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Drodzy nauczyciele, pracownicy młodzieżowi!
Kompetencje pro-zatrudnieniowe to wyzwanie obecnego rynku pracy. Umiejętność odnale-
zienia się na nim jest nie lada wyzwaniem dla każdego z nas.

W związku z tym, że często edukacja i jej charakter nie pozwala na poznanie siebie i swego 
procesu uczenia się, nie wiemy jak działa rynek pracy i jak się na nim odnaleźć. Brak aktywnych 
form w nauczaniu, zaburza w nas elastyczność w podejmowaniu decyzji, ale też odwagę. Stąd 
nasz cel, aby wspólnie stworzyć narzędzie, które ułatwi nam pracę i pozwoli wpłynąć na wzrost 
pewności siebie i zatrudnienia młodych osób.

Przedstawione w niniejszej publikacji scenariusze zajęć przeznaczone są do pracy z młodzieżą 
16+, testowane na grupie młodzieży w wieku 16-30 lat. Prezentowane treści są efektem wielo-
letniej pracy z młodzieżą polską, jak też międzynarodową /wolontariuszami EVS Fundacji CAT/. 
W ramach realizowanego przez Fundację Centrum Aktywności Twórczej projektu „ŁADOWAR-
KA: Walka z bezrobociem młodzieży poprzez rozwój kompetencji niezbędnych do zatrudnienia” 
narzędzia te zostały usystematyzowane, stworzono z nich konkretny 24-godzinny program 
szkoleniowy. Jego celem jest wdrożenie aktywnego uczenia się – poprzez próbowanie, wykony-
wanie zalecanych czynności, pobudzanie do myślenia. Poprzez poszczególne bloki warsztatowe 
młodzież ma okazję zintegrować się, dowiedzieć się czegoś więcej o sobie i swoich zasobach, 
zrozumieć zasady działania rynku pracy i wiedzieć, jak się na nim odnaleźć.

W pilotażowym szkoleniu kompetencji zatrudnieniowych uczestniczyły studentki pedagogiki 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie, które w ewaluacji 
podkreśliły, jak cenne są takiego typu warsztaty, by lepiej poznać siebie.

Życzymy wielu sukcesów dydaktycznych i mamy nadzieję, że przygotowany materiał będzie użyteczny,
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Scenariusz 1 - Integracja & budowanie zespołu

Temat Integracja & budowanie zespołu

Cele
► Nawiązanie kontaktu z grupą
► Zapoznanie uczestników
► Autoprezentacja
► Selekcjonowanie informacji na temat swojej osoby

Czas 1,5 h  
Materiały Kartki papieru A4, pisaki, kredki

Opis

► Autoprezentacja
Uczestnicy muszą zrobić swój autoportret z rzeczy, które przynieśli ze sobą w plecaku, torbie, 
portfelu etc.  Mają na to ok 15 min. Pracują indywidualnie.  Następnie ze zrobionych swoich 
prac muszą siebie zaprezentować w sposób interesujący opisując wybrane przedmioty, 
z których zrobiony zostanie autoportret.

► Ćwiczenie na zapamiętywanie imion- Wolne Krzesełko
Ustawiamy krzesła w okręgu- jedno krzesło musi zostać puste. Osoba w środku musi zająć 
wolne krzesło, ale jeżeli osoba siedząca po prawej stornie wypowie imię jednego z uczest-
ników – wybrany uczestnik siada na to krzesło a osoba stojąca na środku musi znaleźć inne 
wolne krzesło, na które może usiąść.

► Szybka Randka
Jasność przekazywanych informacji, selekcjonowanie informacji, które są najbardziej istotne 
do przekazania w krótkim czasie. Uczestnicy zostają podzieleni na 2 grupy z których tworzą 
2 koła- wewnętrzne i zewnętrzne. Każde koło trzyma się za ręce. Wewnętrzne koło porusza 
się w lewo- zewnętrzne w prawo- na znak STOP zatrzymują się stając tym samym przy 
wybranym partnerze. Łączą się w pary i zaczynają 1 minutową dyskusję na dany przez trenera 
temat.

Komentarze

To ćwiczenia pozwolą uczestnikom na inne spojrzenie na prezentację swojej osoby. Autopre-
zentacja jest ważnym elementem w poszukiwaniu pracy na etapie rozmowy z potencjalnym 
pracodawcą. Im bardziej uczestnicy będą świadomi swoich zalet i nauczą się je promować, 
tym lepiej dla nich. Często nie wiemy jakie zalety i kompetencje posiadamy, dopóki ich nie 
wyartykułujemy. Ważnym elementem jest też czas na przekazanie jak najistotniejszych infor-
macji o samych sobie. Im pełniejsza jest wypowiedz skupiona na najważniejszych aspektach 
naszego życia zawodowego i kompetencji- tym lepiej. Ćwiczenie ma też inne zastosowanie- 
przy zapoznawaniu się z grupą widzą jak wiele ich łączy i jak interesująca może być osoba 
siedząca obok nich. Sprzyja to  łatwiejszemu nawiązywaniu kontaktów i przełamuje bariery.
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Scenariusz 2 - Komunikacja i moja rola w zespole

Temat Budowniczy
Trenerzy 2

Czas 1,5 h

Wymagana 
przestrzeń

Sala i korytarz, przestrzeń należy podzielić tak aby pomiędzy budowlą a placem budowy moż-
liwe były 3 miejsca spotkań uczestników tak aby każda rozmowa mogła odbywać się I nie była 
usłyszana przez innych. Dodatkowo należy zapewnić aby budowla ani plac budowy nie były 
widziane przez biegaczy, należy określić miejsca spotkań poszczególnych członków drużyn.

Cele 

► Uczestnicy doświadczą szumów komunikacyjnych
► Uczestnicy będą mogli sprawdzić jak sobie radzą z ograniczeniami w komunikacji
► Uczestnicy będą mogli doświadczyć ograniczeń komunikacji werbalnej[również dodatko-
wo ograniczonej – odpowiedzi na pytania tak/ nie]
► Uczestnicy zinterpretują swoją rolę w grupie [ I nadadzą jej dodatkowe funkcje]
► Uczestnicy zde� niują sukces indywidualny I grupowy

Opis

► 10 min - przekazanie instrukcji | Uczestnicy otrzymują role I są przydzielani do grup. 
W Grupach poznają zadania I uprawnienia swojej I innych ról. Poznają cel – zbudować 
identyczną konstrukcję z klocków. Kilkoro uczestników otrzymuje role reporterów – będą mieli 
za zadanie przekazać uczestnikom swoje obserwacje.

► 5 min - rozstawienie uczestników | Uczestnicy poznają ustawienie poszczególnych 
członków grup I swoje. Powtórzenie celu gry I ról.

► 45 min - gra właściwa | Uczestnicy przekazują sobie wzajemnie informacje aby ich 
drużyna jako pierwsza zbudowała identyczną konstrukcję z klocków

► 15 min - raportowanie | Uczestnicy dowiadują się jaki jest efekt ich pracy. Uczestnicy 
opisują przebieg wydażeń ze swojej perspektywy – rola po roli. Reporterzy opisują przełomo-
we ich zdaniem sytuacje[sukcesy, spadek motywacji/rezygnację]. 

► 15 min - wnioski | Uczestnicy otrzymują szereg pytań dzięki którym mają zdać sobie 
sprawę z tego jak ich zachowanie I rozumienie ról/zasad wpływa na komunikację oraz pracę 
w grupie. Kto osiągnął sukces? Co jest miarą sukcesu? Kto jest winien sukcesu/porażki? Jakie 
mieli największe problemy? Kto był Liderem? Wnioski dotyczące komunikacji oraz pracy 
w grupie są notowane I posłużą jako punkt odniesienia w kolejnych zadaniach.

Materiały Zestawy klocków do budowy, taśma malarska, instrukcja/opis ról, role I grupy [pocięte na 
paski], kartki I długopisy dla reporterów.

Komentarz 

Każda drużyna liczy 5 osób, które mają następujące zadania/uprawnienia:

► Obserwator - ogląda model budowli i przekazuje instrukcje Biegaczowi. Nie może rysować, 
ani demonstrować sposobu budowania z użyciem rzeczywistych elementów (klocków),

► Pierwszy Biegacz - osoba która pośredniczy pomiędzy Obserwatorem a drugim Biega-
czem (przekazuje informację pozyskaną od Obserwatora),

► Drugi Biegacz - osoba która pośredniczy pomiędzy pierwszym Biegaczem a Budowniczym 
(przekazuje informację pozyskaną od pierwszego Biegacza),

► Budowniczy - tylko on może budować - odtwarzać - budowlę z klocków, nikt inny (na 
podstawie instrukcji przekazanych przez drugiego Biegacza), 

► Kontroler - może poruszać się wszędzie, może obejrzeć model budowli i rezultaty pracy 
Budowniczego, jednak na zadane pytania może odpowiadać tylko Tak/Nie,

► Dodatkowo są reporterzy którzy prowadzą notatki z przebiegu zadania.
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Scenariusz 3 - Edward de Bono – zarządzanie naszym procesem myślowym

Temat Edward de Bono – zarządzanie naszym procesem myślowym.

Cele
► Poznanie siebie
► Przybliżenie wiedzy nt  metody sześciu kapeluszy myślowych Edwarda De Bono
► Uporządkowanie procesu myślenia i zwiększenie efektywności działania

Czas 1,5 h

Materiały Kartki papieru A4, długopisy, wydruk testów.

Opis

Metoda sześciu kapeluszy De Bono

Zapoznanie uczestników z metodą-każdy z uczesników dostaje zestaw 6 kapeluszy. Każdy 
kapelusz zostaje szczegółowo opisany. 

Uczestnicy zostają podzieleni na 6 grup po 4 osoby. W każdej grupie wybierają problem 
do przedyskutowania. Następnie zakładają kapelusze – wszyscy zakładają te same kolory. 
Podczas dyskusji zamiast zwalczać się kontrargumentami – zakładamy i prosimy innych 
uczestników o założenie na swoje głowy kapelusza- Każdy ma inny kolor, a co za tym idzie – 
przenosi inny stan emocjonalny. Jest więc kolor czerwony – czyli emocje, biały – obiektywizm, 
czarny – pesymizm, żółty – optymizm, zielony – możliwości i niebieski – organizację.

Komentarze

Metoda sześciu kapeluszy została stworzona przez Edwarda De Bono – twórcę pojęcia 
„myślenia lateralnego”. Stworzona przez niego technika pozwala na twórcze podejście do 
rozwiązywania problemów. Pozwala na spojrzenie na problem aż z 6 różnych perspektyw.

Prostota tej metody, jej skuteczność oraz praktyczność zastosowania została z sukcesem zaak-
ceptowana przez środowisko edukacyjne, korporacje i organizacje na całym świecie. Metoda 
wymyślona przez De Bono jest na tyle skuteczna, że po jej zastosowaniu każda dyskusja, ze 
zwykłego argumentowania i bronienia swoich racji przeradza się w pełni konstruktywną 
wymianę zdań. 
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Scenariusz 4 - Komunikacja - cz. 1

Temat Komunikacja

Cele

► Przypomnienie informacji  i znaczenia komunikacji niewerbalnej 
► Re� eksja nad osobistnym stylem komunikacji
► Przemyslenie innego, bardziej efektywnego rodzaju komunikacji
► Zrozumienie jak ważne jest i efektywne jest dzielenie się informacjami
► Wzmocnienie współpracy z uczestnikami

Czas 1,5 h  

Materiały Kartki papieru A4, długopisy

Opis

Komunikacja niewerbalna – Jak wysoki jest Albert?

Przypomnienie uczestnikom co to jest komunikacja werbalna i niewerbalna na podstawie 
krótkiej gry wprowadzającej „Lina”. Uczestnicy muszą ustawić się od najmłodszego do 
najstarszego w linie przy czym nie mogą mówić. Muszą porozumiewać się w inny sposób.
Nastepnie uczestnicy zostają podzieleni na 3 grupy 7 osobowe. Jedna osoba zostaje 
posłańcem, ktorego zadaniem będzie przekazywanie wiadomości tekstowych od innych 
uczestników do innych uczestników.

Uczestnicy siedzą w okręgu na krzesłach zwróconych tyłem do siebie. Nie widzą się. Dostają 
po 2 informacje- każda osoba dostaje różne 2 informację- na temat tego jak wysoki jest 
Albert. Każdy z uczestników dostaje tez paski pociętych kartek papieru. Przekazują do siebie 
napisane na paskach papieru wiadomości – 1pasek – 1 wiadomość. Przekazują wiadomość 
posłąńcowi, który zapisuje kto do kogo wysyła wiadomości. Celem gry jest znalezienie odpo-
wiedzi na temat jak wysoki jest Albert, jednakże każdy z uczestników musi znać tą odpowiedź. 

Uczestnicy mają 30 min na rozwiązanie zagadki. 

Komentarze

Po zakończeniu ćwiczenia następuje czas re� eksji.

Co się działo podczas gry? Co przeszkadzało uczestnikom w komunikacji? Czego im brakowa-
ło? Ile wiadomości do siebie wysłali? Jaką strategię wybrali uczestnicy? Czy znalazł się lider gry 
czy  było ich paru? Czy przyjęty system był efektywny czy nie? Dlaczego?

Przypomnienie uczestnikom pojecia szumów komunikacyjnych, tego co może sprawiać, że 
komunikacja między nami jest zaburzona. Szum komunikacyjny ze wzgledu na problemy 
techniczne czy społeczne.

Żrodło:
https://2012books.lardbucket.org/books/management-principles-v1.0/s16-communication-
-in-organizations.html
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Scenariusz 5  - Komunikacja w zespole - cz. 2

Temat Praca w grupie – wyzwanie piankowe

Trenerzy 2

Czas 1,5 h
Wymagana 
przestrzeń Sala ze stołami i krzesłami 

Cele

► Uczestnicy podejmą współpracę w gupie aby osiągnąć wspólny cel
► Uczestnicy określą jakie role grupowe przyjęli w zadaniu
► Uczestnicy poznają role które można przyjąć podczas pracy w grupie
► Uczestnicy zre� etują jakie role najchętniej przyjmują w grupie i dlaczego
► Uczestnicy określą powiązanie preferowanych ról i przyszłego zawodu

Opis

► 10 min - przekazanie instrukcji | Uczestnicy zostają podzieleni na grupy 4/5 
osobowe. Każda grupa otrzymuje materiały do zadania[20 nitek makaronu, metr taśmy, 
metr sznurka, pianka cukrowa] oraz poznaje instrukcje. Grupy mają zbudować najwyż-
szą samostojącą konstrukcję na szczycie której będzie pianka w ciągu 20 minut.

► 20 min - gra właściwa | Uczestnicy rozpoczynają zadanie – budują z dostępnych 
materiałów wieże.

► 5 min - pomiary wież i ogłoszenie zwycięzców | Wieże stworzone przez uczestni-
ków są mierzone, zwycięzcy zostają wyłonieni. 

► 10 min - re� eksja | Uczestnicy określają jak przebiegał proces decyzyjny w grupie. 
Kto obrał jakie role I dlaczego. Jakie zachowanie przyczyniło się do sukcesu lub porażki.

► 10 min - � lmik o radzeniu sobie z zadaniem – ted talk | Uczestnicy dowiadują się 
jakie grupy zawodowe I wiekowe osiągają najlepsze wyniki w zadaniu.

► 15 min - przyporzadkowanie ról w grupie i charakterystyki | Uczestnicy 
zostają podzieleni na grupy w których z puzzli przyporządkowują role w grupie z ich 
charakterystyką.

► 10 min - grupy w których bywam | Uczestnicy dzielą się własnym doświadczeniem 
na temat tego jakie role przyjmują w grupach I jakie role potra� ą zaobserwować 
w grupach do których przynależą.

► 10 min - idealna grupa | Uczestnicy [w grupach] tworzą grupę idealną. Dlaczego 
dane role uważają za niezbędne w grupie? Które role uznają za szkodliwe? Następnie 
dzielą się na forum z innymi grupami

► 5 min - auto re� eksja | Uczestnicy zastanawiają się nad rolami które przyjmują lub 
preferują a ich przyszłym zawodem. Czy dana rola jest niezbędna w tej pracy? Czy jest 
przydatna?

Materiały
Dla każdego zespołu potrzebujesz: 20 nitek spaghetti, pianka cukrowa, metr sznurka, 
metr taśmy [na każdą grupę], do realziacji warsztatu: koperty, rzutnik, laptop, głośnik, 
kartki, długopisy, puzzle [role I charakterystyka].
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Scenariusz 6 - Poznanie siebie

Temat Poznanie siebie

Cele

► Re� eksja nad typem swojej osobowości
► Poznanie siebie
► Zapoznanie z teorią kolorów osobowości Hartmana
► Podkreślenie znaczenia typów osobowości z efektywną komunikacją

Czas 1,5 h

Materiały Kartki papieru A4, długopisy, wydruk testów.

Opis

Uczestnicy zostają zapoznani z teorią dr Hartmana na temat kolorów osobowości. 
Kolory osobowości de� niują zachowania i relacje oraz pozwalają na efektywniejszą 
komunikację z innymi.

Uczestnicy wypełniają test- nie spieszą się.

Po ukończeniu testu podliczają punkty i zapoznają się ze swoim typem osobowosci.
Znająć swój typ osobowości, skupiamy się na efektywnej komunikacji pod kątem 
danego koloru.

Komentarze

Kolory osobowości wg Hartmana

Test czterech kolorów należy do najbardziej znanych i popularnych testów na świecie. 
Badania związane z testem kolorów mają praktyczne zastosowanie w rekrutacji, 
rozwoju pracowników, a także przy określaniu pro� li i predyspozycji zawodowych, 
planowaniu karier i ścieżek edukacyjnych.

Charakterystyka testu

Schemat testu (jest znany, jako The Color Code Personality Pro� le) jest metodologią 
opracowaną przez Amerykanina Dr Taylora Hartmana. Hartman dokonał prostego 
podziału typów osobowości na cztery podstawowe grupy:
► Niebieski (prywatność, introwertyzm)
► Biały (współpraca i wspólnota z innymi)
► Czerwony (władza)
► Żółty (kreatywność, zabawa)

Z badań Hartmana wynika, że osobowość typu „Czerwony” reprezentuje około 25% 
badanych; Niebieskich - 35%; Białych - 20%; i Żółtych - 20%.
Test polega na wyborze jednej, ulubionej barwy. Każda z nich odpowiada za inny styl 
zachowań i reakcji.

Test wraz z opisami dostępny:
 http://www.oeiizk.edu.pl/wychowawca/debowska/3.pdf
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Scenariusz 7 - Rozpoznajemy kompetencje

Temat Rodzaje kompetencji

Cele

► Zapoznanie Uczestników z 8 kompetencjami rozpoznawalnymi w programie Erasmus+
► Zwiększenie kompetencji uczenia się 
► Skupienie się na indywidualnym procecie uczenia się 
► Podkreślenie znaczenia samorozwoju i doszkalania się w procesie poszukiwania pracy 
i konkurencyjności na rynku pracy 

Czas 1,5 h

Materiały Kartki papieru A4, długopisy, druk szablonu ciasta , stworzone za pomoca tasmy 
malarskiej kola (tortu) z podzialem na 8 czesci.

Opis

Uczestnicy zostają zapoznani z klucozwymi pojeciami 8 kompetecji niezbędnych 
w procesie samorozwoju oraz poszukiwaniu pracy. 

Następnie dostają wydruki szablonu tortu podzielonego na 8 kawałków. Każdy 
kawałek to jedna kompetecja. Uczestnicy zsotaja poproszeni o stworzenie swojego 
tortu poprzez pokolorowanie każdego kawałka, który będą w stanie wykonać na 
dużym torcie. Na dużym torcie (narysowanym na podłodze) kazdy kawalek ma swoj 
kolor i zadania do wykonania. Uczestnik który wykona zadania z poszczególnej 
kompetencji- moze pokolorować swoj kawałek torta.  

Po zakończeniu zadania nastepuje czas re� ekcji- ile kawałków zdołałem pokoloro-
wac? Ile sprawiło mi trudność? Ile sprawiło mi radość? 

Komentarze

Kluczowe kompetencje dla poszczególnych stanowisk pracy stanowią pojęcie, 
które funkcjonuje w prawie Unii Europejskiej. Organy UE, dostrzegając istotną rolę 
ponadnarodowej mobilności pracowników, uznały za niezbędne określenie wspólne-
go słownika wymagań.

W konsekwencji wydane zostało zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez 
całe życie.

Zalecenie to zawiera w załączniku Europejskie Ramy Odniesienia w zakresie kompe-
tencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie. Obejmują one osiem kompetencji 
kluczowych.
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Scenariusz 8 - Gra biznesowa

Temat Chłopska szkoła biznesu
Trenerzy 2

Data i czas

Wymagana 
przestrzeń Sala ze stołem i 2 krzesłami dla prowadzących I krzesła dla grających.

Cele

► Uczestnicy będą negocjować I handlować między sobą
► Uczestnicy będą musieli podejmować decyzje związane z prowadzonym przez 
nich “przedsiębiorstwem”
► Uczestnicy będą decydować jaki poziom ryzyka akceptują
► Uczestnicy zadecydują o poziomie swojej aktywności I interaktywności z innymi
► Uczestnicy odpwoiedzą sobie na pytanie czy wolą pracować dla kogoś czy 
prwadzić własną działalność

Opis

► 10 min - przekazanie instrukcji | Uczestnicy otrzymują role, instrukcje oraz 
materiały początkowe. Zasady są im tłumaczone, na karcie postaci mają najważniejsze 
informacje do których mają cały czas dostęp, oraz na tablicy mają wyszczególnione 
akcje jakie mogą podejmować.

► 50 min - gra właściwa | Uczestnicy rozpoczynają grę. Wykonują swoje akcje 
jednocześnie[wg zasady kto pierwszy ten lepszy]. Gra dzieje się w czasie rzeczywistym 
bez żadnego podziału na tury. Akcje wykonują z “bankiem” obsługiwanym przez 
prowadzących oraz w przestrzeni wspólnej gdzie negocjują i handlują z innymi 
graczami.

► 5 min - obliczanie osiągniętych majątków | Uczestnicy obliczają jaki majątek 
osiągnęli.

► 5 min - ogłoszenie wyników, historie zwycięstwa | Uczestnicy dowiadują się ja-
kie wyniki uzyskali inni gracze. W kilku słowach opowiadają jak osiągneli zwycięstwo.

► 20 min - wnioski | Uczestnicy odpowiadają na pytania zadawane przez prowa-
dzących dzięki którym mają uzmysłowić sobie jakie zachowanie doprowadziło ich 
do osiągnięcia ich wyniku.  Na jakiej podstawie ustalali ceny towarów[kto kupił chleb 
za 1zg? Kto za 2zg? Kto za 3zg? Dlaczego kupujący zaakceptował taką cenę?  Kto 
miał szczęście? Kto czuje że rozumiał zasady? Co się opłacało? Czy uczestnicy widzą 
zależność między sytuacjami z gry a prawdziwym życiem I sukcesem w prowadzeniu 
własnej działalności? Czy ich zachowanie z gry przeniesione na życie przyczynią się 
do osiągnięcia sukcesu czy raczej poniesienia porażki?Czy akceptuję ryzyko w zamian 
za szanse na większe zyski? Uczestnicy mogą określić swoje preferencje w kierunku 
wybory pracy dla kogoś a dla siebie.

Materiały Gra planszowa  „Chłopska gra biznesu”, koperty, rzutnik, laptop

Komentarz Grę można wypożyczyć w Fundacji Centrum Aktywności Twórczej, lub zakupić 
http://e-sklep.mik.krakow.pl/gra-chlopska-szkola-biznesu/
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Scenariusz 9 - Ja na rynku pracy

Temat Europass, CV, rynek pracy

Czas 1,5 h

Wymagana 
przestrzeń Sala ze stołami i krzesłami

Cele 

► Uczestnicy skonfrontują własne poglądny na to jakie czynniki przyczyniają się do 
sukcesu na rynku pracy
► Uczestnicy poznają portfolio europass-u ► Uczestnicy zre� ektują swoje dotych-
czasowe osiągnięcia I przygotują się do wypełniania CV
► Uczestnicy wypełnią europass CV online.

Opis

► 20 min - jak widzimy rynek pracy | Uczestnicy konfrontują swoje opinie 
na temat różnych stwierdzeń dotyczących rynku pracy[Kontakty I znajomości 
są najważniejsze – bez nich nie da się nic załatwić]. Konfrontują opinie które 
często powtarzają po najbliższych. Pytania są również zadawane z perspektywy 
pracodawcy.

► 20 min - rzeka dyplomów | Uczestnicy tworzą swoje rzeki dyplomów – 
wypisują jakie dyplomy, certy� katy I świadectwa otrzymali w ciągu swojego 
życia. Następnie w małych grupach sprawdzają osiągnięcia swoich kolegów/
koleżanek. Na końcu dzielą się swoimi osiągnięciami na forum.

► 10 min - informacje na temat europass | Uczestnicy poznają elementy 
portfolio europass, któe dokumenty mogą wypełnić sami a które otrzymać.

► 15 min - re� eksja na temat kompetencji | Uczestnicy określają co to są 
kompetencje. Otrzymują de� nicję z przykładami I mają się zastanowić jakie 
mają kompetencje. 

► 25 min - wypełnianie CV | Uczestnicy wypełniają europass cv w formularzu 
online na smartfonach.

Potrzebne materiały Wydrukowane materiały, kartki papieru, długopisy I pisaki, laptop, rzutnik

Komentarz www.europass.org.pl znajduje się online editor do CV online
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Scenariusz 10 - Ewaluacja procesu uczenia się

Temat Ewaluacja

Cele ► Podsumwanie procesu uczenia się
► Ewaluacja szkolenia

Czas 1,5 h

Materiały Kartki papieru A4, długopisy,  taśma malarska

Opis

► Lina uczuć :

Na podłodze uczestnicy widzą linę zrobioną na tasmy malarskiej. Jeden koniec to 
negatywne uczucia, drugi koniec to bardzo pozytywne uczucia. Na pytanie trenerów 
uczestnicy ustawiają się na linie w wybranym przez siebie miejscu:

Jak się czujecie po szkoleniu? Dlaczego?

Ile się nauczyście? 

Jak podobała Wam się poszczególny blok warsztatowy (przypominamy uczestni-
kom)? Dlaczego?

Jak pracowało Wam się z trenerem 1, z trenerem 2? Dlaczego?

► Uczestnicy zostają proproszeni o narysowanie swojej ręki:  
 
Każdy palec znaczy coś innego i tak uczestnicy zostają poproszeni o napisanie:

- w kciuku - co było super
- w palcu wskazującym - co mogło by być poprawione
- w palcu środkowym - co poszło źle, 
- w palcu serdecznym - co chce zatrzymać
- w mały palcu - na co było za mało czasu, co powinno być bardziej wyjaśnione.

Następnie razem podsumowujemy szkolenie – uczestnicy mają za zadanie wskazać 
ich zdaniem najważniejsze punkty szkolenia w odniesieniu do swojej osoby.  

Komentarze
Ocena wartości szkolenia  jest bardzo ważna z punktu widzenia potencjalnych 
pracowników i ich umiejętności wypowiadania się oraz dla organizatorów nt. jakości 
szkolenia. 
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Scenariusze są przetestowane dzięki realizacji projektu Erasmus+ “CHARGER � ghting youth unemployment by 
developing the employability skills / ŁADOWARKA: Walka z bezrobociem młodzieży poprzez rozwój kompetencji 
niezbędnych do zatrudnienia”.  

O projekcie:

Od 1 sierpnia 2016 do 31 grudnia 2017 Fundacja CAT była partnerem w projekcie “CHARGER � ghting youth unem-
ployment by developing the employability skills / ŁADOWARKA: Walka z bezrobociem młodzieży poprzez rozwój 
kompetencji niezbędnych do zatrudnienia”. Był to projekt globalny - angażujący partnerów z Europy i Azji. 

Celem projektu, jak sama nazwa wskazuje, jest naładowanie baterii młodych ludzi i zaangażowanie ich w działania 
społeczne, dając im narzędzia niezbędne na rynku pracy. Poprzez realizację projektu kładliśmy nacisk na wsparcie 
tzw. młodziezy NEET, czyli długotrwale bezrobotnej i takiej, która ma mniejsze szanse na starcie. 

W projekt zaangażowane były organizacje:
 
► Cazalla Interultural - Hiszpania, koordynator i inicjator projektu, 
► Volunteer Spirit Association - Tajlandia, 
► Volunteers Initiative Nepal - Nepal, 
► Pistes Solidaires Association - Francja, 
► Rural Centre for Human Interests - Indie. 

Lokalnie Fundacja Centrum Aktywności Twórczej przy testowaniu koncepcji warsztatów współpracowała z Państwo-
wą Wyższą Szkołą Zawodową im. J. A. Komeńśkiego w Lesznie.

W ramach projektu zrealizowane były działania: 

► 6-13.02.2016 szkolenie w Lorce dla pracowników młodzieżowych. Jak globalnie wesprzeć młodzież na rynku pracy,
► wysłanie trzech wolontariuszy na 6 miesięcy do organizacji z Tajlandii,  Indii (od marca do sierpnia 2017) oraz 2 
wolontariuszy na 5 miesięcy do Nepalu (od marca do lipca). Warunkiem uczestnictwa w projekcie był brak zatrud-
nienia na etapie rekrutacji,
► goszczenie wolontariusza z Indii od marca do sierpnia 2017, 
► lokalne szkolenia dla młodzieży wzbogacające ich kompetencje na rynku pracy,
► działania upowszechniające realizację projektu.

Partnerzy lokalni Partnerzy zagraniczni Organizator


