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Program coachingu systemowego (materiał zbiorczy) powstał w
ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów
wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach działania: 
4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne i
współpraca ponadnarodowa nr umowy UDA-POWR.04.03.00-00-
0096/17-00.

Wsparcie udzielone przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach
projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów
wdrażających współpracę ponadnarodową” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
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WPROWADZENIE DO 

ZASAD SYSTEMOWYCH

Zasada CZASU:
naturalny porządek

Systemy często tracą równowagę i stają się toksyczne
staje się tak wówczas, gdy ci, którzy przychodzą później
lub ostatni, zachowują się tak, jakby byli pierwszymi. 
 Jakby znajdowali się wyżej w naturalnym porządku
czasu. To, co jest pierwsze, ma naturalne pierwszeństwo
przed tym, co następuje później. 

Lekceważenie miejsca w naturalnej hierarchii  oznacza,
że   osoba ta staje się „ważniejsza” od ludzi, którzy są w
firmie dłużej, są bardziej osadzeni w historii firmy 
i których wkład i praca umożliwiły rozwój organizacji. To
właśnie oni stanowią wsparcie dla nowej osoby
dołączającej do zespołu. 

Zasada MIEJSCA:
przynależność

Wszystko i wszyscy mają prawo do należnego im miejsca
w systemie opartym na naturalnym porządku. Każdy
członek systemu ma równe prawo do przynależności -
swoje miejsce.

Kiedy ktoś lub coś jest wykluczone, zaginiony,
zapomniany lub lekceważony, system znajduje sposób, by
przypomnieć sobie to, co zostało wykluczone, i wywiera
presję na innego członka zespołu, aby zachowywał się lub
żył w określony sposób, aż do ewolucji z wykluczonych do
przynależnych.

Zasada WYMIANY:
równowaga

Aby nastąpił dynamiczny rozwój, zachodzi nieustanna
wymiana pomiędzy dawaniem a braniem.

Systemy wymagają wymiany dawania i brania, aby
zachować równowagę i rozwijać relacje. Wymiana
dotyczy nie tylko dóbr materialnych, ale także wymianę
podziękowań, pochwał, informacji zwrotnych.

Cel

Nic w przyrodzie nie istnieje dla siebie, ani dla systemów
ludzkich. Wszystkie organizacje i zespoły istnieją tak
długo, jak długo jest popyt na to, co oferują i dopóki to,
co oferują, spełnia wymagania rynku.

W systemach priorytetem jest to, co zapewnia
organizacji utrzymanie się na rynku i służenie celowi
(przetrwanie i prosperowanie).



PRZEBIEG DNI

SZKOLENIOWYCH

Zapewnić przestrzeń do nauki, gdzie uczestnicy będą się czuli bezpiecznie i swobodnie;
Zwrócić uwagę na oczekiwania grupy i dopasować zasady obowiązujące w grupie (ramy czasowe, granice);
Wyjaśnić cel warsztatów oraz drogi do niego na kilka kolejnych dni;
Posiadać pozytywny stosunek do zdobywanej wiedzy w ciągu kolejnych dni.

Uczestnicy zyskają większe zrozumienie na temat tego, jak zarządzają swoim czasem;
Uczestnicy nauczą się lepiej nawiązywać kontakt ze swoimi wewnętrznymi zasobami I wykorzystywać je w
efektywny sposób;
Uczestnicy wyznaczą dokładny sposób, jak mogą lepiej wykorzystywać swój czas.

Uczestnicy dowiedzą się o wzorcach w komunikacji i tego, jak być bardzie efektywnym w komunikowaniu się;
Uczestnicy przećwiczą  asertywność, nabierając większej świadomości siebie oraz swoich potrzeb;
Uczestnicy przećwiczą samoświadomość oraz niezależne myślenie.

Uczestnicy staną się bardziej świadomi swoich sposobów na radzenie sobie ze stresem i tego, które z nich są
wspierające, a które ograniczające;
Uczestnicy dowiedzą się, które zasoby są dla nich dostępne, aby lepiej radzić sobie ze stresem.

Zajęcia indywidualne z psychologiem - rozmowa o swoich szansach, przeszkodach, marzeniach, zagrożeniach
oraz perspektywach na przyszłość
Zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym- dokumenty pomocnicze w trakcie aplikowania o pracę,
Kwestionariusz - Indywidualny Plan Rozwoju

Dzień 1. Motywacja
Cele:

Dzień 2. Planowanie i zarządzanie czasem
Cele:

Dzień 3. Umiejętności Komunikacji i Asertywność
Cele:

Dzień 4. Zarządzanie Stresem
Cele:

Sesja indywidualna 



Zrozumienie celu szkolenia.
Zrozumienie pouczającej podróży.
Zrozumienie roli szkolenia.
Zrozumienie Równowagi Wymiany.

1.OKREŚLANIE KONTEKSTU I  ROZPOCZĘCIE

Spodziewany Wynik
W pierwszej części dnia chcielibyśmy osiągnąć tak zwane "kontrakty systemowe". Obejmuje to następujące
kwestie:

Potrzebne materiały
Pokój z krzesłami ustawionymi w kształcie koła (jeśli to możliwe), radosna muzyka dla stworzenia
atmosfery, slajdy PowerPoint, projektor,  flipchart, markery, długopisy, karteczki samoprzylepne itp.

Kartki papieru na których są napisane następujące informacje:
Dzień 1 - temat
Dzień 2 - temat
Dzień 3 - temat
Dzień 4 - temat
Dzień 5 - temat
Cel 1. Ewolucja, rozwój jako osoby
Cel 2. Udana integracja ludzi na rynku pracy

Czas
Ok. 35 minut

DZIEŃ 1 - MOTYWACJA

PRZEBIEG SESJI

Przegląd:
Dzień 1 składa się z 9 sekcji, z których każda jest

zaznaczona na żółto i WIELKIMI LITERAMI. W
przypadku każdej sekcji będziesz mógł poznać jej

oczekiwany wynik, potrzebne materiały i ramy czasowe
dla określonej sekcji



Szczegółowy opis

a. Powitanie uczestników
• Uczestnicy zajmują odpowiednie miejsca w pokoju szkoleniowym

b. Przedstawienie moderatora
• Ćwiczenie: "Powiedz kilka słów o sobie, czym się zajmujesz/interesujesz?"

c. Zaprezentowanie szerszego kontekstu i celu szkolenia: "Podróży, w którą wspólnie wyruszacie"

Na kartkach papieru pokaż uczestnikom , jakie obieramy główne cele:

I. Ewolucja oraz rozwój osobisty człowieka
II. Wsparcie efektywnej integracji ludzi na rynku pracy

Dodaj kartkę papieru dla Unii Europejskiej jako zainteresowanej strony. Następnie umiejscowij ją
blisko celów tak, żeby ukazać, że projekt jest finansowany przez Unię Europejską i jednocześnie jest
częścią szerszego programu rozwojowego w całej Unii. Jest to związane z przestrzeganiem zasady
"Miejsca i Wymiany" ponieważ, UE dostarcza projekt grantowy to pociąga to za sobą pewne kryteria
jako zasady, o których musi pamiętać Prowadzący  oraz uczestnicy w trakcie wdrażania  tego projektu.

Dodaj kartkę papieru dla Grupy Profesja jako zainteresowanej strony. Następnie krótko wyjaśnij, jaka
jest rola tej firmy w odniesieniu do postawionych celów (np. Grupa Profesja zarządza funduszami                      
i pomaga ludziom oferując im szkolenia, a co za tym idzie wspiera w odnalezieniu się na rynku pracy). 

W dalszej kolejności: zaprezentuj tematy na dany dzień w ułożeniu chronologicznym (dzień 1: "Temat",
dzień 2: "Temat" itd.)

Nadaj także miejsce "Kształcenia się uczestników" - co prezentuje "Cel szkolenia" i umieść je w
centralnej pozycji. Tematy te oraz ich uporządkowanie są tak stworzone, aby służyć potrzebie
edukacyjnej uczestników i ich wyjątkowości jako istotom ludzkim w taki sposób. Ma to przysłużyć
stworzeniu  odpowiednich warunków do udanej integracji na rynku pracy (efektywnej i z sukcesem!).

Na zakończenie - dodaj siebie jako Moderatora (Prowadzącego) w stosunku do umiejscowienia
Uczestników w takiej konstelacji (patrząc na całość “ramię w ramię"), aby poszczególne kartki papieru
znajdowały się na tym samym poziomie i odwrócone w tę samą stronę (5 tematów i część “Kształcenia
się uczestników”). To doskonały moment dla Ciebie, aby pokazać, co łączy Ciebie z Grupą Profesją i
jaką odgrywasz rolę (pamiętaj, że to Ty będziesz cały czas obecny/a jako wsparcie Uczestników w ich
nauce, by nadać strukturę całości i pomóc w realizowaniu ćwiczeń, ponieważ odpowiedzialność za
nauczenie się i  kształcenie leży po stronie Uczestników).



Przykład tego, co Ty jako Moderator możesz powiedzieć Uczestnikom:
 

"Jestem tu dla Was, żeby zaoferować Wam wsparcie i  wspomóc w Waszym rozwoju
osobistym oraz efektywnej integracji  w nowych miejscach pracy. 

 
Odpowiedzialność bycia Moderatorem leży po mojej stronie - oznacza to, że to ja nadam tym
warsztatom strukturę - zaproponuję ćwiczenia i treść związaną z tematyką, jak i dam Wam

przestrzeń do dzielenia się doświadczeniami. Odpowiadam także za trzymanie się ram
czasowych.  

 
Wzięcie odpowiedzialności za proces nauki  leży po Waszej stronie. 

Zapraszam Was do zabrania ze sobą tego, co jest dla Was przydatne 
(w odniesieniu do Was jako osoby indywidualnej lub jako pracownika). 

Po Waszej stronie leży uważność za bycie punktualnym.
 

Unia Europejska wspiera tego typu inicjatywy i Waszą
potrzebę odnalezienia swojego miejsca na rynku pracy - rynku, który potrzebuje ludzi

aktywnych. Dlatego, pamiętajcie, że istnieją pewne procedury, których musimy się trzymać 
(dokumenty do podpisu, listy obecności itp.). 

Umiejscowienie Moderatora, jak i Uczestników na tej samej płaszczyźnie bardzo równoważy całą dynamikę, z
zaznaczeniem, że Moderator nie jest większy od Uczestników i nie staje się metaforycznym „Rodzicem”. To
wspaniały sposób, aby zachęcić Uczestników do wzięcia odpowiedzialności za realizację swojego celu -
rozjaśnia to sytuację, bo nikt nie spogląda na Uczestników z góry i nikt ich nie ocenia, a potrzebują
wsparcia/pomocy. 

Zauważ, że Moderator jest pierwszy, a potem po prawej stronie znajdują się Uczestnicy - pozwala to
uhonorować naturalny porządek: Moderatora i organizację, z którą jest on związany (dzięki której ich
uczestnictwo jest możliwe).

e. Zobowiązanie na 5 dni
Powiedz Uczestnikom, że aby wspomóc swój cel kształcenia w ciągu najbliższych 5 dni zapraszasz ich
do pamiętania o kilku podstawowych zasadach, które zapewnią bezpieczeństwo psychologiczne (np.
pozwólcie sobie nawzajem się wypowiedzieć bez przerywania sobie - wykorzystując humor postarać się
nie urazić godności innych ludzi, stosować dyskrecję i nie dyskutować o tym, czym inni dzielą się poza
szkoleniem).  Daj czas na dyskusję, refleksję i sprawdź, czy wszyscy zgadzają się szanować te zasady,
poproś ich, żeby zaklaskali trzy razy (mały gest a wspólne zobowiązanie).

d. Q&A
Aby zachować równowagę wymiany wiedzy i doświadczeń - po zaprezentowaniu szerszego kontekstu
tj. celów i wytycznych szkolenia, stwórz przestrzeń na pytania i komentarze, które mogą się pojawić.
Służy to temu, że , jako, że to jest wyrazista reprezentacja tego, jak Moderator i Uczestnicy idą „ramię
w ramię”.

f. Sprawdzenie z Uczestnikami, jak się czują (Check-in)
Zaproś uczestników, aby wstali (jeśli to możliwe) i przeszli wokół porozrzucanych kartek papieru i zatrzymali
się obok tej, na której jest wypisany cel, którego osiągnięcie jest bardzo oczekiwane.

Możesz także zaprosić Uczestników do przedstawienia się
poprzez powiedzenie swojego imienia i wyjaśnienia, dlaczego

wybrali ten dzień (co jest dla nich kluczowe).
WSKAZÓWKA!



2. CIĄG DALSZY DNIA 1 - "PORZĄDEK CZASU"

Spodziewany wynik
Celem tego ćwiczenia jest zaproszenie uczestników do przedstawienia się w bardzo energiczny
sposób. Wspiera uczestników w wyjście poza tradycyjny schemat.

Potrzebne materiały
W trakcie tej czynności wszyscy wstają, trzeba będzie przesunąć krzesła na bok.

Czas
25-40 minut (w zależności od ilości uczestników).

Uczestnicy stoją, także Moderator zaprasza grupę do nowego ćwiczenia: "Porządku Czasu".

Szczegółowy opis

W kółku, tam gdzie jest godzina 12,
powinna stanąć osoba najstarsza.
Pozycja godziny 11 to miejsce osoby

najmłodszej.
 Rozmieśćcie się bez porozumiewania

- gdzie czujecie, że jest Wasze
miejsce.

Krótkie ćwiczenie:

Gdy każdy znajdzie swoje miejsce w kręgu - Moderator zaprasza do powiedzenia na głos 
swojego imienia i wieku.

Dodatkowo, możesz zaprosić uczestników do wspomnienia tego, czy wiedząDodatkowo, możesz zaprosić uczestników do wspomnienia tego, czy wiedzą
dlaczego dostali tak na imię, jak się nazywają.dlaczego dostali tak na imię, jak się nazywają.  

  
Jeśli czujesz, że grupa jeszcze się nie otworzyła - można zaprosić doJeśli czujesz, że grupa jeszcze się nie otworzyła - można zaprosić do

powiedzenia o miejscu, skąd pochodzą (networking).powiedzenia o miejscu, skąd pochodzą (networking).

WSKAZÓWKA!

Również Ty jako Moderator - stań też w tym kręgu, gdzie czujesz, że jest Twoje miejsce i mów do uczestników z tego
miejsca. Jeśli ktoś stanął w złym miejscu - nie wg wieku - poproś o zajęcie właściwego miejsca, aby zasada
"Porządku czasu" była respektowana.

WSKAZÓWKA!
Ćwiczenie można zrobić też na siedzącoĆwiczenie można zrobić też na siedząco  

(dla tych uczestników, którzy nie mogą wstać).(dla tych uczestników, którzy nie mogą wstać).
  

Moderator na samym środku okręgu kładzie kartkę A4 z napisanym tematem dnia: MOTYWACJĄ.



3. CIĄG DALSZY DNIA 1 - "DIALOG SYSTEMOWY: DZIELENIE SIĘ
TRÓJKAMI"

Spodziewany wynik
To ćwiczenie ma na celu połączenie ludzi z ich młodszym "ja" i pokoleniami z przeszłości. Cel również
integracyjny jako grupa.

Potrzebne materiały
Możesz wykorzystać karty do kolorowania, aby zdefiniować "drzewko grupy wiekowej". Następnie każdy
kolor ma odnaleźć się z osobami z dwoma pozostałymi kolorami. W ten sposób pojawi się przedstawiciel
każdej grupy wiekowej w każdej grupce trzyosobowej.

Alternatywa: Oferujesz Uczestnikom liczby (np. w grupie 15 osób: masz 5 grup trzyosobowych do ćwiczenia z Dialogu
Systemowego - zaczynasz od godziny 12, nadaj kolejnym osobom kolejne następujące po sobie liczby tzn. osoba na 12:00
to osoba 1, osoba na 13 to osoba 2 itd). Po tym, jak każdy już ma swój numer, zaproś grupę do znalezienia siebie bazując
na tej liczbie tzn. uczestnicy mający numer 1 stają się jedną grupą, tak jak osoby z numerem 2 itd.). Pozwoli to na
przypadkowe połączenie osób i wymieszanie uczestników w różnym wieku.

Czas
Ok. 30 minut

Opis szkolenia
Gdy wszyscy znajdą swoich partnerów do dyskusji, są proszeni o odpowiedź na kilka pytań,
wyświetlonych na slajdzie.

Wszyscy powinni respektować porządek czasu, w którym najstarsza osoba przemawia jako pierwsza, a
najmłodsza jako ostatnia. Najmłodsi z reguły potrafią pilnować czasu. Każdy ma tyle samo czasu (np. 7
minut każdy).

Zanim zadasz pytania - opowiedz o powodach, dlaczego to robisz. Możesz np. wspomnieć, że nasz
związek z motywacją ma 2 główne źródła (z zewnątrz i od wewnątrz). Zadaniem pytań jest danie szansy
na refleksję i szersze zrozumienie tego tematu w naszym życiu.

Przykładowe pytania o źródła motywacji:Przykładowe pytania o źródła motywacji:
  

WEWNĘTRZNE: Pomyśl o swoim dzieciństwie i o latach dojrzewania - co było wtedy dla CiebieWEWNĘTRZNE: Pomyśl o swoim dzieciństwie i o latach dojrzewania - co było wtedy dla Ciebie
największą motywacją? Z których zabaw czułeś frajdę? Co było Twoją pasją? Jakie miałeś hobby?największą motywacją? Z których zabaw czułeś frajdę? Co było Twoją pasją? Jakie miałeś hobby?  

Co przynosiło Tobie radość? W czym byłeś dobry? Za co ludzie Cię chwalili?Co przynosiło Tobie radość? W czym byłeś dobry? Za co ludzie Cię chwalili?  
  

ZEWNĘTRZNE: Jak dorastałeś, to czymZEWNĘTRZNE: Jak dorastałeś, to czym    motywowali Cię Twoi przyjaciele/znajomi? Myśląc o rodzicach,motywowali Cię Twoi przyjaciele/znajomi? Myśląc o rodzicach,
co Ich motywowało/co przynosiło radość?co Ich motywowało/co przynosiło radość?  

(zwróć uwagę na ten poziom konwersacji - jeśli wyczujesz,(zwróć uwagę na ten poziom konwersacji - jeśli wyczujesz,  
że będzie to dobrym zasobem dla uczestników).że będzie to dobrym zasobem dla uczestników).



Pieniądze
Samorealizacja (rozwój osobisty) 
Czas na pasje/hobby

4. CIĄG DALSZY DNIA 1 - "PYTANIE DO REFLEKSJI,

USTRUKTURYZOWANA/ KONSTELACJA GRUPOWA"

Spodziewany wynik
Zachęcenie uczestników do refleksji nad tym, co ich motywuje.

Potrzebne materiały
Kartki papieru, które będą służyć rozpisaniu 3 najważniejszych czynników wpływających na motywację.
Opcjonalnie: flipchart i kartki post-it lub tablica z magnesami, za pomocą których uczestnicy rozmieszczą
przedmioty ich reprezentujące. 

Czas
Około 30-40 minut.

Szczegółowy opis
Zaproś uczestników, aby stanęli ponownie w jednym wspólnym dużym okręgu. 
 
Bazując na ustaleniach z dialogu systemowego zaproś Uczestników do chwili refleksji na forum całej grupy
nad tym, co ich konkretnie motywuje. Można użyć małych karteczek post-it, żeby zapisać słowa klucze po
wypowiedziach uczestników i umiejscowić je pośrodku pokoju- tak, żeby stworzyć pole słów i pozwolić
ludziom na obserwacje wzorców, które będą się pojawiać. Oczywiście wspólne tematy/słowa będą się
powtarzać - jednak pojawią się i te - bardziej ciekawe, wcześniej nie wymienione.  
 
Następnie zaproś ludzi do wskoczenia na wyższy poziom dyskusji - bardziej skoncentrowany na
poszukaniu odpowiedzi na pytania: “Jeśli chodzi o pracę, co napędza moją motywację?” Wybierz tylko 3
czynniki, z którymi grupa się zgadza i wytypuje jako najważniejsze.  
 
Kolejnym etapem jest stworzenie na podłodze trójkąta równobocznego, gdzie każdy róg oznacza                           
1 z czynników motywujących (możesz spytać Uczestników o wybór trzech).

Przykładowo mogą okazać się:

Następnie zachęć Uczestników, aby stanęli w tym miejscu, gdzie z danym czynnikiem czują się najbliżej.
Pomocne okaże się pytanie: "co jest dla nich prawdziwe w tej chwili?". Zaproś ich, aby umiejscowili się
tam, gdzie czują, że powinni stać. Poproś ich następnie do zaobserwowania, gdzie dokładnie się znajdują
w relacji do pozostałych rogów trójkąta (co widzą, czego fizycznie nie mogą dotknąć ze swojej pozycji).

 
Zaproś ich do podzielenia się tym z osobą, która stoi najbliżej.



Następnym krokiem jest zaproszenie przez Moderatora Uczestników do głębokiej refleksji nad
tym, co jeszcze innego mogłoby ich zmotywować. Poproś o wykonanie fizycznego kroku w
kierunku rogu trójkąta, który zmotywuje ich trochę bardziej i zastanowienia się nad tym, co
staje się w tym momencie możliwe do osiągnięcia.

Co odkryłeś w sobie i o tym co Ciebie motywuje?

Co pozwala Ci w prawdziwym życiu na wykonanie małego kroku (co musisz
zrobić albo co musisz przestać robić)?

Biorąc pod uwagę, jakie czynniki Cię motywują, o co zapytałbyś swojego
pracodawcę w następnej pracy?

Przykłady pytań do refleksji:  
 

 

 

Wykonanie jednego kroku w kierunku work-life-balance (co musiałoby się
zadziać, żeby zostało to osiągnięte).

Wykonanie jednego kroku kierunku czegoś, co pozwoli na stworzenie
lepszy warunków do integracji w aktualnym miejscu pracy.

Warianty:
 

 

Uczestnicy nie muszą nic tłumaczyć, bo to oni rozumieją siebie najlepiej. Po szkoleniu można
zaprosić Uczestników do podzielenia się swoimi przemyśleniami na forum lub w parach.

Przeczytaj więcej o przebiegu tego dnia szkoleniowego:
https://bit.ly/SystemicCoachingNewIntegrationPath

https://www.dropbox.com/sh/js1kswoygarjtfb/AACmkkjMZaZBqSSIYQyTI6XHa?dl=0


  np. Co jest dla Ciebie najważniejsze dzisiaj? Co czujesz na ten moment?

1.ROZPOCZĘCIE 

Spodziewany wynik
Każdy uczestnik przychodzi na salę i jest mentalnie przygotowany do drugiego dnia szkolenia.

Potrzebne materiały
Krzesła w kręgu.

Czas
Około 10-20 minut

Szczegółowy opis
Przywitaj uczestników w drugi dzień warsztatów, możesz wykorzystać pytania sprawdzające 

DZIEŃ 2 – PLANOWANIE 

I ZARZĄDZANIE CZASEM 

Przegląd:
Dzień drugi składa się z 8 ćwiczeń, z których każde jest

zaznaczona na żółto i WIELKIMI LITERAMI. W przypadku
każdego ćwiczenia będziesz mógł poznać oczekiwany

wynik, potrzebne materiały i ramy czasowe.



2. KROK PO KROKU- REFLEKSJA NAD SPĘDZONYM CZASEM

Spodziewany wynik
Uczestnicy uzyskają więcej zrozumienia sposobu, w jaki sobie radzą. Nauczą się, że ich czas jest ich własną
odpowiedzialnością, ćwiczeniem zachęcającym do większej autonomii i samozarządzania. Ponadto uczestnicy
jasno określą, w jaki sposób mogą lepiej wykorzystać swój czas.

Potrzebne materiały
Kartki papieru dla wszystkich, kolorowe długopisy, ołówki i markery.

Czas
Około 30 minut.

Szczegółowy opis
 

Coaching systemowy wspiera ludzi w podjęciu kroków ku uwidocznieniu wzorców, które mogą na
pierwszy rzut oka być niewidoczne dla nas. Ćwiczenie pokazuje i wzmacnia, żeby ludzie zdali sobie
sprawę z tego, jak wykorzystują swój najcenniejszy zasób: czas.
Przy omawianiu tego ćwiczenia, przedstaw grupie tematykę dotyczącą tego, jak wiele z czasu który
wykorzystują uważają za jego przydatne wykorzystanie.

 
Na kartce papieru, poproś  o analizę poprzedniego tygodnia i wymienienie listy działań, które zrobili 
w ciągu 8-10 godzin aktywności. Poproś ich także o zapisanie przybliżonego oszacowania tego, ile czasu
spędzili na dane działanie. Opis standardowych, powtarzalnych czynności w ciągu dnia.

(Mogą mierzyć się z trudnościami i mogą nie pamiętać o wszystkich działaniach z poprzedniego tygodnia.
Powiedz, że jest to w porządku.)

Poproś uczestników, aby wymienili rzeczy, które osiągnęli i które uważają za ważne dla siebie.

Po tym, jak zakończą wymienianie wszystkich działań na dany dzień, poproś ich o wybranie koloru dla
każdej z czterech kategorii: 
- Czas osobisty (czas na swoje własne zainteresowania- czytanie, hobby, sport, rozrywka, relaks, TV.) 
- Czas z rodziną i przyjaciółmi
- Czas na pracę i rozwój zawodowy
-Czas na społeczność (wolontariat w społecznych czy ekologicznych projektach, obronie praw
człowieka czy udział w wyborach)



W ten sposób dokonają świadomego wyboru, w jaki sposób chcą dalej zarządzać swoim
czasem.

Możesz zachęcić ich, aby poprosili współpracownika, aby był ich kompanem i aby wspierał ich 
w śledzeniu i wykonywaniu określonej czynności, którą wybrali, aby ulepszyć i stworzyć z tego
nawyk. Następnie możesz kontynuować podsumowanie tego ćwiczenia, korzystając z metafory
skał, kamyków i piasku opisanej poniżej.

Przy każdym kolorze, zachęć ich do podkreślenia działania, które przynależy do tej poszczególnej
kategorii. Po przeprowadzeniu takiego szacowania, zaproś ich do prowadzenia dziennika ze swoimi
przemyśleniami i autorefleksji. Zadaj im pytania, które wesprą proces introspekcji. Jako przykłady
można wymienić:

Jeśli będzie taka potrzeba, daj im czas na napisanie tych refleksji, każdy dla siebie.

Kiedy już odpowiedzieli na pytania, poproś ich, aby zastanowili się, co mogą zrobić, aby wzmocnić te
obszary. Następnie poproś wszystkich, aby wybrali tylko jedną rzecz, jeden krok, który zechcą
ulepszyć każdego dnia.

Co zauważyłeś?
Co uważasz za ważne, kiedy poświęcasz swój czas?

Co jest ważne, jeśli chodzi o Twoją rodzinę?
A co z czasem spędzonym dla społeczności?

Jaki wpływ ma na Ciebie ta lista? Co o tym myślisz?



Słoik,
Duże Kamienie
Kamyczki
Piasek
Projektor do video, zamiast ćwiczenia prowadzonego na żywo.

https://www.youtube.com/watch?v=fmV0gXpXwDU
https://youtu.be/SqGRnlXplx0 
https://www.businessinsider.com/time-management-productivity-rocks-pebbles-sand-2019-2

3. SKAŁY, KAMIENIE I PIASEK

Spodziewany wynik
Uczestnicy zrozumieją jak powinni ustalać priorytety.

Potrzebne Materiały
- Opcjonalnie:

- Źródła: 

Czas
Na tę część przypada około 30 minut.

Szczegółowy opis
W celu omówienia poprzedniego ćwiczenia, jako Moderator możesz poprowadzić dyskusję na temat nadawania
priorytetowego znaczenia ważnym sprawom. 

Razem z uczestnikami, wypełnij słoik w tej kolejności:  
- Nasyp najpierw piasku
- Następnie nasyp kamyczków
- Spróbuj dorzucić większych kamieni

Każdy z tych 3 przedmiotów jest metaforą ważności zadań, które osiągamy w ciągu dnia.
W kolejnym słoiku, napełnij go w kolejności poniżej: 
- Kamienie
- Kamyczki
- Piasek
Jak to robisz, wspomnij o tym, jak rzeczy ważne powinny być zrobione jako pierwsze 
(są one reprezentowane przez duże kamienie).

Po napełnieniu słoików, zaproś Uczestników do dyskusji w małym grupach lub parach na temat tego, co
wynieśli z tego ćwiczenia.

https://www.youtube.com/watch?v=fmV0gXpXwDU
https://youtu.be/SqGRnlXplx0
https://youtu.be/SqGRnlXplx0
https://www.businessinsider.com/time-management-productivity-rocks-pebbles-sand-2019-2


Możesz zachęcić Uczestników do zrobienia zdjęć do swojego ćwiczenia, jako pamiątki,
podtrzymując w nich poczucie, że są wspierani I bezpieczni
Arkusze papieru A4 do zapisania celu

4. POŁĄCZENIE SIĘ Z 3 OGNISKAMI INTELIGENCJI: 

     sercem, umysłem i instynktem

Spodziewany wynik
Uczestnicy na koniec tego ćwiczenia, będą czuli się bliżej swojego celu i czuli wsparcie ze strony 3 ognisk
inteligencji: serca, umysłu intuicji.
Ćwiczenie zaleca się zakończyć pod koniec dnia 2, ponieważ jest to lekkie, ale głębokie ćwiczenie dla
uczestników, aby połączyć się ze sobą i ze swoimi wewnętrznymi zasobami.

Potrzebne materiały

Czas
Na tę część poświęć 5-8 minut na uczestnika. W zależności od liczby uczestników sesja potrwa około
90 minut.

Szczegółowy opis

Zacznij od wyjaśnienia kontekstu tego ćwiczenia i porozmawiaj o tym, jak ważne jest czuć wsparcie zasobów,
tego z czego korzystamy każdego dnia przy ścieżce ku osiągnieciu celów osobistych I jak istotne jest stawianie
na pierwszym miejscu zasobów wewnętrznych. Przy wewnętrznych zasobach, można mówić o 3 ogniskach
inteligencji- umyśle, który wspiera wewnętrzną jasność, sercu, które wspiera dobroć, życzliwość wewnątrz nas
samych I wobec innych, jak i intuicji, która zachęca nas do podjęcia działania. 

Wspomnij o tym, że w kolejnym działaniu tego dnia, Uczestnicy będą mogli doświadczyć odgrywania ról, które
pomoże im w podjęciu kroków ku Ich celu i połączeniu się ze swoimi wewnętrznymi zasobami. Powiedz grupie,
że każdy członek będzie miał szanse doświadczyć tej sytuacji. Przed rozpoczęciem ćwiczenia, poproś
wszystkich o przeznaczenie 5 minut na introspekcję- pomyślenie o tym, jak widzieliby swoje życia za rok od
teraz - podtrzymując pragmatyczne, optymistyczne podejście lub jeśli jest to bardziej odpowiednie, zachęć
Uczestników do pomyślenia o konkretnym celu, który chcieliby mieć osiągnięty za rok od teraz. 

Po 5 minutach introspekcji, zaproś pierwszego ochotnika (także zwanego klientem). Poproś Jego/Ją o
pomyślenie o celu, który chcą osiągnąć za rok. Potem poproś tego ochotnika o zapisanie tego w 5-6 słowach na
kartce papieru.
 
Następnie, poproś Uczestnika o umieszczenie kartki papieru reprezentującej Cel w miejscu
reprezentującym gdzie Cel ten znajduje się za rok od teraz i stanięciu tam, gdzie czują, że znajdują się na
ten moment.
Po tym kroku, zaproś uczestnika do wyboru 3 osób z grupy, przypisując każdej z nich poniższe role: 
- Osoba 1 będzie ogniskiem inteligencji nazwanym: Umysł 
- Osoba 2 będzie ogniskiem inteligencji nazwanym: Serce 
- Osoba 3 będzie ogniskiem inteligencji nazwanym: Intuicja



Zaproś osoby pełniące rolę trzech ośrodków inteligencji, aby stanęły za klientem, wspierając go. Zapytaj
klienta, jakie to uczucie, mając za sobą te zasoby?

Następnie poproś klienta, aby podszedł do celu i stanął na reprezentującej go kartce papieru. Zobacz ponownie
przykład.

Gdy klient wybierze 3 role, poproś go / ją, aby stanął tam, gdzie uważa, że   jest w chwili obecnej, w odniesieniu
do swojego celu. Poproś ich, aby stanęli naprzeciw celu, który chcą osiągnąć w ciągu roku. Zobacz przykład
poniżej:

przyszłość

chwila 
obecna

3 osoby reprezentujące 3 ośrodki inteligencji będą podążać za klientem w kierunku celu, idąc za nim / nią).
Poproś klienta, aby poświęcił kilka chwil na połączenie się z celem, stanięcie na nim, a następnie zapytaj go / ją
- jak to jest, stanąć na celu? Jak się czujesz?

Po odpowiedzi poproś każde centrum, aby zaoferowało klientowi wyrażenie zachęty lub konstruktywnej
informacji zwrotnej, będąc wsparciem dla niego. Następnie poproś klienta, aby podziękował 3 osobom
reprezentującym 3 ośrodki, które wspierają go w osiąganiu celu, a jeśli ma ochotę podzielić się swoimi
przemyśleniami, zachęć go do tego.

Uczcij koniec pierwszego odtworzenia ćwiczenia aplauzem ze strony grupy.  Zaproś całą grupę do powstania ze
swoich miejsc i zrobienia ćwiczenia “pralki”- przejścia się po pokoju i znalezienia nowego miejsca w kręgu. W ten
sposób, zmieni się energia, dając przestrzeń następnemu ochotnikowi do wyjścia na środek.

Jako moderator, powtórzysz wszystkie kroki każdemu klientowi, dając im przestrzeń, której potrzebują, aby
poczuć wsparcie i pełne zaopatrzenie w zasoby potrzebne do osiągnięcia celu.

Możesz przeczytać więcej o zarysie dnia, uzyskując dostęp do dokumentu pod tym linkiem tutaj:
https://bit.ly/SystemicCoachingNewIntegrationPath

https://bit.ly/SystemicCoachingNewIntegrationPath


Co dzisiaj czujesz ? Co jest dzisiaj dla Ciebie aktualne?

1.OKREŚLENIE KONTEKSTU I ROZPOCZĘCIE

Spodziewany wynik
Każdy Uczestnik jest gotowy na trzeci dzień  i przychodzi na warsztaty na  czas.

Potrzebne materiały
Krzesła ustawione w kształcie kręgu.

Czas
Na tę część poświęcić  około 10-20 minut.

Szczegółowy opis
Na wstępie trzeciego dnia szkolenia przywitaj wszystkich Uczestników. 
Zadaj pytania  sprawdzające nastawienie/nastrój Uczestników:

DZIEŃ 3 – UMIEJĘTNOŚCI

KOMUNIKACJI I

ASERTYWNOŚĆ
Przegląd:

Dzień 3 składa się z 4 części, z których każda jest
zaznaczona na żółto i WIELKIMI LITERAMI. W przypadku

każdej sekcji będziesz mógł poznać oczekiwany wynik,
potrzebne materiały i ramy czasowe dla określonej sekcji



2. PUSTYNIA SONORA

Spodziewany wynik
Poprawa komunikacji w grupie, nauka wypracowywania kompromisu, kreatywne myślenie, radzenie
sobie w sytuacjach trudnych/zaskakujących, podnoszenie poziomu asertywności, Teambuilding.

Potrzebne materiały
Wydrukowana tabela wyborów, dla każdego uczestnika szkolenia, długopisy

Czas
Minimum 1,5 godziny ( może trwać nawet do 3).

Szczegółowy opis
Jest sierpień, około godziny 10 rano.  Samolot, w którym się znajdujecie rozbił się przed chwilą na
pustyni Sonora, w południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Nikt z Was nie jest ranny, ale
lekki, dwusilnikowy samolot z ciałami pierwszego i drugiego pilota spłonął. Zachowała się tylko kabina
pasażerska. 

Przed rozbiciem pilot nie powiadomił nikogo o miejscu w którym nastąpił  wypadek,nie był w
stanie.Jedyną informacje jaką Wam przekazał to to, że znajdujecie się ok 110 km na południowy-zachód
od osady górniczej, która jest najbliższym skupiskiem ludzi w okolicy.Samolot zboczył około 100 km z
kursu opisanego na planie lotu uwzględniając widoczność obiektów na ziemi.

Miejsce w którym się znaleźliście  jest zupełnie płaskie. Znajduje się tam parę rzadkich okazów dwóch
gatunków kaktusów, poza tym miejsce to jest pozbawione jakiejkolwiek roślinności. W prognozie pogody
podano, że temperatura tego dnia będzie w wysokości 45C, a to oznacza,że na powierzchni ziemi
odczuwalna temperatura to 54C. Wszyscy jesteście ubrani w letnie rzeczy takie jak  bluzki, koszule z
krótkim rękawkiem, spodnie, skarpetki, obuwie letnie. Każdy z Was ma chusteczkę do nosa. W sumie
macie 2,83 $ drobnymi i 85 $ w banknotach, pióro kulkowe i paczkę papierosów do palenia.

Zadanie:
Przed rozbiciem udało się Wam uratować 15 przedmiotów, lista tych przedmiotów została przedstawiona
na następnej stronie. Ustalcie jaki jest stopień przydatności tych przedmiotów do Waszego dalszego
przeżycia, w skali 15 stopniowej , gdzie 1 oznacza - przedmiot najbardziej potrzebny, a 15 - przedmiot
najmniej potrzebny.



Etap 1: 
Każdy uczestnik sam ocenia każdy przedmiot.Nikt nie rozmawia na temat zaistniałej sytuacji, nie
wypowiada się na temat przedmiotów .Czekamy aż każdy uczestnik indywidualnie oceni każdy
przedmiot.
Etap 2: 
Po indywidualnej ocenie przedmiotów przez każdego uczestnika, należy dokonać grupowej oceny
wszystkich przedmiotów. Nikt jednak nie zmienia swojej indywidualnej oceny przedmiotu pod
wpływem wspólnej dyskusji.
Etap 3: Podsumowanie wyników oraz poznanie oceny eksperta.

Przedmioty
 
 
 
 

Latarka
na 4 baterie

 
Scyzoryk

 
Lotnicza mapa

terenu
 

Plastikowy płaszcz
przeciwdeszczowy

 
Kompas

 
Opatrunek gazowy

 
Pistolet kal. 45
(naładowany)

 
Spadochron

(biało – czerwony)
 

Sól w tabletkach
(1000 sztuk)

 

Etap 2
 

Ocena
grupy

Etap 4
  

Różnica między
etapem 1 a 3

Etap 5
  

 Różnica pomiędzy 
etapem 2 a 3

Etap 3
  

Ocena
eksperta

Etap 1
 

Twoja
ocena

Pustynia Sonora – tabela wyborów

liczba osób, która przeżyła katastrofę jest taka sama, jak liczba osób w waszej grupie,
nikt się nie rozdzielił, wszyscy uczestnicy są razem,
przedmioty są w bardzo dobrym stanie,
całe to zdarzenie przytrafiło się Wam naprawdę.

Założenia zadania: 



Ok 1 litr wody
na osobę

 
Książka „Jadalne
zwierzęta pustyni”

 
Okulary słoneczne

(1 na osobę)
 

2 l. wódki
wysokoprocentowej

 
1 okrycie wierzchnie

na osobę
 

Lustro
 

Razem

Ocena eksperta i jego uzasadnienie
 

EKSPERT: Ekspertem w dziedzinie zagadnień związanych z przeżyciem na pustyni jest Alonzo V.Pond.
Opracował on metodę oceny poszczególnych przedmiotów. Pracował nad zagadnieniami dot. przeżycia
na pustyni. Podczas II wojny światowej pracował dla sił sprzymierzonych na Saharze.Jako szef
wydziału Pustyni w Centrum informacji o Pustyni Uniwersytetu Sił Powietrznych w Bazie Sił
Powietrznych Maxwell miał styczność z dużą ilością przypadków "przeżycia", dzięki temu mogła zostać
stworzona poniższa ocena.

1 – LUSTERKO - jest bezdyskusyjnie najważniejszym przedmiotem. Dzięki temu przedmiotowi możesz
przesłać informację gdzie się obecnie znajdujesz. Jeśli mamy słoneczny dzień, lusterko może
wytworzyć światło o mocy od 5 do 7 milionów kandeli. Promień słoneczny, który się odbija jest
widoczny poza linią horyzontu. Posiadanie lusterka zwiększa szanse do 80%,że zostaniesz odnaleziony  
i uratowany w ciągu najbliższych 24h.

2. JEDNO WIERZCHNIE OKRYCIE NA OSOBĘ - kolejną istotną i bardzo ważną kwestią w warunkach
pustynnych jest zmniejszenie odwodnienia organizmu. W trakcie pocenia się i oddychania organizm
traci ok 40% wody, dlatego istotnym jest aby zachować spokój i ograniczyć stres. Ubranie jest
najlepszym sposobem na zabezpieczenie ciała przed nagrzaniem. Bez ubrania okres przeżycia skróciłby
się co najmniej o 1 dzień.



3 - LITR WODY NA OSOBĘ - mając lusterko i ubranie na sobie moglibyśmy przetrwać ok 3 dni. Litr
wody nie zabezpieczy nas na długo ale pozwoli na  zmniejszenie szybkości odwodnienia organizmu.
Wodę powinniśmy pić wtedy gdy czujemy duże pragnienie, pozwala to zachować pełną świadomość
pierwszego dnia, podczas którego podejmujemy najistotniejsze decyzje i budujemy schronienie..
4 - LATARKA (NA 4 BATERIE) - Oprócz lusterka również latarka pozwala na wysyłanie sygnałów
świetlnych przez 24h/dobę. Latarkę możemy używać w ciągu dnia i w nocy,jest szybka i
niezawodna.Latarka składa się z 2 części. Pierwsza część - górna czyli reflektor z soczewką może
pomóc do rozpalenia ognia lub być przyrządem sygnalizacyjnym. Druga część - dolna to pojemnik na
baterie, który może być używany jako pojemnik na wodę w procesie dystylacji (zobacz plastikowy
płaszcz przeciwdeszczowy), pojemnik może być również używany do kopania.
5 - SPADOCHRON (CZERWONO-BIAŁY) - Kolejny przedmiot, który może służyć jako urządzenie
sygnalizacyjne, jednak istotnym zadaniem spadochronu jest funkcja osłony przed wysoką
temperaturą, pod osłoną spadochronu temperatura obniża się o 20%. Za słup namiotowy może być
wykorzystywany kaktus saqaro, a linki spadochronu można wykorzystać jako linki namiotu.
6 - SCYZORYK- scyzoryk pozwoli między innymi na przygotowanie schronienia oraz ścinanie
kaktusów w których znajduje się woda. Wysoko oceniany scyzoryk pozwala na duże możliwości jego
wykorzystania.
7 - PLASTYKOWY PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY - jeśli wykopiemy dół w ziemi i położymy nad
nim równomiernie płaszcz przeciwdeszczowy to powstanie tzw. słoneczny aparat destylacyjny. W
wyniku różnic temperatur odbędzie się parowanie wilgoci, która pojawi się na wewnętrznej stronie
płaszcza. Jeśli dodatkowo w środku umieścimy mały kamyk, to wtedy powstanie czasza, z której
skroplona woda będzie spływać do pojemnika na baterie umieszczone w środku dołka.
Dzięki temu możemy uzyskać około 1 litra wody dziennie. Należy jednak pamiętać, że wysiłek
organizmu niezbędny do otrzymania takiej ilości wody spowoduje jednocześnie ubytek wody z
organizmu na poziomie dwukrotnie wyższym.
8 - PISTOLET KALIBER 0,45 ( NAŁADOWANY) - również pełni funkcję środka sygnalizacyjnego,
dodatkowo przy pomocy nabojów można rozpalić ogień. Pod koniec drugiego dnia mogą wystąpić
zaburzenia mowy i jest duże prawdopodobieństwo, że nie będziesz mógł chodzić.Międzynarodowy
sygnał alarmowy to 3 strzały ( jeden po drugim). Z jednej strony posiadanie pistoletu wiąże się z 
 zagrożeniami jednak z drugiej strony posiadanie go może korzystanie wpłynąć  na przebieg danej
sytuacji. W wyniku pogłębiającego  się odwodnienia organizmu pojawiać się będzie złość, irytacja,
zniecierpliwienie i skłonności do niemądrego zachowania. Dlatego też najistotniejsze decyzje należy
podjąć zanim zacznie się proces odwodnienia. W takiej sytuacji posiadanie tak śmiercionośnego
narzędzia stanowi prawdziwe zagrożenia  dla grupy. Przyjmując, że nie zostanie ono użyte przeciw
ludziom, mogłoby być wykorzystane do polowania, co jednak w rezultacie oznaczałoby całkowicie
bezsensowny wysiłek bowiem nawet gdyby komuś udało się zabić przy pomocy tego pistoletu,co jest
mało prawdopodobne, to jedzenie mięsa doprowadziłoby do gwałtownego wzrostu odwodnienia,
ponieważ w trakcie trawienia organizm zużywa znacznie ilości wody.



9 - JEDNA PARA OKULARÓW SŁONECZNYCH NA OSOBĘ - podczas długiego okresu przebywania na
mocnym słońcu duży problem może się pojawić z oczami, po ok 2 dniach może wystąpić zapalenie
spojówek oraz słoneczne zapalenie siatkówki.Tu warto pamiętać o spadochronie pełniącym funkcję
namiotu , który pozwoli na uzyskanie cienia dla naszego ciała, warto też posmarować twarz wokół
oczu sadzą z rozbitego samolotu co spowoduje zmniejszenie dolegliwości.Najlepszym sposobem na
promienie słoneczne mogą też być chusteczki higieniczne lub gazy z opatrunku.
10 - OPATRUNEK GAZOWY - pustynia jest jednym z najmniej zakaźnych miejsc na świecie, to dzięki
niskiej wilgotności jaka ma tam miejsce. Jeśli dochodzi do odwodnienia organizmu , krew ulega
zagęszczeniu, nie zachodzi niebezpieczeństwo krwawienia o ile nie zostanie uszkodzona tętnica.
Opatrunek gazowy może zostać użyty jako sznurek do owinięcia nóg lub głowy dzięki temu stanowi
ochronę przed słońcem. Jest dobrze znany 1 przypadek osoby, która została odnaleziona na pustyni,
jego ubranie było całe w strzępach, ciało pokryte ranami jednak nie krwawił, dopiero w momencie
kiedy została podana woda wtedy zaczął krwawić.
11 - KOMPAS - kolejny przedmiot,  który może pełnić funkcję jako urządzenie sygnalizacyjne, odbijając
promienie słoneczne. Jako pojedynczy przedmiot jest niemal bezużyteczny, może być również
niebezpieczny gdyby ktoś pomyślał o tym aby się oddalić 
12 - LOTNICZA MAPA TERENU - może pełnić funkcję daszku przeciwsłonecznego na głowę, może być
rozpałką dla ogniska, może być papierem toaletowym.  Jest to raczej przedmiot bezużyteczny , a nawet
niebezpieczny gdyby ktoś pomyślał o tym aby się z nią oddalić.
13 - KSIĄŻKA „JADALNE ZWIERZĘTA PUSTYNI” - Ważna zasada : jedz jeśli masz dużo wody, w
przeciwnym razie nie jedz.  Problem jaki się pojawi to odwodnienie organizmu, głód nie jest istotnym
problemem. Ważne aby tak jak pustynne zwierzęta, które występują w dużej ilości , jednak ciężko je
dostrzec leżeć w bezruchu. Wzmożony zapotrzebowanie na wodę jest wywoływane spożyciem białka. 
14 - DWA LITRY WYSOKOPROCENTOWEJ WÓDKI -  Podczas wydalania alkoholu organizm traci
ogromną ilość wody, więc jeśli ktoś umiera z powodu nadużycia alkoholu to zwykle dzieje się tak z
powodu odwodnienia organizmu. Spożywanie alkoholu mogłoby mieć skutek śmiertelny.
15 - SÓL W TABLETAKACH ( OPAKOWANIE 1000 SZTUK) - Kiedy następuje wzrost odwodnienia
organizmu wzrasta również poziom soli we krwi. Jeśli podajemy sól bez wody to organizm pozbywa się
nadmiaru soli wraz z wodą. Podobnie jest w przypadku picia wody morskiej.



Uczestnicy poznają wzorce w komunikacji i odkrywają swój ulubiony;
Uczestnicy dowiedzą się, jak się skuteczniej komunikować;
Uczestnicy będą ćwiczyć asertywność, stając się bardziej świadomymi własnych potrzeb,
wzorców i samych siebie, ucząc komunikowania się, a także dowiedzą się, czego muszą się
jeszcze nauczyć;
Uczestnicy będą ćwiczyć samoświadomość i autonomię, przejmując odpowiedzialność za swoje
życie i decydując o schematach z których powinni zrezygnować. 

3.KONSTELACJA STRUKTURALNA - PODSUMOWANIE GRY

PRZETRWANIA

Spodziewany wynik

Potrzebne materiały
Karteczki samoprzylepne, papier, taśma papierowa, markery, długopisy.

Czas
Na tę część przypada około 60-70 minut.

Szczegółowy opis
Możesz wprowadzić to ćwiczenie po grze Surviving Game, aby wyciągnąć z niego odpowiednie
wnioski. Ponadto uczestnicy dowiedzą się z tego ćwiczenia, jakich schematów zdarza im się używać w
komunikacji i jakie kroki w celu poprawy mogą podjąć. 

Zorientowany 

na zadania

Zorientowany

na ludzi

Obserwator

(Reagujący)

Realizator

(Proaktywny)

Wcześniej przygotuj 4 arkusze papieru. Będą to przeciwległe
końce dwóch osi:
- Oś pionowa: na jednym końcu napisz „Zorientowany na
zadania”, a na drugim „Zorientowany na ludzi”.
- Oś pozioma: na jednym końcu zapisz Realizator
(Proaktywny), a na drugim końcu Obserwator (Reagujący)

Po lewej znajdziesz rysunek poglądowy.



Za pomocą sznurka lub papierowej taśmy klejącej, utwórz dwie osie na podłodze, dodając na ich
końcach poprzednio wspomniane kartki z napisami. W wyniku ich skrzyżowania utworzą się 4
ćwiartki. Upewnij się, że końce są w odpowiedniej odległości, aby ćwiartki były wystarczająco duże,
by pomieścić osoby w nich mogły swobodnie się poruszać.

Następnie poproś uczestników, aby wstali, lekko potrząsnęli ciałem, a następnie wyprostowali się i
zaprezentowali swoją postawę, myśląc o swoim pierwszym poważnym spotkaniu z karierą
zawodową.

Przykład instruktażu ćwiczenia (upewnij się, że robisz to w powolnym rytmie, aby każdy mógł  połączyć się z
doświadczeniem i swoim ciałem):

Zapraszam teraz, aby wstać, trochę potrząsnąć ciałem, aby poruszyć wewnętrzną energię, stać prosto i być
obecnym w swojej postawie, pozwolić sobie na połączenie się z pierwszym doświadczeniem zawodowym,
które miałeś (niezależnie od tego, czy był to wolontariat, szkoła, projekt, płatna praca itp.). Przypomnij sobie
obrazy z tego doświadczenia - pomyśl o swoich współpracownikach, pomyśl o szefie, którego miałeś, jeśli go
miałeś, o szczegółach pracy, którą musiałeś wykonać i kiedy połączysz się z tym doświadczeniem,  zwróć
uwagę, co się z tobą dzieje. 

Jakie to uczucie, gdy myślisz o tym doświadczeniu zawodowym?

Powoli zacznij przechodzić przez zarysowany ćwiartki i znajdź swoje miejsce pod względem tego, jaki
wówczas byłeś:
- Czy byłeś chętny i skupiony na prawidłowym wykonaniu zadania, zrozumieniu wszystkich jego szczegółów?
- A może bardziej zależało Ci na łączeniu się ze swoimi kolegami, słuchaniu ich opinii, współpracy z nimi.

Na czym głównie się skupiałeś? Czy zależało Ci przede wszystkim na poprawnym wykonaniu zadań?
Czy skupiałeś się na nawiązaniu relacji i zrozumieniu drugiego człowieka? Co dawało ci radość?

Po prostu obserwuj, gdzie jesteś na osi zadania i ludzi.

Następnie, mając na uwadze to pierwsze doświadczenie, spróbuj poruszać się po osi Obserwator
(Reagujący) i Realizator (Proaktywny) i wyczuj, gdzie znajdowałeś się tej relacji.

- Jak bardzo byłeś zaangażowany w pracę? Czy wychodziłeś z inicjatywą, aby być bardziej aktywnym? A
może po cichu zadawałeś pytania, zastanawiałeś się, co robić dalej, szukałeś informacji, zanim coś zrobiłeś?
Jaki był Twój rytm pracy? Aktywnie szukałeś? A może czekałeś, aż ludzie przyjdą do Ciebie z prośbą o
wsparcie?

I gdziekolwiek jesteś teraz w zakresie kwadrantu, zobacz, jak się z tym czujesz, jakie myśli przychodzą ci do
głowy.



- Co było dla ciebie ważne w tym wczesnym doświadczeniu zawodowym, jeśli chodzi o styl
komunikacji?
- Myśląc o tym, pozwól sobie na połączenie się z jedną rzeczą, która była dla ciebie bardzo przydatna
w tamtych czasach i jedną, która osłabiła twoją zdolność przyswajania.

Zaznacz swoją aktualną pozycję karteczką samoprzylepną ze swoim imieniem i umieść ją w miejscu, w którym
teraz stoisz. Utwórz grupy składające się z 3 osób i podziel się tym, co odkryłeś podczas pierwszego
doświadczenia zawodowego i jakie były Twoje preferencje w zakresie komunikacji.

Co cię wspierało? Co było dla ciebie przydatne w komunikacji w ten sposób? Co cię ograniczało?

Odmianą etapu podzielenia się wrażeniami, może być zaproszenieOdmianą etapu podzielenia się wrażeniami, może być zaproszenie
uczestników do podzielenia się przemyśleniami z miejsca, w którymuczestników do podzielenia się przemyśleniami z miejsca, w którym

właśnie stoją.właśnie stoją.WSKAZÓWKA

Możliwe pytania do przemyślenia i udostępnienia:

Co było dla ciebie przydatne w tamtych czasach w zakresie stylu komunikacji? lub
Co cię wspierało?
Co osłabiło Twoją zdolność do skutecznego komunikowania się? lub
Co cię ograniczało?

Po podzieleniu się spostrzeżeniami dotyczącymi tej części, zachęć uczestników, aby ponownie wstali i
podeszli do modelu na podłodze. Poproś ich, aby dali sobie kilka minut na przeanalizowanie swojego
samopoczucia i jak się czują w swoim ciele, miejsca w którym się obecnie znajdują.

Na kolejnej stronie znajdziesz przykład, w jaki sposób możesz omówić następną część ćwiczenia.



Czego możesz nie zobaczyć z tej pozycji? Zawsze jest coś, co możesz przegapić, jest poza naszym
polem widzenia.
Zwróć też uwagę, jaki jest twój stan obecnie? Jak się czujesz w swoim ciele w obecnej sytuacji
zawodowej? Obserwuj swoją postawę, swój oddech.

Dziękuję wszystkim za podzielenie się swoimi wrażeniami związanymi z pierwszym doświadczeniem
zawodowym. Zachęcam teraz do ponownego wstania z krzeseł, chodzenia się po pokoju, uświadomienia
sobie swoich ciał i modelu na podłodze, poruszania się po nim. Zapraszam, abyś połączył się z obecnym
krajobrazem zawodowym.

Zobacz, gdzie jesteś dzisiaj na linii relacji Zadania-Ludzie oraz stylów Obserwujący-Realizator. 
 Pozwólcie sobie zauważyć, jakie są wasze preferencje w obecnym krajobrazie zawodowym. Czy
poświęcasz więcej czasu na obserwację, naukę, czy od razu przechodzisz do działania, skupiając się na
robieniu jak najwięcej.

Czy bardziej skupiasz się na ludziach? A może na zadaniach? Obserwuj również, w którym kierunku
patrzysz w dniu dzisiejszym. Zwróć uwagę, co jest dla Ciebie odpowiednie.
Zarówno jedno jak i drugie spojrzenie jest jak najbardziej właściwe. Przez całe życie poruszamy się po tych
kwadrantach i nabywamy nowe umiejętności, nowe sposoby komunikowania się. Zwróć uwagę na odległość
od 4 rogów i orientację.

Kontynuując myśl, w jaki sposób wspiera to komunikację ze sobą i ze światem, co czasami może Cię
ograniczać, w sposobie, w jaki się komunikujesz lub jesteś postrzegany.
Powoli umieść kolejną karteczkę samoprzylepną (w innym kolorze) ze swoimi pomysłami, następnie wróć do
grupy i podziel się swoimi przemyśleniami.

Pytania do przemyślenia po tej części ćwiczenia:

Po prostu uznaj swoją podróż, która pozwoliła ci przenieść się do drugiej ćwiartki, w której się obecnie
znajdujesz.
Może ktoś zechce się podzielić tym, co mogło go wspierać w podróży lub co mogło ograniczać ten
proces.

W trzeciej części ćwiczenia ponownie poproś uczestników, aby wstali i zajęli ostatnią pozycję,
reprezentującą obecną sytuację zawodową..

Przykładowy opis ostatniej części ćwiczenia można znaleźć na następnej stronie.



W jakim kierunku chciałbyś świadomie podążać?
Do czego chciałbyś się dążyć?

A kiedy tu jesteś, co staje się dla Ciebie możliwe w zakresie Twojej kariery zawodowej?
Jeśli chodzi o komunikację, a nawet osiągnięcia, co staje się dla Ciebie możliwe?

Jak przebiegał dla Ciebie ten proces przenosin?
Co staje się dla Ciebie możliwe, kiedy zrobisz krok w dobrą stronę?

Co musi się zmienić w tobie?
Co musisz odpuścić, aby ten krok był lepszy?
Z jakich mentalnych upodobań, strategii itp. powinieneś zrezygnować?
Jakie nawyki są Ci potrzebne, aby się rozwijać?

Teraz ponownie zapraszam was wszystkich do wstania i połączenia się z tą ostatnią pozycją, reprezentującą
obecną sytuację zawodową, dokładnie tak, jak byliście wcześniej, patrząc w tym samym kierunku. Wszyscy
podróżujemy przez życie, integrujemy się, a jeśli tylko połączymy się ze sobą i z pozycją, w której się teraz
znajdujesz - poczuj, jaki krok można zrobić w kierunku lepszego. Zwróć uwagę, który kierunek jest bardziej
prawdziwy i dokąd chciałbyś iść bardziej świadomie w następnym okresie swojego życia zawodowego.

Możliwe pytania:

Możesz przetestować różne pozycje, różne kierunki, aby zobaczyć, które miejsce jest wygodniejsze. Chodzi o
to, żeby zobaczyć, co będzie dla Ciebie lepsze w następnym okresie za rok? Jeśli chcesz coś rozwinąć, w jakim
kierunku byś poszedł?
Po wykonaniu tego kroku po prostu obserwuj, gdzie jesteś pod względem orientacji, w jakiej odległości od osi
Zadaniowo-Ludzkiej lub Obserwujący-Realizator, aby zrozumieć, gdzie jesteś na mapie. Zobacz, jak się tutaj
czujesz.

Zachowując poczucie połączenia z tym, co może być możliwe w przyszłości, ponownie zapraszam do
umieszczenia kolejnej karteczki samoprzylepnej, aby mieć również wizualną reprezentację Twojej podróży.

Następnie zapraszam do udziału w trójkach (lub w całej grupie), odpowiadając na pytania:

Po podzieleniu się przemyśleniami, zaproś ponownie uczestników do wstania.

Patrząc na podróż, jako nieustanną naukę, zwróć uwagę na schemat swojej podróży - teraz zapraszam cię,
abyś wrócił  i usiadł w pozycji nr. 2, czyli poprzedzającej krok w kierunku dobrej zmiany. A ponieważ wiesz,
który kierunek jest dla Ciebie lepszy, ale zanim się do niego zbliżysz, spróbuj go wyczuć.



Co musisz zaakceptować?
Co musisz odpuścić? Tak, aby rzeczywiście wykonać krok w kierunku lepszego.

Istnieją pewne schematy, które mogą powstrzymywać nas przed zrobieniem kroku w kierunku
dobrych zmian. Może są rzeczy, które musimy odpuścić. Jakie rzecz są to dla nas konkretnie? Zanim
zrobisz większy krok w kierunku lepszego, przygotuj się i zrób najpierw pewny, mniejszy krok.
Dokonaj go biorąc pod uwagę, z czego powinienem odpuścić? A co muszę przyjąć?

Zrób ten konkretny krok, obserwuj, czy przychodzi Ci to łatwo, zwróć uwagę, czy się wahasz, czy jest
coś, co cię powstrzymuje. Spróbuj to dostrzec. To jest proces. Codziennie negocjujemy z samym
sobą.

I z tego miejsca, po dokonaniu kroku w kierunku lepszego, spójrz tam, gdzie byłeś kilka lat temu, do
tego początkowego doświadczenia zawodowego i doceń podróż, którą pokonałeś, wszystkie
wyciągnięte lekcje, wszystkie zasoby, wszyscy ludzie, których miałeś po drodze.

Przekonaj się, czy możesz powiedzieć „Dziękuję wszystkim, których spotkałam na swojej drodze. 
 Dziękuję, zatrzymam wszystko, co mi się przyda. Dużo się nauczyłem”.

Jeśli są inne rzeczy, którymi chciałbyś się podzielić, możesz to powiedzieć w swojej głowie. A może
były trudności podczas tej podróży, wtedy możesz wspomnieć to zdanie: „Czasami było to trudne.
A czasem bolało”. Taka jest otaczająca nas rzeczywistość. Zobacz, czy powiedzenie tego zwiększy
twoją świadomość i obecność. Po prostu zwróć na to uwagę.

A potem powoli wróć do tego małego kroku, ku lepszemu, który podjąłeś i zauważ, czy czujesz się
lepiej, bardziej obecny, bardziej uziemiony. 

Następnie, powoli, pozostając myślami tam gdzie zawędrowałeś, wróć do swoich grup i podziel się z
nimi czymkolwiek zechcesz, postępując zgodnie z pytaniami:

 
 

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://bit.ly/SystemicCoachingNewIntegrationPath

https://bit.ly/SystemicCoachingNewIntegrationPath


Jak się dziś czujesz? Co jest dla Ciebie aktualne właśnie dzisiaj?

1.ROZPOCZĘCIE

Spodziewany wynik
Każdy Uczestnik przychodzi punktualnie na czas, gotowy do rozpoczęcia IV dnia szkolenia.

Potrzebne materiały
Krzesła ustawione w okrąg.

Czas
Około 10-20 minut.

Szczegółowy opis
Przywitanie Uczestników na IV dniu warsztatowym. Można zacząć od pytania sprawdzającego nastawienie
oraz nastrój:

DZIEŃ 4 – ZARZĄDZANIE

STRESEM

Przegląd:
Dzień 4 został podzielony na 2 sekcje. Każda z nich jest
zaznaczona na żółto i napisana WIELKIMI LITERAMI. 

W przypadku każdej sekcji poznasz cele, potrzebne
materiały oraz ramy czasowe dla określonej sekcji.



Uświadomienie Uczestników, jakie są odpowiednie, a które ograniczające metody radzenia sobie
ze stresem,
Uczestnicy zrozumieją, jakie zasoby są dla nich dostępne, a które nie będą w stanie wykorzystać.

Ulotka z Ogonem Pawia dla każdego Uczestnika,
Głośniki i laptop, aby dodać muzykę do pracy indywidualnej,
Poradnik do prowadzenia medytacji (dla Moderatora),
Długopisy, marker, ołówki.

2. OGON PAWIA

Spodziewany wynik

Potrzebne materiały

Czas
Około 30-40 minut.

Szczegółowy opis

Opowiedz o dzisiejszym temacie dnia czyli o sposobach radzenia sobie ze stresem. Powiedz, czego
Uczestnicy dzisiaj się dowiedzą tj. o swoich zasobach, które posiadają, a często są niedostrzegalne, a
są dostępne "na wyciągnięcie ręki", aby pokonać czynniki stresogenne. 
 
Wyjaśnij, że pierwsza aktywność, od której zaczniesz dzień będzie dotyczyć krótkiej refleksji                        
nt. własnej historii radzenia sobie ze stresem obejmującej zasoby, inspirujące wzorce i utrzymywanie
pozytywnej postawy podczas całej podróży.  
 
Jako Moderator - zaprezentuj ten temat w taki sposób, aby wspomnieć, jak my wszyscy
doświadczamy  go w odniesieniu do różnych grup, do których należymy (czy to w rodzinie, czy w
szkole czy w pracy itp.). W ciągu naszego życia (w dzieciństwie, w latach dojrzewania, dorosłości)
poznaliśmy wiele osób, a każda z nich ma inne metody radzenia sobie ze stresem i kultywowania
odporności na wszelkie czynniki stresogenne.

Postaw najważniejsze pytanie tego ćwiczenia:  Jaka jest moja historia z stresem i jak stałem się
odporny na nią? Jakie są źródła inspiracji w odniesieniu do mojej historii? 
 
Poinformuj Uczestników, że oczywiście można występują negatywne/niezdrowe sposoby radzenia
sobie ze stresem i jak najbardziej trzeba o tym powiedzieć. Podczas tego dnia warsztatowego
spojrzymy na nie i przemianujemy je w bardziej odpowiednie i właściwe metody.



Warianty:
 

Pierwsze ćwiczenie pozwoli Wam na refleksję nad posiadanymi zasobami i inspirującymi wzorcami,
których nauczyliście się w trakcie Waszej drogi radzenia sobie ze stresem i budowania odporności

na niego. Np. humor lub spędzenie aktywnie czasu na łonie natury może być jednym z pozytywnych
sposobów radzenia sobie ze stresem. 

 
Gdy zastanawiamy się nad tym, skąd pochodzimy, o grupach, do których należeliśmy, o tym, czego
nauczyliśmy się od naszych rodzin, i nawet nt. naszych wewnętrznych zasobów, można zauważyć,

jak skomplikowane jest życie i jak pewne wzorce zostały nam przekazane. Idee dotyczące
pracy/bycia i funkcjonowania pod presją i w stresie. 

 
Jakże istotne jest, aby eksplorować i akceptować nasze zasoby i wykorzystywać je

częściej, kiedy tak bardzo ich potrzebujemy.

Zanim przejdziemy do ćwiczenia-refleksji, zachęć Uczestników do krótkiego ćwiczenia, które pozwoli
zrozumieć, co dokładnie mają osiągnąć. Uczestnicy otrzymują ulotkę ilustrującą Ogon Pawia.                      
Każde piórko reprezentuje jeden z systemów, do których przynależy każda osoba, a także
indywidualnie jako jednostka. Trzeba poznać różne inspirujące wzorce, które poznaje się na życiowej
drodze (znajomi, otoczenie, miejsca, sytuacje, określone zachowania itp.), które były zdrowe,
pozytywne i przydatne w radzeniu sobie ze stresem i funkcjonowaniem pod presją. 
 
Doskonale sprawdza się wprowadzenie swojej osoby w stan medytacji, który pozwala na wejście                 
w nastrój refleksji. Możesz wykorzystać przykład poniżej lub zmienić tak, jak czujesz, by bardziej
pasował do grupy szkoleniowej. 
 
Zachęć Uczestników, aby wygodnie usiedli z wyprostowanymi plecami równo przylegającymi do
krzesła. Ażeby załagodzić nastrój i chwilę odetchnąć Moderator rozpoczyna ćwiczenie relaksacyjne:
na głos głębokie oddychanie przez nos i wydychanie powietrza przez usta.

Opis ćwiczenia: "Autorefleksja"

Tak - jak teraz siedzisz - proszę Cię, abyś wyobraził sobie, że masz za sobą (podobnie jak w Ogonie
Pawia) wszystko to: kim jesteś i skąd pochodzisz. Każdy z nas pochodzi z różnych rodzin.                         
To pierwszy system, do którego przynależymy i w którym spędzamy pierwsze dni życia. Uczymy się,
w jaki sposób mamy radzić sobie z przeciwnościami i trudnościami, ale także z czego mamy się
radować. Obserwując innych członków rodziny - widzimy, kto jaką rolę odgrywa na świecie.
Wycinek z tego włączamy w nasze własne życie jako osoby dorosłe, ucząc się strategii/planowania
głównie w momencie ukazania się czynników stresogennych oraz pod presją czasu (to są właśnie
te najzdrowsze sposoby radzenia sobie ze stresem).



Następnym systemem, do którego wstępujemy jest System Edukacji. Poznajemy w nim
koleżanki i kolegów z klasy, a z nimi wiele radości i nauki. Nasi nauczyciele pokazują nam, jakie
mamy zasoby do walki ze stresem (np. aktywne słuchanie, realne i świadome odnoszenie się do
danej sytuacji). Oczywiście dzięki znajomym otrzymujemy gotowe schematy działania.
Niektórzy z nich w trakcie sprawdzianów czy kartkówek mówią ze spokojem: „ach, to tylko
test”. Dlatego każdy z nas ma różne możliwości wykorzystania naszych zasobów.

Występują też Systemy Organizacji w ujęciu biznesowym, których elementem składowym
stajemy się w momencie stania się pracownikami. Stąd czerpiemy sposoby łagodzenia stresu,
efektywnej i skutecznej pracy. Współpracownicy także mają wypracowane gotowe metody na
zwalczanie stresu, jak np. asertywne mówienie “nie” czy dawanie konstruktywnej informacji
zwrotnej. Dzięki temu pracownicy dobrze radzą sobie z wykonywaniem swoich zadań,
zwracając uwagę na stres, co pozwala im na utrzymanie skupienia i spokoju nie tylko w pracy,
jak i w domu (zachowanie work-life-balance). 
 

Przydatne w tym ćwiczeniu okazuje się zadanie pytania: jakie są dobre przykłady ludzi,
zachowań, sytuacji, które inspirują do podejmowania efektywnych działań w walce ze
stresem, by stać się bardziej odpornym? 
 
Oczywiście, każdy z nas ma swój osobisty system, z którego czerpie przykłady na radzenie
sobie ze stresem. 
 
Oprócz systemów rodzinnych czy organizacyjnych każdy z nas ma dostęp do własnych strategii
rozwijanych przez lata. Może to być przykładowo: taniec, słuchanie muzyki, obcowanie                   
z naturą czy relaksacyjna kąpiel. Skoro są to dla Ciebie właściwe i zdrowe sposoby radzenia
sobie ze stresem to niech Cię dalej wspierają i są warte miłych wspomnień. Bądź ich także
świadomy.

Podczas tego ćwiczenia (ok.10-12min) należy zapoznać się z rysunkiem i pomyśleć                        
o zasobach, których już zdążyłeś się nauczyć, które wyniosłeś z danego systemu, do
którego należałeś. Moderator włącza muzykę celem relaksacji, by pojawiła się przestrzeń
na refleksję. Należy wspomnieć o inspiracjach, wzorcach, zachowaniach czy wszelkich
sytuacjach, które mocno wpłynęły na Was. Które ukazały, jak można efektywnie radzić
sobie ze stresem. Pozwalamy sobie na zapoznanie się, doświadczenie tych zasobów.



Ograniczenia we wdrażaniu konkretnych sposobów na pracę ze stresem są naturalną
rzeczą. Trzeba zdać sobie z tego sprawę, Uczestnicy muszą po prostu przyjąć to do
wiadomości. Akceptacja czynników ograniczających to pewna część Ciebie i należy dać
sobie pozwolenie na naukę bardziej przydatnych wzorców.

Dlatego chcę w tym miejscu zadać pytanie: "jakie znasz przykłady inspirujących ludzi,
dobrych zachowań i pozytywnych sytuacji, które odkryłeś w swoim życiu i co Cię
pociągnęło, co w Tobie się uaktywniło, że poradziłeś sobie z presją i uodporniłeś się na
czynniki stresogenne?" Idąc dalej: "jakie znasz dobre praktyki/zwyczaje, które rozwinęły
się w Tobie w ciągu Twojego życia?".

Zapraszam Cię do pracy indywidualnej, abyś poświęcił chwilę, zastanowił się i zapisał na kartce
właśnie te przykłady. Wsłuchaj się w tę piękną relaksacyjną muzykę. Po 10 minutach przejdziemy
do omówienia tego ćwiczenia.

Po 10 minutach każdy z Uczestników w ciągu 1 minuty podzielił się na forum swoimi
przemyśleniami oraz odpowiedział na następujące pytanie:
Gdybyś miał opowiedzieć historię o uodparnianiu się na stres - mając w pamięci wszystkie
swoje zasoby - jaki byłby jej tytuł? 

Na zakończenie - Moderator dziękuje Uczestnikom za udział w ćwiczeniu i zaprasza do kolejnego
ćwiczenia.



Uczestnicy będą wiedzieli, jak dotrzeć do zasobów, które są dla nich łatwo dostępne "pod ręką",
Pokazanie Uczestnikom, co jest możliwe, jak wykorzysta się swoje ukryte zasoby.

Kulki, karteczki, figurki jako reprezentanci Uczestników do ustawienia w pokoju (w trakcie
przerwy przez Moderatora) jako inspiracja dla grupy,
Biały papier.

3. POŁĄCZENIE Z ZASOBAMI

Spodziewany wynik

Potrzebne materiały

Czas
Około 30-40 minut.

Szczegółowy opis

Celem zwiększenia poziomu zaangażowania i zbudowania energii wśród Uczestników - Moderator
zaprasza Uczestników do powstania i udania się w misję/w podróż po przestrzeni pokoju, aby znaleźć
właśnie jeden przedmiot, który ich zainspiruje jako zasób do złagodzenia stresu.

Moderator może wspomnieć, że istotne jest wybranie minimum jednej rzeczy (będzie potrzebna do
kolejnego etapu ćwiczenia).
 
Uczestnicy mają do dyspozycji: ok. 5 minut na wykonanie zadania. Następnie Uczestnicy mają wybrać
jedno miejsce w pokoju, gdzie będą dalej pracować (każdy powinien mieć ok. 2m² powierzchni).

Dalej - Uczestnicy za zachętą Moderatora - biorą kartki papieru jednocześnie myśląc o jednej
wybranej sytuacji stresującej, która niedawno się wydarzyła. Następnie Uczestnicy mają
zobrazować tę sytuację na kartce papieru i położyć ją na podłodze. 

Działanie to powinno nabrać odpowiedniego tonu - nadać właściwy dystans pomiędzy nimi a tę
sytuacją.



Kiedy już połączę się z moimi zasobami, co staje się we mnie możliwe?
A jaki będzie następny krok, który podejmę?

Poniższy przykład można użyć jako instrukcję do tego ćwiczenia:
 

Zapraszam Was do ćwiczenia, którego charakter jest introspektywny czyli jeśli nie jesteś gotowy,
nie czujesz się komfortowo to nie dzielisz się jego szczegółami na forum całej grupy. Zachęcam
Was do pomyślenia o konkretnej sytuacji, jednej osobie, nawet o wspomnieniu czy planach (może
z przyszłości), która wywołuje u Was stres, kiedy o niej myślicie. Proszę wyobraź sobie, że kartka
białego papieru reprezentuje ten czynnik stresogenny, a następnie znajdź dla niej miejsce na
podłodze.

Jak znajdziesz już miejsce - stań w odpowiedniej odległości w stosunku (byś czuł się komfortowo).

Gdy wszyscy odnaleźli swoje miejsce, zadaj następujące pytanie: "Jeśli ta rzecz byłaby książką,
jaki nosiłaby tytuł?"

Poproś Uczestników, by nie odpowiadali na głos. Kolejnym krokiem będzie zaproszenie
Uczestników do nawiązania kontaktu z przedmiotem, który uważają za swój zasób do pokonania
stresu. Powinni stać w miarę blisko i spoglądać na niego. Po chwili „połączenia” się z zasobem,
Uczestnicy mają spojrzeć po raz kolejny na rzecz Ich stresującą i pomyśleć o odpowiedzi na
następujące pytania:

Gdy Uczestnicy odnajdą już odpowiedzi poproś, aby poświęcili temu chwilę, a potem                           
w podziękowaniu swoim zasobom i innym przedmiotom - zabrali je z podłogi.

Następnie Uczestnicy mają utworzyć trzyosobowe grupy, w których to głównym zadaniem będzie
zaprezentowanie swojego przedmiotu jako zasobu w pokonywaniu stresu. Uczestnicy mają
opowiedzieć o cechach tej rzeczy: np. kubek może być biały, wypełniony wodą, mieć uchwyt.

Cechy te następnie powinny być skorelowane z zasobem z ich wyobrażenia. Uczestnicy
zastanawiają się, jakie cechy tego zasobu przydadzą się w kontekście radzenia sobie ze stresem i
uodpornianiem się na niego.

Te trzyosobowe grupy na zakończenie łączą się w całość i na forum całej grupy szkoleniowej mają
wypowiedzieć się, co wynieśli dla siebie z tego ćwiczenia: jakie zasoby w walce ze stresem.

Podziękowanie wszystkim za sesję i propozycja 10 minut przerwy.



4. POMARAŃCZE - ĆWICZENIE Z ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

Spodziewany wynik
Rozwój umiejętności komunikacji, rozwiązywania konfliktów orz aktywnego słuchania.

Potrzebne materiały
Karty zadań - 12 sztuk (2 rodzaje, dwie różne perspektywy, po 6 sztuk z każdej)

Czas
Około 15 minut.

Szczegółowy opis
Uczestnicy losują karty. Karty są w dwóch kolorach i mają swoje odpowiedniki – karty o takich
samych numerach i innych kolorach dobierają osoby w pary. Obie osoby z pary potrzebują
pomarańczy, która jest tylko jedna. Każda z nich chce przekonać tą drugą, że to ona bardziej
potrzebuje owocu. Następnie rozdaje każdej parze po jednym owocu i zaprasza do realizacji zadania.
  
Pary pracują w tym samym czasie tak długo, aż ostatnia nie wypracuje rozwiązania (chyba, że pracują
dłużej, niż ok. 7 minut, wtedy trener przerywa zadanie). Przechodzicie do omówienia, jak przebiegało
ćwiczenie.  W każdej parze uczestnicy mówią głośno, co udało się wypracować, co było trudne, z
czym sobie nie radzili i jakie trudności komunikacyjne napotkali. W zadaniu uczestnicy z czarnymi
kartami potrzebowali skórek, a z czerwonymi środka owocu. Celem zadania jest omówienie
wniosków i emocji uczestników. 

Trener omawia z uczestnikami jedną z podstawowych barier komunikacyjnych, jaką jest brak
rozeznania swoich potrzeb oraz gotowości to wysłuchania potrzeb partnera dyskusji. Ćwiczenie
może być również wstępem do szkolenia z zakresu negocjacji, to jest to dobry moment, aby
przedstawić różnice, między kompromisem, współpracą a uleganiem.



Tekst na kartę: 
     
Karta nr 1:
Wyobraź sobie, że Ty i osoba, z którą pracujesz w parze, jesteście rodzeństwem. Jesteście
jednocześnie uczniami szkoły podstawowej (ale nie w tej samej klasie). Jest koniec czerwca, zbliża się
koniec roku szkolnego. 

Na zajęciach z techniki, nauczycielka zapowiedziała na następny dzień zadanie domowe, od którego
będzie zależała Twoja ocena końcowo-roczna. Będzie ono polegało na badaniu, jak wyporne są na
wodzie ludziki na łódeczkach z pomarańczy. 

W tym celu musisz przygotować taką łódeczkę w domu i przynieść gotową pracę na lekcję.
Zamierzasz zrobić wszystko, żeby uzyskać wysoki stopień na świadectwie, a samo zadanie nie
wydaje Ci się trudne. Pamiętasz, że w domu leżą pomarańcze w koszu na owoce. Wracasz do domu,
wchodzisz do kuchni z zamiarem wykonania zadania domowego. Okazuje się, że w koszu znajduje
się ostatni owoc. Już chcesz po niego sięgnąć, ale brat/siostra również wyciąga po niego rękę. 

Twoim zadaniem jest przeprowadzanie rozmowy z rodzeństwem w taki sposób, aby uzyskać
owoc dla siebie (używając dowolnych technik komunikacyjnych z wyjątkiem rękoczynów :) 

Karta nr 2: 
Wyobraź sobie, że Ty i osoba, z którą pracujesz w parze, stanowicie rodzeństwo. Jesteście uczniami
szkoły podstawowej (ale nie w tej samej klasie). Jest koniec roku szkolnego, bardzo gorący dzień
czerwca. W klasie panuje przedwakacyjna atmosfera rozluźnienia. Już od pierwszej lekcji, nie
możesz przestać myśleć o tym, że masz ogromną ochotę na wypicie świeżo wyciskanego soku z
pomarańczy. Ta myśl nie pozwala Ci się skupić na niczym innym. 

W końcu wybrzmiewa ostatni dzwonek. Pospiesznie wracasz do domu, już prawie czując w ustach
smak wymarzonego soku. Wchodzisz do kuchni. Okazuje się, że w koszu znajduje się ostatni owoc.
Już chcesz po niego sięgnąć, ale brat/siostra również wyciąga po niego rękę. 

Twoim zadaniem jest przeprowadzanie rozmowy z rodzeństwem w taki sposób, aby uzyskać
owoc dla siebie (używając dowolnych technik komunikacyjnych z wyjątkiem rękoczynów :)



DZIĘKUJEMY!



Rock, Pebbels and Sand: https://bit.ly/RockPebblesSandVideo

Whittington, John - Systemic Coaching and Constellations

Stam, Jan Jacob - Systemic Coaching

Whitmore, John - Coaching for Performance

Lee Duckworth, Angela -  Grit: The Power of Passion and Perseverance

Covey, Stephen - The 7 Habits of Highly Effective People

https://medium.com/@systemicleadership/the-why-and-the-what-of-

constellations-9398f762f4da

Szczegóły dot. konspektu i materiałów informacyjnych:
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