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Moduł 1: Kompetencje osobiste   

Część: wstęp 

  

WSTĘP DO MODUŁU 

Moduł 1: „Kompetencje osobiste” to pierwsza z czterech części międzynarodowego „Programu szkoleniowego dla 

uczniów” przygotowującego kandydatów do tzw. mobilności zawodowej (wyjazd na praktykę zawodową lub do 

pracy) w krajach Unii Europejskiej. Szkolenie zostało wypracowane w ramach międzynarodowego projektu 

edukacyjnego MOBILE- Mobilność edukacyjna w Europie (ang. Mobility In Learning in Europe). To dwuletni projekt 

współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej realizowany w okresie 01-11-2013/31-01-2016 przez organizacje 

z Belgii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Szwecji i Wielkiej Brytanii (Umowa nr 540222-LLP-1-2013-1-SE-

Grundtvig-GMP). 

Ten moduł szkoleniowy kładzie nacisk na rozwój umiejętności miękkich (np. komunikatywność, kreatywność, 
dynamizm działania, umiejętność pracy w zespole, zarządzanie czasem czy odporność na stres) oraz sposoby ich 
rozpoznania.  

Umiejętności miękkie dotyczą zdolności komunikowania się i współdziałania z innymi ludźmi. Uczucia, 
przyzwyczajenia osobiste, emocje i psychika są elementami, którymi charakteryzują się umiejętności miękkie. Są 
częścią naszej osobowości i określają bardziej to, kim jesteśmy niż to, co wiemy. Umiejętności miękkie są 
uzupełnieniem umiejętności twardych, które dotyczą wiedzy i kompetencji technicznych. Są tak samo ważne w 
znalezieniu pracy jak umiejętności techniczne. Umiejętności takie jak znajomość języków obcych, wiedza 
specjalistyczna czy umiejętność obsługi programów/komputera a więc tzw. kompetencje twarde, są przydatne, aby 
dostać się na rozmowę o pracę i wykonywać codzienne zadania w pracy. Z kolei umiejętności miękkie są konieczne, 
aby przyciągnąć uwagę i zainteresować osobę przeprowadzającą rozmowę kwalifikacyjną (dostać pracę!), a potem 
przydatne w przyszłej karierze zawodowej.  

Umiejętności miękkie są bardzo istotne ponieważ przedstawiają ludzkie cechy i zdolności do radzenia sobie 

z codziennymi sytuacjami w pracy lub w życiu społecznym. Jeżeli nie potrafisz pracować razem z innymi ludźmi 

w zespole, nie masz krytycznego punktu widzenia i pozytywnego nastawienia, możesz napotkać wiele problemów 

nawet, jeśli jesteś utalentowany! Kompetencje osobiste przenoszą się ze sfery prywatnej do sfery społecznej 

i zawodowej i są wykorzystywane na różnych stanowiskach pracy.  

Umiejętności miękkich nie zdobywa się poprzez kurs czy szkolenie, ale poprzez osobiste doświadczenia w sferze 

edukacyjnej, zawodowej i społecznej. Niemniej jednak niniejsze szkolenie pomoże Ci w świadomym planowaniu 

rozwoju swoich kompetencji miękkich. Zatem, poprzez otwarty umysł i pozytywne nastawienie nauczysz się 

współpracować z innymi ludźmi, rozumieć ludzkie uczucia, słuchać próśb innych wzmacniając swoje cechy 

osobowości we wszystkich aspektach swojego życia.  
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Do istotnych umiejętności miękkich należą:    

umiejętność komunikowania się, praca zespołowa i współpraca, łatwość przystosowania się, rozwiązywanie 

problemów, umiejętność krytycznej obserwacji oraz zdolność rozwiązywania konfliktów.     

 „Moduł 1. Kompetencje osobiste” składa się z dwóch części: pierwsza część dotyczy identyfikacji, samooceny 
i rozwijania umiejętności miękkich, a druga przygotowania się do mobilności.  

 

Celem części pierwszej szkolenia jest zidentyfikowanie, samoocena i rozwijanie umiejetnosci miękkich. Celem części 
drugiej jest wykorzystywanie umiejętnosci miękkich do przygotowania się do wyjazdu na praktykę za granicę. 

 

Czas trwania: Moduł ten obejmuje ok. 6 godz. tradycyjnego szkolenia z nauczycielem (tzw. „twarzą w twarz”). Czas 
trwania modułu może ulec zmianie w zależności od liczby uczniów i ich zaangażowania w zajęcia.  

 

Zaangażowanie i role: nauczyciel przy wsparciu koordynatora realizuje moduł z wykorzystaniem nieformalnej 
metodyki nauczania promujacej aktywne uczestnictwo i wkład ze strony wszystkich uczniów.  

 

Efekty kształcenia: po ukończeniu niniejszego modułu uczeń powinnien umieć wyrazić swoje myśli, uczucia, fakty 
i opinie; stosować właściwe metody komuniakcji; przezwyciężyć stereotypy i uprzedzenia; koncentrować się i nie 
ustawać w działaniu; pokazać wiarę w swoje możliwości; umieć poradzic sobie z sytuacjami konfliktowymi i być 
skłonnym do kompromisu; współdziałać z innymi oraz mieć świadomość istoty i sposobów rozwijania kompetencji 
interkulturowej (świadomość istnienia różnic i podobieństw pomiędzy kulturą własną), a co za tym idzie rozwijać 
umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych wywołanych różnicami kulturowymi.  
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Moduł 1: Kompetencje osobiste  
Samorefleksja1 nad rozpoznaniem własnych umiejętności miękkich  
  

Zidentyfikowanie własnych umiejętności miękkich może okazać się trudne. Poniżej znajdują się 

pytania, które mogą pomóc Ci zastanowić się nad rozpoznaniem umiejętności miękkich, które już 

posiadasz i nad rozwojem, których powinieneś pracować.  

Komunikowanie się w języku ojczystym  

 Czy posługiwałeś się językiem ojczystym za granicą?  W jakich sytuacjach?  

 Jak dobrze inni Ciebie rozumieli?  

Komunikowanie się w języku obcym 

 Czy potrafisz mówić w innym języku niż ojczysty?  W jakich sytuacjach go używasz?   

 Jak dobrze inni Ciebie rozumieją?  

 Z czym masz problemy komunikując się w języku obcym? Jak sobie radzisz z tymi problemami?  

 
Inicjatywności i przedsiębiorczość2  

 Czy podejmujesz się wykonywania zadań (np. w pracy lub podczas szkolenia) z własnej 

inicjatywy?  Czy wychodzisz z propozycją nowych działań? 

 Czy pokazujesz swoją kreatywność i wykorzystujesz nowo zdobytą wiedzę i umiejętności 

w trakcie nauki i pracy zawodowej? 

 Czy wdrażasz swoje plany w życie?  

 
Umiejętność uczenia się  

 Uczymy się przez całe życie, nie tylko w szkole, ale w domu, pracy, kinie itd. Czy zastanawiałeś 

się nad tym „jak się uczysz”?   

 Jakie stosujesz metody, aby ocenić, czego się nauczyłeś/łaś? 

 
Kompetencje społeczne i obywatelskie  

 Czy rozwijasz nowe umiejętności komunikowania się z innymi?  

 Czy potrafisz komunikować się z ludźmi i rozumiesz punkty widzenia innych?   

 Czy potrafisz pracować w zespole?  

 

                                                           
1
 Samorefleksja – samoświadomość 

2
 Inicjatywność i przedsiębiorczość to zdolność do wcielania pomysłów w czyn. Obejmują one kreatywność, innowacyjność 

i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Stanowią 
wsparcie dla indywidualnych osób nie tylko w życiu codziennym, prywatnym i społecznym, ale także w  miejscu pracy pomagając im 
uzyskać świadomość kontekstu ich pracy i zdolność wykorzystywania szans. 
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Moduł 1: Kompetencje osobiste 
Wskazówki jak rozwijać umiejętności miękkie    

  

Kompetencje miękkie odróżniają Cię od innych ludzi. Poprzez ich rozwijanie możesz zdobyć przewagę nad 

innymi. Poniżej znajdziesz wskazówki jak pracować nad rozwojem umiejętności takich jak aktywne słuchanie, 

podejmowanie inicjatywy, umiejętność komunikowania się oraz pełnienia roli lidera.  

1- Aktywne słuchanie 

Ważne jest, aby zwracać uwagę na to, co ludzie nam mówią po to, żeby zrozumieć ich opinie, uczucia, 

prośby i odpowiedzieć na nie we właściwy sposób.  

Sugestie: nie przerywaj innym, gdy mówią i zadawaj pytania dotyczące tego, co mówią, obserwuj język 

ciała, w razie potrzeby rób notatki.  

2- Podejmowanie inicjatywy 

W pracy i sytuacjach społecznych proaktywne podejście1 i determinacja do przezwyciężenia trudności 

stanowi kluczowy czynnik w osiąganiu celów i wykazywaniu się odpowiedzialnością.  

Sugestie: wykonuj zadania z własnej inicjatywy, proponuj nowe koncepcje i rozwiązania.  

3- Pełnienie roli lidera 

Wpływanie na ludzi może okazać się ważne w sytuacji, kiedy chcesz przekonać ich do zaakceptowania 

Twojego punktu widzenia.  

Sugestie: obserwuj Twojego zwierzchnika, szefa czy inną wpływową osobę. Spróbuj przenieść tę samą 

postawę do działań w małej grupie. 

4- Klarowne komunikowanie się 

Może się zdarzyć, że ludzie nie zrozumieją tego, co chcesz im przekazać, co z całą pewnością 

spowoduje brak zrozumienia i zamieszanie.  

Sugestie: ćwicz mówienie, pisanie, czytanie i zwracaj uwagę na język ciała.  

 

5- Rozwiązywanie problemów 

W przypadku problemu, zamiast pytać innych by go rozwiązał, lepiej jeśli spróbujesz rozwiązać go sam.  

Sugestie: spróbuj przeanalizować problem, to może pomóc Ci znaleźć rozwiązanie.  

 

                                                           
1
 Podejście proaktywne oznacza chęć robienia więcej niż zwyczajowe obowiązki. Oznacza to także posiadanie umiejętności zauważania nadarzających się 

sposobności, poszukiwania nowych alternatyw i rozwiązań oraz korzystania z nich. Osoba proaktywna nie poddaje się: Przeszkody są po to, aby je 

pokonywać. 
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Moduł 1: Kompetencje osobiste 

część: przygotowanie  

Rozdział  Temat / zagadnienie Materiały szkoleniowe 

1-1-1 

 

Identyfikacja umiejętności miękkich  

 Wrażliwość interkulturowa 

 Odpowiedzialność za swoje 
czyny  

 Bycie otwartym (wolnym od 
uprzedzeń) 

 Umiejętność komunikacji 

 Współpraca i praca 
zespołowa  

 Rozwiązywanie problemów 

 Bycie elastycznym 

 Bycie cierpliwym 

 Bycie asertywnym 

 Inicjatywność (samodzielność 
i aktywność w działaniu) 

LTP unit 1-1-1.pdf 

język: angielski 

 

 Karta kompetencji / Competence Card 

 LTP Moduł 1  
materiały szkoleniowe - samorefleksja 
nad rozpoznaniem własnych 
umiejętności miękkich 

 

Efekty 
kształcenia 
(z Karty kompetencji 
ucznia) 

Po ukończeniu tej części szkolenia 
uczestnik powinien posiadać 
następujące umiejętności: 

 Uczenie się na podstawie 
doświadczenia  

 Dostrzeganie swoich pozytywnych 
stron 

 Pomyślne współdziałanie z 
osobami indywidualnymi i grupą 
ludzi  

 Stosowanie właściwych metod 
komunikacji  

 Wykazanie się umiejętnością 
słuchania i prowadzenia rozmowy   
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 Świadomość znajomości języka 
w komunikacji międzykulturowej  

 Współdziałanie z jednostkami i 
grupami ludzi we właściwy sposób  

 Podnoszenie poczucia własnej 
wartości 

 Przechodzić od pomysłów do 
działania 

  

Zadanie dla uczestnika szkolenia:  

 
Ćwiczenie_1 
Czas: 15’ 

Materiały:  -   

Praca:  Indywidualna  Grupowa  

Nauczyciel/prowadzący szkolenie przedstawia krótko umiejętności miękkie i ich znaczenie dla 

rozwoju osobistego i zawodowego.   

 
Ćwiczenie_2 
Czas: 30’ 

Materiały: List motywacyjny  

Praca:  Indywidualna  Grupowa  

Uczniowie z pomocą nauczyciela/prowadzącego szkolenie wypełniają list motywacyjny 
określając swoje zainteresowania i poglądy.  
 
Ćwiczenie_3 
Czas: 15’ 

Materiały: Karta kompetencji ucznia; Materiały szkoleniowe: Samorefleksja nad (…) 

Praca: Indywidualna  Grupowa  

Nauczyciel/prowadzący szkolenie przekazuje informacje potrzebne do zidentyfikowania 
umiejętności miękkich wraz z pytaniami, które pomogą rozpoznać te umiejętności.   
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Moduł 1: Kompetencje osobiste 

Część 2: Wykorzystanie umiejętności miękkich  
w przygotowaniu do mobilności (wyjazdu na praktykę / do pracy za granicę) 

Rozdział  Temat / zagadnienie Materiały szkoleniowe 

1-2-1 

 

Jakie masz oczekiwania, 
motywacje i obawy przed 
mobilnością?  

List motywacyjny  

Efekty 
kształcenia 

(z Karty 
kompetencji 
ucznia) 

Po ukończeniu tej części szkolenia 
uczestnik powinien posiadać 
następujące umiejętności: 

 Słowne wyrażenie myśli, uczuć, 
faktów i opinii  

 Wykazanie się umiejętnością 
słuchania i prowadzenia 
rozmowy 

 Stosowanie właściwych metod 
komunikacji 

 Przezwyciężenie z góry 
założonych koncepcji i uprzedzeń  

 

 

1-2-2 

 

Jakie umiejętności miękkie 
są użyteczne podczas 
mobilności?   

List wprowadzający 

Efekty 
kształcenia 

(z Karty 
kompetencji 
ucznia) 

Po ukończeniu tej części szkolenia 
uczestnik powinien posiadać 
następujące umiejętności: 

 Koncentracja i wytrwałość 

 Wiarygodność i pracowitość 

 Umiejętność uczenia się   
w miejscu pracy  
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Rozdział  Temat / zagadnienie Materiały szkoleniowe 

1-2-3 

 

Informacje praktyczne przed 
wyjazdem:  

 Szok kulturowy 

 Podróż i wiza  

 Finanse osobiste  

 Zasady korzystania 
z mieszkania  

 Jak sobie radzić 
z tęsknotą za domem 

 Praktyczne 
doświadczenie nt. 
międzykulturowości  

Prezentacja stażysty i formularz 
kontaktowy  

Informacja o podróży na staż 
zagraniczny  

Efekty 
kształcenia 

(z Karty 
kompetencji 
ucznia) 

Po ukończeniu tej części szkolenia 
uczestnik powinien posiadać 
następujące umiejętności: 

 Być solidnym i pracowitym 

 Być niezależnym i pokazywać 
wiarę we własne siły  

 Zdołać radzić sobie z sytuacjami 
konfliktowymi i być skłonnym do 
kompromisu  

 Dobrze współdziałać z grupą 
ludzi i jednostkami  

 Chętnie przyjmować rady  

 Stosować właściwe metody 
komunikacji 

 Współdziałać z jednostkami i 
grupami ludzi we właściwy 
sposób 

 Słownie wyrażać myśli, uczucia, 
fakty i opinie  
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Zadanie dla uczestnika szkolenia: 

1-2-1_Jakie są oczekiwania, motywacje i obawy przed 
mobilnością? 
 
Ćwiczenie_7 
Czas: 40’ 

Materiały: Kolorowe arkusze papieru np. flipchart i karteczki samoprzylepne 

Praca:  Indywidualna  Grupowa  

1. Nauczyciel/prowadzący szkolenie przykleja 3 arkusze papieru różnego koloru na ścianie. Pierwszy 
arkusz oznacza: motywację do wyjazdu, drugi: oczekiwanie, trzeci: obawę przed mobilnością. Zadaniem 
uczniów jest napisanie na karteczkach swoich opinii o każdym z tych odczuć i przyklejenie ich na 
odpowiednich arkuszach.  
2. Uczniowie czytają notatki i omawiają podobieństwa i różnice we własnych odczuciach i opiniach.  
 
 

1-2-2_Jakie umiejętności miękkie są przydatne podczas 
mobilności? 
 
Ćwiczenie_8 
Czas: 30’ 

Materiały: List wprowadzający1  

Praca: Indywidualna  Grupowa  

1. Zadaniem uczniów jest wybranie firmy, w której chcieliby pracować i określenie umiejętności, które 
według nich są istotne podczas praktyki w danej firmie.  
2. Nauczyciel/prowadzący szkolenie porównuje opinie studentów z opiniami mentorów (opiekunów 
praktyk z zakładów pracy) i omawia podobieństwa i różnice.  
 
Przerwa_15’ 
 
Ćwiczenie_9 
Czas: 40’ 

Materiały: Scenka rodzajowa  

Praca: Indywidualna  Grupowa  

1. Szok kulturowy: co to jest szok kulturowy i jakie są jego przyczyny (np. zbyt dużo lub za mało 
informacji, bariera językowa, inne zwyczaje i jedzenie, tęsknota za domem, klimat).  
2. Scenka rodzajowa. Nauczyciel/prowadzący szkolenie przekazuje informacje opisujące daną sytuację 
i instrukcje dotyczące poszczególnych ról. Uczniowie odgrywają swoje role i dzielą się odczuciami 
i opiniami.  
 

  

                                                           
1
 List intencyjny (ang. introduction letter, cover letter)  
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1-2-3_Kwestie praktyczne przed wyjazdem: 
 
Ćwiczenie_10 
Czas: 30’ 

Materiały: Prezentacja kandydata do wyjazdu na praktykę i formularz kontaktowy, informacja o podróży 

na praktykę zagraniczną, podanie kandydata, formularz danych w sytuacji awaryjnej     

Praca: Indywidualna  Grupowa  

Nauczyciel/prowadzący szkolenie rozdaje materiały i przekazuje praktyczne informacje dotyczące wiz, 

podróży, zakwaterowania, transportu lokalnego, sytuacji awaryjnych, finansów, ogólnych zasad 

wspólnego korzystania z mieszkania.  

 
 
 

Ćwiczenia podsumowujące (15’) 
Ćwiczenie  
Czas: 15’ 

Materiały: Obrazki sytuacyjne (blob tree) / karteczki samoprzylepne 

Praca:  Indywidualna  Grupowa   

 
Obrazek sytuacyjny (blob tree) 
Nauczyciel/prowadzący szkolenie rozdaje obrazki blob tree. Każdy uczeń wybiera sobie postać na 
ilustracji i wyjaśnia powody swojego wyboru. 
  
Lub 
 
Jedno słowo (One word) 
Nauczyciel/prowadzący szkolenie prosi uczniów o podanie jednego słowa podsumowującego wrażenia 
po uczestnictwie w tym module. Następnie zapisuje słowa i omawia z uczniami ich odpowiedzi.  

 


