać i posortować opcje/zadania 
według ich rozkładu na matrycy priorytetów. 

MEDIACJA 

Mediacja jest alternatywną metodą rozwiązywania konfliktów, której celem jest 
osiągnięcie integralnego rozwiązania konfliktu między stronami, z pominięciem instancji 
sądowej.  

Mediacja polega na ingerencji w konflikt neutralnej strony trzeciej, mediatora, który 
będzie pomagał w rozwiązaniu sporu, mając na celu znalezienie neutralnego rozwiązania 
dla obu stron, umożliwiającego osiągnięcie konsensusu, który położy kres konfliktowi. 
Zaangażowanie tej osoby trzeciej stanowi różnicę w stosunku do procesu 
negocjacyjnego, w którym dąży się do osiągnięcia porozumienia tylko między 
zaangażowanymi stronami. 

Zasady mediacji to poufność, dobrowolność, neutralność i pełna współpraca między 
stronami, bezstronność oraz neutralność mediatora w odniesieniu do przedmiotu 
sprawy. 

Nawet jeśli każdy konflikt może być bardzo różny, proces mediacji musi być prowadzony 
w kilku etapach: 

1. Przygotowanie. Po pierwsze, należy ustanowić różne zasady lub procedury, 
których należy przestrzegać w celu osiągnięcia porozumienia. 

2. Zrozumienie konfliktu. Moderator musi wysłuchać historii i opinii obu stron, aby 
zrozumieć problem i w ten sposób być w stanie pomóc w poszukiwaniu 
optymalnego rozwiązania konfliktu. 

3. Definiowanie punktów porozumienia i sporów. Celem jest skłonienie obu stron 
do zrozumienia punktu widzenia strony przeciwnej aby móc rozpocząć 
rozwiązywanie problemu. 

4. Tworzenie możliwych opcji porozumienia. Kiedy obie strony zrozumieją swoje 
stanowisko, nadszedł czas, aby wszyscy zaczęli przedstawiać pomysły na 
rozwiązanie tych problematycznych obszarów. Ważne jest, aby wszystkie strony 
wyraziły swoje opinie i pomysły. 

5. Opracowanie porozumienia. Porozumienie, które powinno być zawarte między 
zaangażowanymi stronami, powinno być zgodne z ideą SMART 
(Skonkretyzowane, Mierzalne, Osiągalne, Istotne oraz Określone w czasie). 

PLANOWANIE 

Planowanie w rozwiązywaniu problemów jest procesem, w którym ustala się różne cele 
i zadania, które muszą zostać osiągnięte, aby rozwiązać problem, jak również organizuje 
się i strukturyzuje te cele w odpowiednim czasie i przestrzeni. 
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Etapy procesu planowania: 

1. Ustalenie celów, zgodnie z którymi zostaną opracowane różne polityki, 
procedury i metody, jakie będą opracowane przez przedsiębiorstwo, 
z uwzględnieniem dostępnych zasobów fizycznych i finansowych. 

2. Rozwój i prognozy dotyczące przyszłości firmy. Prognozy te będą sporządzane 
z uwzględnieniem istniejących planów i wszelkich innych wcześniejszych danych.  

3. Rozpoznanie różnych możliwych alternatywy dla osiągnięcia celów. 
4. Ocena różnych wariantów i wybór najlepszego wariantu, z uwzględnieniem 

pozytywnych i negatywnych aspektów każdego z nich. 
5. Wdrażanie, monitorowanie i ocena planu. 

Prawidłowe planowanie zadań lub etapów do wykonania ma szereg zalet: 

• Zapewnia nam kierunek, w którym 
należy podążać w zadaniach 
i procesach, jakie należy opracować, 
aby osiągnąć zamierzony cel. 

• Zmniejsza ryzyko niepewności 
i nieoczekiwanych sytuacji.  

• Ogranicza nakładanie się działań 
i marnowanie zasobów. 

• Promuje innowacyjne pomysły. 

• Pomaga w procesie podejmowania 
decyzji. 

• Koncentruje się na osiąganiu celów 
firmy. 

DYSKUSJA 

Dyskusja jest aktem komunikacji i wymiany idei na ten sam temat pomiędzy dwoma lub 
więcej osobami. Dyskusje grupowe są powszechne w naszym społeczeństwie i mogą 
mieć różne cele, od planowania interwencji lub inicjatywy do rozwiązywania 
problemów. 

W rozwiązywaniu problemów, dyskusja jest ważna, ponieważ pozwala nam poznać 
pomysły i opinie innych, a tym samym ułatwia lepsze rozwiązanie problemu. 

Wśród głównych założeń dyskusji w grupie, możemy wymienić: 

• Każdy z uczestników ma możliwość wyrażenia swoich własnych pomysłów 
i wysłuchania opinii reszty uczestników. 

• Możliwość skonfrontowania różnych opinii w sposób uczciwy i pełen szacunku. 

• Dyskusja na temat różnych punktów widzenia. 

• Dyskusja nie jest zdominowana przez jedną osobę. 

• Grupa pracuje wspólnie nad rozwiązaniem sporu, rozwiązaniem problemu, 
stworzeniem planu, podjęciem decyzji, znalezieniem zasad, co do których 
wszyscy mogą się zgodzić, lub wyciągnięciem wniosków, na podstawie których 
można kontynuować dyskusję. 
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NOTATKI DYDAKTYCZNE - SCENARIUSZE ONLINE 

W tej części każdy z przedstawionych w grze STRATAGAME scenariuszy online zostanie 
przedstawiony wraz z krótkim wyjaśnieniem potencjalnego wykorzystania w klasie lub 
w domu. 

SCENARIUSZ:  UMIEJĘTNOŚĆ  PRZYSTOSOWNIA  SIĘ  /  

ELASTYCZNOŚĆ  

Dom o adaptacyjności i elastyczności zawiera 6 pomieszczeń (pod-kompetencji): 
skuteczne rozwiązywanie problemów, umiejętność pracy pod presją, dostosowywanie 
się do nowych sytuacji, umiejętność komunikowania się, równoważenie pracy z rodziną 
i zdolności adaptacyjne. 

Ta część gry pozwoli lepiej zrozumieć, jak elastyczność w pracy pozwala na lepszą 
komunikację ze współpracownikami i przełożonymi. Sprawia, że jesteś otwarty na nowe 
pomysły i zadania. Pozwala na łatwiejsze zdobywanie wiedzy i stosowanie nowych 
rozwiązań. 

SCENARIUSZ:  KOMUNIKACJA   

Scenariusz komunikacji jest połączeniem 7 pomieszczeń, w których uczy się różnych 
aspektów niezbędnych do nauki komunikacji w różnych sytuacjach. W każdym 
pomieszczeniu odbywają się symulacje różnych sytuacji dla danego miejsca pracy. 
Oferowane są dodatkowe materiały dydaktyczne i wskazówki, które mają na celu 
zabawę i nauczenie się, co oznacza efektywna komunikacja. 

Po każdej sali zaleca się przeprowadzenie otwartej dyskusji, bez oceniania, pomiędzy 
uczniami a nauczycielem, aby w pełni zrozumieć mechanizm komunikacji. 

SCENARIUSZ:  TWÓRCZE  MYŚLENIE  

Scenariusz kreatywnego myślenia jest skonstruowany jako dom, składający się z 6 
pomieszczeń (fantazja; oryginalność; realizacja; apetyt na ryzyko; umiejętność tworzenia 
powiązań między pomysłami; umiejętność przełamywania schematów), w którym uczy 
się różnych zagadnień związanych z odpowiednim wykorzystaniem kreatywnego 
myślenia. W każdym pokoju można znaleźć wyjaśnienie podkompetencji. 

Pytania w grze są skonstruowane w taki sposób, aby uzyskać mieszankę między 
samooceną ucznia a faktycznym poziomem jego kompetencji, przejawiającym się 
w poprawności odpowiedzi. 

Na koniec uczeń otrzyma informację zwrotną o poziomie nabytych umiejętności 
i dostosowane do niego porady, w oparciu o uzyskany wynik. 

Korzystając z tego scenariusza, zaleca się rozpoczęcie dyskusji z uczniem, aby upewnić 
się, że rozumie, zna jego wrażenia i nastrój wywołany przez informację zwrotną. 

SCENARIUSZ:  PRACA  ZESPOŁOWA  

Budowanie pracy zespołowej zostało opracowane jako historia, w której gracz staje 
w obliczu realistycznej sytuacji zawodowej, którą będzie musiał rozwiązać. Gracz 
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wchodzi do budynku PRACA ZESPOŁOWA jako pracownik fikcyjnej firmy o nazwie 
STRATAMARK. Gdy gracz wchodzi do pierwszego pokoju, widzi dwie osoby, z których 
jedna płacze, a druga pracuje tak, jakby nic się nie stało. Co powinien zrobić? 
Porozmawiać z płaczącym pracownikiem, spróbować mu pomóc? Albo po prostu 
pozostać obojętnym i pójść do własnych zadań? W tym pierwszym pomieszczeniu chodzi 
o empatię i pokaże, że gdy ludzie starają się pomagać innym, otrzymują nagrodę za 
swoje wysiłki. Ponadto, gracz poprawi swoją pozycję w firmie, pracując nad różnymi 
kompetencjami pracy zespołowej, nauczy się między innymi wspierać, ufać, delegować, 
nagradzać i doceniać wysiłki. 

Możesz wykorzystać ten scenariusz w klasie lub poprosić swojego ucznia o indywidualne 
przejście przez ten budynek w domu. Za każdym razem, gdy uczestnik wykaże się niską 
wydajnością, będzie musiał ponownie przejść przez salę, dopóki nie osiągnie 
odpowiedniego poziomu. Dobrze jest również poprosić ucznia o informację zwrotną na 
temat jego osiągnięć, dowiedzieć się, ile czasu mu zajęło na przejście przez dany pokój, 
czy rozumie zaproponowaną sytuację, czy kiedykolwiek wcześniej ją rozważał i jakie były 
jego pierwsze odczucia z tym związane. Ponieważ praca zespołowa opiera się na 
inteligencji społecznej i emocjonalnej, zrozumienie i analiza uczuć, i zachowań innych 
osób zdecydowanie pomaga uczniowi dostosować jego własne zachowania. Budynek 
ten powinien być również podstawą do dalszego dialogu w klasie na temat tego, jak 
dostosować się do środowiska pracy i oczekiwań zespołów.  

SCENARIUSZ:  ROZWIĄZYWANIE  PROBLEMÓW  

Scenariusz rozwiązywania problemów jest połączeniem 6 pomieszczeń, w których uczy 
się różnych aspektów niezbędnych do skutecznego rozwiązywania problemów. Niektóre 
z tych pomieszczeń zawierają informacje o istotnych krokach, które należy wykonać, aby 
upewnić się, że wybrane rozwiązanie jest najbardziej odpowiednie dla projektu. 

Podczas korzystania z tego scenariusza, zarówno w klasie, jak i w domu, zaleca się nie 
przechodzić przez wszystkie pomieszczenia jeden za drugim. Zamiast tego należy 
zatrzymać się na końcu każdej pokoju i upewnić się, że uczący się właściwie zrozumiał 
teorię stojącą za scenariuszem. Dobrze byłoby również, gdyby uczniowie omówili pokój 
po jego przejściu i dowiedzieli się, w jaki sposób zawarty w niej temat może być 
powiązany z rozwiązywaniem problemów. 

Kolejnym interesującym aspektem, który można omówić po przejściu przez scenariusz 
rozwiązywania problemów, jest sposób prezentacji pomieszczeń. Uczniowie mogą 
dyskutować o tym, czy ich zdaniem podkompetencje są zgodne z logiczną kolejnością 
w scenariuszu, oraz o krokach, które ich zdaniem byłyby konieczne do skutecznego 
przeprowadzenia rozwiązywania problemów. 
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DOBRE PRAKTYKI I METODY SZKOLENIOWE 

Na kolejnych stronach zebrano zestaw przykładów działań związanych z kompetencjami 
i metodami szkoleniowymi, jako sposób na zachęcenie do uczenia się tych kompetencji 
w klasie oraz metody pomocne w szkoleniu uczniów. 

DOBRE PRAKTYKI: POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI 

Zdolność adaptacji jest ważna, ponieważ w miarę rozwoju nowych technologii, firmy 
założone na „stare sposoby” mogą mieć trudności z konkurowaniem z głównymi 
graczami w swojej branży. Pracodawcy poszukują pracowników, którzy mogą wykazać 
się silnymi zdolnościami adaptacyjnymi i stać się liderami firm. Umiejętności te są 
poszukiwane i pomogą Ci w zatrudnieniu. 

Jesteś elastyczny i chętny do nauki? Czy akceptujesz zmiany w pracy w pozytywny 
sposób? Czy potrafisz próbować nowych rzeczy i radzić sobie z różnymi schematami 
pracy? Jeśli tak, wykażesz się zdolnościami adaptacyjnymi, jedną z najbardziej 
poszukiwanych umiejętności przywódczych. 

Zdolność adaptacji w miejscu pracy oznacza zdolność do zmiany, aby osiągnąć sukces. 
Adaptacyjność to umiejętność miękka, której pracodawcy poszukują przy zatrudnianiu 
kandydatów. Pracownicy na stanowiskach kierowniczych często muszą radzić sobie 
w nietypowych sytuacjach, w których nie ma wyraźnych instrukcji. Muszą nauczyć się 
opierać na własnym osądzie i mieć pewność siebie przy podejmowaniu trudnych decyzji. 

Jeśli jesteś osobą, która szybko się uczy, to dlatego, że wiesz, jak się dostosować. Możesz 
dalej rozwijać swoje zdolności adaptacyjne, próbując nowych rzeczy i poddając swoją 
zdolność do rozwiązywania problemów w różnych, nowych sytuacjach. 
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DOBRE PRAKTYKI: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE 
ADAPTACJI/ELASTYCZNOŚCI 

Elastyczność to zdolność do szybkiego i płynnego dostosowania się do 
krótkoterminowych zmian, dzięki czemu można skutecznie radzić sobie 
z nieoczekiwanymi problemami lub zadaniami. Oto kilka przykładów, jak można to 
pokazać: 

➢ Zaoferuj pomoc innemu członkowi zespołu, jeśli zauważysz, że jest przeciążony 

pracą. 

➢ Zgłoś się na ochotnika, aby przejąć obowiązki kolegi z pracy, gdy on będzie na 

urlopie. 

➢ Rozważ umożliwienie pracy w domu, aby pomóc w osiągnięciu lepszej 

równowagi między pracą a życiem prywatnym. 

➢ Kiedy natkniesz się na jakiś problem, zaproponuj różne sposoby jego 

rozwiązania. 
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DOBRE PRAKTYKI: POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI 

Komunikacja to przekazywanie zakodowanej wiadomości od nadawcy przez kanał 
komunikacyjny do odbiorcy, który dekoduje wiadomość i udziela odpowiedzi 
w zaszyfrowanej kolejności, dzięki czemu nadawca staje się odbiorcą. Aby zapewnić 
dobry proces komunikacji, należy upewnić się, że zawiera one wszystkie elementy: 

- Nadawca: osoba, która przekazuje informacje innym osobom. 
- Idee: temat komunikacji, może dotyczyć uczuć, nastawienia, porządku, punktu 

widzenia. 
- Proces kodowania: wykorzystanie słów, obrazów lub działań do zakodowania 

przekazu. 
- Kanał komunikacji: formalne lub nieformalne sposoby, takie jak rozmowa, 

wysłanie e-maila, wysłanie listu, organizacja i spotkanie, itp.  
- Odbiorcą wiadomości jest ten, który stara się ją zrozumieć.  
- Dekodowanie wiadomości poprzez konwersję dźwięków, tekstu, obrazów lub 

symboli dla jej pełnego zrozumienia. 
- Komunikacja zwrotna w celu zapewnienia, że wiadomość została zrozumiana 

w tym samym sensie i została odebrana. 

DOBRE PRAKTYKI: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KOMUNIKACJĄ 

Kilka przydatnych wskazówek, które mogą być wykorzystane przez nauczycieli 
w nauczaniu o komunikacji: 

• Zachęcaj uczniów do otwartości i cierpliwości oraz podkreślaj, że ważne jest, aby 
zawsze czekać na odpowiedź rozmówcy. 

• Zachęcaj uczniów do zgłębiania swojego stanu wewnętrznego i obserwowania, 
jak skuteczna jest ich komunikacja.  

• Znajdźcie wspólną płaszczyznę porozumienia z uczniami. Bardzo łatwo jest nam 
rozmawiać, gdy mamy podobne doświadczenia z tymi, z którymi się 
komunikujemy. 

• Nie krytykuj, dokonuj konstruktywnych obserwacji. Nie możemy skutecznie 
komunikować się, gdy czujemy, że jesteśmy często krytykowani bez powodu. 

• Zachęcaj do komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Komunikacja jest dużo 
bardziej efektywna, gdy gesty i postawa ciała są skoordynowane z komunikacją 
werbalną. 

• Zachęcaj uczniów do zadawania pytań między sobą i udzielania pomocy swoim 
kolegom. 

• Podaj użyteczne informacje na temat komunikacji poprzez kolor lub ubiór, oraz 
ich znaczenie w spotkaniu biznesowym. 
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Myślenie kreatywne to forma myślenia, która pozwala rozwijać pomysły lub znajdować 
rozwiązania spełniające wymagania stawiane przez problem, które są nowe i oryginalne, 
skuteczne, użyteczne, odczuwalne i które otwierają możliwości na nowe pomysły, 
wyzwania lub możliwości. 

DOBRA PRAKTYKA: POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI 

Aby rozwinąć umiejętność kreatywnego myślenia, przydatne może być ćwiczenie na 
początku przy prostych czynnościach i zadaniach. 
Rozejrzyj się i spójrzcie na wszystko dookoła, jakbyś widział to po raz pierwszy; 
Wykonując pracę, zastanów się, jakie byłoby rozwiązanie, które standardowo powinno 
być zastosowane. Następnie należy znaleźć inne możliwe rozwiązania i ocenić, czy są 
one oryginalne i czy są tak samo funkcjonalne jak to standardowe. 
Kiedy poczujesz się gotowy do realizacji złożonych zadań, zgodnie z teorią Wallasa, 
wykonaj te kroki, aby wygenerować kreatywne pomysły: 

• preparacja: zbierz informacje o problemie, przeanalizuj go, znajdź sedno sprawy 
i zbadaj możliwe rozwiązania; 

• inkubacja: opracuj dostępny materiał, nadaj mu nowy porządek i nowy cel. 

• iluminacja: rozluźnij się! Intuicja pojawia się nagle, po przetworzeniu wszystkich 
danych. Często pomysł przychodzi, gdy nie myślisz o tym i jesteś zrelaksowany. 

• weryfikacja: przetestuj pomysł, sprawdź go, żebyś mógł go zrealizować.  

DOBRE PRAKTYKI: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KREATYWNEGO MYŚLENIA W KLASIE 

„Jeśli prowadzisz system edukacji oparty na standaryzacji i zgodności, który tłumi 
indywidualność, wyobraźnię i kreatywność, nie bądź zdziwiony, jeśli tak właśnie będzie” 
(Robinson, 2015) 
Poniżej znajduje się kilka przydatnych wskazówek, które mogą być wykorzystane przez 
nauczycieli w nauczaniu o kreatywnym myśleniu: 

• Zachęcaj do twórczych opracowań, osobistych i autentycznych produkcji 
wyrażających doznania i emocje; 

• Pobudzaj swoich uczniów do wprowadzania nowych elementów językowych 
i stylistycznych do swoich kreatywnych produkcji. 

Zorganizuj warsztaty dla aktywnego i kreatywnego nauczania: Możesz zacząć od 
zaproponowania uczniom tekstów narracyjnych, aby zachęcić ich do korzystania 
z wyobraźni; na przykład poprzez konkretne gry, przyzwyczajaj uczniów do wyobrażania 
sobie alternatywnych scenariuszy lub sytuacji, które mogłyby się zdarzyć, ale nie miały 
miejsca; lub zachęcaj ich, aby nie trzymali się pierwszej i najbardziej oczywistej 
odpowiedzi na temat funkcji obiektu. W ten sposób uczniowie są stymulowani do 
wzbogacania perspektywy. Tego typu podejście służy właśnie temu, by zachęcać 
uczniów by nie poprzestawali na pierwszych skojarzeniach, które przychodzą im do 
głowy, ale żeby poszli odrobinę dalej i zbadali dalsze możliwości. 

Zabawa polegająca na używaniu i rozwijaniu wyobraźni pozwala uczniom przyzwyczaić 
się do stawiania alternatywnych hipotez na temat tego, co powierzchownie jest 
postrzegane jako fakt. 
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Zachęcanie i organizowanie sesji burzy mózgów w celu generowania nowych pomysłów; 
oprócz stymulowania kreatywnego myślenia, ćwiczenie to przygotowuje klasę do pracy 
zespołowej, a także pomaga poprawić relacje uczeń-uczeń i nauczyciel-uczeń. 

DOBRE PRAKTYKI: WSPÓŁNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Badania pokazują, że uczniowie, którzy pracowali w zespołach, są znacznie bardziej 
skłonni zgodzić się z tym, że kurs osiągnął założone cele edukacyjne niż uczniowie, którzy 
pracują tylko indywidualnie5. 

Ponadto, najlepszą praktyką w zakresie umiejętności pracy zespołowej jest 
w rzeczywistości wdrożenie ram pracy zespołowej w kontekście edukacyjnym. W tym 
miejscu przedstawiamy szczegółowo kilka kroków do wdrożenia pracy zespołowej 
w klasie: 

- Zdefiniuj wyzwanie: Zespół to grupa ludzi pracujących razem dla osiągnięcia 
wspólnego celu. Pierwszym krokiem jest również zaprojektowanie tego celu. Jeśli 
pracujesz na polu technicznym, może to być przygotowanie produktu związanego 
z Twoim obszarem studiów (mebel do stolarki, przepis na gotowanie, robot, jeśli 
uczysz mechaniki, kampania marketingowa...) Jeśli znajdziesz dla niego faktycznego 
klienta, zwiększy to poczucie odpowiedzialności. 

- Ustal zasady: wielkość grup, czas na dostarczenie rezultatów pracy, liczbę spotkań 
itp. W zależności od profilu uczniów, możesz również zdecydować się na 
powierzenie im odpowiedzialności za zaprojektowanie własnych ram współpracy. 

- Monitoring: zorganizuj regularny przegląd swoich postępów i zapytaj ich 
o współpracę: czy są zadowoleni z zespołu? czy mają problemy? co robią, aby 
rozwiązać swoje problemy? Spraw, aby podzielili się swoimi odczuciami i w razie 
potrzeby bądź mediatorem pomagającym w dialogu między członkami zespołu. 

- Poproś ich o przedstawienie wyników reszcie klasy. Ponownie poproś ich, aby 
działali jako zespół, pozwól im wybrać, kto będzie mówił, jak będą prezentować 
pracę, zaproś ich do interakcji. 

- Na koniec, należy włączyć do swojej oceny uwagi nie tylko na temat technicznych 
aspektów ich osiągnięć, ale również na temat ich osiągnięć jako zespołu. Czy 
przezwyciężyli swoje różnice? Czy byli w stanie znaleźć rozwiązanie, które 
pozwoliłoby im skoordynować swoje działania? Podkreśl pozytywne i negatywne 
aspekty ich osiągnięć i zaproś ich do wyrażenia własnych odczuć w celu nawiązania 
konstruktywnego dialogu. 

DOBRE PRAKTYKI: NAUKA UMIEJĘTNOŚCI PODEJMOWANIA DECYZJI 

Dokonywanie dobrych wyborów nie jest łatwe: badania psychologiczne wykazały, że 
szereg uprzedzeń często zniekształca sposób podejmowania decyzji i kładzie nacisk na 
szybsze, bardziej automatyczne aspekty naszego myślenia, a nie na wolniejsze, bardziej 
analityczne podejście. Te uprzedzenia można wyeliminować, ale najpierw samo 

 
5https://www.researchgate.net/publication/3051170_Best_Practices_Involving_Teamwork_in_the_Clas
sroom_Results_From_a_Survey_of_6435_Engineering_Student_Respondents 

https://www.researchgate.net/publication/3051170_Best_Practices_Involving_Teamwork_in_the_Classroom_Results_From_a_Survey_of_6435_Engineering_Student_Respondents
https://www.researchgate.net/publication/3051170_Best_Practices_Involving_Teamwork_in_the_Classroom_Results_From_a_Survey_of_6435_Engineering_Student_Respondents
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podejmowanie decyzji musi być postrzegane jako umiejętność, której można się 
nauczyć, tak samo jak prowadzenie samochodu czy mówienie nowym językiem. 

Szkoły mają uczyć dzieci, jak stać się przemyślanymi, zaangażowanymi i produktywnymi 
obywatelami, ale ważna umiejętność podejmowania dobrych decyzji rzadko jest częścią 
zajęć w klasie. Grupa badaczy i nauczycieli stara się to zmienić. 

Począwszy od 2017 roku, badacz decyzji Robin Gregory wraz z kilkoma kolegami 
współpracuje z Delta School District w Kolumbii Brytyjskiej w celu wprowadzenia do 
klasy programu nauczania podejmowania decyzji. Stosowany w klasach od 1 do 12, 
program szkoli nauczycieli (z których większość nie była wcześniej zaznajomiona 
z naukami o podejmowaniu decyzji) i uczy uczniów sposobu myślenia, który kryje się za 
pytaniem i podejściem opartym na dociekaniach w celu dokonywania lepszych 
wyborów. Podstawę tego podejścia stanowią koncepcje podejmowania decyzji 
w oparciu o wartości, zadawanie pytań o fakty w celu zapewnienia ich trafności oraz 
chęć konstruowania nowych alternatyw, które mogą zapewnić lepsze rozwiązania 
problemów. 

DOBRE PRAKTYKI: POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI 

W tym miejscu przedstawiamy szczegółowo kilka kroków mających na celu wdrożenie 
procesu decyzyjnego w klasie. Uczniowie są nauczani, że istnieje sześć kluczowych 
kroków do praktyki podejmowania przemyślanych decyzji: 

1. Kadrowanie – Jaki jest problem i w jakiej formie jest przedstawiony? 
2. Cele – W jaki sposób obchodzi nas problematyka i jaki ma na nas wpływ? 
3. Alternatywy - Jakie alternatywy można rozważyć? 
4. Konsekwencje - Jakie są prawdopodobne konsekwencje różnych sposobów 

postępowania? 
5. Preferencje - Jak się czujemy w związku z tymi kompromisami? Czy rezultat nas 

zadawala, czy rozważyliśmy wszystkie opcje? 
6. Adaptacja - Co może skłonić nas do ponownego rozważenia, ponownej oceny lub 

dostosowania naszych zachowań? 

W ramach programu uczniowie grają w grę o nazwie Guts vs. Heads, która działa w ten 
sposób:  

• Najpierw uczniowie zastanawiają się nad decyzją, którą mogą wspólnie podjąć, 
np. gdzie udać się na wycieczkę w teren pod koniec roku szkolnego. 

• Uczniowie następnie szybko podejmują decyzję, wykorzystując szybkie myślenie 
(Guts).  

• Następnie nauczyciel zapisuje listę alternatyw na tablicy i prosi uczniów, by 
zastanowili się, co jest dla nich ważne w kontekście tego wyboru (innymi słowy, 
jakie są ich cele lub co cenią). 

• Uczniowie są proszeni o zastanowienie się nad każdą alternatywą i nad tym, czy 
dobrze by się ona nadawała do realizacji ich celów (powolna, spokojna analiza). 

• Wreszcie, uczniowie są zachęcani do dialogu i zadawania sobie nawzajem pytań, 
na przykład: 

o O co chodzi z tą alternatywą, która ci się podoba? 
o Dlaczego wybrałeś inną alternatywę niż ja? 
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Cele nauczania: 

Dzięki temu ćwiczeniu uczniowie poznają wartość analitycznego podejmowania decyzji, 
jak również uczą się słuchać uważnie swoich kolegów z klasy. Jeden z uczniów pod koniec 
gry skomentował, że uczniowie rozmawiają ze sobą, a nie przekrzykują siebie nawzajem. 
Badając, w jaki sposób ich ostateczny wybór kontrastuje z początkowym wyborem, uczą 
się również, jak ważne jest, by przy dokonywaniu wyborów kierować się wieloma celami 
i jak przesadne podkreślanie tylko jednego wymiaru (efekt pierwszeństwa) może 
zniekształcić ich proces podejmowania decyzji. 

Program nauczania obejmuje również lekcje na temat podejmowania decyzji 
w kontekście pomocy humanitarnej oraz tego, jak przezwyciężyć uprzedzenia decyzyjne 
wprowadzane przez duże liczby osób i poczucie beznadziejności, które często 
towarzyszą dyskusjom na temat tego, co należy zrobić w obliczu zmian klimatycznych, 
imigracji lub innych ważnych krajowych i globalnych wyborów w zakresie polityki 
publicznej. Uczniowie uczą się podejmować decyzje w sposób, który skupia się na 
wartościach i celach, uczą się podejmować lepsze decyzje. A ucząc się uważnie słuchać 
swoich rówieśników, mają potencjał, by stać się bardziej tolerancyjnymi 
i współczującymi obywatelami. 

Nauczyciele i uczniowie udzielili pozytywnych informacji zwrotnych na temat programu 
podejmowania decyzji. Naukowcy ubiegają się obecnie o fundusze na rozszerzenie 
projektu na inne okręgi szkolne w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie. 

Rozwiązywanie problemów samo w sobie jest już metodą szkoleniową. Istnieją jednak 
pewne aspekty, które warto wziąć pod uwagę podczas stosowania metody 
rozwiązywania problemów w ramach szkolenia. 

DOBRE PRAKTYKI: POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI 

Po pierwsze, najlepszą praktyką, którą należy stosować w pracy z rozwiązywaniem 
problemów, jest wykorzystanie kroków: rozwiązywanie problemów jest zazwyczaj 
przedstawiane jako seria czynności, które należy wykonać w celu osiągnięcia najlepszego 
rozwiązania problemu. Na przykład: 

1. Zidentyfikuj problem 
2. Zbierz i przeanalizuj dane 
3. Określi możliwe rozwiązania 
4. Ocena wykonalności potencjalnych rozwiązań 
5. Wybierz potencjalnie najlepsze rozwiązanie 
6. Wdróż rozwiązanie 
7. Oceń wynik po wdrożeniu i, jeśli to możliwe i potrzebne, dokonaj niezbędnych 

korekt. 

DOBRE PRAKTYKI: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW 

Ponadto, istnieje kilka wskazówek, które mogą ułatwić korzystanie z rozwiązywania 
problemów w środowisku szkoleniowym: 
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• Upewnij się, że zarówno ty, jak i uczniowie zadajecie pytania: poprzez zadawanie 
uczniom pytań typu "co by się stało, gdyby...?", ich analityczny umysł zostanie 
pobudzony. Pomoże im to określić, jakie są ich problemy lub wątpliwości 
dotyczące problemu. 

• Promowanie pracy grupowej w celu ułatwienia krytycznego myślenia 
i podejmowania bezstronnych decyzji. Każdy członek grupy będzie miał inne 
zdanie, a praca w grupie jest dobrym sposobem, aby pomóc mu zobaczyć, który 
z nich jest właściwy, bez bezpośredniego rozważania jego pierwszego pomysłu 
jako najlepszego. 

• Upewnij się, że rozumiesz, gdzie uczniowie mają kłopoty, wyrażając swoje 
wątpliwości lub trudności. Jeśli uczniowie nie są pewni, jak rozwiązać problem, 
pomóż im przemyśleć go, zwalniając tempo ich prac i skupiając się na głębszej 
analizie każdej części. 

• Nie dawaj uczniom odpowiedzi. Przy rozwiązywaniu problemów ważne jest, aby 
uczniowie sami doszli do odpowiedzi. Powinieneś być partnerem w procesie, 
pomagać im samodzielnie pokonywać bariery i wspierać ich tylko w razie 
potrzeby. 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ 

W dalszej części rozdziału przedstawiono krótkie wyjaśnienie scenariuszy zajęć 
stworzonych przez konsorcjum. Scenariusze te zostały zaprojektowane w celu 
dostarczenia treści przydatnych do bezpośredniej interakcji i są dostępne w osobnym 
dokumencie. 
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BUDUJEMY NAJWYŻSZĄ WIEŻĘ 

Poniższy scenariusz odnosi się do ról w zespole według Honey'a, rozwija umiejętności 
pracy w zespole, poprawia zdolność do samooceny i angażowania się w pracę zespołową 
oraz osiągania zamierzonych rezultatów. 

TAG TEAM  

Ten scenariusz pomoże uczniom zaadaptować słabości, które czują, że oni sami lub 
członek zespołu mogą mieć, rozumiejąc, że jako grupa są w stanie mieć więcej mocnych 
i pozytywnych atrybutów niż w przypadku pracy w pojedynkę. Każda osoba powinna 
podzielić się z grupą swoimi indywidualnymi mocnymi stronami i pozytywnymi cechami, 
które przyczyniają się do ogólnego sukcesu grupy. 

ELEMENTY KOMUNIKACJI 

W tym scenariuszu uczniowie będą podzieleni na grupy.  Każdy z nas ma cztery obszary, 
za pośrednictwem których komunikuje się lub unika komunikacji. W tym scenariuszu 
każdy z członków grupy będzie musiał wybrać, z którego obszaru chce się komunikować: 
obszar otwarty, obszar ukryty, obszar ślepy, obszar nieznany. Używając różnych 
elementów, uczniowie będą mogli poruszać się pomiędzy tymi obszarami. Po 
zakończeniu ćwiczenia bardzo ważna jest dyskusja na temat elementów, które 
sprawiają, że komunikacja jest skuteczna. 

ULUBIONY KOLOR 

W tym scenariuszu uczniowie będą podzieleni na grupy i będą musieli przekazać swój 
ulubiony kolor. W tym samym czasie muszą zwrócić uwagę na komunikat, który chcą 
przekazać, a jednocześnie na komunikat, który w tym samym czasie przekazują inni 
członkowie grupy. Ten aspekt podkreśli, jak bardzo zależy im na przekazywaniu tylko 
własnych informacji i jak bardzo zwracają uwagę na to, co mówią inni, podkreślając 
poziom słuchania. 

TWORZENIE 

Nauczyciel podzieli uczniów na grupy liczące od 4 do 8 osób. Zadaniem uczniów będzie 
stworzenie i wyeksponowanie tematu w kreatywny sposób, np. za pomocą filmu, 
albumu fotograficznego, billboardu. Kiedy wszystkie zespoły będą gotowe do 
rozpoczęcia pracy, nauczyciel przedstawi tekst z zadaniami do wykonania oraz z teorią 
wybranego tematu. Nauczyciel dostarczy uczniom przykładowy produkt, który ma być 
wykonany. 

Po wykonaniu pracy przez grupy, po jednym przedstawicielu z każdej z nich przedstawi 
ją nauczycielowi i klasie (lub zgromadzeniu szkolnemu). Najbardziej kreatywna praca 
zostanie poddana głosowaniu i odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. 
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BLOG 

Scenariusz polega na stworzeniu warsztatu składającego się z około 2 godzinnych 
spotkań, podczas których uczniowie są zapraszani do komunikacji, wyrażania siebie 
i dzielenia się informacjami za pośrednictwem bloga. 

Spotkania mogą mieć na celu stworzenie edukacyjno-zabawowego bloga online. 

Zajęcia umożliwią rozwój twórczego myślenia, ponieważ uczniowie nie będą mieli do 
dyspozycji nauczycieli. Będą musieli pogłębiać, rozwijać i organizować treści, wyrażając 
swój punkt widzenia, używając przyjemnego języka, a więc stosując myślenie rozbieżne. 
W rzeczywistości uczniowie będą musieli połączyć istniejące elementy (fakty 
rzeczywiste) z nowymi połączeniami, które są przydatne (ich punkty widzenia). 

Stworzą zatem oryginalny i użyteczny zespół, łącząc istniejące wcześniej elementy z ich 
własnym punktem widzenia. 

LINA 

Lina jest typowym scenariuszem stosowanym przez specjalistów HR w ramach działań 
związanych z budowaniem zespołu. Scenariusz ten ma na celu skłonienie ludzi do lepszej 
koordynacji działań, aby osiągnąć wspólny cel i powrócić do swoich początkowych 
stanowisk. W tym scenariuszu wszyscy uczestnicy są połączeni za pomocą gigantycznej 
liny. Mają oni jednak problem, jeśli początkowo byli dobrze ustawieni w doskonałym 
kole, teraz wszyscy są zmieszani, tworząc ogromną linę. A na dodatek są ślepi. Jak mogą 
wrócić do swojej początkowej pozycji? Cóż, poprzez współpracę. Będą musieli się 
porozumieć, zorganizować, nie spieszyć się z myśleniem przed działaniem i stopniowo 
odnaleźć drogę powrotną do ukształtowania koła.  

MODEL PODEJMOWANIA DECYZJI 

Strategia ta pomoże uczniom zastanowić się nad własnymi przekonaniami na temat ich 
zdolności do postrzegania sytuacji i wydarzeń oraz rozwiązywania problemów, 
jednocześnie dzieląc się z innymi powodami podjęcia decyzji. 

Nauczyciel będzie prezentował Model Analizy SWOT, chociaż do korzystania z tego 
modelu konieczne będzie, aby uczniowie mieli jasne wyobrażenie o problemie, 
wyborach i decyzjach. 

Uczniowie, którzy nie byli wcześniej zaangażowani w podejmowanie decyzji, mogą mieć 
trudności z rozpoznaniem problemu w scenariuszu, dlatego ważne jest, aby najpierw 
zaprezentować scenariusz online. 

POLOWANIE NA PADLINOŻERCÓW 

W tym scenariuszu uczniowie zostaną podzieleni na grupy i będą mieli listę 
"problemów", które będą musieli rozwiązać, aby ukończyć polowanie na padlinożerców. 
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Uczniowie otrzymają kawałek układanki dla każdej części "polowania", które wykonają, 
a zwycięzcami będą ci, którzy wykonają układankę jako pierwsi. 

Celem tego scenariusza jest praca na niektórych etapach teorii rozwiązywania 
problemów. Jest to scenariusz w pełni adaptowalny, ponieważ lista zadań zawartych 
w polowaniu na padlinożerców może być dostosowana do potrzeb klasy. 

WYMIESZANE KARTY 

W tym scenariuszu uczniowie będą podzieleni na grupy i będą musieli ułożyć dwie talie 
kart, nie rozmawiając ze sobą, podczas gdy nauczyciel będzie zmieniał instrukcje, aby im 
to utrudnić. Kiedy skończą, będą musieli dopasować poszczególne części scenariusza do 
etapów rozwiązywania problemów nauczonych w teorii. 

Celem tego scenariusza jest to, aby uczniowie nauczyli się rozwiązywać problem 
z dodatkowymi, zmieniającymi się trudnościami. Pomoże im to również znaleźć sposób, 
w jaki rozwiązywanie problemów może być stosowane w sytuacjach, które mogą nie 
wydawać się w ogóle istotne w kontekście edukacyjnym. Uczniowie dowiedzą się 
również, jak różne kroki w rozwiązywaniu problemów przebiegają w rzeczywistych 
sytuacjach. 
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