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Training activities to the objectives of area "A"  
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AREA “A”  

Aim: Increasing motivation and openness for pro-activeness  

 

1. Make a positive learning experience  

2. Self-affirmation of endurance (being able to finish the course and not 
to give up)  

3. Understand the sense of self-reflection  

4. Getting an idea of self-reflection (start to think about oneself)  

5. Being able to understand the concept of personal goals  

6. Willingness to identify  personal goals  

7. Develop positive attitude towards work/employment  

8. Increased curiosity regarding possibilities in work life  

9. Willingness to identify personal possibilities (“external”)  

10. Identify personal interests (activities/areas I like)  

11. Identify personal needs/conditions that have to be fulfilled as a pre-
requisite to feel well (“internal”)  

12. Being able to define the term "risk".  

13. Being able to identify the risk of taking action.  

14. Being able to identify the risk of not taking action.  

15. Willingness to try something out… (to take a risk)/reduced fears to 
make mistakes  

16. Understand the concept of motivation  

17. Recognize the importance of motivation  

18. Knowing about possibilities for self-motivation  
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19. Being able to understand the benefits of celebrating and rewarding 
yourself.  

20. Understand the importance of self-confidence  

21. Experimenting with techniques the development of self-confidence  

22. Being more self-confident  
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To będą dobre zajęcia! 
  
Instrukcja  

 

1. Przedstaw się w Twojej grupie (imię, wiek, zawód/wykształcenie, co jest ważne 
o tobie: hobby, ulubiona muzyka…)   
  

2. Porozmawiajcie krótko o poprzednim ćwiczeniu (Fantastyczna podróż) i 
wymieńcie się krótko odpowiedziami na pytania:   

 Jak minął Twój poranek?   

 Jak zapatrywałeś się na zajęcia przychodząc tu?    

  

3. Wspólnie przygotujcie w grupie dwa plakaty o tytułach:  

 To będą dobre zajęcia, jeśli…  

 To nie będą dobre zajęcia, jeśli…    

  

Na początek zróbcie burzę mózgów, przedyskutujcie swoje pomysły, oczekiwania 
i obawy. Nie zapomnijcie tego zanotować!  

 

Później, przedyskutujcie w grupie trzy najważniejsze dla dobrych zajęć 
(warsztatów) kwestie oraz trzy najważniejsze aspekty, które z waszej 
perspektywy mogą sprawić, że te zajęcia będą złe.  

 

Na koniec, zwizualizujcie rezultaty na małych arkuszach papieru. Wizualizacja 
może mieć formę pisaną, rysowaną, przedstawioną za pomocą symboli lub inną, 
dowolną i kreatywną formę.  
  

4. Przedstaw członków swojej grupy innym (wcześniej ustalcie kto to zrobi). 
Równolegle przygotujcie identyfikatory z imionami.  

 
Następnie zaprezentujcie wnioski swojej grupy z dyskusji na temat jakości zajęć 
(max. 2 minuty) i przymocujcie kartki z wizualizacją do wspólnego, dużego 
plakatu.  
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Co znaczy dla mnie praca? 
  
Przykłady prowokujących zdań:  

 Ważne, aby mój zawód był zabawny/przyjemny!  

 Nie potrzebuję regularnych godzin pracy  

 Chcę odbyć praktykę zawodową bez “pustych, próżnych” lat!  

 Każdy, kto chce pracować, natychmiast znajdzie pracę, którą lubi  

 Ciężko jest znaleźć pracę.  

 Bezrobotni są społecznymi pasożytami.  

 Nie ma znaczenia, jaki jest twój wyuczony zawód!  

 Nie zamierzam się “ubrudzić” w mojej pracy  

 Kobietom nie wolno pracować w męskich zawodach!  

 Lepszy jakikolwiek zawód niż długoterminowe bezrobocie!  

 Pracuję tylko dla pieniędzy!  

 Praca może nie być przyjemna!    

 Wolę w młodości cieszyć się życiem niż pracować  

 Politycy muszą się mną opiekować – po to na nich głosowałem   
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Mój profil osobowy  
 

Instrukcja  

Spróbuj ocenić swoje wartości. Sklasyfikuj je według poniższej listy cech charakteru, 
określając na 5-cio stopniowej skali, pomiędzy dwoma kierunkami.  

 

zrównoważony      nerwowy 

opanowany      nieopanowany 

ostrożny      impulsywny 

stanowczy, 
zdecydowany 

     niechętny 

swobodny      skrępowany 

zdeterminowany      o słabej woli 

zależny      niezależny 

wyluzowany      emocjonalny 

oryginalny      bez wyobraźni 

obiektywny      subiektywny 

realista      marzyciel 

szczery      nieporadny 
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wymagający      skromny 

agresywny      
pokojowo 
nastawiony 

wrażliwy      
silny, 
zdecydowany 

towarzyski      nietowarzyski 

dominujący      uległy 

powierzchowny      wnikliwy 

optymista      pesymista 

zamknięty  
(w sobie) 

     otwarty 

...      ... 

...      ... 

...      ... 
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Ćwiczenia „życzeniowe”  
  
Instrukcja 

 

Pomyśl o poniższych sytuacjach i zapisz co byś zrobił w każdym przypadku.  
  

• Gdybym wygrał milion Euro w loterii, chciałbym…  

 

 

 

 

 

• Gdybym mógł mieć cały rok “za darmo” tylko dla siebie i mógł mieć 
wystarczająco dużo pieniędzy i żadnych zobowiązań, chciałbym…  

 

 

 

 

 

• Gdyby wróżka mogła spełnić moje 3 życzenia (za wyjątkiem zdrowia, wiecznej 
młodości i pieniędzy) chciałbym….  
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Analiza sytuacji osobistej   
  
Instrukcja  

Ten kto ma jasno sprecyzowane cele – osiągnie je! Pomyśl i odpowiedz na poniższe 
pytania. Warto zrobić notatki!  
  

• Mój zawód/moje kwalifikacje to:  

 

 

 

 

• Jak to się stało? Dlaczego wybrałem taki zawód/kwalifikacje/wykształcenie:  

 

 

 

 

• Które czynności lubię najbardziej? (I czy mogę je wykonywać w obecnym 
zawodzie?)  

 

 

 

 

• W których czynnościach jestem dobry, mimo, że ich zupełnie nie lubię?   
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•  Ile chciałbym zarabiać w moim zawodzie?  

 

 

 

 

•  Gdzie chciałbym pracować? (w domu, w biurze, w fabryce, w dużej firmie, w 
firmie rodzinnej, w rodzinnym mieście, za granicą...)  

 

 

 

 

•  Jakie są produkty i usługi, z którymi chciałbym pracować?   

 

 

 

  

•  Gdybym mógł wybrać (ponownie), jaki zawód (wykształcenie) wybrałbym?  
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Balans między życiem a pracą  
 

Cel  

Celem tego ćwiczenia jest przemyślenie obecnej sytuacji i oczekiwań, które opisałeś w poprzednim 
ćwiczeniu. Na tej podstawie spróbuj sformułować konkretne zawodowe cele osobiste.  

  

Zanim zaczniesz  

Pomyśl o mocy myśli:   

• Myśli tworzą energię!  

• Energia jest życiem!   

• Pozytywne myślenie wytwarza pozytywną energię!  

• Energia przyciąga rozwój!  

• Pozytywna energia przyciąga inną pozytywną energię!  

• Ja- mój umysł-wyznacza kierunek mojego życia!  

Ten film video da ci większy wgląd w świat nawyków “myślenia” oraz wpływu, jaki mają 
na nasz sukces i szczęście.  

https://www.youtube.com/watch?v=M2tgKZLRq3s  

 

Pomocne pytania  

Jakie są twoje pomysły w związku z twoją zawodową przyszłością? Następujące pytania powinny ci 
pomóc rozważyć różne aspekty związane z decyzjami zawodowymi (związanymi z karierą) tak, aby 
sformułować Twoje osobiste cele możliwie najbardziej realne.   

• Czy mam jasny obraz zawodu, który chcę wykonywać? (zobacz odpowiedzi na 
ostatnie pytanie w poprzednim ćwiczeniu)  

• Jeśli nie: poszukaj proszę więcej informacji.   

• Dlaczego chcę wykonywać ten zawód/zdobywać takie wykształcenie? Co mnie 
interesuje/co jest dla mnie ważne?  

• Czy naprawdę chcę to robić? Czy może ktoś inny chce, żebym to robił?  

• Jakie mam obawy w odniesieniu do pytania o zawód?  

• Jaka jest cena, jaką będę musiał zapłacić w zamian za realizację celów? Jakich 
środków będę potrzebować do osiągnięcia celu?  

• Jaki będzie pierwszy krok, który wykonam, żeby osiągnąć cel?  

https://www.youtube.com/watch?v=M2tgKZLRq3s
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Training activities to the objectives of area "B"  
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AREA “B” 

Aim: “Becoming the CEO of your own life”  

 

23. Being able to distinguish between long-term and short-term thinking.  

24. Being able to understand how long-term perspectives and short-term 
actions are connected and depend on each other.  

25. Being able to find out whether to focus more on short-term or long-
term plans/views/perspectives during the YOUTH CAMP course.  

26. Being able to identify missing skills and knowledge.  

27. Being able to define personal development areas.  

28. Being able to understand how plans, goals and actions are connected.  

29. Being able to apply the fundamental steps of planning, including 
planning of own expenses  

30. Being able to think in small steps.  

31. Being able to measure to which extent the small steps have been 
reached.  

32. Being able to decide how to proceed.  

33. Being able to define the term "focus".  

34. Being able to define priorities (in life).  

35. Being able to define "success" for oneself.  

36. Being able to be aware that success means different things to different 
people.  

37. Being able to understand the term "scenarios".  

38. Being able to think in scenarios.  
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39. Being able to understand the saying "If one door closes, another one 
opens."  

40. Being able to learn from your own experience and mistakes.  

41. Being able to learn from situations.  

42. Being able to learn from people (role models, idols).  

43. Being able to focus on the positive aspects and outcomes during the 
learning process.  

44. Being able to find out the importance of keeping learning in your own 
life.  

45. Being able to understand what means to be a "responsible" person and 
to act "responsibly".  

46. Being able to understand the importance of taking responsibility for 
your own decisions.  

47. Being able to identify the benefits of taking responsibility for your own 
life.  

48. Being able to understand the sense of work-life balance  

49. Being able to identify stressful situations  

50. Understand basic elements of managing stress  
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Przedsiębiorczy sposób myślenia – bycie 

przedsiębiorczym (samoprzedsiębiorczość)  
  

Koncepcja „Przedsiębiorczy Ja“ została spopularyzowana przez niemieckiego socjologa 
Ulrich Bröckling‚a w 2007. Bröckling twierdzi, że zasada „Zachowuj się jak 
przedsiębiorca“ stała się wiodącym podejściem do życia w dzisiejszych czasach. 
„Przedsiębiorcze Ja“ to nie jest coś, z czym się rodzimy, ale coś, co trzeba rozwinąć w 
sobie w ciągu życia.  

 

Aby rozwinąć „przedsiębiorcze ja“ od młodych ludzi wymaga się kreatywnego działania, 
elastyczności, samodzielności oraz świadomości ryzyka. Muszą wykształcić oparty na 
rynku sposób patrzenia na życie, w którym będą w stanie rozpozna klientów, 
dostawców, zasoby oraz zapotrzebowania rynku, itp. Zapotrzebowanie na 
„Przedsiębiorcze Ja“ sprawia, że każda osoba indywidualnie staje się bardziej 
zaawansowana w czasach globalizacji, kryzysu ekonomicznego i wysokiego bezrobocia.   

 

Scenariusz ten zakłada również, że zapotrzebowanie na młodych ludzi stale rośnie i że 
jest coraz trudniej być skutecznym graczem na rynku, który nazywamy życiem. Jeszcze 
bardziej prawdziwe jest to w odniesieniu do niekorzystnej sytuacji młodych ludzi, jakim 
jest ESL (angielski jako język drugi (nie-macierzysty) oraz NEETs (not in employment, 
education or training - osoby, które nie pracują, nie uczą się, nie przygotowują do 
zawodu i nie szukają pracy; określenie zjawiska socjologicznego)  

 

Założeniem jest, że młodzi ludzie muszą być wyposażeni w narzędzia i zasoby, aby być 
konkurencyjnymi w tym scenariuszu. Muszą zostać nauczeni, jak rozwinąć widok 
przedsiębiorczego i życia i jak najlepiej  „ zaprezentować na rynku“ swoje 
umiejętności. Muszą poczuć, co to znaczy być „CEO własnego życia“ w codziennych 
sytuacjach i muszą być prowadzeni w kierunku pokazywania im rynku pracy jako rynku, 
na którym są oni kluczowym graczami.  

  

W celu ułatwienia tego procesu nauki, potrzebne są cztery środki (źródła):  

 1/ Uczący się, którzy chcą wziąć swoje życie w swoje ręce.  

 2/ Nauczyciele, którzy są chętni do zapewnienia środków i poradnictwa.  

 3/ Katalog zagadnień biznesowych, których uczniowie powinni być nauczeni.  

 4/ Zestaw narzędzi mający na celu umożliwienie procesu uczenia.  
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Opowieści o sukcesie młodych przedsiębiorców  
  
Instrukcje  

Utwórzcie małe, 3-4 osobowe grupy. Przeczytajcie razem uważnie i cierpliwie dwie 
historie o sukcesie młodych przedsiębiorców. Przygotujcie notatkę, jeśli chcecie 
Następnie przeczytajcie ankietę i odpowiedzcie na pytania. Kiedy skończycie, wyłońcie 
spośród siebie lidera grupy, który przedstawi wasze odpowiedzi innym grupom.  
  

 

 

Możesz znaleźć szeroką gamę takich historii tutaj (here)   
  

 

 

 

Sugestie (podpowiedzi):   

 

 Grupa 1:   Grupa 2: Grupa 3: Grupa 4: 

Success story 1   Success story 1 

 

Success story 1 

 

Success story 1  

 

Success story 2 

 

Success story 2 

 

Success story 2  

 

Success story 2  

 

  

Wskazówka: Jeśli poziom języka angielskiego w tych historyjkach jest zbyt wysoki dla 
uczestników, możesz przekazać im dodatek (aneks) w języku narodowym.  

 

 

 

 

 

http://femaleentrepreneurassociation.com/2014/09/be-authentic-be-rad-be-generous/
http://femaleentrepreneurassociation.com/2014/01/she-wanted-time-with-her-family/
http://femaleentrepreneurassociation.com/2014/01/she-wanted-time-with-her-family/
http://femaleentrepreneurassociation.com/2014/04/taking-life-by-the-reins/
http://femaleentrepreneurassociation.com/2014/04/taking-life-by-the-reins/
http://femaleentrepreneurassociation.com/2014/02/building-a-perfume-business/
http://femaleentrepreneurassociation.com/2014/03/helping-young-performers/
http://femaleentrepreneurassociation.com/2014/07/bootstrapping-doesnt-have-to-be-ugly/
http://femaleentrepreneurassociation.com/2014/07/bootstrapping-doesnt-have-to-be-ugly/
http://femaleentrepreneurassociation.com/2014/04/owning-a-wedding-photography-business/
http://femaleentrepreneurassociation.com/2013/12/building-a-personal-development-wellness-business/
http://femaleentrepreneurassociation.com/category/20s/
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1. Sukces życiowy:….................................................................  

o Podsumuj krótko i zwięźle istotę tego „życiowego sukcesu” tak, aby inne grupy 
też wiedziały, o czym ona jest.  

o Twoim zdaniem jakie umiejętności i możliwości są niezbędne do odniesienia 
sukcesu przez młodych ludzi?  

o Jaki był “świetny pomysł”?  

o Jak ta osoba może utrzymać konkurencyjność swojej firmy?  

o Czy ten młody przedsiębiorca podejmuje jakieś ryzyko? (jeśli tak, jakie? jeśli nie, 
dlaczego?)  

  

2. Sukces życiowy:....................................................................  

o Podsumuj krótko i zwięźle istotę tej historii sukcesu tak, aby inne grupy też 
wiedziały,  o czym ona jest.  

o Twoim zdaniem jakie umiejętności i możliwości są niezbędne do odniesienia 
sukcesu przez młodych ludzi?  

o Jaki był “świetny pomysł”?  

o Jak ta osoba może utrzymać konkurencyjność swojej firmy?  

o Czy ten młody przedsiębiorca podejmuje jakieś ryzyko? (jeśli tak, jakie? Jeśli nie, 
dlaczego?)  
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Zapytaj siebie  
  

Poniżej znajdziesz 7 różnych pytań, które możesz znaleźć na końcu każdego z sukcesów 
życiowych. Odpowiedz na nie indywidualnie, w swoim własnym arkuszu. Bądź szczery, 
zapisz wszystko, co tylko chcesz - nie ma się czego wstydzić i obawiać.    
  

7 pytań jest następujących:  

 

1. Kiedy staję w obliczu wyzwania, to…  

 

 

 

 

  

2. Moja największa obawa, strach to…  

 

 

 

 

  

3. Najbardziej “odważna” rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłem, to…  
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4. Gdybym mógł cofnąć się do czasów, kiedy miałem 20 lat (zależnie od wieku 
uczestników), powiedziałbym sobie…  

 

 

 

 

  

5. Wierzę… … 

 

 

 

 

  

6. Największa lekcja życiowa, jaką kiedykolwiek otrzymałem, to…  

 

 

 

 

 

7. Mój ulubiony cytat…  
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Gra w podejmowanie ryzyka 
  

Krótki opis:  

Studenci muszą rzucić papierowymi kulkami do  kosza, znajdującego się w pewnej 
odległości. Im bliżej kosza stanie osoba rzucająca, tym mniej punktów otrzyma, gdy 
trafi. Im większe podejmie ryzyko, tym więcej otrzyma punktów.   

Szacowany czas na grę (wliczając przemyślenia i podsumowanie) 30-90 min.  

  

Jak grać w grę  

Poniżej znajduje się świetny filmik pokazujący jak grać w grę, jak się do niej 
przygotować i jak poinstruować uczestników:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rz1kzGdron0 

(Źródło: ILO - International Labour Organisation;  
used following the Standard-YouTube-Licence) 

  

Pytania do przemyślenia po skończonej grze (sugerowane) 

 

• Jak dobrzy jesteśmy w ocenianiu swoich umiejętności?  

• Jak czyjeś decyzje wpływają na nasz osobisty sukces?  

• Jak czyjeś decyzje przyczyniają się do naszego sukcesu grupowego?  

• Kto był odpowiedzialny za przedstawienie grupy?   

https://www.youtube.com/watch?v=rz1kzGdron0
https://www.youtube.com/watch?v=rz1kzGdron0
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• Jak były ryzyko i sukces w tej grze? Czy istnieje tu ogólna zasada?  

• Jak można zrównoważyć brakujące umiejętności w grupie? Czy one mogą zostać 
wyrównane?  

• Jak działania i decyzje innych grup wpływają na decyzje Twojej grupy? Czy w 
ogóle wpływali na Ciebie?  

• Co zrobiłeś, aby polepszyć swoje własne wystąpienie? Co zrobiłeś, aby polepszyć 
wystąpienie grupy?  

• Co zrobiły inne grupy, żeby wzbogacić, polepszyć swoje wystąpienie?  

• Jaka jest „dobra“ ilość ryzyka?   

• Jak widzisz swoją rolę jako lidera grupy? 

• Czy zachowywałbyś się inaczej, gdybyś nie był częścią grupy?  

• Co myślisz (jak się czujesz) jako wygrany/przegrany 
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Ludzie sukcesu na Facebooku  
  

Instrukcja  

Sprawdź profile na Facebooku dwóch osób, które uważasz za spełnione i odpowiedz na 
pytania poniżej dotyczące każdej z tych osób.    

 

 Osoba nr 1:  

  

Co czyni ją/jego spełnionym (odnoszącym sukcesy)?   

 

 

 

 

Jak on/ona pokazuje że jest spełniona?   

 

 

 

 

Jak myślisz, czego on/ona nie pokazuje na swojej stronie na Facebooku?  

 

 

 

 

Czy wszyscy uważają tą osobę za spełnioną? Dlaczego? Dlaczego nie? 
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 Osoba nr 2:  

  

Co czyni ją/jego spełnionym (odnoszącym sukcesy)?   

 

 

 

 

Jak on/ona pokazuje że jest spełniona?   

 

 

 

 

Jak myślisz, czego on/ona nie pokazuje na swojej stronie na Facebooku?  

 

 

 

 

Czy wszyscy uważają tą osobę za spełnioną? Dlaczego? Dlaczego nie? 
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Autopromocja na Facebooku  
  
Instrukcja  

Przygotuj arkusz ćwiczeniowy „Ludzie sukcesu na Facebooku“  i notatki, które w nim 
sporządziłeś.   

Otwórz swój profil na Facebooku i porównaj go do profili osób, które wybrałeś.  

 

Następnie odpowiedz na poniższe pytania dotyczące Ciebie:  

  

o Jakie pomysły mógłbyś wykorzystać, w celu stawania się bardziej „spełnionym“ 
na Twoim profilu na Facebooku (swojej stronie)?  

 

 

 

 

 

o Które z ich strategii mogłyby zadziałać u Ciebie? Które nie i dlaczego?  
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Równowaga pomiędzy pracą a życiem 

osobistym   
  
Instrukcja  

Wykorzystaj Internet w celu znalezienia dobrej definicji „równowagi między pracą a 
życiem osobistym”  

o Jak wyjaśnisz to pojęcie w 3-5 zdaniach?  

o Jak wyjaśniłbyś to młodszemu rodzeństwu?  

o Odpowiednie zasoby: Wikipedia, YouTube  

  

Twoje rozwiązanie:  
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Dobre rady dla przedsiębiorców  
  

Instrukcja  

Teraz, kiedy już znasz ideę „równowagi między pracą a życiem osobistym” jakich 5 
konkretnych rad udzieliłbyś osiągającym sukcesy przedsiębiorcom, aby poprawili 
(ulepszyli) równowagę między pracą a życiem osobistym?   

o Co mógłbyś im zasugerować, aby zmniejszyli poziom stresu w swoim życiu?  

o Czy myślisz, że odnoszący sukcesy przedsiębiorca chciałby przestać pracować, 
gdyby miał wystarczającą ilość pieniędzy?  

 

 

Twoje rady:  

 

 Rada 1:  

 Rada 2:  

 Rada 3:  

 Rada 4:  

 Rada 5:  
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Training activities to the objectives of area "C"  
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AREA “C”:  

Aim: Developing fundamental social skills 

 

51. Being able to introduce yourself  

52. Being able to understand the meaning of communication  

53. Being able to understand the concept of communicational channel  

54. Being able to understand the concept of message in the process of 
communication  

55. Being able to understand the concept of participants in the process of 
communication  

56. Being able to understand the concept of formal communication  

57. Being able to understand the concept of informal communication  

58. Being able to understand the role and principles of oral 
communication  

59. Being able to understand how to use a mobile phone on the workplace  

60. Being able to know the difference between a workplace and a private 
conversation  

61. Being able to understand the role and principles of written 
communication in different situations  

62. Being able to distinguish different styles of written messages  

63. Being able to edit a CV  

64. Being able to understand the meaning of networking  

65. Being able to identify the essential steps of a presentation  

66. Being able to understand the role of body language in different 
situations  
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67. Being able to understand the consequences of fashion choices  

68. Being able to understand the importance of appearance and personal 
hygiene required at the workplace  

69. Understand the importance of gaining confidence  

70. Understand the importance of respecting others  

71. Being able to identify strategies how to get to know new persons  

72. Understanding the importance of asking for help  

73. Understand whom to ask for help  

74. Understanding the importance of accepting the help offered  

75. Understanding the importance of offering help to others  

76. Understanding the importance of active listening  

77. Experimenting strategies to approach problems with proactive 
attitude  

78. Experimenting strategies to maintain focus on the task during time  

79. Experimenting strategies to assume/play different roles within a 
group  

80. Experimenting strategies to approach a task from different 
perspectives  
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Wrażenia po dwóch dniach 
Day 3, Activity 1  
  

Instrukcja  

Instruktor – wprowadzenie do podsumowania pierwszych dwóch dni warsztatów.  

Ważne pojęcia z pierwszego dnia warsztatów:   

• Potrzeby osobiste  

• Interesy osobiste  

• Cele osobiste  

• Zagrożenia  

• Motywacja/samo-motywacja   

• Nagrody  

• Pewność siebie  

  

Ważne pojęcia z dnia 2:  

• Krótkoterminowe/długoterminowe myślenie  

• Planowanie  

• Scenariusze  

• Wzorce do naśladowania/idole  

• Odpowiedzialność   

  

Możliwe drogi wprowadzenia:  

• Zadawanie pytań,   

• Rozdanie kart z pojęciami i proszenie uczestników o wytłumaczenie tych 
pojęć pozostałej części grupy,  

• Umieszczenie kart z pojęciami (w jednym miejscu, w domyśle) i proszenie 
uczestników aby stanęli w rzędzie przy tej, która jest ich zdaniem: 
najważniejsza/ którą posiadają/ której im brakuje,  

• Utworzenie grup 4-5cio osobowych, rozdanie im 2-3 pojęć i poproszenie 
ich o znalezienie powiązania między nimi (cechami).  
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Przejściem do obecnych zajęć może być tworzenie pytań: “Jakie było twoje pierwsze 
wrażenie, kiedy zaczęły się warsztaty?” „Jakie są twoje wrażenia po dwóch dniach? Czy 
jest jakaś różnica?”  

Po otrzymaniu odpowiedzi instruktor może zapytać „Czy myślisz, że pierwsze wrażenie 
ma znaczenie? Dlaczego?”  
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Rola - wywiad 
Dzień 3, ćwiczenie 2  
  

Jesteś menadżerem szukającym nowych pracowników. Poniżej znajduje się kilku 
kandydatów, którzy mają być na rozmowie rekrutacyjnej, a ty przygotowujesz 
rozeznanie przed rozmową. Masz tylko zdjęcia kandydatów i opierasz się wyłącznie na 
pierwszym wrażeniu. Zobacz prezentacje i przygotuj notatki na ulotkach, dotyczące 
kandydatów, których zobaczysz.  

 

Arkusz 1 

  

Jesteś menedżerem, zatrudniającym młodych ludzi. Zobacz zdjęcia kandydatów i 
przygotuj notatki.  

 

 Czy chciałbyś 
zatrudnić tą 

osobę? 

Dlaczego tak? 
Dlaczego nie?  

Na jakim 
stanowisku 

ją/jego widzisz? 

Co on/ona 
powinni 

zmienić?  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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Wyraź siebie, utwórz obraz  
Dzień 3, ćwiczenie 3  
 

o Rekomendowana treść:  Komunikacja – wyraź siebie, stwórz swój wizerunek  

o Cele komunikacyjne: zwracanie czyjejś uwagi, perswazja, rozwiązywanie 
problemu  

o Komunikat: Co chciałbym wysłać (zakomunikować) o sobie?  

o Odbiorcy: ludzie do których docieram  

o Formy wyrażenia komunikatu: pisemnie, słownie, znakiem, gestem, mimiką  

o Sposoby przykuwania uwagi publiczności: dotyk, zaskakujące gesty, zwroty 
adresowe, pytania  

o Kanały: telefon, e-mail, list, powietrze  

o Style: emocjonalny, bezpośredni, asertywny, proaktywny, agresywny, unikający, 
formalny/nieformalny  
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Arkusz 2 

 

Dlaczego?  

Co?  

Dla kogo?  

Jak to powiedziałem?  

Jak sprawić, żeby mnie słuchali?  

Jak przekazałem im komunikat?  

Jaka jest moja postawa/styl?   

 

Ostateczna wersja wiadomości: 
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 Karty wiadomości 

 

Szukam pracy. Jestem głodny. 

Lubię oglądać filmy. 
Planuję założyć rodzinę przed 28 

rokiem życia. 

Nie mogę pracować w piątek, 
mam zobowiązania rodzinne. 

Chciałbym się nauczyć jak grać 
na gitarze 

Chciałbym pracować w 
środowisku biznesowym. 

Chciałbym pracować na zewnątrz 

Chciałbym wybrać wcześniejszą 
przerwę na lunch. 

Czuję się chory, chciałbym 
zostać dziś w domu. 
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Karty odbiorców 

 

Mój najlepszy przyjaciel Mój pracodawca 

Moja mama Mój trener/instruktor 

Moja dziewczyna/chłopak Mój współpracownik 

Mój znajomy 
Pracownik działu kadr, 

prowadzący ze mną rozmowę 
rekrutacyjną 

Sąsiad Burmistrz 
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Komunikacja werbalna 
Dzień 3, ćwiczenie 4   
  

Przedstawianie siebie  

  

Przydatne rady: ciągły kontakt wzrokowy, uścisk ręki nie za mocny / nie za słaby; 
„reprezentatywny” język ciała (ramiona ściągnięte do tyłu, głowa trzymana prosto, 
lekki krok); uśmiech; bycie zaangażowanym i zainteresowanym; przestrzeganie czyjejś 
przestrzeni osobistej.   

Tematy, które mogą być poruszone, o które można zapytać: pozdrowienia, imię, 
praca/stanowisko, czas zatrudnienia, wydział/departament, wyrażenie radości z 
poznania kogoś..  

 

Strategie komunikacji osobistej  

  

Głośność i ton głosu – nie za delikatny i nie za głośny; nie mówić, żując gumę 
jednocześnie lub nie jeść w trakcie mówienia (nie mówić z pełną buzią); bądź przyjazny 
i towarzyski, ale nie przytłaczający (nachalny); nie wyrażaj silnych emocji; nie 
przesadzaj z gestykulacją; słuchaj aktywnie: słuchaj mówiącego bez przeszkadzania mu 
(wchodzenia w słowo), bez rozpraszania, reaguj na to, co zostało powiedziane.  
  

Początek: coś ogólnego, nie przesadnie osobistego. Odpowiednie tematy: pogoda, 
obecne wydarzenia, ostatnie wiadomości, komplement, obserwacja.  
  

Rozwinięcie konwersacji: bardziej osobiste tematy: rodzina, zatrudnienie. Powinno się 
unikać mówienia za mało lub za dużo. Otwarte pytania są mile widziane („jak?” 
“dlaczego” i “co”). Unikać tematów: religia, polityka, rasa, orientacja seksualna.   
  

Zakończenie rozmowy: sugerowane jest przejście np. wyrażenie smutku, że trzeba już 
kończyć rozmowę, zaproponowanie pozytywnej feedback reakcji/opinii na rozmowę.   
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Odgrywanie ról  
Dzień 3, ćwiczenie 5 , ćwiczenie 6  
  

Odgrywanie ról   

 

Jesteś  pierwszy dzień w nowej pracy i poznajesz swoich nowych kolegów. Pozostali 
uczestnicy stoją w małym kręgu zwróceni do siebie. Musisz podejść do nich i 
przedstawić.   

Po przedstawieniu się, włącz się w rozmowę. Wyobraź sobie że jesteś 
współpracownikiem, a ktoś inny jest nowy w pracy. 

 

  

Polecane media: Uczestnicy oglądają reklamę Kryocera:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NU0zrVT9jv4 

  

Rekomendowana treść: Etykieta używania telefonu komórkowego/prowadzenia rozmów 
telefonicznych  

  

Poniższe aspekty powinny być wzięte pod uwagę podczas rozmowy telefonicznej  

o Głośność: zrozumiała, ale nie za głośno.  

o Przerywanie: kiedy rozmawiamy z kimś lub kiedy jesteśmy zaangażowani we 
wspólne zajęcia/aktywności, telefony powinny być wyłączone lub nie odbierane. 

https://www.youtube.com/watch?v=NU0zrVT9jv4
https://www.youtube.com/watch?v=NU0zrVT9jv4
https://www.youtube.com/watch?v=NU0zrVT9jv4
https://www.youtube.com/watch?v=NU0zrVT9jv4
https://www.youtube.com/watch?v=NU0zrVT9jv4
https://www.youtube.com/watch?v=NU0zrVT9jv4
https://www.youtube.com/watch?v=NU0zrVT9jv4
https://www.youtube.com/watch?v=NU0zrVT9jv4
https://www.youtube.com/watch?v=NU0zrVT9jv4
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Jeśli odebranie telefonu jest niezbędne, należy użyć cichego dzwonka i odejść na 
bok na czas rozmowy.  

o Miejsca publiczne: powinno się unikać tematów osobistych, używać właściwego 
języka.  

o Miejsca, w których nie powinno się rozmawiać przez telefon (teatry, kościoły, 
toalety, windy, szpitale, poczekalnie, restauracje, transport publiczny, 
biblioteki, muzea, szkoły, występy, kina, pogrzeby, śluby).  

o W trakcie jazdy samochodem: nie wolno sms-ować i rozmawiać przez telefon.  

o SMS-owanie: nie jest właściwe w trakcie spotkań, konferencji, zajęć, rozmów, 
spacerów; mms-owanie prywatnych lub poufnych informacji, wiadomości z 
podtekstem seksualnym bądź zastraszające nie są polecane.  

o Używanie trybu głośnomówiącego: nie zaleca się w miejscach, które nie sią 
prywatne, lub na osobności 
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Profesjonalna postawa 
Dzień 3, ćwiczenie 7  
  

Polecane media:  

Uczestnicy oglądają odcinek „Jasia Fasoli”:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9LhLjpsstPY 

  

  

Profesjonalna postawa:  

 

o Pewny język ciała; ramiona obciągnięte do tyłu (wyprostowane plecy), kontakt 
wzrokowy, uśmiech, wyważona gestykulacja, wyważony ton głosu.  

o Aspekty języka ciała, na które jest zwracana uwag w biznesowym życiu:   

(Za: Allan i  Barbara Pease: The Definitive Book of Body Language, Bantam, 
2006)  

o Kontakt wzrokowy: prosty- szczery; unikanie kontaktu wzrokowego – coś do 
ukrycia  

o Uścisk dłoni: gest dominacji - obrócenie dłoni w dół; gest podporządkowania - 
uniesienie dłoni; równość, komfort – dłonie otwarte. Chwyt: zbyt mocny – oznaka 
agresji; zbyt słaby – brak poświęcenia.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9LhLjpsstPY
https://www.youtube.com/watch?v=9LhLjpsstPY
https://www.youtube.com/watch?v=9LhLjpsstPY
https://www.youtube.com/watch?v=9LhLjpsstPY
https://www.youtube.com/watch?v=9LhLjpsstPY
https://www.youtube.com/watch?v=9LhLjpsstPY
https://www.youtube.com/watch?v=9LhLjpsstPY
https://www.youtube.com/watch?v=9LhLjpsstPY
https://www.youtube.com/watch?v=9LhLjpsstPY
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o Gestykulacja: wzruszenie ramionami – nie rozumiem innych;  dłonie przed ustami 
– mówienie kłamstwa; dłonie w górę – otwartość, brak zagrożenia; dłonie w dół – 
autorytet, dominacja; ręce w kieszeni – nie chcę uczestniczyć w rozmowie; 
złączone koniuszki palców – skupienie, przemyślenie; skrzyżowane ramiona – 
dystans, brak poczucia bezpieczeństwa; obejmowanie się – brak pewności siebie; 
pocieranie dłoni – oczekiwanie; zaciśnięte dłonie – frustracja; głaskanie 
podbródka – podejmowanie decyzji  

o Pozycja siedząca: złączone nogi, skrzyżowane ramiona – pozycja obronna; 
pochylenie się do przodu – zainteresowanie, zaangażowanie.   

o Wyraz twarzy: uśmiech: naturalny – nastawienie przyjazne; spięte usta – 
ukrywanie tajemnicy; Facial expressions: smile: natural - friendly; tight lipped - 
hiding a secret; opuszczona szczęka – radość. Usta w dół – smutek, złość.  
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Karty komunikatów   

 

znudzony podekscytowany 

zdenerwowany wystraszony 

bez poczucia bezpieczeństwa agresywny 

szczęśliwy smutny 

zły pewny siebie 

 

 



 
Co-funded by the  
European Union 

 

Erasmus+ EU Programme 2014-2020 

Key Action 2 Strategic Partnerships for Youth 

Project title: Youth camp for fostering entrepreneurship 
among youth in Europe (Entrepreneurial youth camp) 

Project Nr: 2016-2-HU02-KA205-001831 

 

 46 

46 

 

Działania związane z budową zespołu 
Dzień 3 - Zajęcia 8   
  
 
 

Tied - Miller, Brian Cole, Szybkie ćwiczenia budujące grupę (dla zajętych 
menadżerów): 50 ćwiczeń, które dają rezultaty w 15 minut, AMACOM, 2004, strona 89.    

Instruktor wyznacza linię startu i linię mety. Grupa jest ustawiona w rzędzie za linią 
startu. Na sygnał poruszają się w kierunku linii mety. Muszą przekroczyć linię mety w 
dokładnie takim samym czasie. Jeśli nie przekroczą jej wszyscy razem – muszą wrócić na 
linię startu i spróbować ponownie. Muszą próbować do skutku.   

 

Moc gwiazd - Miller, Brian Cole, Szybkie ćwiczenia budujące grupę dla zajętych 
menedżerów. 50 ćwiczeń, które dają rezultaty w 15 minut, AMACOM, 2004, strona 87.    

Ćwiczenie, w którym uczestnicy tworzą kształt gwiazdy z długiego kawałka liny (sznurka)- 
10-15 m. Wszyscy uczestnicy trzymają linę. Mogą przesuwać swoje ręce wzdłuż liny, ale 
nie mogą zamieniać się miejscami z innymi uczestnikami. Muszą utworzyć pięcioramienną 
gwiazdę ze sznurka w 10 minut, bez zostawienie niezużytych kawałków sznurka na 
końcach.  

 

Wieża spaghetti - Team Builders and Icebreakers – e-publikacja z University of Central 
Missouri, strona 50.  
(https://www.ucmo.edu/osa/leadership/documents/Ice_Breakers_and_Team_Builders_Packet.pdf)  

Materiały: 20 nitek nieugotowanego makaronu spaghetti, 1 rolka taśmy maskującej, 1 
metr sznurka, 1 pianka marshmallow dla każdej drużyny. 

Każda drużyna ma za zadanie zbudować wieżę z dostępnych materiałów. Wygrywa 
najwyższa wieża, ale należy pamiętać, że musi być na tyle stabilna żeby stała sama bez 
podtrzymywania oraz utrzymała na szczycie piankę marshmallow przez co najmniej 5 
sekund. 

  

  
 

 

https://www.ucmo.edu/osa/leadership/documents/Ice_Breakers_and_Team_Builders_Packet.pdf
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Gra „Pole minowe” - http://www.nyy.org.uk/  

Uczestnicy dobierają się w pary. Instruktor umieszcza w pomieszczeniu zestaw przeszkód 
z wykorzystaniem krzeseł, pudeł itp., i wyznacza linię startu i linię mety. Jedna osoba z 
pary ma zawiązane oczy, a druga dając jej głosowe instrukcje, prowadzi ją od linii startu 
bez „detonowania miny”. Kiedy uderzą w przeszkodę (zdetonują minę), muszą zacząć od 
początku. Kilka par może wykonywać zadanie jednocześnie,  pojedynkując się na 
skuteczną komunikację.   

  

Korek uliczny - Gry i ćwiczenia, Instrukcja dla moderatorów i Instruktorów 
zaangażowanych  i uczestniczących  w grupowych eventach, UNICEF, 1998   

Instruktor tworzy ścieżkę (np. układając kartki papieru na podłodze). Grupa nie powinna 
liczyć więcej niż 4 do 6 osób. Jedna grupa stoi na jednym brzegu ścieżki – druga na 
drugim. Uczestnicy powinni sobie wyobrazić, że znajdują się na 86 piętrze Twin-Towers 
w Nowym Jorku. Połowa z nich jest uwięziona na jednej z wież, a za nimi jest pożar. 
Druga połowa to strażacy, którzy mają za zadnie uratować pierwszą grupę i następnie 
przedostać się na drugą stronę i ugasić pożar. Obydwie grupy muszą próbować zmienić 
strony w tym samym czasie bez upadku ze ścieżki (deski). Jeśli ktokolwiek spadnie ze 
ścieżki, muszą zacząć grę od początku wracając na początkowe pozycje, z których 
zaczynali.  

 

  

http://www.nyy.org.uk/
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Karty komunikatów  

 

sól pieprz 

cień światło 

niebo ziemia 

biały czarny 

dobry zły 
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Europass CV 
Dzień 3, ćwiczenie 9   
 

 

Instrukcja   

Odwiedź platformę Europass:  

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose   

 

 

 

Zacznij przygotowywać swoje CV. Wybierz język, następnie wypełnij  pola. Po prawej 
stronie ekranu możesz zobaczyć ważne wskazówki i opis informacji, które powinny być 
zawarte.  

 

Pracuj samodzielnie.  

  
  

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose


 
Co-funded by the  
European Union 

 

Erasmus+ EU Programme 2014-2020 

Key Action 2 Strategic Partnerships for Youth 

Project title: Youth camp for fostering entrepreneurship 
among youth in Europe (Entrepreneurial youth camp) 

Project Nr: 2016-2-HU02-KA205-001831 

 

 50 

50 

 

Twój profil na social media 
Dzień 3, ćwiczenie 10  
   
 

Instrukcja   

Stwórz profil w sieci społecznościowej (Facebook, LinkedIn). Jeśli już taki posiadasz, 
przeanalizuj informacje w nim zawarte, uaktualnij  je, aby stworzyć swój profesjonalny 
wizerunek.  

Spójrz na zawartość twojego profilu – na zdjęcia, posty, linki, które udostępniasz – i 
pomyśl o tym jak byś się czuł, gdyby twój szef przeglądnął Twój profil. Które informacje 
chciałbyś, aby zobaczył, a które nie.   

 

 

 

Przejrzyj komentarze oraz znaczniki (oznaczenia) i wybierz wszystkie, które są 
niewłaściwe  (niestosowne). Niestosowne treści niekoniecznie muszą zostać usunięte, 
wystarczy odpowiednio dobrać ustawienia prywatności Twojego profilu.   

Nawiąż kontakt z rówieśnikami, którzy pracują/interesują się tymi samymi dziedzinami, 
co Ty; poszukaj firm z tej dziedziny i subskrybuj ich stronę, polub ją i obserwuj.   
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Badania rynku pracy 
Dzień 3, Zajęcia 11  
  

Instrukcja  

Znajdź miejsca w Internecie gdzie można szukać pracy.   

Zbierz linki stron które znalazłeś w bazie danych.   

 

Porady:  

o poszukaj stron internetowych z Twojego kraju,  

o bądź świadomy, że tablice ogłoszeniowe wyższych uczelni oferują miejsca pracy 
dla absolwentów, natomiast duże firmy wymagają wieloletniego doświadczenia.  

  
  



 
Co-funded by the  
European Union 

 

Erasmus+ EU Programme 2014-2020 

Key Action 2 Strategic Partnerships for Youth 

Project title: Youth camp for fostering entrepreneurship 
among youth in Europe (Entrepreneurial youth camp) 

Project Nr: 2016-2-HU02-KA205-001831 

 

 52 

52 

 

Plan poszukiwania pracy 
Dzień 3, ćwiczenie 12  
  

Instrukcja   

Pomyśl o wszystkim, czego się dziś nauczyłeś (o higienie osobistej, dress-code w 
biznesie, komunikacji – werbalnej i niewerbalnej, autoprezentacji, CV, nawiązywaniu 
kontaktów, rynku pracy).  

 

Odpowiedz na pytania z [Handout Jobsearch Plan] i zastanów się nad dodatkowymi 
aspektami:   

o Co jest Twoim celem w tym tygodniu?  

o Jakie kroki powinieneś podjąć, aby osiągnąć ten cel?   

o Czy dostrzegasz jakieś przeszkody? Co jest ich przyczyną?  

o Czy możesz sam coś zrobić, aby je pokonać? Jeśli nie, kto może Ci pomóc?  

o Co możesz osiągnąć w jeden dzień? Twoim zdaniem jak dużo czasu potrzebujesz 
na każde ćwiczenie/działalność?  

o Co możesz zyskać dla siebie kiedy wypełnisz Twój plan dnia?   

  

Wypełnij tabelkę w [Handout Jobsearch Schedule]. Zaplanuj twoje zajęcia do 
wykonania na każdy dzień tak, abyś osiągnął Twój cel.    
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Jednotygodniowy plan poszukiwania pracy  
  
Jaką pracę/jaki zawód chciałbym wykonywać?  

 

 

 

 
  

 Jaką firmę wybieram/wolę?  

 

 

 

 
  

Jak ta firma się prezentuje? (strona internetowa, social media)?  

 

 

 

 
  

Kto z moich znajomych tam pracuje?  
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Kto wykonuje pracę podobną jak ja bym chciał? Kto ma podobne stanowisko? 

 

 

 

 
  

Jak mogę nawiązać z nim/nią kontakt? 

 

 

 

 
  

W jakich miejscach nie wirtualnych chciałbym szukać pracy lub umieścić tam ogłoszenie 
o pracę? 

 

 

 

 
  

Jak powinnam/ powinienem się prezentować?   
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o Czy uważasz, że przedsiębiorcy, którzy odnieśli sukces, chcieliby zupełnie 
zaprzestać prowadzenia działalności, jeśli mieliby wystarczająco dużo 
pieniędzy?   

o Czy chciałbyś pracować nawet jeśli miałbyś wystarczająco dużo pieniędzy? 

  

  

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

☏ 
Osoby, z 
którymi mam 
się 
skontaktować  

     

🔍 
Firmy 
(zapisane, 
obserwowane, 
lubiane)  

     

⌨ 

Platformy 
poszukiwania 
pracy gdzie 
należy umieścić 
ogłoszenie  

     

😊 
Co zrobię dla 
siebie  

     

🙌 Moja nagroda       
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Training activities to the objectives of area "D"  
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AREA “D”:  

Aim: Acquire basic business knowledge 

 
 

81. Understand employer’s expectations towards new employees /incl. 
Code of Conduct – dress code, work hours, day off planning/.  

82. Understand the types of organisations and who is the responsible 
person for the targeted job position  

83. Understand what a job description is about  

84. Being able to identify if own  knowledge, skills and expectations fit the 
job description  

85. Understand the importance and responsibilities of being  at work  

86. Understand the importance of knowing who is  in charge for different 
activities on the work place  

87. Identify own  work process and being able to explain what needs to be 
done on the job  

88. Understand the different types of work relationships  

89. Understand the corporate responsibility activities within the company 
(separating waste, not using plastic, care for employees and 
customers, care for business partners)  

90. Understand and respect the difference between private and 
professional behaviour /applied to communication at work, compliance  

91. Understand the need to respect work rules and procedures  

92. Being able to apply rules for business communication /phone 
communication, mail communication/  

93. Being able to participate in a conversation about own performance 
results /to present own work done, to ask questions about 
misunderstood information, to share difficulties at work/  
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94. Understand what is the meaning of  effective completion of tasks /on-
time, achieve required results etc./  

95. Understand the balance between personal goals and work goals  

96. Understand the principles of effective Time management – / use of 
written tasks, prioritizing, grouping similar tasks, focusing on a single 
task until finished etc./  

97. Being able to apply a “To Do list” for daily tasks.  

98. Being able to set priorities for work tasks within the scales urgent-not 
urgent and important –not important  

99. Being able to plan own  time by evaluating  the necessary time for 
different tasks  

100. Find the right daily routine according to own tasks & functions   
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Wywiad video z Pracodawcą  
  
Instrukcja 

 

Materiał z danego kraju lub odcinek filmu: Czego pracodawcy oczekują od pracowników? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5FW
XgFOiFUU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UC2u
7TzQxEk&list=PLFqWZ7MxRbAhJ02yd93FP
1nAh2b5mT3QS 

 

 

Film lub wywiad skupia się na ważnych zasadach i regulacjach obowiązujących w pracy, 
w tym:  

• Godziny pracy,  

• Zasady moralne (etyczne) z innymi pracownikami i Zarządem,  

• Stosowanie się do zasad pracy dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa,   

• Przestrzeganie wymagań dotyczących stroju w pracy,  

• Bycia lojalnym wobec Pracodawcy.  

  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5FWXgFOiFUU
https://www.youtube.com/watch?v=UC2u7TzQxEk&list=PLFqWZ7MxRbAhJ02yd93FP1nAh2b5mT3QS
https://www.youtube.com/watch?v=5FWXgFOiFUU
https://www.youtube.com/watch?v=UC2u7TzQxEk&list=PLFqWZ7MxRbAhJ02yd93FP1nAh2b5mT3QS
https://www.youtube.com/watch?v=5FWXgFOiFUU
https://www.youtube.com/watch?v=UC2u7TzQxEk&list=PLFqWZ7MxRbAhJ02yd93FP1nAh2b5mT3QS
https://www.youtube.com/watch?v=5FWXgFOiFUU
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https://www.youtube.com/watch?v=5FWXgFOiFUU
https://www.youtube.com/watch?v=UC2u7TzQxEk&list=PLFqWZ7MxRbAhJ02yd93FP1nAh2b5mT3QS
https://www.youtube.com/watch?v=UC2u7TzQxEk&list=PLFqWZ7MxRbAhJ02yd93FP1nAh2b5mT3QS
https://www.youtube.com/watch?v=UC2u7TzQxEk&list=PLFqWZ7MxRbAhJ02yd93FP1nAh2b5mT3QS
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Opis stanowiska pracy - Pizza Kucharz / Szef / Producent  
 

Do zakresu obowiązków należy:   

• Przygotowanie dodatków i przypraw,  

• Zrobienie pizzy zgodnie z przepisem,   

• Obecność podczas przygotowywania posiłków,   

• Zapewnienie doskonałej obsługi klienta!  

   

Umiejętność i wiedza dotycząca przygotowania posiłków:  

• Przygotowanie specjalnych potrwa, takich jak pizza, paluszki chlebowe, 
kanapki, używając szczególnych metod które zazwyczaj wymagają 
przygotowania w małej ilości czasu (szybko).  

• Upewnienie się, że przygotowana żywność spełnia wymogi dotyczące ilości 
i jakości.  

• Mycie, krojenie i przygotowanie produktów przeznaczonych do gotowania.  

• Przygotowanie ciasta zgodnie z przepisem (recepturą) .   

• Mierzenie składników potrzebnych do przygotowania poszczególnych dań.   

• Gotowanie, szybkie dania – przygotowanie i gotowanie różnych dań na 
zamówienie, które muszą być przygotowane w krótkim czasie.   

• Opcjonalnie (ewentualnie) przyjmowanie zamówień i obsługa stałych 
klientów i klientów przy barze (na Sali) lub pry stolikach.  

• Przestrzeganie i utrzymanie norm sanitarnych, dotyczących zdrowia i 
bezpieczeństwa w miejscu pracy.  

• Utrzymanie w czystości miejscach przygotowywania żywności, gotowania 
oraz czystości narzędzi  

 

Praca ze sprzętem kuchennym  

• Obsługa dużej ilości sprzętów kuchennych, takich jak grill, frytkownica do 
smażenia na głębokim tłuszczu czy blacha do pieczenia na wolnym ogniu.   
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Praca z klientami / obsługa klientów  

• Przyjmowanie zamówień od klientów na posiłki i napoje oraz 
przyjmowanie płatności od klientów.   

• Czytanie karteczek z zamówieniami lub odebranie słownej życzenia od 
stałych klientów oraz przygotowanie posiłku zgodnie z zamówieniem / ze 
wskazówkami/ z życzeniem.   

• Gotowanie dokładnej liczby dań zamówionych przez każdego klienta, 
pracowanie nad różnymi rzeczami jednocześnie. Serwowanie zamówień 
klientom przy okienku, przy barze lub do stołu.  

 

Przygotowywanie raportów oraz koordynowanie pracy z menedżerami  

• Planowanie działań i zużycia sprzętu z menedżerami, wykorzystanie 
informacji o menu danego dnia aby pomóc ustalić godziny gotowania.   

• Przygotowanie i podawanie napojów, takich jak kawa i wodotrysków z 
pitną wodą.   

• Praca z innymi osobami z personelu i utrzymanie dobrej komunikacji oraz 
udzielanie wzajemnego wsparcia i pomocy.   
 

Współpraca z dostawcami  

• Zaopatrywanie i odnawianie asortymentu stanowisk pracy i gablot. 
Zamawianie i odbieranie dostaw.   
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Umowa o pracę – główna struktura 
  

Instrukcja 

Trener omawia uznane i obowiązujące na terenie całego kraju zapisy umowy o pracę, które są 

zgodne z Państwowym Prawem Pracy.   

  

Zapisy w umowie, zgodne z bułgarskim prawem pracy.   

 

1. Umowa zostaje podpisana pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem i opatrzona 

podpisami obu stron.   

2. W umowie znajdują się pełne dane osobowe pracownika, które zawierają:   

Imię, nazwisko i nazwisko rodowe, datę urodzenia, numer dowodu osobistego i 

aktualny adres zamieszkania.  

3. Umowa określa warunki pracy:    

a. Adres miejsca pracy. 

b. Wymiar czasu pracy – zakres godzin oraz dni tygodnia.  

c. Nazwa stanowiska pracy.  

d. Wysokość całkowitego miesięcznego wynagrodzenia lub stałej części 

wynagrodzenia i warunków części zmiennej wynagrodzenia.   

e. Liczbę dni wolnych.  

4. Specjalne wymogi dotyczące odzieży roboczej.  

5. Wymagania dotyczące wykształcenia, kwalifikacji, doświadczenia wymaganych na 

dane stanowisko pracy.   

6. Warunki zakończenia umowy o pracę.   

a. Porozumienie stron pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem,  

b. Zainicjowane przez Pracownika   

c. Zainicjowane przez Pracodawcę lub   

d. Spowodowane przez inne warunki.   
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Pizza game   
Dzień 4 
  

Gra została opracowana w oparciu o pomysł gry „Kaban Pizza”, która ma swobodne 
zastosowanie w sesjach treningowych Kaban.   

http://www.agile42.com/en/training/kanban-pizza-game/    

  

Uprościłem tę grę i rozwinąłem dalej w ćwiczeniach w Rundzie 2.   

  

Blok 1 – Runda 1   

Blok 2 – Runda 2   

  

Zakres tematyczny:  

  

Runda 1   

o Czego oczekują pracodawcy?   

o Zrozumienie opisu stanowiska pracy   

o Relacje w pracy – z klientami, kolegami z własnego zespołu, z różnymi zespołami 
– oraz z innych zespołów – dostawcy.   

  

Runda 2   

o Planowanie zadań i priorytetów   

o Profesjonalna komunikacja w pracy  

o Profesjonalna komunikacja telefoniczna/przez telefon   

  

Po grze - Autorefleksja   

o Grono osobistej percepcji “Co warto wiedzieć – Jak się zachować – Jak stać się 
lepszym”  

  

  

  

http://www.agile42.com/en/training/kanban-pizza-game/
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Opis gry 

  

Runda 1 sprawdza zdolność uczestników do udziału w procesie biznesowym.   

  

Role: Pizza Master (Mistrz Pizzy), zespół produkujący pizzę, dostawcy pizzy, dwa 
zespoły kontroli jakości    

  

Lista materiałów:  

1. Samoprzylepne karteczki w trzech kolorach: żółtym (ananas), różowym (szynka) i 
zielonym (rukola).   

2. Papier do drukarki aby wyciąć pizzę z formatu A4.   

3. Czerwone markery jako sos pomidorowy.   

4. Klej lub przezroczysta taśma (żeby karteczki samoprzylepne trzymały się lepiej).  

5. Taśma ochronna (malarska).   

6. Nożyczki (małe i duże – na każdy zespół).   

7. Stoper.  

8. Inne kartki od klientów – jeden zestaw dla każdego zespołu.  

9. Foremka do ciasta – jedna na zespół.   

10. Zasady gry.  

   

Praca w grupie:     

Każdy zespół otrzymuje papier w innym kolorze, nożyczki i inne materiały (pełna lista 
materiałów znajduje się na dole strony). Będą wycinać, kształtować i kleić te materiały 
aby stworzyć kawałki pizzy według podanej receptury.   

  

Kontynuacja gry:  

1. Wprowadzenie uczestników do pracy w zespole Mistrza Pizzy.  

  

Na początku Mistrz pokazuje jeden kawałek pizzy i tłumaczy zespołom, które 
mają przygotować kawałek pizzy (pizza hawajska).   
  

Na pizzy ma się znaleźć: kawałek ciasta (trójkątny kawałek papieru), sos 
pomidorowy (czerwony marker), trzy plasterki szynki (różowe karteczki 
samoprzylepne) i trzy plasterki ananasa (żółte karteczki samoprzylepne). Sos 
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pomidorowy pokrywa dokładnie spód pizzy a górna warstwa jest starannie 
wycięta i równomiernie rozłożona po całej pizzy.    

  

Pokaż foremkę do ciasta i wyjaśnij jak jest zrobiona. Co najwyżej w piekarniku 
mogą być  3 kawałki pizzy w jednym czasie. Piec co najmniej przez 30 sekund. 
Nie dodawać ani nie usuwać kawałków kiedy się pieką!    

  
Następnie zespoły ustalają plan procesu wykonywania i próbują zrobić 2-3 pizzę 
(5-7 minut) samodzielnie.  

 

Po 5 minutach trwania procesu zespoły przerywają pracę ii ich trener wprowadza 
wymogi dotyczące czystości w miejscu pracy i zasad kontroli jakości.   

  

Trener wyjaśnia, dlaczego proces produkcji będzie lepszy/efektywniejszy, jeśli 
zespoły podzielą zadania na poszczególne osoby.   

 

Instruktor obrazuje obszar/zakres procesu pracy i wyjaśnia jakie typy pracy będą 
się gdzie odbywały.  

 

System punktacji ma na celu promowanie poglądu o jakości w pracy i 
ekonomicznego sposobu wykonywania pracy – unikać zmarnowania składników.  

o 10 punktów za gotowy kawałek pizzy bez żadnego ubytku   
o punkty ujemne za zmarnowane produkty/nie dokończone kawałki pizzy/ 

spód pizzy – 2   
o spód pizzy z sosem pomidorowym - 4, na wierzchu – 1   

  

2. Rozpoczynamy grę – Runda 1  
  

Część 1 – Celem jest produkcja 15 kawałków w 20 minut.  

Po zakończeniu rundy kontrola jakości ocenia przygotowane kawałki pizzy i 
przyznaje punkty zespołom – dodatnie i ujemne, biorąc pod uwagę przygotowanie 
produkty i nie ukończone kawałki pizzy, a także czystość miejsca pracy.   

Dyskusja i decyzja zespołu jak poprawić jakość pracy.   
  

  

 

 



 
Co-funded by the  
European Union 

 

Erasmus+ EU Programme 2014-2020 

Key Action 2 Strategic Partnerships for Youth 

Project title: Youth camp for fostering entrepreneurship 
among youth in Europe (Entrepreneurial youth camp) 

Project Nr: 2016-2-HU02-KA205-001831 

 

 66 

66 

Cześć 2 - Celem jest produkcja 20 kawałków z mniejszą ilością uszkodzeń i nie 
dokończonych kawałków pizzy /- 20 min.    

Po zakończeniu drugiej części, kontrola jakości ocenia przygotowane i nie 
dokończone lub uszkodzone produkty.    
Zwycięska drużyna otrzymuje nagrodę (pudełko czekoladek, osobiste „pizzowe” 
odznaczenie lub coś innego)   

  

3. Na końcu drugiej części rozpoczyna się Runda 2   

  

Role: Klienci, sprzedawca (odbiera zamówienia klientów), Kupujący (kupuje 
produkty dla  dostawców), dostawcy.   

  

Dwa scenariusze dotyczące zamawiania pizzy dla małych sklepów spożywczych i 
kawiarni:   

1. Klienci rozmawiają telefonicznie ze sprzedawcą.    

2. Sprzedawca przygotowuje listę poleceń i daje ją kupującemu   

3. Kupujący oblicza ilość różnych składników dla całego zamówienia, zgodnie 
z przepisem, i zamawia je u dostawcy przez telefon.   

  

Role dla każdego scenariusza są zapisane na kartach. Uczestnicy szkolenia 
otrzymują swoją kartę i mają 5-10 minut na przygotowanie się.   

Scenariusz 1 – 15 minut  

Scenariusz 2 – 15 minut   

Dyskusja po zakończeniu rundy.   
  

4. Pytania po zakończeniu gry:  

  

o Komentarz ról i trudności.  

o Okazywanie emocji, zasady w pracy.   

o Proces produkcji.  

o Uzupełnienie indywidualnie kręgów wiedzy.  

o Musisz wiedzieć o pracy.   

o Powinieneś robić, kiedy pracujesz z innymi ludźmi.   

o Korzyści dla mnie z dołączenia do procesu wytwarzania czego/robienia.   
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Kręgi wiedzy – indywidualne ćwiczenia 
autorefleksji   
  

Na koniec bloku porannego uczestnicy szkolenia wypełniają tabelkę, złożoną z 3 
kręgów:     

o Co muszą wiedzieć o pracy, aby przyczynić się do osiągnięcia lepszych wyników?   

o Jak muszą się zachowywać podczas pracy, aby być bardziej produktywnym i 
pomagać innym?  

o Jak czuli się w trakcie gry – korzyści z udziału w procesie pracy/tworzenia?  

  

   

Ćwiczenia: samoorganizacja w pracy   

  

1. Podział na grupy. Omów w grupie procesu pracy podczas rundy nr 1 gry „Pizza”.   

2. Przygotuj mapę myśli dla procesu gotowania poprzez rozwijanie dalszych 
szczegółów w 4 kierunkach/stronach, które są wskazane poniżej.   

3. Po ukończeniu mapy myśli zrób listę i ułóż w kolejności chronologicznej 
czynności, które są wykonywane podczas procesu gotowania.  

4. Zaprezentujcie swoją listę czynności jako grupa i odpowiedzcie na pytania:  

o Co jest pierwszym priorytetem w procesie – szybka praca, jakość wyników 
czy najmniej nie dokończonych składników na koniec pracy?  

o Jak zdecydować jak dużo produktów trzeba kupić aby coś ugotować?   
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Lista zadań do wykonania:  

  

1. Poszukaj informacji o dostępnych obecnie ofertach pracy – zrób listę 
alternatywnych źródeł informacji i wyznacz sobie za cel znalezienie ofert pracy z 
co najmniej 5 różnych źródeł/dziedzin.   

2. Ustal jako priorytet wyszukiwania dalsze znalezienie informacji o ofertach pracy, 
wtóre są otwarte dla kandydatów z podobnym poziomem edukacji I 
doświadczenia.   

3. Przeczytaj oczekiwania/wymagania i zanalizuj jak związane z daną ofertą jest 
Twoje doświadczenie i umiejętności wobec tych konkretnych wymagań pracy.   

4. W przypadku, gdy umiejętności I doświadczenie spełniają wymagania oferty 
pracy, przeczytaj I popraw własne dokumenty tak, aby miały formę, która 
bardziej odpowiada  wymogom oferowanej pracy. Następnie palikuj na 
stanowisko pracy.  

  

 

Pomyślne 
zakończenie 
zamówienia

Składniki 
dostępne do 
gotowania i 

sprzęt 
kuchenny

Kontrola 
jakości z 

niewielkim lub 
żadnym 

marnowaniem 
produktów

Zadowolenii 
klienci

Organizacja 
efektywnego 
procesu pracy 
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QUIZ  
 

Odpowiedz na poniższe pytania i zakreśl prawidłową odpowiedź  

 

1. Wybierz które z poniższych odpowiedzi mogą zapobiec urazom i wypadkom 
przy pracy. 

a) przestrzeganie godzin pracy  

b) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy (BHP)  

c) utrzymanie moralnych stosunków pracy  

d) wszystkie powyższe odpowiedzi  

 

2. Mały sklep kupuje ubrania od producenta i sprzedaje je klientom – osobom w 
średnim wieku. Jaki jest rodzaj działalności sklepu? Jaką działalność prowadzi 
sklep? 

a) producent  

b) usługodawca  

c) handlowiec – hurtownik  

d) handlowiec – sprzedawca detaliczny  

e) żadne z powyższych  

 

3. Jakie będą moje priorytety w pracy, kiedy zostanę zatrudniony? 

a) Przyjść punktualnie do pracy.  

b) Ukończyć pracę bez marnowania czasu I materiałów.   

c) Ukończyć pracę w wysokiej jakości bez marnowania materiałów.   

d) Wszystkie powyższe.  
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4. Co powinno być zawarte w opisie mojego stanowiska pracy? 

a) wymiar czasu pracy   

b) wysokość wynagrodzenia   

c) wymagania i zadania   

d) wszystkie powyższe  

 

5. Spośród poniższych przykładów wybierz jeden, który przedstawia firmy 
korporacyjne odpowiedzialnie społecznie? 

a) Pracodawca przygotowuje miejsce aby segregować odpady – oddzielnie szkło, 
papier, plastik  

b) Pracodawca nie zwraca uwagi na odpady i naciska wyłącznie na terminową 
realizację zamówień/zleceń klientów 
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Kręgi wiedzy – indywidualne zadania dla 

autorefleksji  
  
Na zakończenie czwartego bloku 4 dnia uzupełnij diagram złożony z 3 kręgów:   

  

1. Co musisz wiedzieć o pracy? Jakie informacje o danej firmie muszę wcześniej 
przeczytać lub znaleźć, zanim aplikuję pójdę na rozmowę kwalifikacyjną?   
  

2. Co powinieś robić, kiedy pracujesz z innymi osobami? Zrobię autorefleksję dotyczącą 
tego co jest głównym procesem biznesowym w firmie, do której aplikuję, jakie są 
rodzaje relacji w danym miejscu pracy?  Przemyślę/rozważę moje własne 
nastawienie do różnych relacji i zachowań biznesowych,  które były prezentowane w 
różnych rolach podczas Gry Pizza. 

 

3. Korzyści dla mnie, kiedy zostanę zatrudniony. Czy będę wtedy szczęśliwy?  

Podziel się swoimi doświadczeniami  z gry. Jak czułeś się w czasie gry?   
Korzyści płynące z bycia zaangażowanym w pracę.   
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Co musisz wiedzieć o pracy:  

 

 

 

 

 

 

 
 

Korzyści płynące dla mnie: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Korzyści dla mnie:  
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ANNEX  

100 LEARNING OBJECTIVES 
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AREA “A” 

Aim: Increasing motivation and 
openness for pro-activeness  

AREA “B” 

Aim: “Becoming the CEO of your 
own life!” 

AREA “C” 

Aim: Developing fundamental 
social skills 

AREA “D” 

Aim: Acquire basic business 
knowledge 

1. Make a positive learning 
experience  

2. Self-affirmation of endurance 
(being able to finish the course 
and not to give up)  

3. Understand the sense of self-
reflection  

4. Getting an idea of self-reflection 
(start to think about oneself)  

5. Being able to understand the 
concept of personal goals  

6. Willingness to identify  personal 
goals  

7. Develop positive attitude 
towards work/employment  

8. Increased curiosity regarding 
possibilities in work life  

9. Willingness to identify personal 
possibilities (“external”)  

10. Identify personal interests 
(activities/areas I like)  

23. Being able to distinguish between 
long-term and short-term 
thinking.  

24. Being able to understand how 
long-term perspectives and short-
term actions are connected and 
depend on each other.  

25. Being able to find out whether to 
focus more on short-term or long-
term plans/views/perspectives 
during the YOUTH CAMP course.  

26. Being able to identify missing 
skills and knowledge.  

27. Being able to define personal 
development areas.  

28. Being able to understand how 
plans, goals and actions are 
connected.  

29. Being able to apply the 
fundamental steps of planning, 
including planning of own 
expenses  

51. Being able to introduce yourself  

52. Being able to understand the 
meaning of communication  

53. Being able to understand the 
concept of communicational 
channel  

54. Being able to understand the 
concept of message in the 
process of communication  

55. Being able to understand the 
concept of participants in the 
process of communication  

56. Being able to understand the 
concept of formal 
communication  

57. Being able to understand the 
concept of informal 
communication  

58. Being able to understand the role 
and principles of oral 
communication  

81. Understand employer’s 
expectations towards new 
employees /incl. Code of 
Conduct – dress code, work 
hours, day off planning/.  

82. Understand the types of 
organisations and who is the 
responsible person for the 
targeted job position  

83. Understand what a job 
description is about  

84. Being able to identify if own 
 knowledge, skills and 
expectations fit the job 
description  

85. Understand the importance and 
responsibilities of being  at work  

86. Understand the importance of 
knowing who is  in charge for 
different activities on the work 
place  
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AREA “A” 

Aim: Increasing motivation and 
openness for pro-activeness  

AREA “B” 

Aim: “Becoming the CEO of your 
own life!” 

AREA “C” 

Aim: Developing fundamental 
social skills 

AREA “D” 

Aim: Acquire basic business 
knowledge 

11. Identify personal 
needs/conditions that have to be 
fulfilled as a pre-requisite to feel 
well (“internal”)  

12. Being able to define the term 
"risk".  

13. Being able to identify the risk of 
taking action.  

14. Being able to identify the risk of 
not taking action.  

15. Willingness to try something out… 
(to take a risk)/reduced fears to 
make mistakes  

16. Understand the concept of 
motivation  

17. Recognize the importance of 
motivation  

18. Knowing about possibilities for 
self-motivation  

19. Being able to understand the 
benefits of celebrating and 
rewarding yourself.  

30. Being able to think in small steps.  

31. Being able to measure to which 
extent the small steps have been 
reached.  

32. Being able to decide how to 
proceed.  

33. Being able to define the term 
"focus".  

34. Being able to define priorities (in 
life).  

35. Being able to define "success" for 
oneself.  

36. Being able to be aware that 
success means different things to 
different people.  

37. Being able to understand the 
term "scenarios".  

38. Being able to think in scenarios.  

39. Being able to understand the 
saying "If one door closes, 
another one opens."  

59. Being able to understand how to 
use a mobile phone on the 
workplace  

60. Being able to know the 
difference between a workplace 
and a private conversation  

61. Being able to understand the role 
and principles of written 
communication in different 
situations  

62. Being able to distinguish 
different styles of written 
messages  

63. Being able to edit a CV  

64. Being able to understand the 
meaning of networking  

65. Being able to identify the 
essential steps of a presentation  

66. Being able to understand the role 
of body language in different 
situations  

67. Being able to understand the 
consequences of fashion choices  

87. Identify own  work process and 
being able to explain what needs 
to be done on the job  

88. Understand the different types of 
work relationships  

89. Understand the corporate 
responsibility activities within 
the company (separating waste, 
not using plastic, care for 
employees and customers, care 
for business partners)  

90. Understand and respect the 
difference between private and 
professional behaviour /applied 
to communication at work, 
compliance  

91. Understand the need to respect 
work rules and procedures  

92. Being able to apply rules for 
business communication /phone 
communication, mail 
communication/  
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AREA “A” 

Aim: Increasing motivation and 
openness for pro-activeness  

AREA “B” 

Aim: “Becoming the CEO of your 
own life!” 

AREA “C” 

Aim: Developing fundamental 
social skills 

AREA “D” 

Aim: Acquire basic business 
knowledge 

20. Understand the importance of 
self-confidence  

21. Experimenting with techniques 
the development of self-
confidence  

22. Being more self-confident  

 

 

40. Being able to learn from your own 
experience and mistakes.  

41. Being able to learn from 
situations.  

42. Being able to learn from people 
(role models, idols).  

43. Being able to focus on the 
positive aspects and outcomes 
during the learning process.  

44. Being able to find out the 
importance of keeping learning in 
your own life.  

45. Being able to understand what 
means to be a "responsible" 
person and to act "responsibly".  

46. Being able to understand the 
importance of taking 
responsibility for your own 
decisions.  

47. Being able to identify the 
benefits of taking responsibility 
for your own life.  

68. Being able to understand the 
importance of appearance and 
personal hygiene required at the 
workplace  

69. Understand the importance of 
gaining confidence  

70. Understand the importance of 
respecting others  

71. Being able to identify strategies 
how to get to know new persons  

72. Understanding the importance of 
asking for help  

73. Understand whom to ask for help  

74. Understanding the importance of 
accepting the help offered  

75. Understanding the importance of 
offering help to others  

76. Understanding the importance of 
active listening  

77. Experimenting strategies to 
approach problems with 
proactive attitude  

93. Being able to participate in a 
conversation about own 
performance results /to present 
own work done, to ask questions 
about misunderstood 
information, to share difficulties 
at work/  

94. Understand what is the meaning 
of  effective completion of tasks 
/on-time, achieve required 
results etc./  

95. Understand the balance between 
personal goals and work goals  

96. Understand the principles of 
effective Time management – / 
use of written tasks, prioritizing, 
grouping similar tasks, focusing 
on a single task until finished 
etc./  

97. Being able to apply a “To Do list” 
for daily tasks.  

98. Being able to set priorities for 
work tasks within the scales 
urgent-not urgent and important 
–not important  
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AREA “A” 

Aim: Increasing motivation and 
openness for pro-activeness  

AREA “B” 

Aim: “Becoming the CEO of your 
own life!” 

AREA “C” 

Aim: Developing fundamental 
social skills 

AREA “D” 

Aim: Acquire basic business 
knowledge 

48. Being able to understand the 
sense of work-life balance  

49. Being able to identify stressful 
situations  

50. Understand basic elements of 
managing stress  

 

78. Experimenting strategies to 
maintain focus on the task during 
time  

79. Experimenting strategies to 
assume/play different roles 
within a group  

80. Experimenting strategies to 
approach a task from different 
perspectives  

 

99. Being able to plan own  time by 
evaluating  the necessary time 
for different tasks  

100. Find the right daily routine 
according to own tasks & 
functions   

 

 

 


