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        Słubice, 31.10.2014 

          

          

Oferta na zajęcia pozalekcyjne dla gimnazjalistów 

Start UNI - Uniwersytet rozwoju osobistego 

I. Cele:  

Uzupełnienie kompetencji „miękkich” poprzez zajęcia prowadzone metodami warsztatowymi (forma 

połączenia teorii z praktyką) w czasie od stycznia do czerwca 2015 r. dla grupy 75 osób z klas drugich 

szkół gimnazjalnych z terenu gminy Słubice. 

Kształtowane kompetencje kluczowe z punktu widzenia przyszłych pracodawców:  

a. umiejętność pracy zespołowej, 

b. kreatywne rozwiązywanie problemów, 

c. wystąpienia publiczne, 

d. skuteczna komunikacja (kompetencje interpersonalne, informacja zwrotna), 

e. sztuka argumentacji i debatowania.  

Dodatkowe: poznanie swoich mocnych i słabych stron; podniesienie poczucia własnej wartości, 

adekwatne spojrzenie na własne możliwości, poznanie swoich słabych i mocnych stron, możliwość 

spotkania z ewentualnym przyszłym pracodawcą/w miejscu pracy.  

II. Tematy warsztatów: 

1. Sztuka wystąpień publicznych – 2 x 2 h; 

Świetne przeprowadzone wystąpienie publiczne nie jest kwestią talentu, ale normalną 

umiejętnością, taką jak jazda na rowerze, czy obsługa programów komputerowych. 

Przemawianie do ludzi, jak również przekonywanie ich do swoich racji nie jest łatwe, ale  

można się tego nauczyć. Znajomość kilku sprawdzonych zasad wystąpień publicznych 

pomoże opanować tę sztukę. Jak przygotować wystąpienie? Jak zacząć, czym zakończyć? Jak 

radzić sobie ze stresem? W jaki sposób mówić? Gdzie patrzeć? W jaki sposób stać?  
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Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów popartych krótkimi mini-wykładami, podczas 

których przekazywane są niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie 

aktywnie angażować wszystkich uczestników do udziału, poprzez pracę w grupach, liczne 

ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, a także przygotowanie i 

przeprowadzenie krótkiej prezentacji na zaproponowany temat, która zostanie nagrana 

kamerą, odtworzona i omówiona w grupie. Każdy z uczestników pozna swoje słabe  i mocne 

strony, otrzyma indywidualne wskazówki nad czym i w jaki sposób ma pracować.  

 

2. Argumentacja – Debaty Oksfordzkie – 2 x 2 h; 

Jest to rodzaj debaty, w której wypowiadają się dwie strony - zwolennicy tezy i przeciwnicy 

pewnej tezy. Chcą przekonać do swojego stanowiska publiczność. To słuchacze pełnią rolę 

jury i decydują, kto był bardziej przekonujący. Teza musi być chwytliwa i tak postawiona, aby 

możliwe było postawienie argumentów za, a także przeciw. Dwie drużyny, zwolenników i 

przeciwników zabierają głos naprzemiennie. Na swoje przemówienia mają określony czas 

(np. po 5 minut). Jako pierwszy występuje mówca broniący tezy. Nad przestrzeganiem reguł 

czuwa marszałek debaty. Rozstrzygnięcie leży w rękach publiczności – odbywają się dwa 

głosowania, na początku i na końcu debaty. Drużyna, której notowanie w drugim głosowaniu 

wzrosło względem pierwszego, zwycięża. Każda debata jest okazją do wymiany poglądów i 

myśli. Podczas debaty każdy głos jest sobie równy – pod warunkiem, że wypowiada się na 

temat, za albo przeciw. Jakie są główne zalety Debaty Oksfordzkiej? Rozwija w uczestnikach 

kulturę dyskutowania, konieczność dostosowania się do reguł i ograniczony czas na 

wypowiedź zmusza mówców do dobrego przygotowania i konkretnych wypowiedzi. 

Możliwość zaangażowania się ma również publiczność, i to ona podejmuję decyzję, która z 

drużyn była bardziej przekonująca. W pośredni sposób w debacie oksfordzkiej może więc 

wziąć udział wiele osób. Debata uczy również występowania publicznego, radzenia sobie ze 

stresem, umiejętności współpracy w drużynie, słuchania „przeciwników”, formułowania 

poglądów, argumentowania, przekonywania.  

 

 

 

 

3. Praca zespołowa – „team building” – 2 x 2 h; 

Praca w zespole wymaga zrozumienia indywidualnych różnic w stylach działania 

poszczególnych członków oraz poznania możliwości ich efektywnego współistnienia. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Debata
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Wrażliwość i otwartość na innych, umiejętność tworzenia relacji opartych na zaufaniu, 

koncentrowanie pracowników wokół wspólnych celów to tylko niektóre zagadnienia, którymi 

zajmiemy się na warsztatach team buildingowych. Udział w nich przygotowuje nie tylko do 

zespołowej pracy, ale również do indywidualnego zaangażowania, zgodnie z zasadą, że 

"zmiany należy zacząć od siebie". Zadania angażują uczestników nie tylko poznawczo, ale 

również emocjonalnie i fizycznie (zadania ruchowe). Wybrane cele szkolenia: rozwój 

umiejętności przekazywania informacji w grupie, budowanie atmosfery wsparcia 

i wzajemnego zaufania w zespole, wzrost indywidualnego zaangażowania w pracę zespołu -

 uświadomienie indywidualnego wkładu w budowanie i działanie zespołu, zrozumienie wagi 

pracy zespołowej - wzrost poczucia wspólnego celu, rozwiązywanie konfliktów w zespole, 

integracja grupy. 

 

4. Skuteczna komunikacja – 2 x 2 h; 

Umiejętność skutecznego komunikowania się jest umiejętnością, na którą składa się 

rozumienie innych i okazywanie tego, zrozumiałe wyrażanie się i wywieranie wpływu na 

drugą osobę, aktywne słuchanie, dbanie o własne potrzeby w trakcie rozmowy, wreszcie - 

wymianę opinii w sposób niekonfliktowy.  Do skuteczności  przybliża  cię również 

umiejętność zadawania otwartych i pogłębionych pytań. Nie bez znaczenia jest mowa ciała, 

której świadomość pozwala umiejętnie odczytywać wiele sygnałów oraz odzwierciedlić 

emocje drugiej osoby, co zwiększa twoją skuteczność jako rozmówcy. Często na własnej 

skórze doświadczamy trudności komunikacyjnych. Czasami prowadzą one do wzrostu 

frustracji, np. jak on/ona może nie rozumieć o co mi chodzi, przecież mówię wyraźnie! 

Czasami też mogą być bardziej tragiczne w skutkach i prowadzić do niedomówień, powstania 

plotek, niewykonania pracy na czas… Czemu tak się dzieje? W procesie komunikacji często 

pojawiają się różne zakłócenia i bariery, które skutecznie uniemożliwiają nam przekazanie 

informacji. Jakie to bariery? Jak ich unikać? Zidentyfikujemy się i poćwiczymy to, jak je 

unikać.   

 

 

 

 

5. Kreatywne rozwiązywanie problemów – 2 x 2 h; 

„Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, 

popełnianie błędów i dobra zabawa.” Mary Lou Cook 



4 

 

Człowiek kreatywny to osoba zdolna tworzyć i wyrażać nowatorskie pomysły, które 

pozwalają rozwiązać problemy lub zaspokajają istniejące lub potencjalne potrzeby. 

Nowatorskie jest to, co nowe i wartościowe w skali indywidualnej lub globalnej; to, co 

sprawia, że świat jest lepszy lub piękniejszy. Kreatywność jest zatem  

cechą człowieka, która przejawia się w innowacyjnych zachowaniach. Możliwości twórcze 

człowieka są zazwyczaj większe niż rzeczywiste osiągnięcia. Wynika to przede wszystkim z 

licznych blokad hamujących ekspresję twórczą. Warto zatem dowiedzieć się, co przeszkadza 

nam być twórczym... Czym jest twórcze podejście? Jak „rozprawić się” z problemem, z którym 

do tej pory nie mieliśmy do czynienia? Jakie podjąć kroki?  „Gdybym miał 60 min. na 

rozwiązanie problemu, od którego zależałoby moje życie, to 45 minut poświęciłbym na jego 

sformułowanie, 10 minut na sprawdzenie, czy go dobrze sformułowałem a następne 5 minut 

na jego rozwiązanie.” A. Einstein. Poznamy techniki kreatywnego podejścia do zadań: zasadę 

Pareto, 6 kapeluszy Edwarda de Bono, myślenie lateralne, techniki skojarzeniowe i 

heurystyczne.  

 

III. Uczestnicy: 5 grup po max 15 osób (razem 75 uczniów klas II gimnazjów).  

IV. Terminy: soboty dwa razy w miesiącu od stycznia do czerwca 2015 r. Każdy temat realizowany 

podczas 2 warsztatów.  

V. Miejsce: sale w Collegium Polonicum oraz wizyty w firmach/urzędach/instytucjach itp.  

VI. Działania dodatkowe: 

1. Debata Oksfordzka w czerwcu 2015 r., na temat ważny dla uczniów, spośród uczestników 

UNI.  

 

2. Mini program mentoringowy dla grupy 10-15 chętnych (nie każdy jest chętny na tego rodzaju 

spotkania). Na podstawie programu mentoringowego wypracowanego podczas projektu: 

„Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji”, który Fundacja na rzecz Collegium 

Polonicum realizuje w partnerstwie z Deutsche Angestellten Akademie, Powiatowym 

Urzędem Pracy w Krośnie Odrzańskim, Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej i 

przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym IRMEK (www.lubuskimentoring.pl).  

 

http://www.lubuskimentoring.pl/
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3. Wizyty studyjne w miejscach pracy – spotkania z osobami reprezentującymi dane branże. 

Możliwość rozmowy, zadawania pytań przedstawicielom konkretnych zawodów. Wybrane na 

podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczestników, np.:  

1. Chciałbym prowadzić własną firmę,  

2. Marzy mi się praca biurowa,  

3. Lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka – chcę pracować w służbie zdrowia,  

4. Mundur – policja, straż graniczna, straż pożarna, to moja przyszłość,  

5. A ja nie wiem, ale chcę robić coś ciekawego, 6. Informatyka, nauki ścisłe – tam się widzę,  

7. Media, dziennikarstwo, reklama – tu chcę być.  

Wizyty będą odbywały się w dniach i terminach dopasowanych indywidualnie do możliwości 

grupy (i osoby, z którą odbędzie się spotkanie). Zawsze weźmie w nim udział opiekun-

koordynator.  

VII. Rekrutacja: od stycznia 2014 roku przy pomocy ulotek – kart zgłoszeniowych. Prośba ze 

strony realizatorów projektu o pomoc w rekrutacji uczestników, umożliwienie przedstawienia 

projektu podczas spotkania z uczniami np. na godzinie wychowawczej, przygotowanie listy osób 

chętnych do wzięcia udziału w warsztatach i przekazanie jej realizatorom projektu.  

 


