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AGNIESZKA SOCHA

 Pedagog – ukończyła UMK w Toruniu – pedagogika 

opiekuńczo-wychowawcza i pedagogika pracy 

socjalnej

 Coach i trener biznesu

 Edukatorka

 Twórca programu Akademia Młodego Człowieka -

programu coachingowego dla młodzieży

 25 lat doświadczeń w pracy z młodzieżą

 Prywatnie mama nastolatka 



KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI - twarde

S cience

T echnology

E ngineering

A art

M math



KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI - miękkie

 ODPORNOŚĆ NA ZMIANY czyli odporność psychiczna, elastyczność, umiejętność 
adaptowania się do zmian, zarządzanie emocjami własnymi i innych, zarządzanie własną 
energią.

 UCZENIE SIĘ zgodnie z koncepcją Life Long Learning, czyli umiejętność uczenia się, oduczania 
i ponownego uczenia, doskonalenie swojej efektywności, rozwój przez całe życie.

 KREATYWNOŚĆ czyli umiejętność twórczego myślenia, wypracowywania niestandardowych 
rozwiązań, interdyscyplinarność.

 WSPÓŁPRACA W RÓŻNORODNYM ŚRODOWISKU czyli umiejętność komunikowania 
się z innymi – pasja do zadawania pytań osiągania wspólnych celów z osobami o różnych 
charakterach, narodowości czy wieku, w rzeczywistym i wirtualnym świecie.

 MYŚLENIE KRYTYCZNE I LOGICZNE czyli przetwarzanie wielu złożonych 
informacji w sposób logiczny i krytyczny.

 PROAKTYWNOŚĆ – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ czyli rozumienie mechanizmów 
socjologicznych i rynkowych, wychodzenie z inicjatywą, przejmowanie inicjatywy obserwacja 
trendów i poszukiwanie rozwiązań na dziś i na przyszłość.



PARAFRAZA

PARAFRAZA TO POWTÓRZENIE SWOIMI SŁOWAMI TEGO CO POWIEDZIAŁ TWÓJ 
ROZMÓWCA

 JEST PYTANIEM – zawiera przestrzeń na odpowiedź/ustosunkowanie się 
rozmówcy

 MOŻE zaczynać się od słów:

 Jeżeli dobrze rozumiem, to...?

 Z tego co usłyszałem, to…?

 W zależności od poziomu parafrazowania narzędzie to służy do:

 Uszczegółowienia stanowiska Twojego rozmówcy

 Podsumowania zebranych informacji lub odwołania do jego potrzeb



PYTANIA – OTWARTE I ZAMKNIĘTE

PYTANIA OTWARTE ZACZYNAJĄ SIĘ OD PYTAJNIKÓW:

 CO?

 KIEDY?

 GDZIE?

 JAK? JAKI? JAKA?

 DLACZEGO?

 Zachęcają naszego rozmówce do rozmowy

 Dzięki nim uzyskujemy więcej informacji

PYTANIA ZAMKNIĘTE ZACZYNAJĄ SIĘ OD PYTAJNIKA;

 CZY?

 Dają odpowiedź, TAK lub NIE



WYZNACZANIE CELÓW METODĄ SMART

S PRECYZOWANY

M IERZALNY

A MBITNY

R ELANY

T ERMINOWY



JAK ZJEŚĆ SŁONIA PO KAWAŁKU?

 Podziel swój cel na małe zadania

 Zapisuj swój cel. Pisanie krystalizuje myślenie, 

myślenie pobudza do działania

 Monitoruj swoje postępy

 Zablokuj czas na wykonanie zadania



UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ NA BŁĘDACH –
MODEL GOLD

 G - what was your goal? – Jaki był Twój cel?

 O - what was the outcome? – Jaki jest rezultat? 

 L - what did you learn? – Czego się nauczyłaś? 

 D - next time what will you do differently? – Co 

zrobisz inaczej następnym razem?



MODEL GOLD – G JAK GOAL

G - what was your goal? – Jaki był Twój cel?

 Jaki cel sobie postawiłaś?

 Co chciałaś osiągnąć?

 Co miało być rezultatem Twojego działania?



MODEL GOLD – O JAK OUTCOME

O - what was the outcome? – Jaki jest rezultat? 

 Co faktycznie osiągnąłeś?

 Co Ci poszło dobrze?

 Co udało Ci się zrealizować do tej pory?

 Co się zadziało? Opowiedz mi o tym



MODEL GOLD – L JAK LEARN

L - what did you learn? – Czego się nauczyłaś? 

 O co jesteś mądrzejszy?

 Jakie wnioski z tego wynikają dla Ciebie?

 Jakie inne możliwości teraz widzisz?

 Jaka lekcja płynie dla Ciebie po tym doświadczeniu?



MODEL GOLD – D JAK DIFFERENTLY

D - next time what will you do differently? – Co zrobisz inaczej następnym razem?

 Jakie inne możliwości teraz widzisz?

 Na czym teraz się skoncentrujesz?

 Czego zrobisz więcej? Czego zrobisz mniej następnym razem?

 Co zrobisz inaczej następnym razem?

 Co będziesz brał pod uwagę, gdy znów pojawi się taka sytuacja?

 Od czego zaczniesz? Na czym zakończysz?



PROAKTYWNOŚĆ

PROAKTYWNOŚĆ  to szukanie sposobów, 

możliwości i rozwiązań a nie powodów, że się 

czegoś nie da zrobić!

• Ludzie proaktywni mają wpływ na swoje 

życie

• Ludzie proaktywni koncentrują się na 

szansach i możliwościach

• Ludzie proaktywni wyciągają wnioski i uczą 

się na błędach

• Ludzie proaktywni zmieniają swoje nawyki



KRATYWNOŚĆ – CO TO ZNACZY, ŻE JESTEM 
KREATYWNY?

• Myślę nieszablonowo i innowacyjnie

• Lubię wyrażać siebie

• Lubię zmiany i jestem elastyczny

• Posiadam zdolności twórcze

• Tworzenie napędza mnie do działania

• Odchodzę od schematów

• jestem ciekawy i odważny



KRATYWNOŚĆ– bariery myślenia kreatywnego

PRZYZWYCZAJENIE DO ZNANEGO – działamy wg znanych 

schematów, obawa przed nowymi rozwiązaniami

BRAK WIARY W SIEBIE – boimy się porażki, uważamy że 

jesteśmy gorsi od innych

KONFORMIZM – myślenie oparte na stereotypach

UZALEŻNIENIE OD INNYCH – jesteśmy podporządkowani 

grupie, brak odwagi do propagowania własnych pomysłów

LĘK PRZED KRYTYKĄ – boimy się przedstawić swój 

oryginalny pomysł



REZYLIENCJA – co to jest?

• oznacza elastyczność, odporność

• zdolność do regeneracji sił 

• zdolność jednostki do odbijania się 
od dna

• umiejętność lub proces 
dostosowywania się człowieka do 
zmieniających się warunków



10 nawyków budujących rezyliencję

1. Akceptuję  co przychodzi
2. Nie szukam winy w innych
3. Jestem tu i teraz – pozostaję w 

teraźniejszości
4. Przyjmuję negatywne – nieprzyjemne 

uczucia
5. Unikam toksycznych relacji
6. Dbam o siebie
7. Poznaję swoje słabości
8. Pielęgnuję wdzięczność
9. Mam zdolność wybaczania
10. Otwieram się na innych



SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ I FB GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ 
WSZELKIE INFORMACJE O PROJEKCIE, MATERIAŁY ZDJĘCIA I PREZENTACJE

FUNDACJA ZIEMIA I MY

www.ziemiaimy.org

https://www.facebook.com/ziemiaimy.org

http://www.ziemiaimy.org/
https://www.facebook.com/ziemiaimy.org
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