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Scenariusz warsztatu
Ogólne informacje na temat warsztatu

Pracuj z przyjemnością
Nazwa kompetencji
społecznej

Zdolność samooceny i samodoskonalenia się

Nazwa warsztatu

Pracuj z przyjemnością
●

●
Cele nauczania
●
●

●

Czas trwania

Wymagane materiały
dydaktyczne

Wspieranie zdolności samodzielnego
rozpoznawania własnych umiejętności
i kompetencji u młodych ludzi jako
niezbędnego warunku rozwoju
umiejętności zarządzania karierą
Wykształcenie świadomości, jakie
kompetencje i umiejętności
wykorzystywać w zawodzie, aby cieszyć
się satysfakcjonującą pracą
Identyfikacja preferowanego kierunku
rozwoju kariery
Prezentacja siebie i własnych mocnych
stron w kontekście już zdobytej wiedzy
i doświadczenia zawodowego
Poznanie wymagań rynku pracy w
kontekście danego zawodu przy
pomocy przewodnika online

8 godz.
●
●
●
●
●
●
●

karty z historiami lub pocztówki
arkusz „Kim jestem”
lista cech
kolorowe kartki RIASEC
arkusz „Obszary zawodowe RIASEC”
arkusz „Mój cel”
lista profesji dla poszczególnych typów
zawodów
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Innowacyjna metoda

W trakcie warsztatu uczestnicy pracują z
prawdziwymi dokumentami, które pomagają
im w przygotowaniu do poszukiwania pracy,
poznania swoich mocnych i słabych stron,
poznania siebie.
●

●
Efekty/wyniki nauczania

●

●

●
●
Wykaz załączników
●

Umiejętność przedstawienia swoich
kluczowych kompetencji w kontekście
ich wykorzystania w realnych sytuacjach
życiowych
Świadomość własnych umiejętności, z
których czerpie się radość
Nabycie umiejętności niezbędnych do
poszukiwania informacji o zawodach
(kwalifikacje, wymogi osobowościowe,
opisy stanowisk pracy)
Umiejętność oceny swoich kompetencji
i możliwości ich doskonalenia jako
warunek zwiększenia szans na sukces
na rynku pracy
1 _ baza danych zatrudnienia na ISTP.sk
2 _ przegląd wybranych zawodów na
ISTP.sk (przykład)
3 _ Obszary zawodowe RIASEC typologia

Program warsztatu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zapoznanie się przez pocztówki
Plan warsztatu, oczekiwania uczestników, ustalenie wewnętrznych zasad
grupy
Moje mocne strony
Moje umiejętności i kompetencje
Mapa świata pracy
Mój cel
Czego potrzebuje rynek pracy
Opinie
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Opis zajęć

Ćwiczenie 1
Wymagane materiały
dydaktyczne
Typ zajęcia

Zapoznanie się przez pocztówki
●
●

karty z historiami
pocztówki

Gra

Opis
Uczestnicy po kolei wybierają pocztówkę, która najlepiej ich opisuje. Siedząc w
kręgu, prowadzący prosi uczestników o przedstawienie się przy użyciu wybranej
pocztówki. Można odpowiedzieć na poniższe pytania: Kim jestem? Dlaczego tu
jestem? Co ta pocztówka o mnie mówi?

Ćwiczenie 2
Wymagane materiały
dydaktyczne
Typ zajęcia

Plan warsztatu, oczekiwania uczestników,
ustalenie wewnętrznych zasad grupy
●
●

tablica flipchart
kartki samoprzylepne

Burza mózgów

Opis
Prowadzący przedstawia plan warsztatu na kolorowych tablicach tematycznych.
Wykorzystując metodę burzy mózgów, prosi uczestników o wyrażenie swoich
oczekiwań, zapisanie ich na kartkach samoprzylepnych i umieszczenie na
tablicy. Następnie grupa ustala swoje wewnętrzne zasady, które zostają
zapisane na tablicy. Spostrzeżenia z poszczególnych sesji umieszczane będą na
ścianie.
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Ćwiczenie 3
Wymagane materiały
dydaktyczne
Typ zajęcia

Moje mocne strony
●
●

arkusz „Kim jestem”
lista cech

Dyskusja

Opis
Uczestnicy zostają podzieleni na 3- lub 4-osobowe grupy. Każdy uczestnik
układa opowieść o swojej sytuacji życiowej (zawodowej), wymieniając chwile
sukcesów i silnego poczucia własnej wartości. Podczas gdy jeden uczestnik
opowiada swoją historię, reszta grupy notuje na kartkach samoprzylepnych
cechy mówcy. Może w tym korzystać z listy cech, aby precyzyjnie formułować
swoje myśli. Osoba, która opowiadała, wkleja kartki z zapisanymi cechami do
swojego arkusza „Kim jestem”. Grupa ustnie dzieli się opiniami na temat
opowieści każdego uczestnika.

Ćwiczenie 4
Wymagane materiały
dydaktyczne
Typ zajęcia

Moje umiejętności i kompetencje
●
●

kolorowe kartki RIASEC
arkusz „Obszary zawodowe RIASEC”

Praca indywidualna i w grupie

Opis
1. PRZYGOTOWANIE:
Uczestnicy zaznajamiają się z narzędziem typologii RIASEC. Pracują z
narzędziem RIASEC, najpierw poprzez interaktywną grę „Impreza”, a następnie
indywidualnie wypełniając arkusz „Obszary tematyczne RIASEC”.
2. PRZEBIEG:
Uczestnicy grają w „Imprezę”, dzięki której mają szansę określić swój typ
zawodowy. Otrzymują następujące instrukcje: „Wyobraźcie sobie, że zaproszono
Cię na imprezę, na której nikogo nie znasz. Odbywa się ona w sześciokątnym
pomieszczeniu. Stoisz na środku, a w każdym kącie znajduje się grupa osób,
które dobrze się bawią, bo mają wiele wspólnych cech. Następnie prowadzący
zaprasza uczestników do przyłączenia się do grupy, z którą mają najwięcej
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wspólnego. Będąc w grupach, uczestnicy dzielą się tym, co uważają za typowe
dla siebie, dlaczego to lubią, co może im pomóc stać się tym typem osobowości.
Po 15 minutach rozmów otrzymują następujące instrukcje: „Wyobraźcie sobie,
że wszyscy członkowie waszej grupy sobie poszli i zostaliście sami – do której
grupy byście dołączyli jako drugiej najlepszej opcji?” Uczestnicy zmieniają w ten
sposób grupę jeszcze dwa razy, za każdym razem dzieląc się powodami wyboru
tej lub innej grupy.
Następnie uczestnicy wypełniają arkusz „Obszary tematyczne RIASEC” gdzie
wskazują działania (umiejętności i kompetencje), które chcieliby podjąć
(wykorzystać) w swojej przyszłej pracy. W ten sposób tworzą listę 5-10
kluczowych umiejętności i kompetencji. Porównują tę listę z wynikami typologii
zawodowej z ćwiczenia „Impreza”.

Ćwiczenie 5
Wymagane materiały
dydaktyczne
Typ zajęcia

Mapa świata pracy
●

czyste arkusze papieru

Praca indywidualna

Opis
Uczestnicy proszeni są o wyobrażenie sobie, jak wyglądałaby mapa "świat
pracy". Rysują miejsca pracy, firmy, szkoły, sektory, infrastrukturę, przyrodę,
osoby itd. W 2- lub 3-osobowych grupach uczestnicy dzielą się swoimi
rysunkami i zastanawiają się nad wpływem mapy na obszar ich zainteresowań
zawodowych, strategie poszukiwania pracy, możliwości i zagrożenia.

Ćwiczenie 6
Wymagane materiały
dydaktyczne
Typ zajęcia

Mój cel
●

arkusz „Mój cel”

Praca indywidualna

Opis
Uczestnicy w parach zastanawiają się nad swoimi celami oraz nad tym, jakich
cech, umiejętności i kompetencji w kontekście rynku pracy potrzebują, aby je
zrealizować, a także co motywuje ich do zdobycia pracy w preferowanych
obszarach zawodowych. Swoje pomysły zapisują w arkuszu "Mój cel".
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Ćwiczenie 7
Wymagane materiały
dydaktyczne

Typ zajęcia

Czego potrzebuje rynek pracy
●
●
●
●

prezentacja PowerPoint
telefon komórkowy
dostęp do Internetu, do witryny ISTP.sk
lista profesji dla danego typu zawodowego

Praca indywidualna i w grupie

Opis
1. PRZYGOTOWANIE:
Prowadzący w prosty i pouczający sposób przedstawia główne zalety strony
internetowej istp.sk. Uczestnicy mają możliwość zapoznania się ze sposobem
korzystania ze strony, a w szczególności ze sposobami wyszukiwania
odpowiednich ofert pracy w bazie danych.
2. PRZEBIEG:
Uczestnicy próbują znaleźć konkretne zawody, które mogą być dla nich istotne.
Po otrzymaniu listy profesji dla każdego typu zawodów proszeni są o wypisanie
co najmniej 5 zawodów, które by ich zainteresowały. Następnie pracują w grupie
konkretnego typu i wspólnie przeprowadzają burzę mózgów na temat
zawodów, które mogą im się podobać (na podstawie ich umiejętności i
kompetencje). Każdy uczestnik wybiera 3 zawody. Przegląda wszystkie z nich na
stronie istp.sk, aby sprawdzić wymagania dotyczące kwalifikacji, osobowości
i opisów stanowisk pracy, oraz by porównać je z arkuszem „Mój cel”. Używając
kolorowego długopisu, uczestnik zaznacza, które kompetencje i umiejętności
powinien rozwinąć.

Ćwiczenie 8
Wymagane materiały
dydaktyczne
Typ zajęcia

Opinie
●

kartki samoprzylepne

Praca indywidualna i w grupie

Opis
Uczestnicy zapisują na kolorowych kartkach to, co cenią sobie w warsztacie.
Siedząc lub stojąc w kręgu, przekazują opinie na temat warsztatu
prowadzącemu i umieszczają kartki obok swoich oczekiwań sformułowanych
rano.
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Załączniki

Baza danych zatrudnienia na ISTP.sk
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Przegląd wybranych zawodów na ISTP.sk (przykład)
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Obszary zawodowe RIASEC – typologia

TYP PRAKTYCZNY I TECHNICZNY
(R – Realistic [Realistyczny])
praca manualna, korzystanie z maszyn i
narzędzi, konkretne efekty pracy, ruch,
praca na zewnątrz, praca ze zwierzętami,
na budowie, w warsztacie, w ogrodzie,
obsługa ciężkich maszyn, praca z
samochodami i silnikami, naprawa
elektroniki, praca z metalem,
rozwiązywanie problemów technicznych
TYP INTELEKTUALNY I
EKSPERYMENTALNY
(I – Investigative [Badawczy])
nauka nowych rzeczy, obserwacja,
eksploracja, rozumienie, eksperymenty,
rozwiązywanie problemów, uczenie się,
czynności intelektualne, matematyka,
nauki ścisłe, fizyka, praca w
laboratorium, analiza statystyczna,
analiza informacji i poszukiwanie
nowych perspektyw, czytanie książek i
magazynów naukowych
TYP ARTYSTYCZNY I LINGWISTYCZNY
(A – Artistic [Artystyczny])
twórczość, manifestacja, śpiew, taniec,
wyrażanie się, wolność, używanie emocji,
fotografia, znajomość języków obcych,
redagowanie czasopisma, rysowanie,
malarstwo, szkicowanie, projektowanie
mebli, ubrań, pisanie artykułów do gazet
i czasopism
TYP SPOŁECZNY
(S – Social [Społeczny])
pomaganie, opiekowanie się, słuchanie,
doradzanie, rozwiązywanie problemów
innych, edukowanie, przebywanie z
ludźmi, dobroczynność, badania
psychologiczne, nauczanie i szkolenie
innych, pomaganie osobom z
niepełnosprawnościami, rozwiązywanie
sporów i nieporozumień między ludźmi,

zdolny, techniczny, praktyczny,
wytrwały, konkretny, bezpośredni,
szczery, sprytny, niezależny,
oszczędny, skoncentrowany na
przedmiotach i działaniach

dociekliwy, analityczny, krytyczny,
logiczny, spokojny, obiektywny,
wątpiący, receptywny,
konsekwentny, intelektualny,
zdolność samoświadomości /
samoobserwacji / samooceny,
metodyczny, racjonalny

kreatywny, spontaniczny,
nonkonformistyczny (nie chce
podporządkować się zasadom lub
większości), ekspresyjny
(natychmiast wyraża emocje),
uczuciowy, idealistyczny, oryginalny,
impulsywny, niezależny, intuicyjny,
wrażliwy, pomysłowy (zdolny do
wyobraźni)

empatyczny, przyjmujący,
współczujący, opiekuńczy,
towarzyski, komunikatywny,
przystosowujący się, gracz
zespołowy, pedagogiczny, hojny,
cierpliwy, pomocny, taktowny
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praca z przestępcami i więźniami,
świadczenie usług
TYP PRZEDSIĘBIORCZY
(E – Enterprising [Przedsiębiorczy])
kierowanie, wpływ, perswazja,
organizacja, zarządzanie, sprzedaż,
zarabianie, rozwijanie, argumentowanie,
handel, zarządzanie projektami, nadzór
nad pracą innych, prowadzenie firmy lub
świadczenie usług, podejmowanie
ważnych decyzji, wpływanie na innych,
przemawianie przed publicznością
TYP ADMINISTRACYJNY
(C – Conventional [Konwencjonalny])
organizacja, porządkowanie, sortowanie,
liczenie, przestrzeganie zasad,
sprawdzanie, praca z danymi i liczbami,
praca z komputerem, zapisywanie
danych, sporządzanie rozliczeń,
tworzenie rejestrów, księgowość,
doradztwo podatkowe, wypełnianie
szczegółowych formularzy
W swojej pracy chciałbym lub
chciałabym wykonywać następujące
czynności:
1.
2.
3.
4.
5.

ambitny, asertywny, pewny siebie,
dobry negocjator / sprzedawca,
dominujący, energiczny,
przekonujący, komunikatywny,
żądny przygód, potrafiący
motywować innych

zorganizowany, konsekwentny,
wytrwały, metodyczny, sumienny,
pracowity, wydajny, konserwatywny,
precyzyjny, szybki, poczucie
obowiązku, zorientowany na
szczegóły

Chciałbym lub chciałabym
wykorzystywać w niej następujące
mocne strony:
1.
2.
3.
4.
5.
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