
I. PRODUKT POŚREDNI II – Laboratorium wsparcia kompetencji miękkich uczniów 

Część I – wstęp i założenia 

Cel prowadzenia laboratorium 

Laboratorium wsparcia kompetencji miękkich uczniów jest odpowiedzią na zidentyfikowany problem braku tzw. kompetencji 

miękkich młodych pracowników wchodzących na rynek pracy. Wniosek taki zawiera między innymi Raport Krajowego Ośrodka Wspierania 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  „Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia 

zawodowego” (Warszawa, listopad 2009 r.). Potwierdziły to także badania realizowane w ramach niniejszego projektu.  

Badania, które stanowią podstawę projektu Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim, wyraźnie wskazują 

obszary kompetencji miękkich uczniów, które wymagają dodatkowego, ponadprogramowego szkolenia. Są to umiejętności: 

autoprezentacji, obsługi klienta oraz skutecznej komunikacji. Laboratorium kompetencji miękkich proponuje trening, mający na celu 

spełnienie oczekiwań pracodawców – trening, który da uczniom, czyli przyszłym pracownikom, niezbędne umiejętności zawodowe z tego 

zakresu. 

Cel produktu pośredniego (Laboratorium wsparcia kompetencji miękkich uczniów) zdefiniowano jako rozwój kompetencji 

osobistych i społecznych uczniów, zwiększenie świadomości znaczenia tych kompetencji dla rozwoju ścieżki zawodowej, rozwój 

umiejętności samooceny i ukierunkowanej pracy nad własnym doskonaleniem. 

 

Program spotkań indywidualnych 

1. Omówienie mocnych i słabych stron ucznia – na podstawie ankiet z zajęć grupowych. 

2. Ćwiczenie indywidualne z zakresu autoprezentacji, opracowanie formularza praktyk, doskonalenie umiejętności 

komunikacyjnych. 

Opis grupy uczestników 

 „Testowa” grupa uczniów składać się będzie z 2 klas rekrutujących się z Techników z terenu Płocka (około 48 uczniów). : 

 III klasa Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. abpa A.J. Nowowiejskiego w Płocku  – specjalność „Technik 

usług fryzjerskich”, 

 III klasa Zespołu szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej Curie w Płocku – specjalność „Technik informatyk”. 

Charakterystyka kadry prowadzącej/trenerów 

Ważne jest, by trenerzy byli w stanie wprowadzić do programów (scenariuszy zajęć) niezbędne poprawki.  

Opis terminów i miejsca  

Spotkania indywidualne powinny być kontynuacją zajęć grupowych, czyli nie powinno ich dzielić więcej, niż dwa tygodnie od 

zakończenia zajęć grupowych. 

 

PROGRAM KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH 

Spotkania indywidualne z uczniami zostały przewidziane na 4 godziny lekcyjne, najlepiej realizować w rozbiciu na dwa cykle - 2x 90 minut. 

Czas poszczególnych etapów powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb ucznia, tak jak rodzaj i liczba ćwiczeń. Prowadzenie 

indywidualnych konsultacji w fazie testowej należy powierzyć doświadczonemu pedagogowi, psychologowi lub doradcy zawodowemu w 

zakresie pracy indywidualnej.  

I. W ramach innowacyjnego podejścia do problematyki kompetencji miękkich proponujemy autorefleksję (ucznia) na temat własnych 

zasobów  poprzez ankietę samooceny. Nie ma to być sprawdzian wiedzy, znajomości pojęć tylko refleksja nad własnym rozwojem w 

kontekście kolejnego etapu przygotowania zawodowego. Ankieta zawiera zestaw kompetencji miękkich rozwijanych przez całe 

życie z uwzględnieniem kompetencji zawartych w podstawie programowej. Rozwój kompetencji miękkich jest celem wyżej 

zaprezentowanego, 6 godzinnego warsztatu, porządkującego wiedzę i rozwijającego umiejętności przydatne w obu zawodach. 

Następnie uczeń ponownie wypełnia ankietę samooceny.   

II. Porównanie i analiza ankiet ma być pierwszym etapem indywidualnego wsparcia. Doradca zawodowy, pedagog szkolny, bądź 

psycholog wspólnie z uczniem zestawia wyniki i określa zagadnienia do dojaśnienia ( co uczeń miał na myśli przypisując daną 

wartość),  obszary wymagające indywidualnych ćwiczeń pod okiem specjalisty, udzielenie wskazówek  do pracy własnej, wskazanie 



przydatnej lektury, analiza filmów etc. Rolą nauczyciela jest wskazanie możliwości rozwoju kompetencji, w których nie nastąpił 

progres po udziale w szkoleniu, utrwalenie posiadanych umiejętności. 

III. Istotnym elementem pracy indywidualnej powinny być symulacje sytuacji wymagających sprawnego operowania kompetencjami 

miękkimi.  

IV. Poniżej przykłady ćwiczeń indywidualnych. 

Promocja własnej osoby, autoprezentacja. 

Cel: Sprawdzenie w praktyce umiejętności robienia dobrego pierwszego wrażenia 

Czas: czas każdego nagrania nie dłuższy niż 3 minuty , omówienie w zależności od potrzeb. 

Materiały: kamera, kartki papieru, długopis 

Przebieg: 

A. Powiedz uczniowi, że niejednokrotnie praktyka jest elementem rekrutacji. Pracownik, który dobrze zaprezentuje się podczas praktyki 

może dostać propozycję pracy.  Poproś ucznia żeby zastanowił się w jaki sposób może wywrzeć jak najlepsze pierwsze wrażenie 

podczas praktyki, jakie jego walory, umiejętności mogą być w tym pomocne.  

B. Następnie poproś ucznia o odegranie scenki Pierwszy krok. Uczeń ma wejść do pomieszczenia w którym pracujecie wyobrażając 

sobie, że wchodzi do zakładu w pierwszym dniu praktyki, a ty jesteś przedstawicielem firmy ( nie określasz jaką funkcję pełnisz w 

firmie). Scenka wejścia i nawiązania kontaktu jest nagrywana kamerą. 

C. Obejrzyjcie nagranie. Wskaż uczniowi dobre elementy/ zachowania  odgrywanej scenki. Powiedz, na co powinien zwrócić uwagę/ 

poprawić. Zwróć uwagę na komunikację niewerbalną i jej znaczenie. 

D. Poproś o powtórzenie scenki, ponownie nagraj ją.  

E. Poproś ucznia o omówienie mocnych i słabych stron, które będą widoczne podczas analizy filmu. Zawsze podkreślaj potencjał 

ucznia. 

F. Możesz zaproponować powtórzenie scenki już bez nagrywania w celu korekty/ utrwalenia dobrego zachowania. 

Kto pyta nie błądzi 

Cel: Rozpoznawanie  korzyści płynących z zadawania pytań, kiedy coś jest niejasne, 

Rozwijanie umiejętności zadawania pytań, 

Czas: 30 minut 

Materiały: kartki papieru, długopis, arkusz z siedmioma pytaniami, powielone tabelki do uzupełniania pytań. 

Przebieg: 

A. Porozmawiaj z uczniem, czego obawia się w kontekście praktyki, czego nie wie, a chciałby wiedzieć. 

B. Podpowiedz, że kiedy coś wymaga wyjaśnienia lub doprecyzowania, zadawane pytania można zaliczyć do siedmiu grup: Kto?, 

Co?, Po co?, Z kim?, Kiedy?, Gdzie?, Za pomocą czego?. Wywieś arkusz z tymi siedmioma pytaniami lub zapisz je w 

widocznym miejscu. 

C. Poproś ucznia, żeby wyobraził sobie opiekuna praktyki, który prosi uczniów 

D. z ich grupy, aby pomogli innej  osobie. Wyjaśnij, że zademonstrujesz sposób zadawania siedmiu rodzajów pytań w tej sytuacji: 

• Kim ona/on jest? Kto z nas mógłby jej/jemu najlepiej pomóc? (KTO). 

• Jakiej pomocy ona/on potrzebuje? Co należy zrobić, aby pomóc? (CO). 

• Co się stało, że potrzebuje pomocy? W czym to, co zrobimy, ma jej/jemu pomóc? (PO CO). 

• Ile osób może jej/jemu pomóc? Pomocy ilu osób potrzebuje? (Z KIM). 

• Kiedy mamy jej/jemu zacząć pomagać? Kiedy mamy jej/jemu pomóc? (KIEDY). 

• Gdzie ją/jego możemy spotkać? (GDZIE). 

• Czego będziemy potrzebowali, żeby jej/jemu pomóc? Ile czasu zajmie nam pomaganie jej/jemu? (ZA POMOCĄ CZEGO). 

E. Wpisz do tabeli sytuacje niejasne omawiane na początku spotkania lub własne pomysły na sytuacje wymagające zadawania 

pytań i poproś ucznia o wypełnienie tabeli.  

Sytuacja/ zadanie Kategoria pytania Pytanie 

 Kto?  

Co?  



Po co?  

Z kim?  

Kiedy?  

Gdzie?  

Za pomocą czego?  

Przykład zadania: 
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Kto?  

Co?  

Po co?  

Z kim?  

Kiedy?  

Gdzie?  

Za pomocą czego?  

F. Porozmawiajcie na temat tego, co dla danego ucznia jest najtrudniejsze podczas zadawania pytań w realnych sytuacjach. Jeżeli 

np. jest to obawa przed negatywną oceną popracujcie nad umiejętnością zamiany oceny na opinię, przyjmowania informacji 

zwrotnych. 

3. Formularz praktyk 

Formularz praktyk służyć będzie uporządkowaniu Twoich oczekiwań względem praktyk. Zastanów się co chcesz podczas nich zobaczyć, 

zrobić oraz sprawdzić, by wynieść z nich jak najwięcej korzyści. Możesz korzystać z pomocy nauczyciela lub doradcy zawodowego, którzy 

pomogą Ci osadzić oczekiwania w ramach konkretnego zawodu lub Twoich preferencji. Po zakończeniu praktyk porównaj zapisy z poniżej 

zamieszczonej tabeli z tym, co udało Ci się osiągnąć w czasie trwania praktyk. Powodzenia! 

 

Co chcę zobaczyć? Co chcę zrobić? Co chcę sprawdzić? 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

4. Ćwiczenia z zakresu autoprezentacji: 

Ćwiczenie 1 - „Mówienie i myślenie o sobie dobrze” 

Cel: poznanie siebie w sytuacjach ekspozycji społecznej 

Czas: 10 minut 

Materiały: brak 

Przebieg: 

Wyobraź sobie, że za chwilę masz stanąć przed audytorium i przez 10 minut zaprezentować się z jak najlepszej strony, czyli po 

prostu w ciągu 10 minut masz zaprezentować wszystkie swoje zalety, umiejętności, talenty, osiągnięcia, dokonania i sukcesy. Co 

czujesz? Czego doświadczasz? 

Kolumna czerwona Kolumna zielona 

Przyspiesza i spłyca mi się oddech Jestem spokojny 

Serce zaczyna mi walić jak młot Przygotowuję w myślach plan wystąpienia 

Zaczynają mi wilgotnieć ręce, czuję, że występują mi rumieńce Zastanawiam się nad moimi głównymi atutami 



W głowie mam chaos myśli Wykonuję kilka prostych ćwiczeń energetyzujących 

Zupełnie nie wiem co powiedzieć Wyobrażam sobie bardzo dobrą prezentację 

Zaczynam odczuwać bóle głowy, brzucha itp Poprawiam włosy, ubranie 

Po głowie chodzą mi tylko myśli że na pewno źle wypadnę, że 

się skompromituję 

Opracowuję dobre wejście 

Wyobrażam sobie co będą o mnie myśleć osoby z audytorium, 

jak ironicznie będą reagować 

Wyobrażam sobie, że audytorium składa się z sympatycznych, 

życzliwie nastawionych ludzi. 

Chcę uciec stąd jak najszybciej Wierzę w siebie 

Ile zaznaczyłeś zachować z kolumny czerwonej, a ile z zielonej? 

W kolumnie zielonej zestawiona jest lista zachowań mobilizujących, zachowań asertywnych, w dużym stopniu gwarantujących sukces 

wykonania zadania. 

W kolumnie czerwonej zestawiona jest lista zachowań demobilizujących, nieasertywnych, czyli takich, które utrudniają lub wręcz 

uniemożliwiają wykonanie nawet tak prostego zadania jak w powyższym przykładzie. 

Jeśli Twoje zachowania w tej i podobnych sytuacjach zbliżone są do tych z kolumny zielonej, przyjmij gratulacje. 

Jeśli jednak w twoim repertuarze zachowań pojawiło się kilka zachowań z pasma czerwonego, poświęć chwilę, aby lepiej zrozumieć jak to 

z tobą jest. 

5. Ćwiczenie – „Lustrzane odbicie” 

Cel: podniesienie skuteczności autoprezentacji, zdobycie informacji o skutecznych metodach autoprezentacji. 

Czas: 20 minut 

Materiały: kartki papieru, długopis, kamera (np. telefon komórkowy) 

Przebieg: 

1. Wypisz wszystkie wartości, cechy, właściwości z którymi chcesz być kojarzony/a przez inne osoby w momencie ich poznania, w 

wybranym kontekście np. pewność siebie, inteligencja, odpowiedzialność. 

2. Nagraj filmik za pomocą telefonu lub aparatu, na którym przechadzasz się po pokoju, siadasz itp. I wypowiadasz się na temat: „jak Ci 

minął dzień” w ciągu 3 minut. 

3. Popatrz na osobę na zdjęciu lub filmie i wypisz cechy jakie aktualnie przekazuje i bądź szczery wobec siebie a najlepiej zapytaj 

nauczyciela o opinię. 

4. Zastanów się co możesz zrobić na poziomie ubioru, mowy ciała i lingwistyki, żeby świadomie przekazywać cechy które wypisałeś w pkt. 

1 - bądź maksymalnie precyzyjny. To nauczy Cię łączyć świadomość tego kim jesteś z tym jak spójnie pokazywać to innym. Możliwości są 

nieograniczone - możesz demonstrować cechy np. „zorganizowanie” poprzez pojawienie się na rozmowie o pracę z profesjonalnym 

notesem, kalendarzem bądź netbookiem. 

6. Aktywne poszukiwanie pracy. 

Aktywne poszukiwanie pracy polega na angażowaniu się w cały szereg zadań:  

1. Najpierw trzeba określić zawód/stanowisko pracy – czy mam odpowiednie kwalifikacje do wykonywania danego zawodu? czy moje 

kompetencje społeczne są na wystarczającym poziomie? Jeżeli obie odpowiedzi są twierdzące, to mamy szansę na zdobycie 

posady.  

2. Kolejnym krokiem jest poszukiwanie odpowiednich ofert pracy. W dzisiejszych czasach, najskuteczniejszym narzędziem jest Internet, 

czyli portale pokroju www.pracuj.pl, gdzie pracodawcy „wrzucają” ogłoszenia wraz z adresem (najczęściej e-mailem) kontaktowym. 

Jeżeli zależy nam na odpowiednim wyborze oferty pracy, dobrze jest rozpocząć poszukiwania od portalu, który obok suchych 

ogłoszeń oferuje np. internetową baterię testów psychologicznych i menedżerskich, dzięki której wiemy do jakich zawodów się 

nadajemy i dostajemy tylko odpowiednie (pasujące do naszego wykształcenia i kompetencji) oferty pracy (np. www.jobfitter.pl). 

3. Mając znalezione interesujące nas oferty pracy przechodzimy do pisania CV i listów motywacyjnych. Najnowsze dane z rynku pracy 

mówią nam, że trzeba wysłać około 200 CV, żeby znaleźć pracę. Jak widzicie, samo szukanie pracy wiąże się już z ciężką pracą.  

4. Część pracodawców zaprosi Was na rozmowy kwalifikacyjne, często składające się z kilku, różnorodnych etapów. To właśnie od 

rozmów kwalifikacyjnych zależy to, czy dostaniecie pracę. Dlatego do każdej rozmowy musicie się przygotować. Nie bez znaczenia 

będzie także Wasz ubiór i wygląd – powinien być schludny, odpowiedni do stanowiska, o które będziecie się ubiegać. Drugą istotną 

http://www.pracuj.pl/
http://www.jobfitter.pl/


sprawą jest odpowiednie przygotowanie merytoryczne – Waszym zadaniem jest dowiedzieć się o zapraszającej Was firmie – czym 

dokładnie się zajmują, na czym polegać będzie Wasza praca – dzięki temu rozmowa będzie bardziej rzeczowa i pozostawicie po 

sobie dobre wrażenie osoby zaangażowanej. Nie bez znaczenia będzie także Wasze zachowanie. Powinniście unikać prezentowania 

przesadnej pewności siebie, ale, jednocześnie, nie możecie być zbyt nieśmiali. Najważniejsze jest, byście sprawiali wrażenie osób 

zaradnych, godnych zaufania, chcących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.  

 


